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entegrasyon
• Entegre Merkezi Saat Sistemleri
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Editör

EDITÖRÜN KALEMINDEN
Nevlan BİLİR

Editör
nevlan.bilir@etmd.org.tr

Merhaba,
2020 nin ilk sayısından ve ilk defa bir de benden ‘’merhaba’’ hepinize.
Bizden Haberler almaya devam edeceğiniz dergimizin, editörü olarak beni seçtikleri için, Yönetim Kurulu
Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Dernek Müdürümüze, sizlerin huzurunda teşekkür ederek
başlamak istiyorum.
Bu sayımızda, gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden bahsettik, okumaktan keyif alacağınızı düşündüğümüz
yazarlarımızdan makalelere yer verdik ve etkinlik haberlerimiz ile devam ettik. Dergilerimizin olmazsa olmazı
teknik makaleler ve ilanlarımızı da ilgi çekici bulacağınızı umuyorum.
Her sene olduğu gibi bu sene de yaklaşan WIN EURASIA çatısı altında İstanbul TÜYAP’ta 12 - 15 Mart 2020
tarihleri arasında buluşuyoruz. IES EURASIA’da Enerji Verimliliği mottosu altında, elektrik enerjisi üretim
sistemleri, güç tedariki, iletimi, dağıtımı, depolama, enerji ve bina otomasyonu, enerji yönetimi konularına
odaklanılacak. Biz de üyelerimizle birlikte oradayız. Tüm sektör paydaşlarımızı davet ediyoruz.
Bir çoğumuz belki de çok uzaktaymış gibi düşünürdük 2020’yi, geldi ve gördük .. Geleceğimizi düşünmediğimiz
bir an var mı ki zaten. O zaman yeri gelmişken dergimizin kapak konusu ile veda etmek isterim sizlere; Gelecek
Yenilenebilir Enerjide !
Güneşin günlerinizden eksik olmayacağı, pırıl pırıl, enerji dolu, mutlu bir yıl diliyorum.
Sevgi ve saygı ile.
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Başkandan

BAŞKANIMIZIN MESAJI
Mustafa CEMALOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı
mustafa.cemaloglu@etmd.org.tr

Değerli Meslektaşlarım,
20 yaşını doldurmak üzere olan derneğimizin yenilenme çalışmalarında öncelikli olanları tamamladık.
“İnsanımızın, Vatanımızın ve Değerlerimizin” hak ettiği kaliteyi arttırmak için çaba harcıyoruz.
Öncelikle Yönetim Kurulumuzda, hiç beklentisi olmadan mesai harcayan 22 muhteşem insanı ayrıca
derneğimizin her şeyine amatör ruhla yetişen, emekleri ile güzelleştiren değerli çalışanlarımızı sevgi ve saygı
ile selamlarım.
Yenilenme çalışmaları için işe, dernek tüzüğümüzü değiştirmekle başladık, merkezimizi yeni yerine taşıdık.
Derneğimizde çalışan arkadaşlarımızı meslek grubumuz içinden seçerek yeniledik. Yeni bir Web sitesi yaptık
ve ziyaretçi sayısını 8.000’in üstüne çıkardık. Sosyal medyayı verimli şekilde kullanmaya, üyelerimizle daha
fazla iletişimde olmaya çalışırken takip edilme sayılarımızı bir hayli yukarı çıkardık. Tüzel üye sayımızı sıfırdan
25’e çıkarmayı başardık, bireysel üye sayımız da 233 oldu, sayımız artmaya da devam ediyor.
Üniversitelerle, diğer meslek STK’ları ile daha sıkı işbirliği içinde olmaya çalıştık. Türkonfed, Sedefed, İmsad
gibi sektörümüzü yakından ilgilendiren derneklere üye olduk, daha yakın ilişkiler kurmaya başladık.
Bakü, Ankara ve İzmir’deki şubeleşme çalışmalarımızın yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Bursa ve
Tekirdağ illerimizde de temsilcilik için birbirinden kıymetli arkadaşlarımız içinden atamalarını yaptık.
Elinizde bulunan “Bizden Haberler” dergimizi yeni bir bakış açısı ile yapılandırdık.
Sektörümüzün kanayan yarası; Mühendislik Etiği ve Sözleşmeler. Bu iki konuda etraflıca çalışmalar yaptık ve
çalışmalarımızı WEB sitemizde yayınladık.
Mesleğimizi ilgilendiren tüm fen insanları için yetkinlikler ve yeterlilikler konusunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Pek çok toplantı, çalıştay, fuar ve seminerlere katıldık, yönetmeliklerde taraf olduk.
Yaptıklarımız yeterli mi? HAYIR, daha çok yapacaklarımız var. Yaptıklarımıza katkıda bulunan değerli
üyelerimiz geleceğimiz için kıymetli zamanlarını harcıyorlar; özveri ile onurla.
Sizlere de ihtiyacımız var, birlikte olursak; zorları kolay, olmazı olur ederiz. Başarırız.
Saygılarımla.
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FORKLIFT
MANLIFT-PLATFORM
KİRALAMA
0216 660 02 60
www.toromakina.com

