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Değerli Dostlarımız

2015 yılından 2016 yılına doğru yürürken 70. Sayımızla sizlerle birlikteyiz.

TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin katılımıyla Deneyimler Buluşmalarımızın altıncısını, geçen 
sayımızda da sizlerle paylaştığımız gibi Ekim ayında İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi İdris Yamantürk 
Konferans Salonunda, gerçekleştirmiştik. Bu sayımızda bu söyleşinin birinci bölümünü bulabilirsiniz, 
71. Sayımızda ikinci bölümü sizlerle paylaşacağız.

Deneyimler Buluşmalarımızın yedincisini de 28 Kasım 2015 günü Kıraç Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Feyzi KIRAÇ ile gerçekleştirdik. Bu söyleşiyi de detaylı olarak gelecek sayımızda bulabileceksiniz. 

ETMD olarak, EMO İstanbul Şubesi tarafından 19-20-21 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen 
EEMKON – Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresinin ve TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma Vakfı 
ve Derneği) tarafından 12-13 Kasım 2015 tarihleri arasından düzenlenen Yangın ve Güvenlik Sem-
pozyumunun destekçisi idik. Bu kongre ve sempozyum ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen sayfalarımızda 
sizlerle paylaşıyoruz. Ve yine Mart ayında düzenlenecek olan WIN Fuarı ile ilgili bilgilendirmeleri de bu 
sayımızda aktarıyoruz.

Bu sayıdaki söyleşimizi Ateksis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KIŞ ile gerçekleştirdik. 
İlgiyle okuyacağınızı düşünmekteyiz.

70. Sayımızdaki teknik yazılarımıza değinirsek de, ilk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi’nden bizlerle 
yazılarını sürekli paylaşan Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK’tan başlayabiliriz. Kendisinin bu sayımızdaki 
yazısının başlığı “Fotovoltaik Sistemlerde Inverter Seçimi”. Prysmian firmasından gelen iki yazımız var: 
İlhan ÖZTÜRK ve İlker AKSOY’dan “Solar Kablolar” ve Emre ŞİMŞEK’den “Kablo Pabucu ve Kablo 
Uyumu”. Son yazımız ise Elektrikport’tan: Abdullah DİK’in kaleme aldığı “CSP Teknolojisi Nedir”.  

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı’mız Vahit Tuncer ÖZEKLİ, geçen sayımızda başladığı ve fotoğraflarını 
da kendisinin çektiği “Akdeniz – Adriyatik – Karadeniz Gemi Gezisi” yazısının ikinci bölümüyle sizlerle 
birlikte.

2016 yılının, hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olması dileklerimizle.

Ahmet Nuri İŞLEK

Ahmet Nuri İŞLEK
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Deneyimler Buluşmalarının Altıncısı
TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin 
Katılımıyla Gerçekleştirildi - 1 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz Deneyimler Buluşmalarının 
altıncısı, TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin katılımıyla 10 Ekim 2015 Cumartesi 
günü 14:00’den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin deste-
ğiyle Fakültenin İdris Yamantürk Konferans Salonu’nda düzenlendi. ETMD olarak öncelikle 
toplantımıza katılımından dolayı Mükremin ÇEPNİ’ye ve Fakülte olarak desteklerinden dolayı 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat ŞEKER’e çok 
teşekkür ederiz.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından, 
yoğun bir katılımın olduğu toplantının ilk bölümünde Mükremin ÇEPNİ, üniversite yıllarını, 
üniversite sonrasında Kayseri’deki iş yaşamını katılımcılarla paylaştı.

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 soru-
ları ve yorumları ile Mükremin ÇEPNİ ise sorular ve yorumlar karşısındaki bilgilendirmeleri ve 
katkıları ile Deneyimler Buluşmasına büyük güç kattılar.
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Vahit Tuncer ÖZEKLİ: Sayın Dekanım, Sayın TEDAŞ Genel Müdürüm, kıymetli konuklar Elekt-
rik Tesisat Mühendisleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Deneyimler Buluşmasına hoş geldiniz. 
Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Bu sene altıncısını düzenlediğimiz Deneyimler Buluşmasına yoğun bir çalışma temposunda 
olmasına rağmen bizleri kırmayarak gelen TEDAŞ Genel Müdürü Sayın Mükremin ÇEPNİ’ye 
çok teşekkür ediyorum. Bu söyleşide kendisinden iş yaşamını, edindiği tecrübeleri, bizlere 
tavsiyelerini ve Türkiye’nin elektrik dağıtımı ile genel bilgileri öğreneceğiz.

Vahit Tuncer Özekli Açılış Konuşmasını Yaparken 

Sayın konuklar, bazılarınız Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği hakkında bilgi sahibi olmaya-
bilir. Çok vaktinizi almamak kaydıyla derneğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Derneğimiz, 
elektrik tesisat mühendisliği alanında hizmet veren proje firmaları, taahhüt firmaları, üretici 
firmalar, satıcı firmaların yöneticilerinin ve sahiplerinin birlikte 2000 yılında kurdukları bir der-
nek. 2015 yılı itibarıyla üye sayımız 200’e yakın. Üye sayımızı arttırmayı düşünüyor ve bunun 
için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Genel Kurul’umuzda aldığımız kararla 8 sene olan Asil 
Üye olma yönelik yıl mecburiyetini 5 seneye indirdik. Bundan sonra umarım daha çok katılımcı 
olacaktır. Derneğimizin kurulma amacına gelince, öncelikle elektrik tesisat mühendislerinin 
meslekte ilerleme ve gelişmesine katkıda bulunmak, uluslararası en yüksek teknoloji seviyele-
rine ulaşmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de, üyelerin yurtiçinde, yurtdışında 
tanıtılması, teknik gelişim için yazılı, sözlü, görsel yayınlar yapmak; seminer, konferans, panel 
ve sergiler düzenlemek; Meslek ve İhtisas Odaları, üniversitelerle ve kamu kuruluşları ile 
iletişim içinde olmak; elektrik tesisat mühendisleri ve mühendislik kuruluşlarının gelişmesini 
sağlamak amacıyla işbirlikleri yapmak sayılabilir. Tabi amaçlarımız bu kadarla sınırlı kalmıyor.

Bunun daha fazlasını WEB Sayfamızdaki ETMD Hakkında kısmında görebilirsiniz. Derneği-
mizin amaçlarından kısaca bahsettikten sonra ETMD olarak neler yaptık, biraz da bunlardan 
söz etmek istiyorum. Birçok teknik kitap yayınladık. Bunların arasında AG Elektrik Projeleri 
Projelendirmesi, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği kitapları var ki elektrik tesisleri 
kapsamında birçok kitap yayınladık. Bunun haricinde iki ayda bir yayınladığımız ETMD Bizden 
Haberler Dergimizin içeriğinde teknik bilgiler, söyleşiler, ETMD’den haberler ve Firma haberleri 
var. 2003 yılından bu yana Hannover Messe tarafından düzenlenen WIN Fuarları kapsamında 
yer alan Electrotech Bölümünün destekçisiyiz. Sektörümüz duayenlerinden Bülent CEDETAŞ, 
Hilmi ÖNEREN, Yusuf Hikmet KAYA, Ahmet Medih ERTAN ve Tahsin Yüksel ARMAĞAN gibi 
önemli isimlerin birikimlerini paylaştıkları Deneyimler Buluşmalarını gerçekleştirdik. Geçen 
sene vefat eden Bülent CEDETAŞ ve Hilmi ÖNEREN ağabeylerimizi burada rahmetle anıyorum. 
WEB sayfamızı yeniledik, daha iyi bir hale gelmesi için çalışmalarımıza hala devam ediyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakülteleri ile 
sürekli iletişim halindeyiz. Canlı örneğini burada yaşıyoruz ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat ŞEKER’e bu etkinliğimiz için konferans 
salonlarını bize tahsis etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
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Bunun yanı sıra Üniversite öğrenci kulüpleri ile samimi ilişki içinde çalışmalara devam ediyo-
ruz. Sosyal aktivitelerimize gelince, her sene geleneksele dönüştürdüğümüz sektörün elektrik 
firmalarının katıldığı ETMD Gecemizde, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Elektrik Elektronik Fakülteleri Bitirme Tezi birincilerine Başarı Ödülü veriyoruz. Önümüz-
deki hafta düzenleyeceğimiz ETMD Gecemizde bunu tekrarlayacağız. Her sene düzenlediğimiz 
Yaza Merhaba Aktivitelerimiz var. Sektörden firma temsilcileri ile, düzenlediğimiz bir kahvaltı 
etkinliğinde buluşarak samimi bir ortamda güzel vakit geçiriyoruz. Geçen sene ilk defa düzen-
lediğimiz ETMD Futbol Ligi büyük ilgi gördü ve iyi bir katılım oldu. Olumlu dönüşler oldu, bu 
nedenle bu senede tekrarlamayı düşünüyoruz. Schneider Electric firmasının “Electrical Ins-
tallation Guide” kitabını Schneider Electric – ETMD iş birliği ile Türkçeye çevirmeye başladık. 
2016 yılı başından itibaren bölümler halinde yayınlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki aylarda 
Derneğimizde yeni aktiviteler olacak. Bu aktiviteleri WEB sayfamızdan takip edebilirsiniz. Evet, 
söyleyeceklerim şimdilik bu kadar, artık sözü TEDAŞ Genel Müdürü Sayın Mükremin ÇEPNİ’ye 
bırakmak istiyorum. Kendisini dinleyerek, bilgilerinden faydalanmanın zamanı geldi. Beni 
sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.

Mükremin Çepni Deneyimlerini Paylaşırken 

Mükremin ÇEPNİ: Sayın Dekanım, Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin Sayın Başkanı, 
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli misafirler, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. İstanbul Teknik Üniversite’mizin Elektrik Elektronik Fakültesinde, böylesi güzel bir 
ortamda, böyle bir dost ortamında bulunmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. 
Bizi bir araya getiren Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin başta Başkanı olmak üzere tüm 
Yönetim Kurulu Üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli misafirler, öncelikle bugün Ankara’da olan katliamdan dolayı hayatlarını kaybeden 
değerli vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil 
şifalar diliyorum. Ülkemizin de bir an önce huzura kavuşmasını yüce Allah’tan diliyorum.

Mustafa CEMALOĞLU kardeşim bana ilk olarak bu daveti yapmasından sonra sağolsunlar 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri bizi ziyaret edip resmi olarak davet ettiklerinde tabi biz de 
sizlerle buluşmak için heyecanlandık. Sevgili Mustafa CEMALOĞLU beni rahatlattı, dedi ki “İs-
tanbul Teknik Üniversitesinde, Konferans Salonunda bir dost ortamında konuşacaksın” dedi, 
rahatlattı beni.

Deneyimler Buluşmalarının Altıncısı
TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin
Katılımıyla Gerçekleştirildi - 1 
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Çok değerli misafirler, böyle bir konferans 
havasında değil, karşılıklı soru cevap şeklinde 
de yapabiliriz. İnteraktif bir şekilde devam 
edersek, o zaman ben de memnuniyet duya-
cağım.

Arzu ederseniz önce çok kısa kendimi tanıt-
mak istiyorum. Gerçi davetiye de vardı ama 
yine de görev yaptığımız kuruluşları da burada 
anmak adına kendimi tanıtmak istiyorum. 
1984 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesinden, Mustafa CEMALOĞLU ile 
beraber mezun olduk. Sonrasında bir yıl kadar 
serbest mühendislik yaptım. Ardından, vatani 
görevimizden sonra, 1987 yılında o zamanki 
Türkiye Elektrik Kurumunda göreve başladım. 
Uzunca bir süre Kayseri’de, Kayseri ve Civa-
rı Elektrik TAŞ’de – ki ilk özelleşen Dağıtım 
Şirketidir – çalışmaya başladım. Orada, her 
görevde, her kademede görev yaptıktan sonra 
2012 Mayıs ayında İstanbul Anadolu Yakası 
Ayedaş Genel Müdürlüğü görevine başladık. 

1,5 yıl gibi orada görev yaptıktan sonra da 
Ağustos 2013’te de TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
görevine başladım. Tabi görev yaptığımız her 
kademede ve her yılda sizler gibi meslektaş-
larımızla bir arada olmak bize gurur verdi, des-
tek verdi ve tecrübelerimizi arttırdı.

Ben, arzu ederseniz, Türkiye’nin genel olarak 
Elektrik Enerjisi portföyünden bahsederek 
yavaş yavaş TEDAŞ’a doğru gelmek, TEDAŞ’ta 
neler yaptığımızı anlatmak, akabinde sektör-
deki gelişmeleri – özellikle Yenilenebilir Enerji 
alanındaki gelişmelere kayarak sizlerden de 
gelecek sorulara göre sohbetimizi genişletmek 
istiyorum. 

Türkiye’mize baktığımızda 72,000 MWatt’a 
ulaşan üretim kurulu gücümüz,46,000 
MWatt’a ulaşan halihazırdaki kurulu gücü-
müz, yani 46,000 MWatt Pik üretim gücümüz 
olarak söyleyebiliriz. Bu geçtiğimiz Temmuz 
ayında 42,300 MWatt’a ulaşan Pik tüketimi ile 
üretimimiz bir dengede. İletimde ise 680 adet 
380 ile 154 ve 36 KV Trafo Merkezleri olan, 
53,000 km iletim hattı olan, 1,100,000 Km 
Dağıtım Hattı olan, 130,000 MVA dağıtımda 
kurulu gücü olan, 37 Milyon müşterisi olan 
çok büyük bir şebeke. Avrupa’da Almanya’dan 
sonra ikinci büyük şebekeye sahibiz. Tabi bu 
şebekeyi yönetmek, bu şebekede 37 Milyon 
müşterimize, vatandaşlarımıza elektriği kesin-
tisiz ve kaliteli bir şekilde ulaştırabilmek için 
başlangıçta Elektrik Üretim Anonim Şirketimiz 
EÜAŞ ve serbest üreticiler ürettikleri enerjiyi 
380 KV ve 154 KV mertebesinde iller bazında 
ve büyük yerleşimler bazında ileten TEİAŞ’ımız 

ve ardından 36 KV mertebesinde alıp bunu 
Dağıtım Trafo Merkezlerine dağıtan Dağıtım 
Şebekemiz ve oradan artık kullanıcılarımıza, 
ticarethane, sanayi kullanıcılarımıza ulaştıran 
büyük bir Şebeke. Bu şebekede yaklaşık, 
üretimi de katarsak 80,000 kişilik bir istihdam 
söz konusu. İstihdam olarak büyük bir sektör. 
Kesintisiz ve kaliteli elektriği vatandaşımıza 
sunmanın ne kadar önemli olduğunu son 
yaşadığımız kesinti olayında gördük, sizler de 
gördünüz hayat durdu, ulaşım durdu, haber-
leşme durdu, her şey durdu. Dolayısıyla böyle 
bir kesintiye bir daha mahal vermemek için 
hem TEİAŞ’ımız, hem bizler, hem kamu tarafı 
ve diğer özel sektör tarafı gerekli tedbirleri 
alma yoluna gidiyoruz.

Değerli misafirler, bildiğiniz gibi beş yılda bir 
strateji belgeleri yayınlanıyor. 2015 yılının 
başında Enerji Bakanlığımızın strateji belgesi 
yayınlandı. Bu strateji belgesinde kayda değer 
çok önemli iki nokta vardı. Bu iki noktadan bir 
tanesi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelerek ülkemizin enerji arz güvenilirliğini 
arttırmak, bu anlamda dışa bağımlılığımızı 
en aza indirgemek ve cari açığımızı mümkün 
olduğunca kapatmak. Bildiğiniz gibi tüketti-
ğimiz enerjinin neredeyse tamamını kendi-
miz üretiyoruz. Ama üretim kaynaklarımıza 
baktığımızda %40 ile 45 arasında değişen 
oranda olmak üzere büyük bir çoğunluğunun 
dışa bağımlı, doğal gaza bağımlı olduğunu 
görüyoruz. Tabi son günlerde Rusya ile oluşan 
gerginliği gördüğümüzde hemen Bakanlığımız 
bünyesinde Enerji Arz Güvenliği adı altında bir 
toplantı yaparak doğal gazdaki alternatifleri 
değerlendirerek, herhangi bir olası Rusya tara-
fından gelecek kesinti ve herhangi bir aksama-
da elektrik üretiminde bir sıkıntı yaşanmaması 
için gerekli tedbirler alınmıştır.



Dediğim gibi yerli kaynaklara yönelmek çok önemli. Yerli kaynaklarımızdaki en büyük payı taş-
kömürümüz, kömür yataklarımız oluşturuyor. Diğer kaynaklar ise Yenilenebilir Enerji Kaynakla-
rı dediğimiz, güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal gibi önemli kaynaklar. Tümünü değerlendirerek 
enerjide dışa bağımlılığı en aza indirgemek durumundayız. TEDAŞ olarak hem bu noktada, 
hem de şimdi değineceğim Enerji Verimliliği konusunda oldukça kayda değer çalışmalarımız 
var.

Strateji Belgesindeki bir diğer önemli nokta da Enerji Verimliliği, yani kullandığımız enerjiyi 
nasıl verimli değerlendiririz onu sağlamak gerekiyor. Bu anlamda da Enerji Verimliliği Derne-
ğimizle beraber, hem Enerji Bakanlığı, hem TEDAŞ olarak ortak bir çalışma içindeyiz. Ben de o 
Derneğin Yönetim Kurulu Üyesiyim.

Değerli arkadaşlar kısaca da size TEDAŞ’tan bahsetmek istiyorum. Dedik ki, hem serbest üreti-
cilerin, hem de EÜAŞ’ın ürettiği enerji, TEİAŞ ile, iletim hatlarıyla yük Trafo Merkezleriyle şehir 
girişlerine geliyor, akabinde 36 KV mertebesine indirilerek Dağıtım Şirketlerimiz vasıtasıyla 
vatandaşlarımızın kullanımına sunuluyor. Bildiğiniz gibi TEDAŞ bu dağıtım tarafını üstlenen 
kuruluşumuz. 1990 yılında ilk görev yaptığım KACETAŞ’ın özelleştirilmesiyle başlayan özelleş-
tirilme süreci 2013 yılının Eylül ayında tamamlandı. Yani toplam 21 Dağıtım Şirketimiz var ve 
21 Dağıtım Şirketimizin özelleştirilmesi 2013 yılı Eylül ayında bitirildi. Ve o özelleştirmeden 13 
Milyar Dolar gelir elde edildi ve bu gelir çeşitli noktalara aktarıldı.
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Deneyimler Buluşması Dinleyiciler

Dağıtım Şirketleri özelleştirilmeden önce TEDAŞ, hem sektörde kural koyucusu gibi, hem de 
bu kuralların uygulayıcısı gibi çalışan bir durumda idi. EPDK’nin bir düzenleyici kurul olarak 
kurulması, bir şekilde kural koyucu olması ile TEDAŞ’ın bu konudaki görevi bu kuralları tatbik 
edici niteliğe dönüştü. Tabi buradaki özelleştirmeden bahsedecek olursak, mülkiyet özelleştir-
mesi değil, 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesidir. Yani 2006’da başlayan lisans süresi 
2036’da bitecek şekilde bir bölümü, 8 şirkette 2042’de bitecek şekilde işletme hakkını devret-
tik. Yani dikilen her direk, konulan her trafo yine TEDAŞ’ın mülkiyetinde, ilgili dağıtım şirketin-
de de işletme hakkı bulunmakta.

Deneyimler Buluşmalarının Altıncısı
TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin
Katılımıyla Gerçekleştirildi - 1 



Deneyimler Buluşması Katılımcıları Toplu Halde

Dağıtım Şirketleri bulundukları yerdeki işletmeyi yapmakla birlikte, vatandaşımıza orta gerilim 
seviyesinde aldığı enerjiyi mesken ve sanayicimize dağıtmanın yanı sıra yatırımı da yapmakla 
mükellefler. Bu yatırımları da kendi finans imkanları ile yapıyor ve 10 yılda da tarifelerle itfa 
yoluyla geri alıyorlar. Yapılan bu yatırımların da proje onay ve geçici kabulleri TEDAŞ tarafın-
dan yapılıyor, sonrasında da bizim mülkiyetimize geçiyor. Dolayısıyla ilgili bölgedeki Dağıtım 
Şirketlerinin yatırım yapmama gibi ya da işletmeyi aksatma gibi bir lüksleri yok. Yani vatanda-
şımız bu hizmeti kaliteli ve kesintisiz bir şekilde alıyor. Burada hem EPDK’nın koyduğu kurallar 
çerçevesinde, hem de bizim yaptığımız kontrol ve denetimler vesilesiyle bu Dağıtım Şirketleri 
görevlerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışacaklar. Dağıtım Şirketlerini bu şekilde özelleştirdik-
ten sonra TEDAŞ olarak kendimize beş tane yeni misyon edindik. Biraz önce bahsettim, tüm 
elektrik enerjisi sektörünü baz alacak olursak 100,000’e yakın istihdam var. Dağıtım sektörüne 
baktığımızda ise bu rakam 50,000’e yakın. Bu edindiğimiz beş tane misyondan öncelikli olan 
bir tanesi, istihdam edilen bu kişilerin bu çalışanlarımızın eğitimi. TEDAŞ olarak beş tane bü-
yük eğitim merkezimiz var. İki tanesi İstanbul’da, birer tanesi de Ankara, İzmir ve Erzincan’da 
olmak üzere. Eğitim merkezlerimizde toplam 226 kişi çalışıyor ve bu kişilerin 86’sı ise eğitmen. 
Orada Dağıtım Merkezlerimizdeki mühendisler, teknisyen ve teknikerlerimizin, özellikle saha 
personellerimizin eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. EKAT eğitimlerini yaparak özellikle Kuvvetli 
Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi veriyoruz. Bu eğitimleri sadece Dağıtım Sektörüne değil, 
tüm Türkiye’deki çalışan elektrikçilere de veriyoruz.