Ferhatpaşa Mahallesi 85. Sokak No: 25 Ataşehir - İstanbul

Haber

ELEKTRIK TESISATLARINDA
GÜVENLIK VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERI
EĞITIMI GERÇEKLEŞTI
Sektörümüzde önemli yeri olan Fluke Türkiye ve Netes firmaları ile birlikte;
10 Aralık 2019 tarihinde, Dernek Merkezimizde “Elektrik Tesisatlarında
Güvenlik ve Ölçüm Yöntemleri” konulu eğitimi gerçekleştirdik.

Eğitimde yer alan alt başlıklar;
•
•
•
•

Güvenlik Kategorilerine Göre Uygun Cihaz Seçimi
Elektriksel Tesisat Test Cihazları
PAT Test Cihazları
Topraklamanın Gereklilikleri, Topraklama Direnci Ölçüm Yöntemleri ve Uygun Cihaz Seçimi

Fluke Türkiye Ülke Satış Müdürü Sn. Güneş Turan ve Satış Müdürü Sn. Abdülaziz Kırak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim, Fluke Türkiye Temsilciliğini yürüten Netes Mühendislik firmasında 2003 yılından bu yana
Teknik Destek Uzmanı olarak çalışan Sn. Muzaffer Tüntül’ ün sunumuyla sona ermiştir.
Eğitimde emeği geçen herkese ve eğitime katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Eğitim talep ve görüşleriniz için: info@etmd.org.tr
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Haber

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

Muzaffer Tüntül, Netes Mühendislik Teknik Destek Uzmanı

Abdülaziz Kırak, Fluke Türkiye Satış Müdürü

Güneş Turan, Fluke Türkiye Ülke Satış Müdürü
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Haber

GÜNEŞ ENERJISI TEKNIK EĞITIMI
ETMD MERKEZINDE YAPILDI
15 Ocak 2020 tarihinde, TECHNICALL Firması iş birliği ile “Yenilenebilir
Enerji ve Güneş Enerjisi” teknik eğitimini gerçekleştirdik.

Sayın Kerem Çilli’ nin verdiği eğitim oldukça yoğun katılımla tamamlandı. Kerem Çilli Kosgeb destekli işletmesi Technicall’da yenilenebilir enerji ile güneş enerji sektörüne Teknik Destek Mühendisi olarak hizmet veriyor
ve Elektrik Mühendisleri Odasının ‘’Solar Eğitmenleri’’nden.
Eğitimin konu başlıkları;
1. Güneş enerjisinde kullanılabilecek yeni nesil
ürünler
2. Güneş enerjisinden elektrik üretimi
- Evler ( müstakil)
- Apartmanlar
- İşyerleri
- Endüstriyel
3. Ülkemizde güneş enerjisi nereden nereye
4. Pratik hesaplamalar ve maliyet çıkarma
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5.
6.
7.
8.
9.