Mükremin ÇEPNİ Deneyimler Buluşması söyleşisinin devamı ETMD Bizden Haberler Dergimi-
zin bir sonraki sayısında devam edecektir.
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak daha önceki yıllarda başlat-
mış olduğumuz Deneyimler Buluşmalar’nın yedincisi, Kıraç Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Feyzi KIRAÇ’ın katılımıyla 28 Kasım 2015 Cumartesi günü 
11:00’den itibaren, ETMD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi.
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Toplantının ilk bölümünde, Feyzi KIRAÇ, üniversite öncesindeki Şebinkarahisar 
anılarını, üniversite yıllarını, üniversite yıllarındaki çalışmalarını, üniversite sonra-
sındaki iş yaşamını ve Kıraç Group’un ilk meyvelerinin atıldığı firmasının kurulma 
aşamalarını katılımcılarla paylaştı

Feyzi KIRAÇ - Deneyimler Buluşması - Katılımcılar Toplu Halde

ETMD Deneyimler Buluşmaları -7-,
Kıraç Group Yönetim Kurulu Başkanı
Feyzi KIRAÇ’ın katılımıyla gerçekleştirildi





ETMD Deneyimler Buluşmaları -7-, Kıraç Group
Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi KIRAÇ’ın
katılımıyla gerçekleştirildi

İkinci bölümde ise Feyzi KIRAÇ, şirket-
lerinin büyüme aşamalarında yapılan 
çalışmalarını ve bu konudaki çeşitli 
anılarını anlatırken, ilerleyen kısımlarda 
sorulan sorularla ve Feyzi KIRAÇ’ın bu 
sorulara verdiği yanıtlar ile Deneyimler 
Buluşmasının yedincisi de diğerlerinde 
olduğu gibi oldukça bilgilendirici yapıda 
son buldu. 

Toplantının bitiminde Feyzi KIRAÇ’a 
ETMD adına F. Sami ATABEY tarafından 
bir plaket takdim edildi.

Deneyimler Buluşmaları Serileri 2016 
yılıyla birlikte yeni konukların katılımıyla 
süregelecek.

Feyzi KIRAÇ, F. Sami ATABEY’den Plaketini Alırken
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Ateksis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet KIŞ ile Söyleşi
Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Mehmet Kış. Ateksis şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanı. 1969 Malatya doğumluyum, küçük 
yaşlardan itibaren hayatımın önemli bir bölümünü okulun yanı sıra ticaret ile uğraşarak geçirdim. 8 yaş-
larından itibaren Malatya’da bulunan inşaat malzemeleri mağazamızda çalışmaya başladım. Kayseri Fen 
Lisesi ve üniversitede Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun 
oldum. Mezuniyetten sonra bir dönem kamu kurumunda çalıştıktan sonra okuduğum bölüm ile de ilgili 
olduğum elektrik-elektronik ve Broadcast sistemler üzerine çalışmalara başladım. İşimizi severek ve 
kaliteli hizmetle doğru şekilde sunmaya çalışarak faaliyet alanlarımızda ve bulunduğumuz coğrafyalarda 
tercih edilen bir firma olarak her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.

Firmanızdan ve firmanızın gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseder misiniz?

1998 yılından bu yana bünyemizde bulunan farklı faaliyet alanlarında başarılı projeler gerçekleştirerek 
iş ortaklarımız tarafından tek elden çözüm bulabildikleri, güvenilir bir sistem entegratörü olmaya gayret 
ediyoruz. Faaliyetlerimize, Bina elektroniği alanındaki çalışmalarımız ile başlayıp akabinde Broad-
cast sektörüne giriş yaparak devam ettik. Lokomotifimiz olan bu alanlarda entegratör olarak hizmet 
veriyoruz. Elektronik güvenlik alanında Bosch Güvenlik Sistemleri ile çalışıyoruz. Bosch Güvenlik 
Sistemleri’nin EMEA bölgesindeki en iyi müşteri ödülünü bu sene aldık ve buradan yola çıkarak söyle-
yebiliriz tüm EMEA bölgesindeki en büyük iş ortağıyız. Broadcast tarafında yaptığımız çalışmalardan bir 
iki cümle ile bahsederek ETMD dergisi okuyucuları ile daha çok alakalı olan elektrik güvenlik tarafındaki 
faaliyet ve projelerimizle devam edeceğim.  
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Radyo- TV yayın sistemlerinde Sony Profesyonel 
gibi büyük ve bu sektörde öncü olan marka ile 
ortaklığımız uzun yıllardan beri devam ediyor. 
Anahtar teslim projeler sunuyoruz. Televizyon 
stüdyolarını, naklen yayın araçlarını, prodüksiyon 
stüdyolarını anahtar teslim olarak kuruyor, sis-
temin eğitim süreçlerine kadar destek veriyoruz. 
Diğer faaliyet alanlarımız olan Telekomünikasyon, 
Profesyonel Ses/Işık/Görüntü ve  Medikal sek-
törlerindeki çalışmalarımıza da güçlü markaların 
distribütörlükleri ile devam ediyoruz. 

Projelerde Tek elden anahtar çözümler sunmak-
tayız. Bahsettiğim faaliyet alanlarında özellikle son 
5 yıldır değişik coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz 
çok sayıda prestijli projeler gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı ülke ve bölgelerde 
şirketlerimiz ve ofislerimiz bulunuyor. Ameri-
ka ve Rusya’da şirketlerimiz, Irak, Azerbaycan 
ve Kazakistan’da irtibat ofislerimiz bulunuyor. 
Ankara’da da bir şubemiz mevcut. Geçen yıl 
Amerika ofisimiz tarafından geliştirilen elektro-
nik ürün satışında tüm dünyaya satış yapabilme 
imkanı geliştiren e-ticaret sitemiz www.eproav.
com projesini hayat geçirdik. Ve 2 sene önce yine 
yazılım ekibimiz ile önemli bir Video yönetim ya-
zılımı üretimi gerçekleştirdik. Duetron markası ile 
yola çıktığımız bu yazılım CCTV, Yangın sistemleri 
ve kartlı geçiş uygulamaları ile oldukça başarılı 
bir gelişim grafiği sergilemekte ve birçok marka 
ürünle entegre çalışmakta. Bu yazılım ile Bosch 
Güvenlik Sistemleri gibi önemli firmaların web 
sitelerinde sertifikalı çözüm ortağı olarak yerimizi 
aldık. 

Projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Faaliyet alanlarımızın her biri inşaat projeleri ile 
yakından ilgili. Projelendirilmesi yapılmış yatırım-
lara faaliyet alanlarımıza yönelik ürün ve hizmet 
sağlıyoruz. Bina elektroniği alanında İş merkez-
leri, Alışveriş merkezleri, Havaalanları, Metrolar, 
endüstriyel tesisler, Hastaneler, Oteller, Üniversi-
teler, sanayi kuruluşlarının CCTV, yangın algılama, 
Kartlı geçiş, Acil Anons ve seslendirme, intercom, 
SMATV  gibi zayıf akım sistemlerini, Kongre 
Merkezi Tiyatro, konser salonları, stadyum, kurum 
ve kuruluşların toplantı salonlarının Ses, Görüntü, 
konferans ve Işık sistemleri, Yayıncılık sektörün-
de Radyo TV stüdyoları, Naklen yayın araçları, 
Prodüksiyon Merkezlerinin Profesyonel ses ve 
görüntü ve kayıt sistemleri  gerçekleştirdiğimiz 
projelerdir.

Faaliyet alanlarımızın her biri inşaat projeleri ile ya-
kından ilgili. Projelendirilmesi yapılmış yatırımlara 
faaliyet alanlarımıza yönelik ürün ve hizmet sağlı-
yoruz. Son zamanlarda bu hizmetlerden biri olan 
Boğaziçi köprülerine kurduğumuz CCTV(Kapalı 
devre Kamera Sistemi) sistemini örnek gösterebi-
liriz. Diğer köprüler için de çalışmalarımız başlat-
mış durumdayız. Ödüllü ve kötü hava koşullarına 
karşı dayanıklılığı test edilmiş Bosch MIC kamera-
ları kullandık bu projede. Seslendirme sistemlerin-
de Hilton, hyatt gibi birçok otelde tüm zayıf akım 
sistemlerinin ürün ve kurumlarını gerçekleştirdik. 
Medipol bağcılar, Ankara Memorial hastanelerin-
de yine hem zayıf akım sistemleri hem de diğer 
bir alanımız olan kurum içi iletişim sistemleri ile 
ilgili olarak telefon santralleri ve IP Dect sistem 
kurulumlarını gerçekleştirdik. Türki Cumhuriyet-
lerdeki çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. 
Bakü’de HAMP(Haydar Aliyev Merkezi) projesi, 
Senegal’de Centre International de Conférence 
de Diamniadio (CICD), Türkmenistan Awaza 
Kültür Merkezi  yine özel çözümler sunduğumuz 
projelerden birkaçı. Ankara Metrosu, Fenerbahçe 
Ülker Arena, Shakthar Stadı, İstanbul Metrosu, 
TİM Maslak Show Center anahtar teslim seslen-
dirme ve görüntü sistemlerindeki projelerimizden. 
Çoğunlukla sistemi bütün olarak ele alıp tüm 
zayıf akıma yönelik çözümlere ve iş alanlarımıza 
ilgili tüm birimlere destek verebileceğimiz, kendi 
yazılımlarımız ile fark yaratabileceğimiz projeleri 
tercih ediyoruz.

Bunun dışında iş alanlarımıza yönelik çözümlere 
ve iş alanlarımıza ilgili tüm birimlere destek ve-
rebileceğimiz, kendi yazılımlarımız ile fark yara-
tabileceğimiz projeleri tercih ediyoruz. Böylelikle 
iş ortaklarımıza uygun ve onlara özel çözümler 
geliştirme imkanı buluyoruz. 

Bulunduğunuz dış pazarları öğrenebilir miyiz?

Türkiye’nin yanı sıra Türk müteahhitlerinin projeler 
gerçekleştirdiği Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Irak, Libya, Sudan, Moldova ve Afrika 
‘nın birkaç ülkesinde önemli ve büyük projeler-
de yer aldık. Azerbaycan, Amerika ve Rusya’da 
yerleşik ofislerimiz mevcut. Bu bölgelerde çalış-
malarımız hala devam ediyor. Çoğunlukla Türk 
müteahhitler ve Elektromekanik alt yükleniciler 
olmak üzere lokal firma ve kurumlarla da önemli 
projeler gerçekleştiriyoruz.



Azerbaycan Milli Meclisinin bütün ses görün-
tü konferans ve IT altyapısını, Haydar Aliyev 
Merkezinin Zayıf akım sistemlerini, Azerbaycan 
Diplomatik Akademi nin zayıf akım sistemlerini, 
Türkmenistan’da Avaza Kongre Merkezinin bütün 
Pro AV, Işık ve Broadcast altyapısı, Irak Rudaw 
TV Haber kanalının bütün stüdyo, uplink ve 
naklen yayın araçlarını, Erbil Havaalanın zayıf akım 
sistemlerini, Astana Scating Arena Broadcast sis-
temleri, Ekvator Ginesi Sipopo Kongre merkezinin 
bütün zayıf akım ve Pro AV sistemlerini, Senegal 
Dakar kongre merkezinin yine bütün zayıf akım ve 
profesyonel ses görüntü sistemlerini sağladık.

Yurt içi projelerinizden bazıları nelerdir?

Türkiye’de görkemli açılışıyla dikkat çeken Mardan 
Palace projesinde yer aldık. Ulaşım A.Ş. pro-
jelerinde güvenlik ve seslendirme sistemlerini 
sağladık. İstanbul Atatürk Havaalanı’nın seslendir-
me sistemlerini tamamladık. Antalya Havalimanı 
yangın güvenlik ve seslendirme sistemlerini 
yeniledik, Kaçakçılık Organize Suçların 81 ildeki 
IP telefon projelerinde yer aldık; Türkiye’nin en 
büyük IP telefon işi projelerindendir. Gaziantep’te 
tramvay hattının CCTV işlerini gerçekleştirdik. 
Bursa Hilton ve Hampton by Hilton Oteli nin bütün 
zayıf akım ve Pro AV sistemlerini sağladık,  B/S/H, 
Medipol Bağcılar Hastanesi, Memorial Hastaneleri, 
Ankara M1 ve M3 metro hattı, Zafer Havaalanı, 
TRT Çocuk Stüdyosu, TRT haber Stüdyoları, TRT 
World Stüdyoları, Utopya ve Big Brothers TV 
Programlarının Teknik altyapısı, Ülker Arena Ses 
Işık sistemleri, TBMM grup salonları Ses görüntü 
sistemleri,  yurtiçinde komple çözüm ürettiğimiz 
projelerimizden bazıları.

Çalıştığınız faaliyet alanlarında karşılaştığınız 
problemler genel olarak nelerdir?

Sektörde sorun olarak bahsedeceğimiz konular-
dan biri ülkemizde son yıllarda yine gelişim göste-
ren fakat daha çok gelişmesi gerektiğini düşündü-
ğümüz Proje firmalarının daha kalifiye çalışmalara 
imza atıyor olması. Çünkü bir yapının işleyişinin 
doğru ilerlemesinde yatırımcının projelendirme 
ile ilgili maliyetten fazla kaçmamış olmasının 
etkisi olabiliyor. Bu konuda bilinçli ve projelen-
dirmeye daha fazla önem ve özenin gösterilmesi 
gerekmekte. Bunun dışında hep söylenen kalifiye 
teknisyen ve tekniker ihtiyacı. Bunun için mutlaka 
meslek okullarında ihtiyaca yönelik bir müfre-
datla daha fazla gencin, özelleşmiş bölümlerde 

öğrenim görmesi gerekiyor. Son yıllarda buna 
yönelik çalışmalar oldu fakat yetersizlik devam 
ediyor. Bu konuda meslek okullarına önemli görev 
ve sorumluluklar düşüyor. Sektörü takip ederek, 
sektörle iletişim halinde olmaları ve sektörün 
ihtiyacına yönelik öğrenci ve bölüm yerleştiril-
meleri yapmaları gerektiği kanısındayım. Ve yine 
bizler gibi firmalara ulaşarak öğrencilerine staj ve 
iş imkanları arttırmaları yeni neslin bu bölümlere 
ilgi ve talebini de arttıracaktır. Yurtdışı ağırlıklı 
projelerimiz olduğu ve tek elden anahtar teslim 
projeler sunduğumuz için tekniker ve teknisyenle-
rin firmamızda önemi büyük.

Firmaların doğru seçilmesi ve uygulamanın 
doğru yapılması konusunda önerileriniz neler-
dir?

İhtiyaca uygun doğru projelendirme yapılması işin 
doğru sonuçlanması açısından çok önemlidir. Bu 
aynı zamanda adil bir rekabet ortamı sağlayabil-
mektedir. Fiyat kriteri yanında firmaların teknik alt-
yapı ve yeterliklerinin de gözünde bulundurulması 
işi doğru ve zamanında sonuçlanması açısından 
vazgeçilemeyecek bir gerekliliktir.

Taahhüt ve proje firmalarından beklentileriniz 
nelerdir?

Her şey proje ile başladığından başta yapılan 
doğru ve eksiksiz proje işin başarılı bir şekilde 
sonuçlanmasında çok önemlidir. Yatırımcıların 
proje maliyetlerinden kaçınmadan doğru projelere 
gerekli bütçeleri ayırıp işe başlamaları, sonraki her 
aşamada daha verimli ve hızlı sonuçlara ulaşabilir-
ler. Proje firmalarından beklentim bu konuda ödün 
vermeden proje yapmalarıdır. Taahhüt firmalarının 
bu projeleri çok iyi analiz ederek doğru malze-
me, sistem kullanma, süreçlere hakim olarak 
çok detaylı maliyet çalışmalarını yapıp projeye 
o şekilde başlamalarıdır. Çünkü yanlış yapılmış 
maliyet analizleri sektördeki birçok alt taşeronu da 
zor durumda bırakmakta ve işin sonuçlanmasında 
ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır.

Ateksis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet KIŞ ile Söyleşi
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ABB firması tarafından verilen “e-Design Programı” Semi-
neri 05 Aralık 2015 Cumartesi günü ETMD Merkezi’nde 
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Seminerin giriş konuşması ETMD Yönetim Kurulu Başkanı 
V. Tuncer ÖZEKLİ tarafından yapıldı.
ABB Alçak Gerilim Ürünleri Bölümünde Preskripsiyon 
Mühendisi olarak çalışan Hakan POLATKAN tarafından 
sunumu yapılan Seminerde öncelikle e-Design Programı 
katılımcılara detayları ile tanıtıldı. İkinci bölümde programla 
yapılabilecek çalışmalar örnek üzerinden katılımcılarla 
paylaşıldı.  

V. Tuncer ÖZEKLİ Açılış Konuşmasını yaparken

Hakan POLATKAN sunumunu yapıyor

e-Design Programı Semineri
05 Aralık 2015 günü ABB tarafından gerçekleştirildi

Kablo yığınlarına son veren, estetik, güvenli, işlevsel ve esnek yapı...
E-LINE FL/FLD İç Mekan Busbar Kanal Sistemleri

FL/FLD Busbar sistemi;
- Ofisler
- Atölyeler
- Mağazalar
- Hastaneler
- Laboratuvarlar
- Havaalanları
- Okullar
- Teknoloji Marketleri

gibi yaşam alanlarında istenilen ve ihtiyaç duyulan her
noktadan, ilave kablo gerektirmeden, kolay ve güvenli
enerji alınabilmesine olanak sağlar. Ayrıca, kablo
bölümü sayesinde de data, telefon, TV gibi ihtiyaçlar
için kompakt bir yapıya sahiptir.