Evrak süreçleri
Şebeke bağlantılı ve bağlantısız sistemler
İzleme Sistemleri ve izlemenin önemi
Güneş enerjisi ve akıllı şebekeler
Enerji verimliliği ve güneş enerjisinin rolü

Sadece konu başlıklarıyla sınırlandırmayan eğitmen, katılımcıların diğer sorularını da yanıtladı.
Eğitimlerimiz hakkında öneri ve görüşleriniz için
bizlere ulaşabilirsiniz: info@etmd.org.tr

Haber

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

Kerem Çilli eğitim sırasında

ETMD · B İZDEN H A B ER L ER

13

Bülten

ENERJI VERIMLILIĞI
IES EURASIA’DA
Industrial Energy Systems EURASIA, Enerji, elektrik ve elektronik sektörleri, endüstriyel ve ticari alandaki teknoloji uygulamalarını 12 - 15 Mart
2020 tarihleri arasında WIN EURASIA çatısı altında İstanbul TÜYAP’ta
buluşturacak.

I

ES EURASIA’da Enerji Verimliliği mottosu altında,
elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariki,
iletimi, dağıtımı, depolama, enerji ve bina otomasyonu, yanında enerji yönetimi konularına odaklanılacak. Çeşitli coğrafyalardan elektrik elektronik
sektörünün hitap ettiği farklı hedef sektörlerden
ziyaretçileri ağırlıyoruz. Profil olarak mühendisler,
satınalmacılar, proje yöneticileri, teknisyenler, devletin ilgili birimleri ve planlama bölümlerinden yoğun bir katılım bekliyoruz.
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Fuar kapsamında gerçekleştirilecek “Jeneratör
Özel Bölümü” ilk kez katılımcı ve ziyaretçilerle buluşacak. Şu ana kadar Aksa, Emsa, Arken, Güçbir,
KJ Power, Genpower, Makelsan, İdea Makina, Toker
Makina gibi jeneratör firmalarımızın dahil olduğu
özel bölüm kapsamında Jenaratör alanındaki teknoloji ve yenilikleri de yakından izleme imkanı bulacağız.
Industrial Energy Systems EURASIA’da enerji depolama teknolojileri başta olmak üzere, enerji, elektrik

Bülten

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel

ve elektroniklerinin tüm bileşenlerini bir araya getireceklerini belirten Hannover Fairs Turkey Genel
Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:
“Enerji verimliliği konusunda ziyaretçilerimize dijital yeniliklerle bütünleşmiş çözümler sunacağız.
Katılımcı ve ziyaretçilerimiz enerji tüketiminin nerelerde yoğunlaştığını ve nasıl iyileştirmeler yapabileceklerini uygulama örnekleriyle deneyimleme fırsatı bulacak. Enerjide verimliliği artıracak tribünler,
jeneratörler, şalt sistemleri, iletimi, dağıtımı ve akıllı
şebeke sistemleri sunduğumuz çözüm önerileri
arasında olacak. Fuar kapsamında, sektörü ihracat
hedeflediği ülkelerle bir araya getirecek, sergilenen
teknolojilerin ihracatına önemli katkılar sunacağız.

kapsamında ETMD derneği tarafından sektörün
gelecek vizyonuna katkı sağlayacak bir seminer
ve ilk olarak üyelerinin yer aldığı özel sergi alanı
da gerçekleştirilecek. Bunun dışında 7 No’lu holde
bir Enerji Zirvesini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Enerji verimliliği IES EURASIA’nın odaklandığı
konuların başında geliyor. Bu yıl fuarla birlikte gerçekleştireceğimiz etkinliklerle Enerji Verimliliğini
sektörün önde gelen isimleri ile konuşacağız”.