Priz; 16A, 250V (korumalı)
FL/FLD Busbar; 32A, 250V işletme gerilimi
IP2X koruma sınıfı
Şebeke veya UPS devresi için farklı renklerde
priz kullanımı
Tek devre; 3 iletken L/N/PE, Şebeke veya UPS
dağıtımı için
Çift devre; 6 iletken L1/N1/PE+L2/N2/CE, Şebeke
ve UPS dağıtımının tek gövde içinde çözümü için

Yapısal kablolama (Data&Tel) için ayrı ve
kompakt bölüm
Data, Tel, TV vs. priz montajı (kaidesiz)
Zengin modül ve aksesuar seçeneği (baştan ve
sondan besleme, iç bükey, dış bükey, ek ve 
sonlandırma modülleri) 
Estetik, güvenli, işlevsel ve esnek yapı
Basit ve kolay montaj

İç Mekan Busbar Kanal Sistemleri (32A)E L E K T R İ K

E-LINE

www.eae.com.tr

FL/FLD

● E-LINE FL-I

● E-LINE FLD-I

● E-LINE FL-II
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17-20 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenecek 
olan WIN Eurasia Automation, yeni nesil fabrikalar 
için entegre çözümleri bir araya getirmeye hazır-
lanıyor. Otomasyon Eurasia, Electrotech Eurasia, 
Hydraulic&Pneumatic Eurasia ve Materials Handling 
Eurasia fuarlarını kapsayan etkinlik; otomasyon, 
elektrik-elektronik, hidrolik-pnömatik ve elleçleme-
iç lojistik sektörlerine kompakt bir bakış olanağı 
sağlıyor. 
Fuar katılımcılarının; kablolardan akışkan gücü tekno-
lojilerine, sürücü teknolojilerinden yazılımlara, robot 
kollarından insansız forkliftlere bir fabrika için gerekli 
tüm çözümleri tek çatı altında ziyaretçilerine suna-
cağı etkinlik, geleceğin fabrikalarına yönelik  doğru  
çözümlere ulaşmak isteyen ziyaretçiler için bir kez 
daha bölgenin lider inovasyon platformu olduğunu 
kanıtlayacak.
Gelişmiş otomasyon süreçleri bu fuarda
Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan OTOMASYON 
Eurasia  Fuarı, endüstriyel otomasyon uygulama-
larında kullanılan tüm teknolojik gelişmelerin ve 
yeni hizmetlerin görülebildiği yegane adres. Montaj 
Kurulum Sistemleri, Doğrusal Konumlama Sistem-
leri, Otomasyon Hizmetleri, Haberleşme, Network ve 
Endüstriyel Haberleşme Sistemleri, Kontrol Sistem-
leri, PLC, SCADA, Gömülü Sistemler, Endüstriyel 
Bina Otomasyon Sistemleri, Endüstriyel Bilişim & 
Yazılım, Robot Sistemleri ve Teknolojileri gibi çeşitli 
ürün gruplarında katılımcıları bir araya getiren fuarda, 
üretimde yeni bir döneme işaret eden Endüstri 4.0’ın 
etkilerini de gözlemlemek mümkün olacak. 
Hidrolik Pnömatik sektörünün gelişmiş ürünleri 
sergilenecek 
Teknolojideki gelişmeler, güç ve hareket sistemle-
rinde önemli değişiklikler yaratıyor ve daha kolay 
kullanım olanaklarını ortaya çıkarıyor. Hidrolik ve 
pnömatik bunun en önemli başlığını oluşturuyor. 
Günümüzde dişçilikten otomotive, ağır iş makinala-
rından yarı iletken üretimine vb. her sektörde yer alan 
hidrolik pnömatik sistemleri, sundukları avantajlar ve 
her geçen gün gelişen ürün yelpazeleriyle, mühen-
dislerin vazgeçilmez enstrümanları olarak endüst-
ride yer alıyor. Gün geçtikçe endüstriyel üretimde 
kullanım alanı genişleyen akışkan gücünün tanıtım ve 

pazarlamasında HYDRAULIC & PNEUMATIC Eurasia 
fuarı en önemli platformu oluşturuyor. Hidrolik ve 
Pnömatik Hizmetleri, Yağlama Sistemleri, Makine ve 
Hidrolik Yağları & Parçaları, Yağ Hidroliği Sistemleri 
ve Bileşenleri, Pnömatik Sistemler ve Bileşenleri, Su 
Hidroliği Sistemleri ve Bileşenleri konularına odak-
lanan etkinlik, WIN Eurasia Automation’da bir araya 
gelen diğer 3 endüstri fuarının sinerjisiylele; katılımcı-
larına ve ziyaretçilerine yeni fırsatlar sağlayacak.
Elektrik üretim sistemleri ve ekipmanları fuarın 
önemli bir parçası 
Enerji, elektrik ve elektronik sektörünün üretici, dağı-
tıcı ve kullanıcılarını bir araya getirerek bilgi alışverişi 
ve iş bağlantılarına olanak sağlayan ELECTROTECH 
Fuarı, Türkiye’yi modern ve farklı enerji sistemlerine 
yönelik olan yatırımlarında desteklemek isteyen şir-
ketlere, teknolojilerini ve deneyimlerini sergilemek ve 
yerel karar alıcılarla işbirliği yapmak için mükemmel 
bir platform sunuyor.
Materials Handling Eurasia, İç Lojistik ve Tedarik 
Zinciri Yönetiminde Yenilikçi Ürün ve Hizmetleri 
Bir Çatıda Toplamaya Hazırlanıyor 
Günümüzde, gelişen endüstri dünyasının artan 
ihtiyaçları; lojistik, içlojistik sektörlerinde ve tedarik 
zinciri yönetiminde de çözüm ihtiyaçlarını arttırıyor. 
Üretim sektörünün bir parçası olan lojistik ve içlojistik 
sektörünü bir araya getiren Materials Handling Eura-
sia fuarı; Kaldırma ve Taşıma, Depolama ve Yükleme, 
Toplama ve Paketleme Sistemleri ve Lojistik Bilişimi 
alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetlerin sergileneceği 
bir ortam oluşturmayı hedefliyor.
Yeni pazarlara açılan kapı
Geçtiğimiz yıl, 21 ülkeden 1581 firmanın ürünlerini 
sergileyip, iş bağlantıları kurduğu fuar, başta elektrik, 
elektronik, makine, otomotiv, otomasyon ve enerji 
sektörlerinden olmak üzere 77 bin 244 profesyonel 
tarafından ziyaret edilmişti. Bu yıl da TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan WIN Eurasia 
Automation, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya gibi 
büyümekte olan ve yüksek potansiyele sahip pa-
zarlara ulaşmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar 
barındıracak.

Yeni Nesil Üretim İçin Lider Inovasyon Fuarı 
2016

30



İklimlendirme, pompalar, 
kompresörler, taşıma bantları 
ve tesislere hayat veren tüm 
elektrik motorları... Legrand’ın 
sunduğu yeni motor koruma 
şalterleri, kontaktör ve termik 
röleleriyle tamamı koruma 
altında. 100A’e kadar koruma 

sağlayan yeni koruma ürünleri 
yüksek verimlilik ve performansı 
daha da kompakt boyutlarda, 
zengin aksesuar seçenekleriyle 
bir arada sunuyor. Yeni MPX3, 
CTX3 ve RTX3‘le artık kontrol 
sizde, sisteminiz Legrand 
güvencesinde.

MOTOR KORUMA
VE KONTROL IÇIN
KESIN PERFORMANS.



EEMKON 2015
Kongresi Başarıyla
Tamamlandı 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2015) 19 Kasım 2015 Per-
şembe günü sabah 10:00`da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi`nde müzik 
dinletisiyle başladı. 30 Ağustos Salonunda EEMKON Yürütme Kurulu Başkanı 
Hakkı Kaya Ocakaçan`ın açış konuşmasını yaptığı kongre daha sonra Şubemiz 
Y.K. Başkanı Beyza Metin`in konuşmasıyla devam etti. 7 sempozyumun gerçek-
leştirildiği üç günlük programın tamamlanmasıyla kapanan kongreye yaklaşık 
2500 kişi katıldı.
Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi‘nde 19-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ve 7 sempozyumu 
içerisinde barındıran EEMKON 2015 Kongresi, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Kaya 
Ocakaçan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ocakaçan, Türkiye‘ye elektriğin gelişindeki gecikmeye dikkat 
çekerek, gecikmenin temel nedenlerinden birinin “imtiyazlar” olduğunu vurguladı. İlk santralın yapımıyla 
birlikte elektrik mühendisliği sorunlarının da başladığını ifade eden Ocakaçan, elektrik üretiminde ciddi 
bir artış görünmesine karşın 65 OECD ülkesi arasında 2014 yılında Türkiye‘nin 63. olduğuna dikkat 
çekerek, bu çerçevede Türkiye‘nin enerji alanındaki konumunu değerlendirmek üzere Enerji Politikaları 
Sempozyumu düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.
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Açılıştan Genel Görünüm

Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi‘nde 19-21 
Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ve 7 sempozyu-
mu içerisinde barındıran EEMKON 2015 Kongresi, 
Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı 
Kaya Ocakaçan’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Ocakaçan, Türkiye‘ye elektriğin gelişindeki gecik-
meye dikkat çekerek, gecikmenin temel nedenle-
rinden birinin “imtiyazlar” olduğunu vurguladı. İlk 
santralın yapımıyla birlikte elektrik mühendisliği 
sorunlarının da başladığını ifade eden Ocakaçan, 
elektrik üretiminde ciddi bir artış görünmesine 
karşın 65 OECD ülkesi arasında 2014 yılında 
Türkiye‘nin 63. olduğuna dikkat çekerek, bu 

çerçevede Türkiye‘nin enerji alanındaki konumunu 
değerlendirmek üzere Enerji Politikaları Sempoz-
yumu düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Beyza Metin, açılış konuşmasının başında Suruç, 
Ankara, Paris katliamları; seçim öncesi ve sonra-
sındaki çatışmalı ortamda, iş ve kadın cinayetle-
rinde yitirilen insanları andı. EEMKON etkinliğini 
“EMO İstanbul Şubesi‘nin son yıllarda gerçek-
leştirdiği en kapsamlı ve iddialı etkinlik” olarak 
nitelendiren Metin, 37 üniversitenin desteklediği 
kongreye katkı verenlere ve emeği geçenlere 
teşekkür etti. Metin, kongre süresince bu yıl onun-
cusu gerçekleştirilecek olan Bitirme Tasarım Proje 
Ödülleri ödül töreni ile meslekte 20, 25, 30, 40 ve 
50. yılını dolduran meslektaşlar için sertifika töreni 
düzenleneceğini açıklarken, Mühendis-Öğrenci 
Buluşması‘nın gerçekleştirileceğini de sözlerine 
ekledi. 

Beyza Metin, EMO‘nun kamuoyunda yalnızca 
elektrik mühendislerinin odası olarak algılanma-
sına karşı bu etkinliğin bir mihenk taşı olmasını 
amaçladıklarını belirtti. Metin, “Mesleğimizin her 
geçen gün itibarsızlaştırıldığı, alanda çalışmak için 
mühendislik diplomasının yetersiz hale getirilip, 
ticari bir meta haline dönüştürülen sertifikasyon 
programlarıyla ve belgelendirmeyle anlamsızlaştı-
rılmak istendiği bu süreçte odalarımıza üye olmak 
ve sahip çıkmak son derece önemlidir” diyerek, 
EMO Genç üzerinden örgütlenme çağrısı yaptı.

Beyza Metin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“EMO olarak en temel ilkemiz, teknolojinin insan-
lığın yararına kullanılmasıdır. Teknolojik ilerleme-
nin de bu temel anlayış içerisinde ele alınması 
gerektiğini düşünüyoruz. Doğru bildiklerimizi 
ve çalışmalarımızı mesleğimizin ve halkımızın 
çıkarlarını gözeterek ve yanlışlara hiçbir siyaset 
ayrımı yapmaksızın, ilkelerimiz doğrultusunda 
yürütüyoruz.

Hakkı Kaya Ocakaçan Konuşmasını Yaparken





Beyza Metin Konuşmasını Yaparken 

Ve ne yazık ki, kamu yararında ısrar ettiğimiz için 
başta TMMOB Yasası‘nın değiştirilmesi girişimi 
olmak üzere baskılara maruz kalıyoruz.

“Enerjinin kamusal bir hak olarak ele alınması ge-
rektiğini, özel sektöre ihale edilemeyeceğini ve tek 
merkezden planlanması gerektiğini yıllardır söy-
lüyoruz. 31 Mart krizinde her ne kadar nedenleri 
çok tartışıldı ve belli sonuçlara varıldı ise de esas 
nedenin, enerjinin kamudan alınarak özel sektöre 
devredilmesinden, kamu kuruluşlarındaki teknik 
kadronun dağıtılmasından ve merkezi bir projek-
siyondan yoksun olarak rant odaklı planlanmasın-
dan kaynaklı olduğunu biliyor ve vurguluyoruz.”

EEMKON 2015 Etkinlikleri:

Bölüm Başlıkları altında düzenlenen Sunumlar, 
Oturumlar ve Paneller:

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

1. Eğitim’de Akreditasyon (Panel Yöneticisi: Orhan 
Bursalı, Katılımcılar: Gaye Yılmaz, Orhan Örücü, 
Emre Metin ve Engin Arıkan)

2. Üniversite Sanayi İlişkileri (Oturum Yöneticisi: 
Prof. Dr. Bülent Ertan, Katılımcılar: Uran Tiryaki-
oğlu, Dr. Hayrettin Karcı ve Oğuz Çiftçi)

3. Elektrik Mühendisliğinde Unvan Sorunları 
(Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan Kaypmaz, 
Katılımcılar: Sırdaş Karaboğa, Prof. Dr. Güven 
Önbilgin ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş)

4. Mühendislik Eğitiminde Devlet Üniversiteleri, 
Vakıf Üniversiteleri - Teknoloji Fakülteleri (Oturum 
Yöneticisi: Prof. Dr. Hakan Kuntman, Katılımcılar: 
Prof. Dr. Hamit Serbest, Prof. Dr. Oruç Bilgiç, Yrd. 
Doç. Dr. Aslı Vatansever ve Prof. Dr. B. Koray 
Tunçalp)

5. Mühendislik Eğitiminin Durumu (Panel Yöne-
ticisi: Selçuk Esen, Katılımcılar: Prof. Dr. Duran 
Leblebici, Prof. Dr. Mithat İdemen ve Yrd. Doç. 
Dr. İrfan Şenlik)

6. Eğitim ve Teknik Yayın Dili (Oturum Yöneticisi: 
Prof. Dr. Belgin Emre Türkay, Katılımcılar: Prof. 
Dr. Bülent Sankur, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu, 
Prof. Dr. Güven Önbilgin ve Prof. Dr. İlhami Çetin)

7. Mühendislik Öğrenci Buluşması ve Mühendislik 
Öğrencileri Forumu (Forum Yöneticisi: Beyza Me-
tin, Katılımcılar: Erhan Kaya, Ahmet Tarık Uzunka-
ya, Berrin Çelik ve Prof. Dr. Ahmet L. Orkan)

Enerji Politikaları Sempozyumu

1. Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü (Otu-
rum Yöneticisi: Erol Celepsoy, Katılımcılar: Cengiz 
Göltaş, Prof. Dr. Selahattin İncecik ve Preben 
Maegaard)

2. Enerji Planlaması (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. 
Nejat Tuncay, Katılımcılar: Budak Dilli, Fatih Kay-
makçıoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe ve Barış Sanlı)

3. Dünya Elektrik Piyasaları ve Türkiye (Oturum 
Yöneticisi: Sermin Onaygil, Katılımcılar: Prof. Dr. 
Aziz Konukman, Prof. Dr. Çağlar Güven ve Fatih 
Yazıtaş)

4. Elektrik Enerji Sistemleri (Oturum Yöneticisi: 
Sermin Onaygil, Katılımcılar: Mustafa Karahan, 
Ahmet Ocak, Önder Karaduman, Cem Aşık ve 
Kemal Uslu)

5. Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji Mümkün mü? 
(Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ömer Usta, Katılım-
cılar: Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Dr. Wolfgang 
Palz ve Hans Josef Fell)

6. Enerji Politikaları ve Nükleer Santraller (Panel 
Yöneticisi: Erhan Karaçay, Katılımcılar: Prof. Dr. 
Aziz Konukman, Alan Joseph Nogee ve Prof. Dr. 
Tanay Sıdkı Uyar)
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Elektronik Sanayi Uygulamaları Sempozyumu

1. Türkiye’de Elektronik Sanayiinin Durumu (Sunumu Yapan: Prof. Dr. Duran Leblebici)

2. Elektronik Sektöründe 2035 Vizyonu (Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Sıddık Yarman, Katılımcılar: Metin 
Salt, Erkan Duysal, Birol Erentürk, C. Müjdat Altay ve Hakkı Kaya Ocakaçan)

3. Mikro Elektroniğin Türkiye’deki Gelişimi (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Günhan Dündar, Katılımcılar: 
Dr. Barbaros Şekerkıran, Dr. Aziz Ulvi Çalışkan ve Nizam Muzafferoğlu)

4. Türkiye’de Nanoteknoloji: Elektronik ve Optoelektronik Uygulamaları, Gelecek Adımlar ve Beklentiler 
(Oturum Yöneticisi: Dr. Volkan Özgüz, Katılımcılar: Prof. Dr. Ekmel Özbay, Prof. Dr. İsmet Kaya, Prof. 
Dr. Atilla Aydınlı ve Dr. Selçuk Özer)

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

1. Yeni Nesil Mobil Teknolojilere Geçiş Süreci (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, Katılım-
cılar: Ömer Aydın, Turgut Erkul ve Erkan Alkanat)

2. Nesnelerin İnterneti (Oturum Yöneticisi: Ali Akurgal, Katılımcılar: Cem Pancar, Tuba Başkan, Burak 
Savak ve Öner Tekin)

3. İletişim Teknolojilerinin Paydaşlarının Katılımıyla Planlanması (Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Selçuk Pa-
ker, Katılımcılar: Haşmet Atahan, Yrd. Doç. Dr. Emin Köksal, Ünsal Özmestik, Yrd. Doç Dr. Özgür Tamer 
ve Esat Çıplak)

4. Sayısal Karasal Televizyon, Sayısal Radyo Teknolojileri (Oturum Yöneticisi: Seyfettin Atar, Katılımcı-
lar: Erdinç Tekbaş, Kürşat Sarıaslan, Dursun Güleryüz, Özgür Coşar ve Umut Keten)

5. OTT TV (Oturum Yöneticisi: Mehmet Özdağ, Katılımcılar: Hüseyin Çağlar, Uygar Boynudelik ve Özgür 
Erten)

6. İletişim Teknolojilerinin Ar-Ge Gelişimi: (Oturum Yöneticisi: Hakan Tuna, Katılımcılar: Gönül Kamalı, 
Metin Balcı ve Hasan Terzioğlu)

7. Transmisyon ve Altyapı İşletmeciliği (Oturum Yöneticisi: Remzi Çınar, Katılımcılar: Faruk Sarı, Ahmet 
Eren, Füsun Nebil ve Hakan Akan)

8. LTE 5G’nin Geleceği (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Sıddık Yarman, Katılımcılar: Mehmet Erkul, Serdar 
Bayar ve Tayfun Acarer)38



Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu

1. Türkiye’de Akıllı Şebekeler Yol Haritası (Oturum 
Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Dinçer, Katılımcılar: 
Prof. Dr. Belgin Emre Türkay, Prof. Dr. Ömer 
Usta, Şafak Karahan, Gökhan İşbitiren ve Kayhan 
Öztürk)

2. Endüstri 4.0 (Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Galip 
Cansever, Katılımcılar: Yrd. Doç. Dr. Özgür Tunay 
Kaymakçı, Sedat Sami Ömeroğlu, Yaşar Acar ve 
Mustafa Çelebi)

3. Yabancı Çağrılı Oturum: (Oturum Yöneticisi: 
Prof. Dr. Galip Cansever, Katılımcılar: Paul Cave 
Marc Van Heck ve Dr. Andreas Luxa)

4. Elektrik Tesisatlarında Enerji Verimliliği ve Yö-
netimi (Panel Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Timur 
Aydemir, Katılımcılar: Prof. Dr. Sermin Onaygil, Z. 
Murat Nayal, Cihan Karamık ve Sabri Günaydın)

5. Savunma Sanayiinin Bugünü ve Geleceği (Panel 
Yöneticisi: Dr. Erdener Ildız, Katılımcılar: Kenan 
Işık, Yalçın Yılmazkaya ve Hava Mühendis Yarbay 
Hakan Gürkan)

Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu

1. Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi, Sektörün 
İhtiyaçları ve İstihdam (Panel Yöneticisi: Orhan 
Örücü, Katılımcılar: Prof. Dr. Yekta Ülgen, Prof. 
Dr. Ata Akın, Barış Ünlü, Ali Levent Kurtoğlu ve 
Hakan Evsine)

2. Biyomedikal Mühendisliği ve Sektörün Geleceği 
(Panel Yöneticisi: Fikret Küçükdeveci, Katılımcılar: 
Prof. Dr. Osman Eroğul, Yrd. Doç. Dr. Gökhan 
Ertaş, Dr. Onur Koçak, Kayhan Kayan ve İşbara 
Alp Sezen)

3. Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme (Panel 
Yöneticisi: Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Katılımcılar: 
Prof. Dr. Ergin Atalar, Prof. Dr. Aydın Akan, Prof. 
Dr. Cengizhan Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. İsa Yıldı-
rım)

Kent ve Elektrik Sempozyumu

1. Kent ve Yapı Yüzü Aydınlatması (Oturum Yö-
neticisi: Prof. Dr. Rengin Ünver, Katılımcılar: Prof. 
Dr. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen, Sümeyra Çam 
Gün, Prof. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk, Esra Küçük-
kılıç Özcan ve Hakan Payzun)

2. Akıllı Ulaşım Sistemleri (Oturum Yöneticisi: Or-
han Alankuş, Katılımcılar: Doç. Dr. Hediye Tüydeş, 
Doç. Dr. İlkay Ulusoy, Dr. Fatih Gündoğan ve Aysu 
Müge Yeşil)

3. Gözetim Toplumu Forumu (Forum Yöneticisi: 
Doç. Dr. Barış Çoban)

4. Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik Maddeleri İçinde “Elektrik Tesisatı ile 
İlgili Konuların” İrdelenmesi, Karşılaşılan Prob-
lemler ve Çözüm Önerileri (Oturum Yöneticisi: 
Levent Ceylan, Katılımcılar: Gökhan Aktaş, Kevork 
Benlioğlu, Sabri Günaydın ve Tanju Ataylar)

Bölüm başlıkları altında geliştirilen etkinliklerin 
haricinde belirlenen başlıklar bazında düzenlenen 
oturumlarda, yetkin isimler tarafından çeşitli bildi-
riler sunulmuştur.

Murat Karayalçın sunumunu yaparken 

21 Kasım günü CHP İstanbul İl Başkanı ve eski 
Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçın 2000’li 
Yıllarda Türkiye’de Yeni Belediyecilik Anlayışı 
başlıklı bir sunum yapmıştır.

Ayrıca meslekte 20-25-30. Yılını dolduranlara ser-
tifika, 40 ve 50 Yılını dolduranlara da plaket töreni 
düzenlenmiştir.

Kongreye Siemens, Erse Kablo, Sem Transforma-
tör ve Ekos Grup firmaları Ana Sponsor olurken, 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Destekleyen 
Kurum ve Kuruluşlar arasında yer aldı.  
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TÜYAK -  Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma 
Derneği ev sahipliğinde Ventio organizas-
yonuyla bu yıl dördüncüsü 12-13 Kasım 
2015 tarihleri arasında gerçekleşti. TÜYAK 
2015 – Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve 
Sergisi’ne bin 500 kişinin üzerinde ziyaretçi 
katıldı.
TÜYAK 2013’te 80 akademisyen, bilim ada-
mı ve yangın uzmanı 12 oturum, panel ve 
konferansta “Konaklama ve Sağlık Yapıla-
rında” yangın güvenliğini tartıştı.
TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik Sempoz-
yumu ve Sergisi, TÜYAK -Türkiye Yangın-
dan Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından 
Korunma Derneği Onursal Başkanı ve TÜYAK 
2015 Yangın ve Güvenlik Sempozyum ve 
Sergisi, Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç,  TÜYAK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cemal Kozacı ve İstanbul 
Tabibler Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez  
açılış konuşmalarının ardından düzenlenen 
açılış töreniyle başladı. TÜYAK Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal Kozacı, “Unutmayalım, 
yangınların nedenleri bellidir, kader değildir 
ve önlenebilir” vurgusunda bulundu. TÜYAK 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, 
ise “Her iki yılda bir yaptığımız bu organizas-
yon için dileğim, umudum; 100. Yılda da bu 
şekilde devam etmesi, bu periyodik toplantıla-
rın hiç aksamamasıdır” olarak özetledi.

TÜYAK Yönetim Kurulu Üyesi A.Haluk Yanık’ın 
“Konutlarda Algılama ve Uyartı Sistemleri “ başlıklı 
konferansı ile başlayan TÜYAK 2015’e 80 akade-
misyen, bilim adamı ve yangın uzmanı 12 oturum, 
panel ve konferansta yangın güvenliğini tartışıldı. 
Sempozyumla eş zamanlı olarak 13 Kasım 2015 
günü, panellere paralel olarak, TÜYAK Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayın Taner Kaboğlu tarafından 
düzenlenen “Depolama Tesislerinde Sprinkler 
Sistemi Tasarımı ve Uygulama Örnekleri” başlıklı 
kurs başarıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

TÜYAK 2015 – Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi

TÜYAK 2015’e 1500 kişi katıldı, “Konaklama ve 
Sağlık Yapıları”nda yangın güvenliği tartışıldı
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Cemal KOZACI

Sektörün önde gelen firmalarının ve isimlerinin 
katılımlarıyla gerçekleşen sempozyumun ana 
teması olarak, yangın güvenliğinin önemli olduğu 
Sağlık Yapıları ve Konaklama Tesisleri seçilmiş 
ve bu konulardaki bildirilere öncelik verildi. Yurt 
içinden ve dışından yoğun ilgi gören toplantımızda 
iki gün boyunca iki paralel salonda teknik su-
numlar yapıldı. Sunulan bildirilerin tam metinleri 
katılımcılara çantaları içinde verildi. Böylece ilgi 
duyulan bildirileri daha detaylı olarak incelemek ve 
öğrenmek mümkün oldu. 

Bin 500 kişi ziyaret etti…
Sempozyumda toplam 42 adet bildiri yer aldı. 
Ayrıca, sempozyum kapsamında, TÜYAK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cemal Kozacı başkanlığında, 
Tüyak Teknik Komiteleri “Yangın Güvenliği ve 
Yönetmelik Değişikliği”  konusundaki yürüttükleri 
çalışmaları aktardı.

“Yangın Yönetmeliğindeki Son Değişiklikler ve 
Karşılaşılan Problemler” konulu panelde, yeni 
revize edilen yönetmelik maddeleri ve komite öne-
rileri tartışıldı, karşılaşılan problemlerin çözümü 
için yeni öneriler getirildi. 

Sempozyum, yangın güvenliği konusunda çalışan 
araştırıcı, tasarımcı ve uygulamacıları bir araya 
getirerek tanışmalarını, tartışmalarını ve bilgi 
alışverişinde bulunmalarını sağladı.
12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında WOW 
Convention Center’da düzenlenen TÜYAK 2015’te 
yangın güvenliği alanında en son teknolojilerden 
oluşan yangın güvenliği çözümlerini sergileyen 

firmalar yeni iş fırsatları yaratma şansı buldu. 
TÜYAK 2015’i iki gün boyunca yaklaşık bin kişi 
ziyaret etti ve sergi alanında ulusal ve uluslararası 
firmaların stantlarını görme imkanı buldu.

2017 yılında buluşmak üzere…
“Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelikteki Son Değişiklikler ve Karşılaşılan 
Problemler” in görüşüldüğü, Sempozyumun 
ikinci günü gerçekleşen forumda TÜYAK Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, katılımcılarla 
birlikte yönetmelik  uygulamaların  da yaşanılan 
sorunları ve yapılması gerekenleri tartışarak,  bilgi 
alışverişinde bulundular. 
Dördüncüsü düzenlenen ve takvimlerde yerini 
alan TÜYAK Yangın ve Güvenlik Sempozyumu 
ve Sergisinin, kamu kurum ve kuruluşları bir 
araya getiren, sorunların ve çözümleri tartışıldığı 
önemli bir platform olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Abdurrahman Kılıç, TÜYAK 2017 – Yangın ve  
Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’nde sorunları 
azalmış, sektör olarak daha büyümüş, ülkemizde 
yangın sayılarını azaltmış, yangından dolayı mey-
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmiş bir 
Türkiye olarak tekrar buluşma dileğiyle konuşma-
sını tamamladı.
TÜYAK Hakkında:
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve 
Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) yangına 
karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması konu-
sunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuşlardır. 
Başlıca amaçları; toplumun yangın güvenliği 
konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve 
teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, 
bu yolda yapılanları desteklemek, kamu ve özel 
kuruluşların personelinin yangından korunma ve 
yangın söndürme konularında eğitilmeleri için 
yayın yapmak, yangın önleyici sistemlerin stan-
dartlarını ve cihazların geliştirilmesi konusunda 
yardımcı olmak, Türkiye’de yangın sektörünün ge-
lişmesi ve toplumun yangın güvenliği konusunda 
eğitilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.  
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Proje Alımlarına
Başlıyor!

Yıldızlı Projeler Yarışması 2016 Lansmanı, girişimciliğe ilgi duyan ve bu konuda çalışmalar yapan 
üniversite öğrencilerini ve mezunlarını, girişimcilik ekosisteminde başarıya tırmanmış isimlerle bu-
luşturdu. Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirme sırasında karşılaştıkları zorluklar, girişimci adayları-
na önemli tavsiyeler vs. gibi merak edilen konuların işlenmesinin yanında, katılımcıların kafasındaki 
soru işaretlerine cevap bulabileceği paneller düzenlendi. Ayrıca YTÜ Teknopark bünyesinde yer 
alan Prototip Atölyesi ve Kuluçka Merkezi hakkında merak edilenler, Yıldızlı Projeler Yarışması 2016 
süreci hakkında detaylı bilgi ve girişimciliğin kalbinin attığı Silikon Vadisi hakkında her şey YPY’16 
lansmanında konuşuldu.

Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesi ve üniversite öğrencilerinin projelerinin hayata 
geçmesi konusunda onlara destek olmak amacıyla düzenlenen yarışmaya geçtiğimiz 7 sene boyun-
ca 103 farklı üniversiteden toplamda 993 proje başvurusu yapılmıştır. Yıldızlı Projeler Yarışması 
2016 döneminde de pek çok yenilik ile kendi projesini hayata geçirmek isteyen girişimcilik ruhuna 
sahip üniversite öğrencilerini bekliyor.

Yıldızlı Projeler Yarışması bu sene; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü’nden de destek alarak YTÜ 
Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğinde çalışmalarına devam ediyor.

23 Mayıs 2016 tarihindeki finalde projelerin değerlendirmesini, üniversitelerin gözde akademisyen-
lerinden oluşan “Bilim Kurulu” ile başarılı sanayicilerden oluşan “Sanayi Kurulu” birlikte yapacak. Bu 
sayede üniversite-sanayi işbirliği Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir kez daha hayat bulacak. Ayrıca 
Final Günü’nde melek yatırımcıların proje sahiplerini yakından takip edeceği bir ortam yaratılacak.

Yıldızlı Projeler de kategori sistemi ile yarışmaya başvurmuş projeler kendi alanlarındaki projelerle 
yarışacak ve her kategoride birden fazla proje destek bulabilecek. Bilişimden makinaya; enerjiden 
sağlığa; elektrikten kimyaya her alandan projeler alanlarında uzman isimler tarafından objektif bir 
şekilde değerlendirilecek. İnsanlığa hizmet edecek ve ihtiyaçlara çözümler getiren en güzel projeler 
seçilerek, hayat bulması için desteklenecek.

Yıldızlı Projeler Yarışması’nın Kategorileri

Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği ve Kalitesi

Mekanik, Mekatronik, Robotik ve Otomasyon Uygulamaları

Bilişim, Elektronik, Telekomünikasyon ve Yazılım Uygulamaları 

Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji, Kimya ve Malzeme Uygulamaları

Yıldızlı Projeler Yarışması 2016

Yıldızlı Projeler Yarışması 15 Aralık’ta Düzenlenen Lansman ile 
Kapılarını Açtı
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Yarışma Takvimi  

Yıldızlı Projeler Yarışması

Proje Başvurusu Alım Tarihi Başlangıcı  15 Aralık 2015

Son Başvuru Tarihi    30 Nisan 2016

Proje Yönetimi Eğitimi    21-22 Mayıs 2016

Ödül Töreni ve Kokteyl    23 Mayıs 2016

Projeni Hayata Geçirmek İçin Fırsatlar Burada 

Yıldızlı Projeler Yarışması’nın kazananları ise YTÜ Teknopark bünyesinde yer alan Prototip Atölyesi 
ve Kuluçka Merkezindeki ofisleri kullanma hakkı elde edecekler. Yarışmayı kazanan projeler YTÜ 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin vereceği danışmanlık hizmeti sayesinde KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi 
Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi gibi teşviklerden yararlanmak için rakiplerinin bir adım önüne 
geçecek. Geçen yıl HAVELSAN Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere 
toplam 44 bin TL para ödülü dağıtıldı. Sürpriz ödüllerin de olacağı Yıldızlı Projeler Yarışması’nda her 
sene olduğu gibi bu sene de maddi destek verilecek. Para ödülüne ek olarak, ön değerlendirmeyi 
geçen finalist projeler 21-22 Mayıs tarihinde girişimcilik ve sunum teknikleri hakkında 2 günlük bir 
eğitim alacaklar. Finalde dereceye giren proje ekiplerine ödülleri verilecek ve çeşitli iş birlikleri fırsat-
ları sunulacak.

Dünyanın Teknoloji Merkezi Silikon Vadi-
sine Yolculuk 

29 Şubat 2016 tarihine kadar Bilişim kate-
gorisinde başvuran projelere, Dünyadaki 
teknopark havuzundan Amerika’ya ait olan 
uluslararası alanda kabul görmüş Silikon 
Vadisi’nde tecrübe kazanmış kişilerden 
mentörlük desteği sağlanacak. Bilişim 
kategorisinde değerlendirmeler sonucu hak 
kazanan proje, Dünya’nın teknoloji merkezi 
olarak görülen Silikon Vadisi’ne gitme fırsatı 
kazanacak! Eğer sizde bir bilişimci iseniz ve 
ürettiğiniz projelere güveniyorsanız tasarım 
ve mühendislik vadisi olarak anılan Silikon 
Vadisi’ne gitmek için Yıldızlı Projeler Yarış-
ması 2016’ya başvurmak için geç kalmayın.

Yarışmaya T.C. veya K.K.T.C üniversitele-
rinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor.

Başvuru Adresi   elektrikport/proje

Detaylı bilgi için bizi takip edin Facebook/yildizliprojeleryarismasi/
                                                        Twitter/ytuieeeypy



Robotik, artan rekabet dünyasında ülkelerin 
endüstriye dayalı büyümelerini hızlandıracak 
temel unsurlardan biridir. ABB’nin öncü tek-
nolojileriyle ürettiği web tabanlı, ortak çalışma 
temelli ve güvenli robotları hem iş güvenliği 
hem de üretimin kalitesi üzerinde çok olumlu 
etki yapmaktadır. 
ABB Dudullu fabrikasında gerçekleştirilen etkin-
likte insanla işbirliği içinde çalışma konseptinde 
dünyada gerçek anlamda ilk olan ABB’nin yeni 
robotu Yumi’nin (You & Me) yanısıra daha ağır 
yükler taşıyabilecek olan yeni robot modelleri 
de müşterilere tanıtılırken, ileride mevcut ürün 
gamını genişletmeyi planladığı alanlara ilişkin 
sunumlar gerçekleştirildi.
Sadece robotlar değil, katma değer sağlayan, 
robotlar ile entegre çalışan, kamera sistemi ve 
kuvvet kontrol sistemi tanıtıldı. Bu sistemler ile 
ilgili uygulamalar gerçekleştirildi.
Neden ve ne zaman CNC yerine robot kulla-
nalım sorusuna tüm katılımcılarla birlikte yanıt 
arandı.  Uygulama örneklerinde G kodu direkt 
robot diline çevirerek, sahada robot ile işleme 
yapıldı. 
Etkinlikte öne çıkan bir diğer ürün, ABB’nin pa-
zara sunduğu SRP (Simplified Robot Progra-

ming) ekipmanı oldu. Daha çok genel endüst-
rideki mteal olmayan boya uygulamalarında 
kullanılan bu ekipman ile operatörün ABB’nin 
geliştirdiği  demo tabancası ile birlikte  yaptığı 
boyama hareketleri, programlama ihtiyacı 
olmadan robota nasıl aktarılabildiği paylaşıldı.  
Bütün bunlara ek olarak, robotları devreye 
alırken kullanılabilecek, flexpendant’a alternatif 
bir tablet üzerinden çalışan RobotStudio Apps 
Online uygulaması ve hareket yönünde tutarak 
robotu kolay bir şekilde hareket ettirmek için 
bir fikir olarak sunulmuş, akselerometre ve 
jiroskopa sahip olan, çalışma prensibi bir atalet 
ve yön ölçüm ünitesine dayanan T10 el paneli 
de izleyicilere tanıtıldı.  
Robotlu üretime Türkiye’de artan bir talep oldu-
ğunu vurgulayan ABB Türkiye Indirekt Robot 
Satış Müdürü Funda Çorakçı, genel endüstri ile 
farklı uygulamalar pazarında büyüme bekledik-
lerini sözlerine ekledi.

ABB Robotik Müşteri Günleri
Bu Soruya Yanıt Aradı
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Orta Doğu’daki faaliyetlerini artıran AE Arma-Elektropanç, MEP Middle East tarafından yayımlanan “Orta 
Doğu’nun En Büyük 25 Müteahhitlik Firması” listesinde üçüncü sırada yer aldı.
AE Arma-Elektropanç, teknik müteahhitlik sektörünün en prestijli uluslararası dergileri arasında yer alan MEP 
Middle East tarafından yayımlanan “Orta Doğu’nun En Büyük 25 Müteahhitlik Firması” listesinde üst üste 
ikinci kez yer aldı. Geçen sene listede 13. sırada yer alan AE Arma-Elektropanç, bu sene 10 basamak yüksele-
rek 3. sıradan yer buldu.  
Rusya, Dubai, Katar, Lübnan iştirakleri; Azerbaycan, Abu Dhabi, Moskova, Cezayir şubeleri ile eski Sovyetler 
Birliği ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da faaliyetlerini 3 kıtada sürdüren AE Arma-Elektropanç’ın 5 ülkede 
devam eden 25 projesi bulunuyor.  
AE Arma-Elektropanç, bu yıl ayrıca inşaat sektörünün en prestijli uluslararası dergisi Engineering News 
Record (ENR) tarafından yayımlanan “Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması” listesine üst üste ikinci 
kez yer almış ve 2015 yılında 16 basamak yükselerek 229. sıradan yer bulmuştu. Firma, ayrıca Fortune 
Türkiye’nin hazırladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı listelerde de yer almıştı.
Başarılarının artarak devam edeceğini belirten AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, 
“Teknik müteahhitlik alanında bir dünya markası olma hedefimize her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz.  
Dünya çapında prestijli yayın organlarının hazırladığı bu listelerde Ortadoğu’nun en büyük üçüncü teknik mü-
teahhitlik firması olarak yer almanın mutluluğunu ve Türkiye adına gururunu yaşıyoruz.  AE Arma-Elektropanç 
olarak dünya çapında ses getirecek projelere imza atmaya ve Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil 
etmeye devam edeceğiz ” dedi.

AE Arma-Elektropanç
Orta Doğu’nun En Büyük Üç Teknik
Müteahhitlik Firması Arasında
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Bedrettin Dalan öncülü-
ğünde 1996 yılında İs-
tanbul Eğitim ve Kültür 
(İSTEK) Vakfı tarafından 
kurulan Türkiye’nin 
birçok alanda öncü 
ve en prestijli üniver-
sitelerinden Yeditepe 
Üniversitesi, kartlı geçiş 

sistemlerinin tasarlanması ve kurulumunda Ateksis’i 
tercih etti
Yaklaşık 17.000 öğrencisi olan Yeditepe Üniversitesi 
kampüsü içinde 2070 öğrenci kapasiteli kız öğrenci 
yurdu ve 2180 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdu 
vardır. Bu kadar kişinin giriş çıkış kontrolündeki ufak 
hatalar dahi ciddi problemler yaratabilir ve güvenlik 
zayiatı doğurması kaçınılmaz olur. Bunu önlemenin 
tek yolu bu problemlere yol açmayacak ürün ve 
çözümler kullanmaktır.
Ateksis olarak Yeditepe Üniversitesi kartlı geçiş 
sistemlerin tasarlanmasını, kurulumunu ve devreye 
almasını gerçekleştirdik. Kullanılan malzemelerin 
hepsi, binaların sahip olduğu kalite ve fiziki yapısı 
düşünülerek tasarlanmıştır. Proje genelinde 5 ayrı 
sistem merkezi mevcuttur. Üniversitenin ana giriş ka-
pısı, erkek öğrenci yurdu, güney kız yurdu, kuzey1 ve 
kuzey2 kız yurdu girişleri olmak üzere 5 merkezden 
oluşmaktadır. Kartlı geçiş sistemlerinde Bosch APC-
AMC2-4WCF kontrol ünitesi ve HID kart okuyucular 
kullanılmıştır. Okul, yurt, bariyer ve turnike geçişlerin-
de Bosch modüler kartlı geçiş merkezi ve ekipman-
ları kullanılmıştır. Okula gelen öğrenciler ana giriş 
kapısında kendilerine verilen öğrenci kimlik kartındaki 
yetki dahilinde kampüse girebilirler. Aynı şekilde yurt 
bina girişlerinde de kart dahilinde yurda giriş ve çıkış 
yapabilirler. Parmak izi okuyucularının da entegre 
edildiği sistemde, üniversitenin isteği doğrultusunda 
yurt giriş çıkışlarında öğrencilerin kartları unutması 
durumunda güvenlikten taviz vermeden parmak 
izi okutularak, girişlerden kart olmadan da geçiş 
sağlanabilmektedir. HID parmak izi okuyucular basit 
bir bağımsız kapı kontrolünden karmaşık ağ üzerin-
den çalışan giriş kontrol sistemlerine kadar tüm giriş 
kontrol uygulamaları serisiyle uyumludur.
Kimlik doğrulama parmak izleri ve kartlar okunarak 

ya da ikisinin birleşimiyle gerçekleştirilebilir. Bosch 
APC-AMC2-4WCF geçiş kontrol modülü, bir ile sekiz 
erişim noktasını bir grup olarak kontrol eder. Ayrıca 
girişler, bu erişim noktaları olarak bilinen, özellikle 
kapı, bariyerleri, turnike, döner kapı, mantraps, kimlik 
kartı okuyucuları, kapı açma elemanları ve sensör-
lerden oluşur. AMC2, okuyucu türüne bağlı olarak, 
sekiz kimlik kartı okuyucu kadar kontrol edebilir ve 
tam tahsis girişlerinde erişim mantığı işlemek için 
tasarlanmıştır. AMC2, Ana veriler, yetkiler, erişim 
modelleri, ekran metinleri, okuyucu yapılandırmaları 
verilerini depolamakta, yetki kontrolü, ana isteği, PIN 
kodu gibi okuyucudan işlem verilerini yorumlamakta, 
inkar ya da kapı açma, geçiş alarmı, kapı durumları, 
okuyucu operasyon durumları gibi kontrol ve izleme 
yapmakta, bilgisayar istekleri, depolanması için 
işlem verileri, hata ve arıza mesajları, alarm mesajları 
iletmektedir.