”Geçtiğimiz Mart ayında 20 ülkeden 1400’e yakın
katılımcıyı bir araya getiren WIN EURASIA’nın en
önemli parçalarından biri olan IES EURASIA, yenilenen konseptiyle, 2020 yılında da Avrasya bölgesinin lider imalat sanayi fuarlarından olacak. Fuar
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Haber

TÜRKONFED ZİYARET EDİLDİ
10 Aralık 2019 tarihinde TÜRKONFED’e yaptığımız kurumsal ziyaretimizde
Konfederasyon Başkanı Sayın Orhan Turan ve Genel Sekreteri Sayın Arda
Batu ile bir araya geldik.

Ziyaretimize Dernek Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Sayın Gökhan
Akbaş ve Sayın Gülcan Ünal, derneğimizi destekleyen firmalarımızdan da Omega Pano’ nun Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Öner Çelebi katıldı.
Toplantıda hem TÜRKONFED’in faaliyetleri hakkında bilgi aldık hem de derneğimizin iştigal konusu, üye yapısı
ve projelerimiz ile ilgili değerlendirmeleri ilettik. Ortak yapılabilecek konular hakkında fikirlerimizi belirttik.
Ayrıca 2020 yılı içerisinde global enerji verimliliği projesinde birliktelik yapılabileceği gündeme getirildi. Son
olarak, mesleki yeterlilik konusunda gerek konfederasyon gerekse derneğimizin çalışmaları konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk.

Soldan: Öner Çelebi, Orhan Turan, Gülcan Ünal,
Mustafa Cemaloğlu, Gökhan Akbaş, Arda Batu
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Haber

ELEKTRİK TESİSAT
MÜHENDİSLERİNİN TEMSİLCİLİK
ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ
2019 yılı Aralık ayında, Bursa ve Tekirdağ illerinde ETMD Temsilciliği’nin
görev atamaları tamamlandı.

ETMD üyelerinden Sayın Orkun Estik ile Bursa Temsilciliği protokolü imzalandı.
ETMD üyelerinden Sayın Ömer Ramazan Taşkın ile Tekirdağ Temsilciliği protokolü imzalandı.
Her iki ilin temsilcileri ile 2 yıl süreyle geçerli olacak görev sürelerinde Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğini
en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

BIR DERNEKTE TEMSILCI OLMAK NE DEMEKTIR;
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•

Derneği en iyi şekilde temsil edebilmek,

•

Dernek tüzel ve bireysel üyeliklerine yeni firma/kişi kazandırmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmak,

•

Derneğin tüm medya araçlarını takip etmek, ilgili faaliyetleri paylaşarak kurumsal gelişimine katkıda bulunmak,

•

Derneğin yayın organlarına abonelik kazandırılmasına katkıda bulunmak,

•

Dernek tarafından desteklenen fuar, kongre ve diğer etkinlikleri duyurmak, bu etkinliklere sorumlu
olduğu bölgenin sektör paydaşlarının katılımını sağlamak,

•

Derneğin toplantılarını ve seminerlerini yılda en az bir defa olmak üzere sorumlu olduğu bölgede
organize etmek,

•

Dernek tarafından yayımlanan kitap ve diğer teknik yayınlarının duyurularını yapmak,

•

Dernek yönetimine her yıl iki defa belirlenen aylarda rapor düzenlemek ve iletmek.

ETM D · Bİ Z D E N H A B E R L E R

Haber

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

Soldan: Mustafa Cemaloğlu, Orkun Estik, Namık Demirağ, Ahmet Nuri İşlek, Zafer Mutlu ( Bursa )

Soldan: Ahmet Nuri İşlek, Ömer Ramazan Taşkın, Zafer Mutlu, Namık Demirağ ( Tekirdağ )
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Haber

TÜRKIYE‘NIN EN BÜYÜK İNŞAAT VE
KONUT KONFERANSI 8. YILINDA
14 Ocak 2020 Salı günü, Sheraton Grand Ataşehir İstanbul’da
düzenlenenen İnşaat ve Konut Konferansı 8. kez profesyonellere
kapılarını açtı.
Konferans, hedef kitle ve ziyaretçi profili ile sadece profesyonelleri bir araya getiren VIP buluşma oldu.
8. İnşaat ve Konut Konferansı, sektörün ticari ve güncel olarak tartışılmasına ve yeni yaklaşımlar geliştirmesine katkı sağlayan, geleceğe yol haritaları çizen, efektif networking ve tarafsız bilgilenme platformu olarak
gündemde yerini aldı.
ETMD de, Elektrik Tesisat Mühendisleri’nin Birleştirici Gücünü temsilen konferansta yerini aldı.