İç alarm durumları kart verilecek kişilere ait bilgi giri-
şi, yetkilendirmeler ve kart basımı ile ilgili işlemler bu 
bölümdeki bilgisayar tarafından yapılıp bilgiler siste-
me aktarılmaktadır. 5 ayrı merkezde Bosch modüler 
kartlı geçiş merkezi olmasına rağmen sistem BIS ile 
stabil olarak yönetilmektedir. Yeditepe üniversitesi 
kartlı geçiş sistemindeki en önemli detaylardan biri; 
yukarıda bahsedilen kartlı geçiş sisteminin CCTV,  
yangın algılama, acil anons seslendirme gibi diğer 
bütün Bosch güvenlik sistemleri ile birbirine entegre 
halinde çalışabilmesidir. Bütün sistemler birbirleri 
ile yazılımsal olarak entegre çalışmaktadır. Örneğin 
bir yangın anında ilgili kata yangın anonsu verilip, 
bölgedeki kilitli kapı, turnike vs. senaryoya göre 
açtırılıp, bölgenin CCTV’den detaylı olarak izlenmesi 
sağlanabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi’nin
Kartlı Geçiş Çözümleri
Ateksis’ten

46



Türkiye’nin en geniş katılımlı kurumsal organizasyonu Dragon Festivali 19-20 Eylül 2015 tarihlerinde Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 60’a yakın firmanın katıldığı organizasyon pek çok faklı sektörden kuruluşu 
sportif bir platformda bir araya getirdi.
Birleşim Grup Ailesi olarak ikinci kez festivale katılan ‘’Birleşim Kürek Takımı’’ yarışlarda kıyasıya mücadele 
verdi. 
Geçen sene Türkiye 6.sı, bu sene ise Türkiye 4.sü olan Birleşim Kürek Takımı geçmiş senelerde şampiyon-
lukları bulunan birçok tecrübeli takıma karşı amansız mücadele vererek çok başarılı dereceler aldı. Festivalin 
1.gününde zamana karşı yapılan sıralama yarışlarında, günün en iyi 2. süresini yaparak Dragon Bot Fede-
rasyon Kupası’nda yarışma hakkı kazanan takım yarışı 5. olarak bitirdi. İkinci gün yapılan final yarışlarında en 
yüksek seviye olan “Sport” kategorisinde 4. gelerek başarılı dereceler aldı.
Birleşim Grup Ailesine ve Birleşim Kürek Takımına başarılarının devamını dileriz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl yaptığı ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ‘’ araştırmasının ardından 
açıkladığı ‘’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’’  araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 
Birleşim Mühendislik,  İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu  arasına girmiştir. 
İSO ‘nun yaptığı açıklamaya göre, 2014 verilerine bakıldığında ilk göze çarpan sonuçlardan biri esas faaliyet 
kârlarında istikrarlı artışın sürmekte olduğudur. 2013 yılında önceki yıla göre üretimden satışlarını yüzde 
11,3 artıran İkinci 500, geçen yıl da bu alanda yüzde 12,9’luk bir artışla enflasyonun üstünde bir performans 
sergilemiştir.
Bu araştırmalarda ilk 1000 e girme başarısı gösteren tüm firmaları ve Birleşim Mühendislik’i tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.

Eylül 2015 Dragon Bot Yarışları
Dördüncüsü Birleşim Kürek Takımı 

Birleşim Mühendislik İSO İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında !
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20 yıllık deneyimiyle, zayıf akım kablo sektörünün lider üreticilerinden Erse Kablo, sektördeki marka gücünü 
ürünlerinde yarattığı güven ve kaliteyle sağlamıştır. Müşterilerinin değer verdiği bir marka haline gelen Erse 
Kablo, uzman kadrosu ile kalite ve sürdürülebilirlik anlayışıyla ilerlemektedir.  İç piyasadaki güçlü bayi yapısını 
ve  yurtdışındaki projelerdeki başarısını,  müşteri memnuniyeti odaklı, etkin hizmet değerleriyle birleştirmek-
tedir. Erse Kablo, Zurich Sigorta’dan aldığı “Ürün Sorumluluk Sigortası” ile ürettiği ürünlerin kullanılması 
esnasında 3. kişilere veya mallara gelebilecek zararları güvence altına alarak, güvenirliliğini ve müşteri mem-
nuniyetine verdiği önemi göstermektedir.
Erse Kablo; Ervital, Erflex, Ervital Firesafe, Erline ve Simh Vital tescilli marka grupları ile her tip özel kablo-
yu kendi bünyesinde üreterek alçak gerilim kabloları üretimiyle geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Silivri 
Ortaköy’deki 8.000 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 14.000 m2 alana sahip modern tesisinde ulusal ve 
uluslararası standartları esas alarak çözümler üretmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi Önceliğimiz…
Kaliteye ve kalitenin sürekliliğine büyük önem veren Erse Kablo, üretiminde güveni destekleyici, uluslararası 
belgeleriyle de fark yaratmaktadır. Erse Kablo, üretimindeki çözümlerde, “VDE (MPA), GOST-R, Gümrük Birli-
ği Sertifikası (Rusya), YANGIN SERTİFİKASI (RUSYA), TÜRKLOYDU, ABS, RINA, BV, DNV, LR, TÜV, RoHS, 
TSEK, ve TSE” normlarında ürünlerini belgelendirmiştir.
Erse Kablo, “toplam kalite yönetiminin” bir takım çalışması olduğunun bilincindedir ve bu doğrultuda üst yö-
netimden en alt birimdeki çalışanına ve tedarikçilerine kadar bu anlayışı benimsemektedir. Bu sistem doğrul-
tusunda ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAH 18001 yönetim sistem standartlarının gereklerini yerine getirmeyi 
ve hedeflerin etkinliğini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
Erse Kablo, kaliteden ödün vermeyen, inovatif, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile çevreye duyarlı, 
güvenilir ve çözüm ortakları için katma değer yaratan öncü kablo üreticileri arasında yer almaya devam 
etmektedir.

  ERSE Kablo Ürünleri,
“Ürün Sorumluluk Sigortası” ile Güvende
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WWF-Türkiye’nin, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’ndeki turizmciler ve kamu kuruluşlarıyla bir-
likte çalışarak hayata geçirdiği ‘Kaş-Kekova Sürdürü-
lebilir Turizm Projesi’ne Schneider Electric,100 adet 
güneş enerjisiyle çalışan lamba hibe ederek katkı 
verdi. Güneş enerjisiyle aküsünü dolduran lambalar 
aynı zamanda cep telefonu ve tablet bilgisayarları şarj 
edebiliyor. Elektriğe erişimin olmadığı ortamlarda 
doğa koruma çalışmalarını kolaylaştırıyor. Elektrik 
üretiminde iklim değişikliğine yol açan seragazı emis-
yonlarına da neden olmuyor.
Lambalar doğa koruma çalışmalarında kullanılacak.
Güneş enerjisiyle çalışan lambalar ilk etapta, WWF-
Türkiye’nin Kaş-Kekova bölgesinde birlikte çalıştığı 
kooperatif üyesi balıkçılara, sürdürülebilir turizmi 
destekleyen tur teknelerine, dalış kulüpleri ve res-
toran sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Lambaların 
60 tanesi Kaş-Kekova’da, kalan 40 tanesi de WWF-
Türkiye’nin Türkiye’de sürdürdüğü doğa koruma 
projelerinde kullanılacak. Bu projeler arasında 
Adana-Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 
yürütülen yeşil deniz kaplumbağalarını koruma 
çalışmaları ve Kafkasya Ekoloji Koridoru da var. Her 
iki proje de elektriğin olmadığı bölgelerde çok sayıda 
saha çalışması içeriyor.
Baştak: “Ümidimiz, temiz enerjinin hızla yaygınlaş-
ması”
WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak yaptığı 
açıklamada, “Kaş-Kekova bölgesinde geçen yıl, 
Sürdürülebilir Turizm Projesi’ni hayata geçirdik. 
Bölgedeki balıkçılar, dalış kulüpleri, restoran sahiple-
ri, otelciler ve yerel yönetimlerle beraber çalışıyoruz. 
Kaş-Kekova bölgesi denizlerdeki biyolojik çeşitlilik 
açısından olağanüstü zengin; ancak bölgedeki orfoz, 
lahos, fangri gibi tehlike altındaki türlerin sayısı hızla 
azalıyor. Bize hibe edilen bu lambalarla alanda çalışan 

paydaşlarımızı temiz enerjiyle tanıştırmak, bölgeye 
tatile gelen insanlara da örnek olmak istedik. Umarız 
bu çabalar, ‘Işık Ülkesi’ diye bilinen eski Likya uygar-
lığının izlerini taşıyan bu bölgede, temiz enerjinin hızla 
yaygınlaşmasını sağlar ve koruma çalışmalarımıza 
destek olur” dedi.
Tuncer: “Bu yolculukta daha çok sorumluluk üstlen-
mek istiyoruz”
Schneider Electric Türkiye Ülke Başkanı Bora Tuncer 
de projeye verdikleri destekle sürdürülebilir turizme 
olan inançlarını gösterdiklerini söyledi. Tuncer şöyle 
konuştu:
“Enerji yönetimi ve otomasyon alanında global 
uzman olan şirketimiz, tüm dünyada enerjinin daha 
güvenli, verimli, üretken ve çevreci bir şekilde kulla-
nılmasına odaklanıyor. Sürdürülebilirlik, DNA’mıza 
işlemiş bir kavram. Dünyamızı daha sürdürülebilir 
enerji çözümleriyle hem korumayı hem de gelecek 
nesillerin gezegeni koruyabilmesi için bilinçlenme-
sini hedefliyoruz. Tüm dünyada enerji verimliliğini 
sağlamak ve enerji bilinci yaratmak istiyoruz. Bu 
anlamda Kaş ve Kekova’da WWF- Türkiye tarafından 
yürütülen projenin bizim hedeflerimizle örtüştüğü-
nü görerek, üzerimize düşen sorumluluğu yerine 
getirmek istedik. Gelecek nesillere ve canlılara destek 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin 
bu yolculuğunda daha çok sorumluluk üstlenmek 
istiyoruz.”
‘Kaş-Kekova Sürdürülebilir Turizm Projesi’ ile bölge-
deki denizel biyolojik çeşitlilik, aşırı ve yasadışı balık-
çılık, doğal yaşam alanlarının kaybı, kirlilik, yabancı 
türlerin istilası ve iklim değişikliği gibi tehditlerin en 
aza indirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu tehlikelere 
karşı, Kaş-Kekova’nın sahip olduğu karasal ve denizel 
değerlerinin korunması ve gelecek nesillere ulaştırıl-
ması hedefleniyor.

Kaş-Kekova’da
Sürdürülebilir Turizme
Güneş Enerjisi Desteği
WWF-Türkiye’nin, Kaş ve Kekova’da uzun yıllardır
yürüttüğü koruma çalışmalarına bir destek de
Schneider Electric’ten geldi. Schneider Electric,
projeye güneş enerjisiyle çalışan 100 adet lamba
hibe etti.
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“Sürdürülebilir, Aydınlık Bir Gelecek” yaklaşımı ile 
yaşama değer katan birçok sosyal sorumluluk pro-
jesi yürüten VİKO,  çalışanlarından oluşan Aydınlık 
Toplum Gönüllülerini bu projelerine dahil ederek 
maksimum etkiyi sağlamayı amaçlıyor. Tam 17 yıldır 
toplum yararına çok sayıda proje gerçekleştiren ku-
ruluş, hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerini, çalışanlarından oluşan Aydınlık Toplum 
Gönüllüleri ile birlikte yürütüyor. VİKO Aydınlık 
Toplum Gönüllüleri, ışığa muhtaç sosyal konulara 
aydınlık katmak için gönülden çaba sarf ediyor. 
Toplum için değer yaratan projelere imza atıyor. 
Aydınlık Toplum Gönüllülerinin yer aldığı son proje 
ise “Steptember” oldu. Bu kapsamda gönüllülerin 
kurduğu takımlar, eylül ayı boyunca günde 10.000 
adım atma hedefi ile birlikte Cerebral Palsy’li (duruşu 
ve hareketleri etkileyen fiziksel bir engellilik durumu) 
çocuklar için 12.000 TL bağış toplayarak yine örnek 
adımlar attılar.  
Adım Adım Farkındalık Yarattılar…
Steptember,  tüm dünyada eş zamanlı olarak 
yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi ve İngilizce 
september (eylül) ve step (adım) kelimelerinin birleş-
mesinden oluşmuş anlamlı bir proje adı. Amacı ise, 
Cerebral Palsy hastası çocukların varlığına ve ihtiyaç 
duydukları desteğe dair toplumda farkındalık yarat-
mak. Projeye destek olan gönüllüler, Steptember 
projesi kapsamında eylül ayı boyunca günde 10.000 
adım atma hedefi koyarak bireysel sağlıklarına katkı 
sağlarken, sosyal çevrelerinden topladıkları bağışlarla 
da Cerebral Palsy’li çocukların tedavilerine maddi 
katkı sağlıyor. Bu doğrultuda anlam dolu bir farkın-
dalık yaratıyor. “Işığa Muhtaç Her Sosyal Konuda, 

Tüm Gönlümüzle Aydınlatmak İçin Varız.” sloganı 
ile sosyal sorumlulukta örnek olan VİKO Aydınlık 
Toplum Gönüllüleri, proje kapsamında kurdukları 8 
takımın elde ettiği 12.000 TL bağışla Cerebral Palsy’li 
çocuklara, attıkları yaklaşık 5 milyon adımla da birey-
sel sağlıklarına katkı sağladılar. 
“Işığa Muhtaç Her Konuda, Tüm Gönlümüzle 
Aydınlatmak İçin Varız.”
VİKO İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktö-
rü Mutlu Kutlu, gönüllülüğün önemine vurgu yaptığı 
konuşmasında “1998 yılından beri, bugüne ve 
geleceğe değer katan sosyal sorumluluk projelerini 
hayata geçirmek üzere azami çaba göstermekte ve 
bu projelerimizi çalışanlarımızdan oluşan Aydınlık 
Toplumlu Gönüllülerinin katılımı ile yürütmekteyiz. 
Çalışanlarımız, örnek bir duyarlılıkla ve ‘Işığa Muhtaç 
Her Sosyal Konuda, Aydınlatmak İçin Varız.’ sloganı 
ile gerçekten gönüllülük konusunda her zaman 
örnek adımlar atmışlardır.  Daha önce Özel Sektör 
Gönüllüler Derneği tarafından ‘En Başarılı Gönüllü-
lük Programı’ ödülüne de layık görülen bir kuruluş 
olmamız, sosyal sorumluluğu ve gönüllülüğü adeta 
kurum kültürümüzün bir parçası olarak ele aldığı-
mızın bir göstergesi niteliğindedir. Tabii bu başarıda 
liderlerimizin desteğini de göz ardı etmememiz 
gerekir. Sosyal sorumlulukla ilgili hemen her çalış-
mada olduğu gibi Steptember projesinde de Yönetim 
Kurulu Başkanı’mız Toshihide Arii ve CEO’muz 
Nusret Kayhan Apaydın’ın da bizzat destek sağlaması 
projedeki en önemli motivasyon kaynaklarından biri 
olmuştur. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın hayata 
geçirdiği bu önemli projeye destek sağlamak üzere 
kurduğumuz 8 takım, 12.000 TL gibi rakamsal olarak 
sembolik de olsa, gönüllülükle elde edilmesi nedeni 
ile anlamca büyük bir destek sağladılar. Umarım, 
Cerebral Palsy’li çocuklarımızın eğitimine bir nebze 
olsun katkı sağlamaya ve bu anlamda farkındalık 
yaratmaya destek olur.“ dedi.  
Cerebral Palsy nedir?
Cerebral Palsy (CP) duruşu ve hareketleri etkileyen 
fiziksel bir engelliliktir. CP ilerleyici değildir. Beyin 
veya beyinciğin sağlam kalan alanlarına eğitim ve 
rehabilitasyon uygulanarak her zaman işlevsellik ka-
zandırılabilir. Anne karnında ilk aylarda oluşabilecek 
bir gelişimsel sorun, Cerebral Palsy’ye sebep olabile-
ceği gibi, 3 yaşına kadar beyne veya beyinciğe zarar 
veren herhangi bir olay da Cerebral Palsy oluşmasına 
neden olabilir.

VİKO’dan Çocuklara Yardım İçin
Örnek Adım
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Fotovoltaik Sistemlerde
Inverter Seçimi 

1. Giriş

Fosil kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesiyle; yakın gelecekte güneş, 
rüzgâr, dalga, biokütle, jeotermal, hidrolik ve hidrojen enerjisi gibi yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük bir önem kazanacaktır. Güneş 
enerjisi kullanarak enerji üretilmesi yenilenebilir enerji kaynağı uygula-
malarından en popüler olanıdır. Güneş kolektörleri, fotovoltaik hücreler ve 
güneş bacası uygulamaları kaynağı güneş olan enerji üretme yöntemlerin-
dendir. 

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. Güneşin ısınım enerjisi, yer ve 
atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağı-
dır. Dünyadaki madde ve enerji akışları güneş enerjisi sayesinde mümkün 
olabilmektedir.

Fosil kaynaklı yakıtlar çok hızlı bir şekilde tükenirken, küresel enerji tüketi-
mi de artmaktadır. İklim ve jeopolitik sorunları değerlendirerek, düşünme 
seklimizi değiştirmemiz ve gezegenimizi olabilecek tehlikelerden koruyan, 
yenilenebilir enerjiye odaklanmamız zorunluluk haline gelmiştir.

Güneş enerjisi, en temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi ve eviniz-
de ya da herhangi başka bir yerde kullanabileceğiniz uygun bir elektrik kay-
nağıdır. Güneş enerjisinin geniş kullanım alanı güneşin elektrik üretimi için 
ne kadar kullanışlı bir kaynak olduğunu göstermektedir. Dünyanın en önemli 
enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi, elektrik enerji üretimi için alternatif 
enerji kaynaklarından biridir. Güneşin ısınım enerjisi, yer ve atmosfer siste-
mindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. 

Ülkemiz için en önemli ve en baskın yenilenebilir enerji kaynaklarından olan 
güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi çok düşük bir orandadır. Birçok 
dünya ülkesinin güneş enerjisi potansiyeli, ülkemizden daha düşük olması-
na rağmen bu gibi ülkelerde güneş enerjisinden faydalanma oranı ülkemize 
göre çok yüksek seviyedir.

Bu imkan PV sistemiyle üretilen elektriğin hemen yerinde kullanılabildiği 
gibi bir sayaç vasıtasıyla şebekeye de beslenebilmesinden kaynaklanmak-
tadır. Bir ev veya işyerinin PV modülleri tarafından üretilen elektrikten daha 
fazlasına gereksinim duyması halinde (örneğin pik saatler olan akşamları), 
söz konusu gereksinim şebekeden karşılanmaktadır.  Söz konusu ev veya iş-
yerinin PV blokları tarafından üretilen elektrikten daha azına ihtiyaç duyması 
halinde, ihtiyaç fazlası olan miktar ilgili şebekeye enjekte etmektedir.

Fotovoltaik sistem
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Bu çalışmada, uygulama alanı her geçen gün ar-
tan fotovoltaik sistemde kullanılan DC gerilimi AC 
gerilime dönüştüren inverterler (eviriciler) incelen-
miştir.  Yük ihtiyacına en uygun inverter seçilerek; 
en verimli ve en ekonomik sistemin kurulabilmesi 
için gerekli detaylar incelenmiştir. 