Soldan: Nevlan Bilir, Namık Demirağ,
Zafer Mutlu, Ali Alper Çelebi
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Teknik Yazı

GELECEK
YENILENEBILIR
ENERJIDE
Türkiye‘de enerji sektörüne özellikle son 5 yılda yatırım yoğunluğunu,
gündemin ana başlığını oluşturan yenilenebilir enerjiyi ve bunlardan
“Güneş Enerjisi” konusunu, biraz rakamlardan biraz da aktörlerden söz
ederek sade vatandaş dilinde anlatalım istedik.
Böyle olunca da dostların ricasıyla iş başa düştü, biz de konuyu
yaşadıklarımızla bezeyerek bir sohbet yazı dizisi oluşturduk.
Keyifle okumanız dileklerimle.
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M

ühendis değerlerine sahip olanlardan olduğumdan sanırım, bulunduğum her ortamda güncel enerji konularında onlarca
soruya muhatap oluyorum. Bu soruların yönü ise
popülaritesini koruduğu için özellikle güneş üzerinedir; güneş geleceğin enerjisiymiş, yatırımı teşvik
ediliyormuş, fırsatları nedir, çok kısa sürede yatırım
maliyetini ödüyormuş, benim arsamın / evimin çatısına olur mu, güneş panelleri mi üretiyorsunuz,
verimleri yüzde kaç, vs vs…
Çoğunlukla da Almanya ile karşılaştırılır ve onlarda
güneş yokken yatırım yapıyorlarsa biz niye yapmayalım yorumlarıyla sohbetlere karşılıklı katkı sağlanır.

Sondan başlayalım, evet, ülkemiz ışınım bakımından en düşük seviyede olan kuzey bölgelerimizde
bile Almanya ‘nın minimum 2 katına yakın bir kapasiteye sahip.
Haritada da gördüğünüz gibi ülkemizin İzmir-Ardahan çizgisinin altında kalan bölgelerinde güneş
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radyasyonu bir yılda 1.550-2.000 kWh/m2 olurken
Almanya ‘da 850-1.200 kWh/m2 oluyor.
Haritanın altında da radyasyon değerleri, güneşlenme süreleri ve panel ürün çeşidine göre verimliliklerini görebilirsiniz.
Enerji bakanlığınca hazırlanan Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam
güneşlenme süresi 2.741 saat ( günlük ortalama
7.5 saat ), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527
kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu tespit edilmiştir.
Günümüzde güneş enerjisinden çok farklı biçimlerde ve alanlarda yararlanılmasıyla birlikte elektrik
enerjisi üretiminde genelde iki farklı teknoloji kullanılmaktadır.
Güneş Hücreleri: Fotovoltaik (PV) güneş elektriği
sistemleri de denilen güneş hücreleri, yarı iletken
malzemelerden yapılmış olup, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirirler.

Teknik Yazı

Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik
üretiminde de kullanılabilir.
Geç de olsa farkettiğimiz bu enerji türü için son
yıllarda izlenen olumlu politikalarla enerji arzında
ciddi yatırım artışları sağlandı. TEİAŞ verilerinde
2014 yılında 40 MW iken, 2018 yılında GES kurulu
güç 7.800 MW’lara ulaşmış. Avrupadaki durum ise
Avrupa toplamı (Buna Türkiye de dahil) 2007 yılında
5.310 MW iken 2017 yılında 111.789 MW’a ulaşmış.
Doğrusal artış olarak kabul ettiğimizde Avrupa toplamında her yıl 2.1 katı artarken bu değer ülkemizde
39 kat olmuş durumda.