Deniz seviyesinde, parlak bulutsuz bir gündeki ışı-
nım şiddeti maksimum 1000 w/m2  civarındadır. 
Yöreye bağlı olarak 1m2’ye düşen güneş enerjisi 
miktarı yılda 800-2600 KWh arasında değişir. Bu 
enerji, güneş pilinin verimine bağlı olarak  gelen 
güneş enerjisinin  %20 ne kadarını elektrik enerji-
sine çevril. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına 
bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle 
elektrik enerjisine çevrilebilir

2.  Fotovoltaik Sistemler 

Güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak, 
akümülatör, inverter, akü şarj denetim aygıtları ve 
çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte foto-
voltaik sistemi oluşturur. Güneş pilleri fotovoltaik 
ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık 
düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. 
Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine 
gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş pili-
nin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir 
verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güneş pilleri 
(fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını 
doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıilet-
ken tabanlı pillerdir.  Yüzeyleri kare, dikdörtgen, 
daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin 
alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları 
ise 0,2-0,4 mm arasındadır.

Elektrik güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda 
güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak 
bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya güneş 
pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Ge-
rekirse bu modüller birbirlerine seri ya da paralel 
bağlanarak, fotovoltaik bir dizi oluşturabilir. 

Paneller ancak optimum şartlarda optimum 
güçlerini verebilirler [6]. Panelin camının kirlen-
mesi, güneş ışınlarının sabah ve akşam dik açıyla 
gelmemesi, havanın çok sıcak ve çok soğuk olup 
verimin düşmesi gibi nedenlerden ötürü 1 kW 
lık panel  günlük 5 kW-saatlik ihtiyacı rahatlıkla 
karşılayacaktır. Tasarlanacak sistem kışın 5 saatlik 
güneşlenme süresinde günlük 5 kWsaat elektrik 
üretirken, baharda günlük 7 kW-saat, yazın 11 
kW-saat elektrik üretimi söz konusu olabilecektir.

Şarj Regülâtörü fotovoltaik panelden gelen akımı 
düzenleyerek aküye iletilmesini sağlar. Akünün 
tam dolmasını ve aşırı kullanımlarda deşarj 
(boşalmasını) olmasını engeller. Şarj regülatör 
seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli 
parametre, regülatörün gerekli olan maksimum 
akıma dayanıklı olmasıdır. Seçilen regülatörün, 
kullanılan batarya voltajı ile uyumlu olmasına da 
dikkat edilmelidir.

Şekil.2: Şebeke bağlantılı (on- grid) fotovoltaik sistem

Şekil.3: Şebekeden bağımsız (off-grid) Fotovoltaik sistem



Güneş olmasa bile peş peşe güneşsiz geçecek günlerde ihtiyacını karşılayacak kadar akü kapasitesi 
gereklidir. 3 gün veya daha uzun süreyle arka arkaya güneş olmaması çoğu bölgemizde nispeten çok 
nadir olduğundan 3. güne de yetecek kadar fazla akü almak faydasına göre pahalı bir yatırımdır. Bunun 
yerine şebeke elektriğinin olduğu yerde 2 gün, olmadığı yerde 3 günlük ihtiyacını depolayacak kadar akü 
kullanımı uygun olacaktır.
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Fotovoltaik Sistemlerde Inverter Seçimi 

PV PANELLER ŞARJ KONTROLLER DC YÜKLER

INVERTER (Evirici)AKÜMÜLATÖR

AC YÜKLER

Şekil. 4: Şebekeden bağımsız (off-grid) Fotovoltaik sistemin blok diyagramı

Fotovoltaik sistemlerde kullanılan PV kabloları, 
hem hava şartlarına hem de amonyağa karşı 
mükemmel bir dirence sahip ve -40°C ile +120°C 
arası sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanırlar. 
Halojen içermeyen PV kabloları, yangın durum-
larında daha fazla can ve mal güvenliği sağlarken 
daha az zehirli gaz, duman açığa çıkarır.  Bir PV 
modülünün özellikleri Standart Test Şartlarına 
(Standart Test Conditions-STC) göre belirlenmek-
tedir. Bu koşullar:

• 1000W/m2 ışınım,

• 25 o C Hücre sıcaklığı,

• AM 1.5 koşulu,

• Yatay ile 0o lik açı.’dır.

Güneş pillerinin kullanım alanlarının başında 
aydınlatma ve haberleşme gelmektedir. Yerleşim 
merkezlerine uzak yerlerdeki GSM vericilerinin ve 
radyo istasyonlarının enerjilerini karşılamak için 
ideal çözümdür. Bu sistemler tüketiciyi şebeke 
bağımlılığından, jeneratörlerin bakım ve işletme 
masraflarından kurtarır.

Sistemde kullanılan hareketli parçalar çok az 
olduğundan çok az bakım gerektirirler. Elektrik 
üretiminde kullanılan diğer sistemler (jeneratörler, 
rüzgâr veya hidroelektrik türbinleri vs) düzenli 
olarak bakıma gerek duyarlar. Eğer, PV sistemi 
kompleks ise, bir parça bakım gerekebilir; ancak, 
genel olarak, bu sistemler için “bakımsız” demek 
yanlış olmaz.

Güneşten gelen ışınların güneş panellerine dik ola-
rak düşmesi ve bu düşüş de ki açının dik olması 
için panelin montaj yapılacağı açının ayarlanması 
gerekir. Güneş takibi yapan aparatların kullanılma-
sı sistem verimini artırır ve bu açıyı hesaplamak 
zorunluluğunu ortadan kaldırır. Açının önemi, 
panellerin verimliliğinin maksimum seviyede 
kullanılması ve elde edilen enerjinin maksimum 
seviyede olması için gereklidir.

Çift yönlü sayaç ile sistemde ürettiğiniz elektriği 
akülerde depolamaya gerek kalmadan şebeke ile 
karşılıklı alışveriş imkanı mevcuttur. Ürettiğiniz 
fazla elektriği şebekeye satma ve ihtiyaç duyul-
duğunda elektriği yine şebekeden satın almamız 
prensibine dayanır. Bu sayede akü ve şarj kontrol 
masrafı ortadan kalkmakta, cevre dostu temiz 
enerji sistemlerinin şebeke elektriği bulunan yer-
lerde de uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.

Yüzeyin çok az tozlanması bile toplam elektrik 
akımının azami çıkış gücünü önemli ölçüde azal-
tabilir. Ayrıca, donatıların üzerine düşebilen kuş 
pislikleri ve yaprak gibi küçük nesnelerin ortadan 
kaldırılması da önemlidir. Söz konusu nesneler 
sadece bazı güneş enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştüren üniteleri gölgelemekle kalmaz, aynı 
zamanda üniteler diğer güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren ünitelerin sağladığı enerji ile 
aşırı ısınmış hale gelebilir ve bu durum her zaman 
için zarar verebilir. Yine donatının tamamen bir 
şeylerle karartılmamış olduğundan emin olmak 
esastır. 
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Şekil.5: İnverterin şebekeden bağımsız (off-grid) fotovoltaik sisteme bağlanması

Küçük bir karartılmış alan bile elektrik akımının 
azami çıkış gücünü %50’ye kadar azaltabilir. 
Paneller aracılığıyla güneş enerjisinden elde edilen 
doğru akım elektrik enerjisi öncelikle regülatör 
aracılığıyla aküleri şarj etmek üzere kullanılır, akü-
ler dolduğunda ise evirici aracılığı şebeke elektriği 
ile aynı özellikte alternatif enerjiye çevrilir. Üretilen 
enerji sayaçtan geçirilerek şebekeye aktarılır. Ayrı-
ca güneş olmasa dahi eğer akü seviyesi istenilen 
değerin altındaysa aküler şebeke elektriği ile de 
şarj edilebilir. 

3. Solar Inverter 

İnverterlerler (eviriciler)  sabit bir DC kaynağından 
değişken genlikli ve frekanslı AC kaynak sağlarlar. 
Doğru akımı alternatif akıma dönüştüren sis-
temler, bir başka deyişle inverterler, frekansı ve 
gerilimi birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen 
düzeneklerdir. 

İnverterlerin üreteceği dalganın biçimi ve frekansı, 
kullanılan yarı iletken elemanın karakteristiklerine, 
iletim ve yalıtım sürelerine bağlıdır. İnverterlerdei 
çeşitli anahtarlama elemanları kullanılır. Bunların 
en önemlileri Transistor, Tristör, MOSFET, (Metal 
oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistor – Metal 
Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 
GTO (Gate Turn-off - Kapı sönümlü transistor) 
ve IGBT’lerdir (Insulated Gate Bipolar Transistor. 
Yalıtılmış Kapılı Çift Kutuplu Transistor). 

Tristör ve GTO’lar güç gerektiren uygulamalarda 
kullanılır ancak anahtarlama hızları düşüktür. 
Düşük ve orta güç uygulamalarında transistorlar 
ve MOSFETler tercih edilir. MOSFET hızlı anahtar-
lama özelliğine sahip olduğundan yüksek frekans 
uygulamalarında da kullanılabilir. Yüksek güçlerde 
kullanılabilen IGBT ise MOSFET gibi gerilimle 
kontrol edilir ve hızlı anahtarlama yapabilmeye 
müsaittir.

Tesis  edilecek fotovoltaik sistemin aktif gücü,

      (1)

Formülü ile bulunur. Burada S, zahiri gücü, Cos²  
güç katsayısını göstermektedir. İnverterin gücü 
aynı anda çalışacağını düşünülen cihazların anlık 
toplam gücüne göre seçilmelidir. Buda talep fak-
törünün dikkate alınmasını gerekli kılar.  İnverter 
gücü %80 talep faktörü göz önünde bulundurula-
rak, kurulu gücün %80 olarak alınır.

      (2)

Seçilen inverterin görünür gücü,

      (3)
 

 

olarak bulunur. İdeal eviricilerin çıkış dalga sekli 
sinüs biçimlidir. Bununla birlikte pratikte inverter-
lerin dalga şekilleri sinüs biçimli değildir. Nonsi-
nüsoidal yapılarından dolayı inerterler fotovoltaik 
sistemde harmonik kaynağı gibi davranırlar.  Dü-
sük ve orta güç uygulamaları için kare dalga veya 
kare dalgaya benzer dikdörtgen dalgalı gerilimler 
kabul edilebilir. 

Yüksek güç uygulamaları için ise düşük distor-
siyonlu sinüs biçimli dalga formları istenir.  Çok 
seviyeli inverterler kullanarak harmonik sorunlara 
bir çözüm getirilebilir.  Bir inverterin performansı 
çıkış geriliminin harmonik bileşenleri ile ilişkilidir.  
Çok seviyeli inverterlerde seviye sayısı arttıkça 
çıkış gerilimi sinüzoidal forma daha çok yaklaşa-
cağı, dolayısıyla Toplam harmonik distorsiyonu 
(THD) azalacağı ve buna bağlı olarak inverterin 
performansı artar.

İnverterler endüstride çok geniş uygulama alanlar 
vardır. Bunlara sırası ile alternatif akım motor 
hız kontrolü, indüksiyonla ısıtma, kesintisiz güç 
kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları örnek 
olarak verilebilir.

 Pinv = 0.80 . Ppv (W)

 Ppv = S . Cosφ

 Pinv = 
0,96

(VA)
Pinv
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Fotovoltaik sistemlerde modüler bir sistem olduğu 
için güç çıkışı kolaylıkla arttırılabilir. Mevcut mo-
düllere yenilerinin eklenmesi ile sistem, artan güç 
gereksinimini karşılayabilecek duruma getirilebilir.

Güneş enerjisinden üretilen elektriğin üretildiği 
bölgedeki dağıtım sisteminde tüketilmesi duru-
munda iletim kayıpları söz konusu olmayacaktır. 
Enerjiyi kullanmak istendiği yerde üretmek olası-
dır. Böylece enerjiyi taşımak gerekmez. Şebekenin 
ulaşmadığı, örneğin, GSM vericilerinin yerleştiril-
diği yerlerde, fotovoltaik sistemler kullanılabilir. 
Mevcut sistemlerden farklı olarak en büyük yararı, 
Herhangi bir fosil yakıt veya bağlantı gerektirme-
den bağımsız olarak elektrik üretebilmesidir.

Inverterin kat sayısı arttıkça çıkış dalga şeklinde 
toplam harmonik distorsiyon (THD) azalmaktadır. 
Kat sayısı sonsuza gittiğinde ise çıkış geriliminin 
toplam harmonik distorsiyonu (THD) sıfır olur. 

Kat sayısı arttıkça eviricinin kontrolünde karmaşık-
lık ve çıkış gerilimde dengesizlik problemi görül-
mektedir. Bununla birlikte çok Seviyeli inverterde 
gerçekleştirilebilir kat sayısı; gerilim dengesizlik 
problemi, anahtarların gerilim tutma kapasitesi, 
devre tasarımı ve paketleme gibi faktörler ile 
sınırlanmaktadır.

İnverterler ortak olarak kullanıldıkları güneş pa-
nellerinin sayısına ve bağlantı şekillerine göre dizi, 
merkezi, çoklu dizi eviriciler ve modüle entegre 
inverterler olarakta sınıflandırılabilir.

4. Sayısal Uygulama 

Şebekeden bağımsız 4 (KVA) gücünde bir fotovol-
taik sistem inşa edilecektir.  Fotovoltaik sistemin 
güç katsayısı Cos²= 0.96 ‘dır. Sekilecek inverterin 
görünür gücünü bulunuz. (1) denkleminden siste-
min aktif kurulu gücü,

Olarak bulunur.  (2) denkleminden seçilecek 
inverterin aktif gücü

Gene bu bağlamda (3) denkleminden inverterin 
görünür gücü,

Olarak hesaplanır. Son yıllarda yarı iletken anah-
tarlama teknolojisinde meydana gelen ilerlemeler 

ve bunun paralelinde farklı Darbe Genişlik Modü-
lasyon (PWM)  tekniklerinin geliştirilmesi buna 
ek olarak mikroişlemci tekniğindeki gelişmeler ile 
yeni statik güç dönüştürücüleri ortaya çıkmış ve 
birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. 

Çok Seviyeli inverterler de bunlardan biridir. Bu 
inverterlerin girişlerine uygulanan farklı DC gerilim 
seviyelerini birleştirerek sinüzoidal forma yakın 
çıkış gerilimi oluşturmaktadırlar. Çıkış eğrisi sinü-
zoidal forma benzediği oranda harmonik  bileşen-
leri azalmakta veya yok olmaktadırlar.

Çok seviyeli eviriciler devre topolojileri açısından 
3’e ayrılır. Bunlar: 

• Diyot Kenetlemeli çok Seviyeli Eviriciler
(Diode Clamped-Neutral Point)

• Kapasitör Kenetlemeli Çok Seviyeli Eviriciler           
(Capacitor Clamped-Flying¬ Capacitors) 

• Kaskat bağlantılı çok Seviyeli Eviriciler. 

Günümüz şartlarında yenilenebilir enerji kaynakları 
ve bu kaynakların kullanımını mümkün kılan güç 
kaynaklarının pazardaki önemi giderek artmak-
tadır. Yenilenebilir kaynaklar kullanılarak üretilen 
enerjinin üretim anında ihtiyaç fazlası olan kısmı, 
daha sonra kullanılmak üzere depolanmakta ya 
da üretim anında enerji ihtiyacı olan kullanıcılara 
satılmaktadır. Enerji depolamanın pahalı ve düşük 
verimli bir işlem olması sebebi ile, üretim anında 
ihtiyaç fazlası olan enerjinin uygun güç çevrim 
yöntemleri kullanılarak enterkonnekte şebekeye 
aktarılması daha verimli bir yöntem olarak görül-
mektedir.

5.  Sonuçlar ve Öneriler 

Güneş enerjisi sistemleri en temiz ve güvenilir 
enerji kaynaklarından biridir. Ülkemiz güneşlenme 
süresi yönünden çok iyi bir bölgededir ve güneş 
enerjisi sistemleriyle ilgili birçok uygulamada 
birçok teşvik ve proje imkânları bulunmaktadır. 
Ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltmakta, çevre 
protokollerine uyum göstermekte ve ulaşılması 
güç kırsal yerlerin elektrik enerjisi kullanmasına 
olanak vermektedir. Doğru gerilim alternatif gerili-
me dönüştüren inverterler fotovoltaik sistemin en 
önemli aksamlarından biridir. Fotovoltaik sistem-
lerde inverter seçiminin incelendiği bu çalışmanın 
bir sonucu olarak aşağıdaki öneri ve tavsiyelerde 
bulunulabilir:

Fotovoltaik Sistemlerde Inverter Seçimi 

 Ppv = 4000 . 0,96 = 3840 (W)

 Pinv = 0,80 . 3840 = 3072 (W)

 Pinv = 
0,96
3072 = 3200 (VA)



• Çok seviyeli inverterler son yıllarda özellikle 
yüksek güçlü uygulamalarda oldukça kullanılmak-
tadırlar. Kesintisiz güç kaynakları, sürücü sistem-
ler ve yenilenebilir enerji kaynaklarında yaygın 
olarak kullanılmakta olan çok seviyeli inverterler 
girişlerine uygulanan farklı DC gerilim seviyelerini 
birleştirerek sinüzoidal forma yakın çıkış gerilimi 
oluştururlar. Sinüzoidallığa benzeme oranında 
harmonik bileşenler azalmakta veya yok olmakta-
dırlar.

• Yüksek güçlü uygulamalarda inverterlerde 
anahtarlama elemanı olarak IGBTler tercih edilir. 
IGBT’ler düşük doluluk boşluk oranı (duty cycle), 
düşük frekans (1000V) uygulamalarında tercih 
edilirken MOSFET’er yüksek frekans uzun doluluk 
boşluk oranları ve alçak gerilim uygulamalarında 
tercih edilirler.

• Çok seviyeli inverterin en büyük avantajı düşük 
anahtarlama frekansında inverter çıkış gücünde 
bir azalma olmadan, çıkış dalga şekillerinde har-
monik bilişenlerin az olmasıdır.

• Yüksek sıcaklıklarda bataryalar için ideal 
değildir. Yüksek sıcaklıklar yaşlanmayı hızlandırır, 
elektrolit kullanımını arttırır ve bataryanın kendi 
kendine deşarj olmasına sebep olur.

• Çok seviyeli eviricilerin devre yapılarının ge-
lişmesiyle darbe genişlik modülasyon teknikleri 
de gelişmektedir. Son yıllarda en çok üzerinde 
durulan DGM tekniği Uzay Vektör DGM’dir. Çünkü 
uzay vektör darbe genişlik modülasyon tekniğinin 
mikroişlemciler ile kullanılmasına uygundur. 

• Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler gereken 
enerjinin bir kısmını üretir diğer kısmını akü yerine 
mevcut şebekeden temin eder. Şebeke bağlantılı 
bir PV sistemine sahip olan bir kimse elektrik alı-
mının yanı sıra her ay elektrik satabilme imkanına 
da sahiptir. 

• İlk olarak uzay programlarında kullanılmış olan 
PV sistemleri günümüzde su pompalama, gece 
aydınlatması, akü şarjı, elektrik şebekelerinin 
beslenmesi gibi pek çok uygulama için elektrik 
üretmektedir. İster bir ev sahibi, çiftçi, planlamacı, 
mimar veya isterse sadece elektrik faturası ödeyen 
herhangi bir şahıs olun, PV ürünleri bir biçimde 
hayatınıza giriyor.

• Enerji kaynağı ile kullanım yeri arasında, uzun 
kablolar ve bağların elemanları olmadığından ara-
da oluşabilecek güç kaybından kaçınılmış olur. Bu 
sistemle, çok sayıda tüketim noktası beslenmek 
istendiği zaman bile yerel kayıplar yok denecek 
kadar azdır.

• Diğer elektrik üretim sistemleriyle karşılaştırıl-
dıklarında, belki de en büyük yararları güvenilir 
olmalarıdır. Hareketli parçaları ya çok azdır; ya 
da yoktur. Şimşekler, güçlü rüzgarlar veya kum 
fırtınaları, nem ve ısı, kar veya buz gibi doğa olay-
larına dayanıklıdırlar.

• Çok seviyeli eviricilerin ilk ortaya çıkışı üzerinden 
oldukça zaman geçmiş olsa da, özellikle son yıllar-
da gelişen mikroişlemci teknolojisiyle beraber bu 
karmaşık topolojilerin kontrol algoritmalarını çok 
kısa sürede koşturabilecek işlem gücüne sahip 
işlemciler üretilmiştir.

• Kaynağı güneş enerjisi olan güneş paneli tabanlı 
sistemlerin kullanımı gün geçtikçe artmakta ve 
sistem kurulum maliyeti azalmaktadır.  Havanın 
tamamen kapanacağı ve enerjinin sadece batarya-
dan sağlanacağı gün sayısı olarak yedi gün alınır. 