Yatırım artışı, Türkiye sınırları dahilinde sadece 1
lamba tüketimi için tahsis edilmiş elektrik sayacınız
bile olsa, 999 kW ‘ye kadar lisanssız GES kurulumu
yapılabileceği ve bu haliyle 10 yıl süreyle MWh başına 133.-USD bedelle Devlet Alım Garantisi kararı
ile desteklendi.
Bu süreç 2014-15 yıllarında ağır aksak ilerlese de
asıl tavan yaptığı yıl 2016 yılı oldu ve o yıl sonunda ‘Çağrı Mektubu’ alıp proje onayına başvurmuş
8.000 MW civarında tesis adayına ulaşılmıştı. Tabii
her iyi şeyde olduğu gibi araya karışmış olan, ev-

safına uygun seçilmemiş / çizilmemiş projeler, -ki
özellikle 2000‘li yılların başında HES‘lerde karşımıza çıkan- çantacı diye adlandırılan proje geliştiriciler tarafından piyasada gezen ve çok azı sahada
uygulamaya geçen ve doğal seleksiyon ile elenen
projelerin pek çoğu iptale giderek ancak yarısı işletmeye alınabiliyordu. Tabii ki o tarihlerde (2016)
devletin de 2017 yılı sonuna kadar eldeki projelerin devreye alınmasını sağlamak isteyen ve sonraki
yıllarda ‘alım fiyatını düşürme’ kararı ile projelerin
bir takım bedellerle elden ele dolaşma süresi doğal olarak kısalmış, projeler hızlıca hayata geçmek
durumunda kalmıştı. Bu yüzden 2017 yılı yaklaşık
3.500 MW tesis kurulumu ile sektördeki her aktör
(OG sistem ve trafo üreticileri, AC & DC solar kablo

üreticileri, taşıyıcı sistem imalatçıları, tüm bu üreticilerin bayi ve partnerleri ile kurulum firmaları vb)
için altın dönem olmuştur.
Oldukça şaşaalı geçen bu dönemin arkası nispeten duraklama denebilecek bir süreç (2018) olarak
geçirilse de konut & endüstriyel tesis çatılarında
öz tüketime dayalı GES kurulumları, özellikle artan
elektrik birim fiyatları dikkate alındığında cazip yatırım olma özelliği tekrar sürdürebilir bir nitelik kazanmış, 2019 yılının ikinci yarısından başlayarak
piyasalarda kıpırdanmalar başlamış, özellikle 2020
yılı için güzel işaretler verir duruma gelmiştir.
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Teknik Yazı

Burada konuya sadece Türkiye pazarı açısından
bakmakla birlikte, GES konusuna yönelen ve 2018
/ 2019 yıllarının dünyada rekor yatırımlara ulaşılmasında “ışınım kapasiteleri yönüyle” hiç tahmin
edilemeyecek ülkelerin olması, güneşin gelecekte
ana ve stratejik enerji kaynaklarından biri olacağı
gerçeğini ortaya koymaktadır.
Bu konuda dünyadaki gelişme ve haberleri de başka bir sayımızın konusu yapmak yerinde olur diye
düşünüyorum.
GES konusunda hızlıca ve özet bir süreç paylaşımı yaptıktan sonra, ana hatlarıyla bir GES tesisinde
bulunan elemanların neler olduğuna bir göz atalım.
PV Panel: Güneş Enerjisini DC Elk.enerjisine çevirir.
Inverter: DC üretilen Elk.Enerjisini AC Elektrik enerjisine çevirir.
Taşıyıcı Sistem: Güneş Enerjisi panellerini taşır.
OG Sistem: Üretilen Enerjiyi Ulusal Şebekeye bağlayan ara yüz.
AG Pano: OG sistemden önceki toplama merkezi.
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DC Box: Panellerden gelen kabloların toplandığı
kutular.
AC Kablo: İnverterden sonraki elektriği taşır. OG ve/
veya AG.
DC Kablo: İnverterden önceki elektriği taşır. Solar
Kablo da denir.
Scada Sistemi: Tesisin üretim, verim, bakım, ihbar
gibi ihtiyaç duyulan otomasyonudur.
CCTV Sistemi: Tesisin fiziksel güvenlik ve gözetimi
için kurulur.
Yıldırımdan Korunma Sistemi: Tesisin doğal elektriksel darbelere karşı korunması içindir.
Topraklama Sistemi: İnsan, hayvan ve sistem güvenliği için yapılır.
Güvenlik & Tel Çit: Güvenlik amaçlıdır.
Proje: En önemli olanıdır. Ancak iyi bir proje ile iyi bir
tesis yapabilirsiniz. Elektrik, mekanik, statik hesapları ve analizleri ile birlikte olmalıdır. Otorite tarafından onaylanan pek çok proje olsa bile yatırımcısına
umduğunu veremeyen proje sayısı da az değildir.