• Bir fotovoltaik sistemi dizayn etmek için sis-
temin kurulacağı bölge ve üretilmek istenen 
enerji miktarının bilinmesi gerekir. Sistem, arzu 
edilen özel koşullarda göz önüne alınarak istenen 
koşullarda dizayn edilebilir. PV sistemleri ya tek 
başlarına, ya da elektrik şebekesine bağlı olarak 
kullanılabilirler. Bu iki sistemde PV’nin kullanımı 
çok farklıdır. Tek başına kurulan PV sistemler, 
elektrik şebekesine bağlı olmayan konutlar içindir 
ve tüm elektrik ihtiyacını karşılarlar. Gündüz 
üretilen elektrik, akülerde depolanır ve ihtiyaç 
duyuldukça, özellikle geceleri kullanılır.  

• Modifiye edilmiş inverterlerin çoğu modelinde 
ise “Maximum Power Point Tracker” (MPPT- 
Maksimum Güç Noktası Takibi) bir sistem veya 
algoritma mevcuttur. Bu doğrultuda maksimum 
verim elde etmek için geliştirilen bu algoritma, 
sistemdeki mevcut yük üzerinden hesaplamalarını 
otomatik olarak gerçekleştiriyor. 
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• İdeal eviricilere ait çıkış gerilim dalga şekilleri sinüzoidal olmalıdır. Bununla beraber pratik eviricilerin 
çıkış gerilimleri ise sinüzoidal değildir ve belli harmonikler içerirler. Düşük ve orta güçlü uygulamalar 
için düşük distorsiyonlu sinüzoidal dalga şekilleri gereklidir.

• Şebekeden bağımsız güneş pillerinden alınan elektrik enerjisi, güneşsiz günlerde ve gece koşullarında 
kullanılabilmesi için akülerde depolanır. Akülerde aşın şarj ve deşarj olmaması için sisteme şarj regüla-
törü eklenir.  Sistem alternatif akımla çalışan yükleri besliyorsa sisteme inverter eklenir.
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Kablo Ve Makara Kullanımı

Gamze DOĞANAY
Prysmian Group Türkiye

GİRİŞ
Enerjiyi ya da sinyali bir noktadan başka bir noktaya iletmek ya da taşımak üzere 
kullandığımız kabloların işlevlerini, tam performans ve en uzun süre ile yerine 
getirebilmeleri için tasarım, üretim ve test süreçleri kadar, kullanımı, nakliyesi ve 
depolanması da çok ciddi önem arz etmektedir. Bilindiği üzere, kabloları fabrika 
dan son kullanıcıya taşımanın en yaygın ve güvenli yolu, makara kullanımıdır.
Makaraların kullanımı, nakliye ve depolama şartları ne kadar doğru olursa, kablo-
lar kurulum aşamasında, fabrikadan çıktığı hallerine o kadar yakın ve problemsiz 
olurlar. Bu yazımız, makaraların nakliyesi, depolanması ve kullanılması sırasında 
meydana gelebilecek kaza ve kayıpları en aza indirmek için, alınması gereken 
önlemler ve kabloların daha verimli ve uzun ömürlü kullanılmaları için, yapılması 
gereken uygulamaları içeren tavsiyelerden oluşmaktadır.

1.1. Makara Pozisyonu

Makaralar sadece dik durumda tutulmalı, yanakla-
rı üzerinde bırakılmamalıdır.

1.2. Yükleme

Makaralar, sadece ortalarındaki delik veya demir 
çubuktan tutularak ya da orta delikten geçirilen bir 
zincir yardımı ile kaldırılmalıdır. Zincir kullanırken, 
zincir ile makaranın yanakları arasında boşluk bı-
rakmaya dikkat edilmelidir. Çapı 1,2m’den büyük 
makaralar söz konusu olduğunda, birden fazla 
makara aynı anda kaldırılmamalıdır.

1.3. Boşaltma

Makaraları araçtan (kamyon, gemi, vagon vb.)
indirirken, doğru makineler (forklift, vinç vb.) 
kullanılmalıdır. Makaralar kesinlikle atılmamalı ve 
yüksekten bırakılmamalıdır.

1.4. Forklift Kullanımı

Forklift kullanılacaksa, makara, yanaklarından kal-
dırılmalı; forkliftin çatalları, makaranın iki yanağına 
da temas etmelidir. Makara, kesinlikle yanaklar 
arasındaki çakım tahtaları üzerinde kaldırılmama-
lıdır.
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1.5. Yuvarlama

Makaralar, sadece kısa mesafeler için yuvarlan-
malı; yuvarlanacak yüzey, düzgün ve pürüzsüz 
olmalıdır. Makara, yanaklarında bulunan ok yönü-
nün tersi yönde yuvarlanmalıdır. Eğer makara üze-
rinde ok işareti yoksa, kablonun makara üzerinde 
gevşemesine izin vermemek için, makara, kablo 
sarım yönünde yuvarlanmalıdır.

1.6. Kablo Sağma

Kabloyu makaradan açarken;

1-Kablo alt ucu serbest bırakılmalıdır.

2-Kablo gerdirilmeden, taahhüt edilen maksimum 
çekme kuvvetini aşmadan ve sadece makara 
döndürülerek açılmalıdır.

3-Kablonun minimum bükme yarıçapı, kablo çapı-
nın 15 katına eşit veya daha büyük olmalıdır.

2. NAKLİYE KOŞULLARI

2.1. Makara Pozisyonu

Makaralar sadece dik durumda tutulmalı; yanak-
ları üzerinde taşınmamalıdır. Yetkili olmayan kişi-
lerin herhangi bir mekanik kaldırma ya da taşıma 
cihazını kullanmasına izin verilmemelidir.

2.2. Makaraların Sabitlenmesi

Makaraları sabitlemek için, takozlar kullanılmalıdır. 
Takozlar, makara yanakları arasınadeğil, yanakla-
rın altına yerleştirilmelidir. Takoz yerine, kesinlikle 
taş kullanılmamalıdır. Özel dikkat gösterilmesi 
gereken yüklerin taşınmasına izin verilmeden 
önce, tüm önlemlerin uygun şekilde alındığından 
emin olunuz.

2.3. Çivi Kullanılması

Makaraların sabitlenmesi amacıyla çivi kullanıldı-
ğında, çivi boyunun, makara yanak kalınlığından 
küçük olmasına dikkat edilmelidir.

Gamze DOĞANAY
Prysmian Group Türkiye
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Kablo Ve Makara
Kullanımı

2.4. Büyük Makaralar

Çapı 1,6m’den büyük olan makaraların sabitlen-
mesi için, mutlaka takoz kullanılmalı ve takozların 
üzerindeki makara, aracın tabanına değmeme-
lidir. Kaldırma ve taşıma araçlarında izin verilen 
kapasitenin üzerinde ağırlıktaki yükler kesinlikle 
taşınmamalıdır.

2.5. Makaraların Bağlanması

Makaraların bağlanması halatlarla yapılmalı; halat-
lar, makaranın orta deliğinden geçirilerek bağlan-
malıdır. Kesinlikle makaranın yanakları üzerinden 
bağlama yapılmamalıdır.

2.6. Birden Fazla Makaranın Yüklenmesi

Birden fazla makaranın yükleneceği durumlarda 
(bir veya iki katlı yüklemelerde), makaraların ya-
nak yanağa temas etmesine dikkat edilmelidir. Bir 
makaranın yanaklarının, diğer makaraların çakım 
tahtaları üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir.

3. DEPOLAMA ŞARTLARI

3.1. Isı kaynaklarının yakınında depolanmamalı-
dır.

3.2. Yüksek titreşim ve sarsıntının olabileceği yer-
lerde (gemi motor odası vb.) depolanmamalıdır.

3.3. Düzensiz ve pürüzlü yerlerde depolanmama-
lıdır

3.4. Yumuşak yüzeyli yerlerde depolama yapılma-
malıdır.

3.5. Suya maruz kalabilecek mekanlarda depola-
ma yapılmamalıdır. Tüm kablo sonları, su girişini 
engellemek amacıyla, her zaman kapalı tutulmalı-
dır. Makaraları paletler ya da değişik destekler ile 
yerden yüksekte depolamak tercih edilebilir. Nemli 
yerlerde, makaralar arasında 8cm bırakmak, hava 
dolaşımına imkan vermesi nedeniyle tavsiye edilir.

3.6. Uzun süreli depolamalarda, (6 ay ve fazlası 
makaralar, güneş, yağmur gibi etkenlerden koru-
nacak şekilde depolanmalıdır.
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Şüphesiz en önemli enerji kaynaklarımızdan birisi güneştir. Güneş enerjisinin bol ve 
daha önemlisi yenilenebilir olması güneşin enerji alanında kullanılmasının en önemli 
etkenlerindendir. Dünya üzerine yaklaşık iki saatte düşen güneş ışınları, dünyanın bir 
yıllık enerjisini rahatlıkla karşılayabilir. Bu muhteşem enerjiyi kullana bilmek için bazı 
önemli adımlar atılmaktadır.

CSP Teknolojisi 
Nedir?

Abdullah DİK 
ElektrikPort

1970’li yıllarda başlayan fotovoltaik uygulamalar, 1980’li yıllarda CSP teknolojisinin kurulmasında büyük 
rol oynadı. 80’li yıllarda başlayan bu sektör günümüzde önemini artırmış ve 2010 yılı verilerine göre 
%150’lik bir büyüme sağlamıştır. CSP teknolojilerini daha iyi anlayabilmek için CSP üzerine yoğunlaşa-
lım. 

Şekil 1: CSP teknolojisi çalışma prensibi temsili çizimi

Şekil 2: CSP teknolojisi çeşitleri
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CSP teknolojisi; yoğunlaştırılmış güneş enerji sis-
temleri, aynalar ve bu aynalara bağlı güneşi izleme 
sistemleri vasıtasıyla geniş alana yayılan güneş 
ışınlarını tek bir ufak noktaya odaklar. Güneş 
ışınının, aynaların odak noktasından geçen tüpün 
içerisinde iletilen suda toplanması ve doğrudan 
buhar üretimi sağlaması esasına dayanır. Sis-
temde su ve buhar birbirine seri bağlı ünitelerden 
ısınarak geçer ve son ünitede istenilen basınç 
ve sıcaklık değerine ulaştığında üretilen buhar 
doğrudan buhar türbinine gönderilerek karbon 
emisyonu yaratmadan elektrik enerjisi üretilir. 

Şekil 3: CSP teknolojisinde aynaların üstten 
görünüşü

Aynı zamanda, üretilen ısı enerjisinde başka 
amaçlarda kullanılabilir. CSP teknolojilerinde, 
parabolik oluk şeklindeki kollektörler kullanılır. 
Parabolik oluklar, yansıtıcıların odak noktalarına 
yerleştirilmiş bir alıcıda güneş ışınlarını toplama-
ları ile çalışır. Alıcı, içinde çevrim akışkanının bu-
lunduğu tüpten oluşan bir mekanizmadır. Burada 
akışkan minimum düzeyde 150 °C ve maksimum 
düzeyde 350 °C’ye kadar ısınır. Akışkanın ısınması 
ile doğrudan üretime geçilmiş olur.

Şekil 4: CSP teknolojisi aynaların yandan görünü-
şü

Yaygın bir şekilde kullanılan dört çeşit CSP siste-
mi bulunmaktadır.

Bunlar;

• Parabolik Oluklu CSP

• Kompakt Lineer Fresnel Yansıtıcı Teknolojisi 
(CLFR)

• Solar Enerji Kulesi

• Dish Stirling

Bu dört sistemden arasında da biri seçilecek 
olursa bu mutlak suretle parabolik oluklu CSP ola-
caktır. Kısaca nedeninede değinecek olursak; 350-
500 °C çalışma sıcaklığı, kurulu gücünden dolayı 
kazanılan deneyim, depolama kapasitesi ve hibrit 
sistemlerle uyumluluğu örnek olarak verilebilir.

Şekil 5: Hindistan’da bir CSP yapısı

Son olarak CSP teknolojilerinin kullanım alanlarını 
inceleyecek olursak; Isıtma veya soğutma, en-
düstriyel kurutma, su saflaştırma, elektrik üretimi 
ve hibrit güç sistemleri kullanım alanlarından 
bazılarıdır. Bu ve buna benzer sistemlerin artması 
ise Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığının 
azalmasını sağlayacaktır.   

 

Kaynak:

ETKB

Solarpaces



Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yenilenebilir enerjiler, enerji politikamız içinde her 
geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bunlar arasında, güneş enerjisi son yıllarda yük-
selen trendi ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir pozisyona sahiptir. Bir güneş 
enerjiisi santralinde kullanılan ve dış etkilere en çok maruz kalan solar (PV) kabloların ilgili 
uluslararası standartlara uygun olması, uyması gereken şartlar ve kabloların seçim kriterleri 
santralin ömrü ve verimliliği açısından çok önemlidir.

Solar Kablo
Sistemleri

İlhan ÖZTÜRK, İlker AKSOY 
Prysmian Group Türkiye
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Kaynak: Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich
Tablo 1: Dünyada fosil yakıt ve temiz enerji üretim kapasitesi (GW)

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yirmi birinci yüzyıl insanının sahip olduğu teknolojik gelişimler, bize daha kon-
forlu bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Evlerimizde kullandığımız elektronik 
cihazların sayısının artması, ailelerde birden fazla araba kullanılmaya başlanması 
ve daha birçok durum bu gelişime örnek olarak gösterilebilir. Bu gelişim, aynı 
zamanda geleceğini düşünen insanların, yaklaşmakta olan tehditlere karşı etkin ve 
kalıcı çözümler üretmesini de zorunlu kılmalıdır. Bu çözümlerin başında, alterna-
tif yenilenebilir enerji gelmektedir. Yenilenebilir enerjiler, yakıt gereksinimlerini 
doğadan karşılayan, koşullu ama pratik olarak sınırsız enerji kaynaklarıdır. Yakıt 
olarak doğayı kullanma çeşitleri değişken olsa da, temelde bütün enerjilerin kay-
nağının güneş olduğu unutulmamalıdır. Yenilenebilir enerji teknolojileri her geçen 
gün gelişmekte ve bu kaynaklardan enerji daha verimli bir şekilde üretilmeye 
başlanmaktadır.

Türkiye Yenilenebilir Enerjide Nerede?

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli yönünden, fosil kaynaklara göre, 
daha avantajlı durumdadır. Özellikle hidrolik, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeoter-
mal enerjilerin potansiyeli oldukça yüksektir. Bu enerji kaynaklarının potansiyelini 
belirlemek ve üretim değerlerini yükseltmek icin, son yıllarda yoğun bir çalışma 
yapılmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yenilenebilir enerjiler 
enerji politikamız içinde her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Aşağıda-
ki tablolarda, Türkiye’nin yenilenebilir enerji faaliyetlerini ve 2019 yılına kadarki 
hedeflerini görebiliriz.
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Yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı planlanan kurulu güç değerleri (MW)

  Hidrolik
  Rüzgar
  Jeotermal
  Güneş
  Biyokütle

 Baz Yıl    Baz Yıl
 2013 2015 2017 2019  Değişim %

 22.289 25.000 27.700 32.000  30
  2.759 5.600 9.500 10.000 72
 311 360 420 700 56
 -  300  1.800  3.000  90
 237  380  540  700  66

Tablo 2: Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı planlanan kurulu güç değerleri (MW)
Kaynak: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Tablo 3: Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı planlanan kurulu güç değerlerinin
Baz Yıl (2013) – 2019 arasındaki yüzdesel değişimi.
Kaynak: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Tablo 4: Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarının 2013 – 2019 arası kurulu güç yüzdesel değişimi
Not: Güneş enerji güç değeri değişimi için Baz Yıl 2015 alınmıştır.
Kaynak: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere, Güneş Enerjisi son yıllarda yükselen trendi ile yenilenebilir 
enerji kaynakları arasında önemli pozisyona sahiptir.

İlhan ÖZTÜRK, İlker AKSOY 
Prysmian Group Türkiye
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Bir Güneş Enerjisi Sisteminde Hangi Kablolar Bulunmaktadır ?

Tablo 5: Güneş Enerji Santrali Simülasyonu

Yukarıda görüldüğü üzere, Güneş Enerji Santra-
li 3 (üç) tip kablo bulunmaktadır.

Bunlar;

1. DC Kablolar

2. AC kablolar

3. Kontrol ve haberleşme kablolarıdır.

Bir güneş enerjiisi santralinde, dış etkilere en 
çok maruz kalan kablolar, DC tarafındaki solar
(PV-Fotovoltaik) kablolardır. Peki, bir solar (PV) 
kablodan hangi şartlara uygun olması beklenir?

• 25 sene ömür
• AC:1kV, DC:1,5kV
• Yanmaya karşı direnç
 • EN 50618, Tablo-2’ye gore
 • EN 60332-1-2 standardına göre
   Tek Kablolu Alev Testi
 • EN 61034-2 standardına göre
   Düşük Duman Yoğunluğu
 • (Işık geçirgenliği >%70)
 • EN 50525-1, Annex-B standardına göre  
   Halojenden Arındırılmışlık

• İşletme sıcaklığı (90 ºC)

• Soğuğa dayanıklılık -40ºC
• UV ve ozona dayanıklılık
• Doğaya karşı dayanıklılık
• Basınca karşı dayanıklılık
• Asitlere karşı dayanıklılık
• Esneklik
• Kolayca ayırt edilme ve renk solmaması
• Çevre dostu olması

Solar Kablo Standartlarında Güncel Durum

Sistemde kullanılan kabloların tanımlı olduğu 
standartlar açısından konuyu incelediğimizde, 
ortaya ilginç bir durum çıkmaktadır. AC, Kontrol 
ve Haberleşme kabloları başka sistemlerde de 
kullanılan kablolar olduğundan, dünyada büyük 
ölçüde bu kablolara ait standartlar oluşmuş 
olmakla birlikte; sistemin en zor şartlarına 
maruz kalan solar (PV) kablolar için uluslara-
rası standartlar -güneş enerjisi sistemlerinin 
dünyada diğer enerji sistemlere göre çok daha 
genç olmasından dolayı- henüz yeni yeni ortaya 
çıkmaya başlamıştır.
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Bu konunun öncülüğünü Almanya yapmakta 
olup, uluslararası standartların temelini oluş-
turan “DKE AK” ve TÜV çalışma gruplarının 
oluşturduğu teknik dokümanlar, ilk olarak 
Almanya’da kullanılmaya başlanmış ve sonra-
sında, yeni oluşturulan EN normunun temelleri-
ni teşkil etmişlerdir.

Konunun Almanya ve Avrupa’daki gelişimini, 
kısaca yaşanan tecrübelerle aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz:

Avrupa’da, Ağustos 2007 senesine kadar güneş 
enerjisi sistemlerinde kullanılan solar (PV) kab-
losu için bir kablo test dokümanı veya standart 
olmadığından, harmonize standartlarda yer alan 
450/750 V PVC kablolar kullanılmaktaydı.

Bu tür kabloların OZON, UV, yüksek sıcaklık 
Max. 120°C gibi şartlara karsı yüksek dayanıklı-
lığı olmadığından dolayı, DKE-Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik (Alman Elektrik Komis-
yonu) standart çalışma gruplarında, fotovoltaik 
kablolar için AK 411.2.3 ismiyle bir standart 
çalışma grubu oluşturuldu. Solar (PV) kabloları 
tanımlayan ve AK 411.2.3 çalışma gurubunun 
oluşturmuş olduğu teknik döküman, daha 
sonra TÜV tarafından oluşturulan 2PfG 1169 
numaralı dökümanın temelini oluşturmuş ve 
TÜV’ün 2PfG 1169 numaralı dökümanı yayım-
laması sonrasında, gerek Almanya’da gerekse 
ülkemizde solar (PV) kablolar bu dökümana uy-
gun olarak talep edilmeye başlanmıştır. Ayrıca 
solar (PV) kabloların TÜV 2PfG 1169/2007.08 
dökümanında tanımlı testlere uygun olması da, 
başka bir kriter olarak önümüze çıkmıştır.

Fakat TÜV 2PfG 1169/2007.08 dokümanının 
bir standart niteliği taşımamasından dolayı, 
solar kablolar için VDE tarafından -AK 411.2.3 
çalışma grubunun ve son etapta, UK 411.2 
ulusal çalışma grubunun onayı ile- 01.10.2011 
tarihinde, VDE-AR-E 2283-4 dokümanı yürürlü-
ğe girmiştir. VDE-AR-E 2283-4 dökümanı, ayni 
zamanda CENELEC TC20 uluslararası çalışma 
grubuna bir EN standardı çalışması başlatılması 
için sunulmuştur.

Nihayetinde, Avrupa çapında dört yıldır süren 
bir standart çalışması sonucu, 27.10.2015 
tarihinde EN 50618 Standardı yürürlüğe geçe-
cektir.

Almanya, 27.10.2015 tarihinden itibaren EN 
50618 standardından önce yürürlükte olan 
VDE-AR-E 2283-4 ve TÜV 2PfG 116/07.2008 
dokümanlarını yürürlükten kaldıracaktır. 
Bununla birlikte, Avrupa genelinde 27.10.2017 
tarihine kadar bir geçiş süreci belirlenmiştir. 
En geç bu tarihe kadar Avrupa içinde bütün 

“ülkelere özel standartlar” yürürlükten kaldırıl-
mış olacaktır.

EN 50618 standardı İngiltere’de Ocak 2015 , 
Fransa ‘da Mart 2015 , İspanya’da Mart 2015, 
Türkiye ‘de Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğe sokulmuştur.

Malzeme Seçiminin Önemi

Avrupa’da öncelikle 2006 senesinde, İspanya’da 
MW’lara ulaşan fotovoltaik tesisler, daha sonra 
İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde 
kurulan tesisler ve bu tesislerin kurulması 
sonrası işletme sırasında yaşanan tecrübeler, 
sistemde tercih edilen malzemelerin sistemden 
elde edilecek kazanç üzerinde, çok büyük etki-
sinin olduğunu göstermiştir. Kaliteli malzeme 
kullanılan tesislerde, amortisman (ROI) zamanı-
nın çok kısaldığını ve sistemden elde edilen geri 
dönüşün ve verimliliğin çok yüksek olduğunu, 
bununla birlikte kalitesiz malzeme kullanılan 
tesislerde de, diğerlerinin aksine amortisman 
zamanlarının uzadığını, kalitesizlik maliyetleri-
nin çok yüksek olduğunu ve bu durumun ciddi 
maddi kayıplara sebebiyet verdiğini görüyo-
ruz. Ancak, bu sistemlerde kullanılan kalitesiz 
malzemeler, zamanı tam olarak belli olmamakla 
birlikte, 3. veya 4. seneden itibaren problem 
yaşatmaya başlamakta ve sistemin tam olarak 
para kazanmaya başlayacağı zamanlarda, sis-
temin verimini düşürerek elde edilecek kazancı 
engellemekte ve buna ek olarak, ayrıca ek 
masraflar (değişim, zaman kayıpları, işçilik,...
vs) çıkartmaktadır.Bir güneş enerjisi sistemine 
yatırım yapan bir yatırımcının, bugünkü mali-
yetlere göre, amortisman süresi yaklaşık 6-7 
senedir; yani 1 MW bir sistem için, yaklaşık 
1M² yatırım yapan bir yatırımcı, 6-7 sene sonra 
sistemin tüm gelirini almaya başlamaktadır. 
Dolayısıyla, öncelikle sistemin en az 6-7 sene 
hiç problem çıkartmadan çalışması, sonra-
sında da yatırımcının maksimum geliri elde 
edebilmesi için maksimum ömüre sahip olması 
beklenmektedir; bu, sisteme yatırım yapan her 
yatırımcının ana beklentisidir. TÜV, EN test 
doküman ve standartlarında kablo için 25 sene 
ömür talep edilmektedir; ancak atlanmaması 
gereken önemli bir husus, bu ömrün garanti 
ile karıştırılmaması gerektiğidir. Dolayısıyla, 
seçilen ürünlerde ürün kalitesi bu nedenle bir 
kat daha önem kazanmakta ve buna ek olarak, 
ürünün tedarik edilmiş olduğu üreticinin de bu 
konuda tecrübeli, ürününün arkasında duran, 
uzun vadede destek verecek güvenilir bir teknik 
ve finansal altyapıya sahip olması, diğer bir 
önemli husus olarak önümüze çıkmaktadır.

İlhan ÖZTÜRK, İlker AKSOY 
Prysmian Group Türkiye
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Bir güneş enerjisi sistemi içinde, kablonun 
toplam sistem maliyeti içindeki oranı %2’den 
daha düşüktür. Sistemin toplam maliyetinin çok 
küçük bir parçası olmasına rağmen, sistem per-
formansı açısından ana işlevi gören ürünlerden 
birisi olan kablonun tercihinde, maalesef gerekli 
özen gösterilmemektedir. Kalitesiz kablo seçimi 
sonucunda, sistem veriminde ciddi kayıplar 
oluşabilmekte; üretilen enerji, tam kapasite 
ile sisteme taşınamamakta; dış ortamlardan 
olumsuz etkilenen kabloların zaman zaman 
değişmesi gerekmekte ve tüm bunlar, elde edi-
lebilecek kazancın önüne engel olarak çıkmakta; 
ayrıca daha önce öngörülmemiş işçilik ve ek 
malzeme maliyetleri de ortaya çıkarmaktadır. 
Güneş enerjisi sistemleri ile uğraşan kişiler, bir 
süre sonra kablodan kaynaklı bir problemden 
dolayı doğabilecek olan panel arkasındaki kablo 
değişim maliyetlerini ve bunun zorluğunun ne 
anlama geldiğini, çok daha net tahmin edecek-
lerdir.

Solar sistemlerin tarihine baktığımızda, aslında, 
bu sistemlerin çok genç sistemler olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu sistemlere ait test dökümanla-
rının, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2008 sene-
sinden itibaren yürürlükte olduğunu ve bir solar 
sistemden 25 sene ömür beklentisi olduğunu 
göz önünde bulundurduğumuzda, aslında şu 
anda ömrünü doldurmuş bir sistemin olmadığı, 
çok net bir şekilde görünmektedir; bu yüzden, 
bu sistemlerde kullanılacak ürünleri üreten 

tedarikçilerin seçiminde, firmanın konu ile ilgili 
uzun süre tecrübesinin olması ve ürünlerinin 
sadece laboratuvarlarda değil, gerçek kullanım-
da da test edilmiş olması çok önemlidir.

Malzeme laboratuvar testlerinde ne kadar da 
iyi sonuçlar alınsa da, çok farklı ortam şartla-
rından dolayı, ürünlerin sahada tamamen farklı 
performans verdiğini Avrupa’da son üç senedir 
görmekteyiz. Nihayetinde bu sektöre kablo üre-
ten bazı şirketlerin, Almanya dahil olmak üzere, 
birçok ülkede –yaşanan olumsuzluklardan 
dolayı- tamamen sektörü bıraktığı ve bu ürün-
leri sistemlerinde kullanan yatırımcıların da, 
bir süre sonra karşılarında muhatap bulama-
dıkları gözlemlenmiştir; aslında, en ucuz kablo 
ve diğer malzemeleri tecrübesiz üreticilerden 
kullanan şirketlerin, Avrupa’da iflas etmesinin 
bir diğer sebebi de budur.

Kaynakça:

1- T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

2- Bloomberg New Energy Finance,
  Michael Liebreich
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Evet, sevgili dostlar, gezimizi anlatmaya bıraktığımız yerden devam ediyoruz. En son durağımız 
olan Venedik limanına 31 Ağustos Pazartesi saat 09.30’da yanaştık. Akşam saat 17.00’ ye kadar 
geminin Venedik’te kalacağını öğrendik. Daha önce ki Brezilya Adriyatik gezisi notlarımızda 
Venedik’ten detaylı bir şekilde bahsettiğim için bu sefer detaya girmek istemedim. Yine de bizim 
için önemli bir aktivite olarak, her zaman ki pizzacımız, Antico Forno’ya uğrayarak, nefis pizza-
ların tadına bakmadan geçmedik.
Rialto köprüsüne çok yakın, adresi (Ruga Rialto, 973-30125), Venedik’e gidenleriniz olursa dene-
menizde yarar var, pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. 



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

71



72

Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
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Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi / Kısım II
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Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
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Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi / Kısım II
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Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı

01 Eylül, Salı günü saat 14.00’de Bari limanına geldik, Bari ile ilgili bilgileri de 
Brezilya Adriyatik gezimizde bahsetmiştik, bu sebeple detaya girmeden Bari’ den 
kısaca bahsetmek istiyorum. Limana yürüyüş mesafesinde caddeleri ve parkları 
olan bir yer, kalesi ve kale içi sokaklarında dolaşmak insana keyif veriyor. 



77

Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi / Kısım II

Eylül başı olmasına rağmen hava hayli sıcaktı. Bu sıcaklık sebebi ile gündüzleri 12.00-16.00 
saatleri arasında tüm mağazaların kapalı olduğunu gördük, neyse ki kafeler açık olduğu için 
güzel bir kafe de oturup, biraz da dinlenebildik. İçtiğimiz şişelenmiş limonatanın tadı çok iyiydi. 
İtalya da olduğumuzun göstergesini bu kafeler sayesinde anlayabiliyoruz.
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Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
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Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi / Kısım II
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Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı

03 Eylül Perşembe sabahı saat 
07.00’ de Pire limanına gemimiz 
yanaştı. Daha önceden geldiğimizde 
Atina’ya gitmiştik bu sefer Pire’yi 
dolaşmak istedik. Akdeniz’deki en 
büyük limanlardan biri olan Pire, 
Başkent Atina’nın 10 km güney-
batısında yer alması ile antik 
zamanlardan beri Atina’nın limanı 
olmuş. Yolcu bakımından en büyük 
ticari liman olarak, dünyada üçüncü 
sırada yer almakta olan Pire, coğrafi 
yapısı olarak da farklı limanlardan 
oluşmuştur.  Bunlar, içerdeki en 
büyük ticari liman olan Kantha-
ros, orta ölçekli marina olarak 
kullanılan (Pasa Limanı) Zeas ve 
balıkçı teknelerine ev sahipliği ya-
pan, kafeleri ve balık restoranlarıyla 
tanınan, en küçük liman
Mikrolimano’dur.  
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Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi / Kısım II

Pire’de ne yapabiliriz diye aklımızdan geçirdik, şehir haritasını inceleyince, fazla büyük bir yer 
olmadığını gördük. Şehir merkezinde ‘‘Bas Georgiou A’ Avenue’’, ana caddesinden geçerek Pasa 
Limanına (Zeas’a) vardık, yatlar ve teknelerin bağlandığı, kafe ve restoranların sahil boyunca di-
zildiği bir koy şeklinde olan Pasa Limanı’ndan Votsalakia Beach’e daha sonra da Microlimano’ya 
geldik. Gerçekten adı gibi küçücük bir koy, balıkçı teknelerinin ve kafelerin, balık restoranlarının 
bulunduğu güzel bir yer. Bir kafede oturarak, balıkçıları seyrettik.

Yunan halkı da bizim gibi, yardım sever ve misafirperverler, insan ken-
dini burada rahat hissediyor. Mutlu bir şekilde oradan ayrılarak Pasa 
Limanı’na geri döndük. Yatları seyrederek bir restoranda deniz ürünle-
ri yedik ama eh işte diyebileceğimiz türdendi. Archaeological Museum, 
önünden geçerek gemiye yürümeye başladık.
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Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı

Şimdi bizi çok heyecanlandıran İstanbul Boğazından geçerek Köstence‘ye gidiş yolculuğumuz 
başladı. 04 Eylül saat 18.00 civarında İstanbul Boğazından geçmeye başladık, seyahatimizin en 
güzel anlarını Boğaz köprüsünden geçerken yaşadık diyebilirim.

Sabah saat 09.00’  da Köstence limanına gemimiz yanaştı, burada akşam 18.00’e kadar kalacağız. 
Limanın ticari bir liman olması haricinde, Romanya deniz kuvvetlerine ait askeri gemilerin de 
bulunduğu liman olarak da göze çarpıyordu. Denizaltı, hücum botlar ve firkateynleri rahatlıkla 
görebiliyorduk. Gemimizden liman dışına çıkış bir kilometreye yakın bir mesafe olsa da biz 
yürüyerek çıkmaya karar verdik. Köstence için gemide tur operatörleri biraz gözümüzü korkuttu, 
sokak aralarına girmememizi Roman vatandaşlara fazla yaklaşmamamızı önerdiler, böyle olunca 
bende yeni aldığım fotoğraf makinemi gemide bırakmak durumunda kaldım. 

Limanda bizden başka üç tane daha cruise gemisi olduğunu, bu nedenle dönüşte gemiye binme-
den güvenlik kontrolünde çok zaman kaybedeceğimizi biliyorduk. Vaktinden önce gelmemiz iyi 
oldu, yığılma olmadan gemiye kendimizi attık. 
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Köstence, Romanya’nın Dobruca 
bölgesinde, Karadeniz kıyısında ki 
en önemli liman şehri. Türk-Tatar 
azınlık olarak varlığını devam
ettirmekte,  ayrıca burada yaşayan 
çingeneler de Türkçe konuşmakta. 
Köstence (Constanta) yaklaşık 
120.000 yıllık, Paleolitik dönemden 
kalma bir şehir. 14. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu bu bölgede etkisini 
göstermiş. 19. Yüzyıla kadar süren 
savaşlarla Osmanlı İmparatorluğuna 
bağlı kalmış, 1877-1878 yıllarında ki 
savaşlarla bağımsızlığına kavuşmuş. 
Tarih boyunca önemli bir yer
tutan bu şehir liman kenti olmasına 
rağmen 1918-1940 yılları arasında 
ekonomik ve ticari ilişkilerini tekrar 
güçlendirmiş. II. Dünya savaşı 
esnasında Sovyet işgalciler tarafından 
Romen donanmaları yok edilmiş, 
liman işgalciler tarafından yönetilm-
eye başlanmış. Köstence, Bükreş’ten 
sonra Romanya’nın en önemli 2. şehri 
olarak yerini korumuş, şehir halen
bu gelişmeye devam etmekte.
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Gemiden sabah saatlerinde 
ayrıldık ve liman dışına 
çıktığımızda turizm
bürosundan temin ettiğimiz 
şehir haritası ile nerelere 
gidebileceğimize karar verdik, 
sağ tarafa döndüğümüzde,
güzel bir sahil yolundan 
yürümeye başladık. Bir 
zamanların meşhur Köstence 
Gazinosu kaderine bırakılmış 
durumunda, üzerinde 
güvercinlerin yuva yaptığı bir 
bina olarak göze çarpıyordu. 
Daha sonra Genoese Feneri 
ve biraz ileride kafelerin, 
restoranların bulunduğu 
Tomis Limanı’ndan geçtik. 
Deniz kenarından merdiven-
lerle yukarı çıkarak Old Town 
Center - Ovid Meydanına 
ulaştık. 
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Bu meydana çıkan caddeler boyunca 
pek çok tarihi eserlere rastladık. 
Bunların arasında; Latin şair Ovid 
heykeli, St. Nicholas Bulgar Kilisesi, 
St. Peter ve Paul’s Ortodoks Katedrali, 
St. Anthony’s Romen Katolik Kilisesi, 
Tarih Müzesi, Remus ve Romulus 
kardeşleri emziren kurdun heykeli, 
Büyük Sinagog, Zafer Anıtı, Osmanlı 
Hünkar Cami, Romanya Kralı Carol 
tarafından 1910 yılında yapılan Büyük 
Cami’ yi sayabiliriz. Zafer Mezarlığının 
bulunduğu yere yakın olan bir AVM’ye 
gittik, pek fazla mağazası olmayan 
basit bir AVM. 
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Tekrar eski şehir merkezine döndük, bir kafe-
de oturarak yorgunluğumuzu unuttuk, sunum 
ve tadı olarak çok güzel bir limonata getirdi-
ler. Köstence güzel kafeleri ve restoranları ile 
görülmesi gereken bir yer, fiyatlar çok uygun, 
az bir para ile pek çok şey alabiliyorsunuz. 
Köstence’nin gecesini de görmek istesek de 
gemimizin akşam saat 18.00 de ayrılması
sebebi ile tabiri caizse tadı damağımızda
kalarak Köstence‘yi arkamızda bırakıp
gemimize geri döndük.
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Denizde geçen ertesi günün ardından, 07 Eylül, Pazartesi sabah 08.00’ de Soçi (Sochi) limanına 
geldik, gemimizin akşam 20.00’ ya kadar burada kalacağını biliyorduk, Soçi’den kısaca bahsed-
ersek, Rusya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olarak, kış aylarında kayak sporları, yaz 
aylarında da deniz imkanı sunan tabiat güzelliği çok olan bir yer. Üçü sahilde biride iç kesimde 
olmak üzere dört ana bölgeye ayrılmış.
1-Kentin Batı kesimi-Lazereveskiy, 2-Merkez orta kesimi-Hustinskiy, 3-Gürcistan özerk bölgesi 
Abhazyz sınırına kadar uzanan-Adlerskiy, 4- Dağlık iç bölgeler-Krasnaya Polyana (Kırmızı 
Vadi). Soçi’nin nesi meşhur derseniz, Borç Çorbası, Tavuk Kievski, Rus Votkası’nı sayabiliriz. 
Merkezde, Lenin’in mozaik rölyefi, Botanik Bahçe, Tropic Park, İstasyon, Liman, Tarihi Kilise de 
görülecek yerler arasında.
Soçi’de gezmeye karar verdik, tur operatörü arkadaşlar ise bize 139 Euro/kişi karşılığı yapacakları 
Krasnaya Polyana Kış Olimpiyatları turuna katılmamızı önerdiler. Biz kendilerine Soçi’de 
gezmeyi uygun bulduğumuzu, katılamayacağımızı söyledik. Bir taraftan da nasıl gidebiliriz 
düşüncesi, kafamızda karıncalanmaya başladı, Krasnaya Polyana’nın araba ile yaklaşık iki buçuk 
saat sürdüğünü öğrendik. Gidiş geliş beş saat, Soçi’de kalış zamanını da göz önüne aldığımızda 
rahatlıkla gider geliriz düşüncesi ağır bastı.
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Limandan çıkınca sahilde, balık tutan, denize giren bir çok 
insana rastladık, biraz şehir içine girdiğimizde bir dondurma 
satan bayandan Krasnaya Polyana’ya nasıl gidebileceğimizi 
çat-pat İngilizcesi ile sorduk, şansımıza bize normal belediye 
otobüsü ile gidebileceğimizi söyledi. Nereden kalktığını da 
öğrendiğimiz, ilkinde yanlış ama ikincisinde doğru otobüse 
binerek, yolculuğumuza başladık, Sahil şeridinden geçerek, 
Hava alanı terminaline geldik, buradan sonra artık, şehir 
hayatını arkamızda bırakarak ormanın içine doğru ilerlemeye 
başladık. Yoldan ayrılarak geldiğimiz bir durakta etrafta hiçbir 
ev görünmüyordu, büyük olasılıkla orman içinde bir köyden 
gelen hepsi güzel giyimli ilkokul öğrencilerini alarak yolumuza 
devam ettik.  
Sonunda Kış olimpiyatlarının yapıldığı Krasnaya Polyana’ya 
geldik, ortasından bir nehir akan, etrafı yem yeşil tepelerle 
çevrili güzel bir yer. Tepelere çıkmak için çeşitli yerlerden 
telefirik tesisi kurulmuş. Maalesef yanımızda geri dönüş 
karşılaması dışında fazla Rus paramız ve de Döviz bozdu-
racak yer bulunmadığı ayrıca da yanımıza visa kartlarımızı 
almayı unuttuğumuz için telefiriğe binme şansımız olmadı.  
İki saat vakit geçirdikten sonra yine otobüse binerek Soçi’ ye 
geri döndük. Gidiş geliş saatimiz yaklaşık yedi saate yakın 
sürmüştü. Otobüse verdiğimiz ücret ise gidiş-dönüş 10 Euro/
kişi dersem, turla gitmememiz çok iyi oldu diyebilirim.
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Son limanımız olan Soçi’den ayrıldıktan sonra artık, dönüş yolculuğumuz başlamış oldu. Bir gün 
denizde geçen seyirden sonra 09 Eylül Çarşamba saat 06.00 gibi Karadeniz’den İstanbul Boğazına 
giriş yaptık. Sabah gün ağırırken yalıların ve tarihi köşklerin arasından geçerek Salı Pazarına 
limana yanaştık. 14 gün süren yolculuğumuz böylece sona erdi, artık gemiden ayrılarak, bir 
taksiye binerek evimizin yolunu tuttuk, İstanbul’a geldiğimiz, taksicinin işinden şikayet etmesi ve 
İstanbul trafiğinin keşmekeşliği bizi kendimize getirdi. Evde bizi bekleyen güzel torun ve kızımızı 
göreceğimiz için bunlara boş vererek, bir an önce evimize ulaşmayı istedik. Yeni cruise
gezilerinde görüşmek üzere, herkese sonsuz sevgiler. 
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Sağlık, Mutluluk ve
Başarı  dileklerimizle,

Yeni Yılınız Kutlu Olsun.