Teknik Yazı

Bu ürün gruplarından bahsetmişken, başta PV panel olmak üzere neredeyse tamamının montaj kısmının Türkiye‘de yapıldığını rahatlıkla söyleyebiriz.
Konuya dair gerek yerli sanayicilerimizin konsantrasyonu gerekse global üreticilerin üretim üssü seçimlerinde Türkiye‘yi tercih etmeleri, enerji üretiminin yanı sıra ürün tedariğinde global rol almamızı
da sağladı.

tesise daha sahip olmayı düşünmesi ya da bu konuya geç farkında olanlar ile paylaşarak onları da
yatırıma teşvik etmesi, mevcut tesislerin el değiştirdiği bir ticaret oluşturdu. Bilinçli ve teknik danışman yönlendirmesi ile ilerleyen yatırımcılar dışındaki firmalarda ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı,
bu da sektöre bakış açısında olumsuz gelişmeler
getirdi.

GES kurmak için bir seferde aşağıda tanımlananları
dikkate almak gereklidir.

Devir fiyatlarını bir yere bırakırsak, neydi bu olumsuzluklar;

•
•
•
•
•

1. Tesis inceleme & satın alma süreçlerine, saha
incelemesi yapıp fizibilite raporu verebilecek
konunun uzmanı teknik danışmanlar değil de,
firma kuruluş amacı Emlak/GYO olup yetkin
olmayan firmaların dahil olması,

Yatırımcı
Finansman Sağlayıcı
EPC Kurulumcu & Tedarikçileri
Projeci / İşletmeci / Danışman
İdare

İlk olarak “Yatırımcı” konusuna değinelim;
Güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesisi kurmanın teşvik edilmeye başladığı ilk zamanlarda
da hatta günümüzde de lisanssız GES yatırımcısı
profili, genelde iştigal konusu tekstil – otomotiv –
müteahhit vb. olup sermayesini farklı kulvarlarda
değerlendirmek isteyen iş adamlarından oluştu.
Sektörün içinden biri olarak gözlemlediğim kadarıyla, meslektaşlarımız, inanmadığından demeyeyim ama ‘mühendis adamda para mı olur’ dedirtircesine, konunun tedarik – kurulum – proje, özetle,
çoğunlukla işin teknik tarafında kalmayı tercih etti.
Dolayısıyla, müteşebbis ruhundan dolayı ön plana çıkan sektör dışı yatırımcılar, başlangıçta doğru kaynağa ve teknik desteğe ulaşma konusunda
bazı sorunlar yaşadı, o aşıldı, kendi öz sermayesine dokunmadan yatırım yapmaya yönelince de
‘finansman’ başlığı neredeyse tesisin küçük ortağı
pozisyonunda yer aldı. Bütün bunlara “geleneksel
yatırımcı sorunları” deyip geçelim.
Özellikle o tarihlerde GES yatırımının geri dönüş süresinin, coğrafi bölgelere göre farklılık gösterse de
finansman hariç 4,5-6 yıl arasında değişim göstermesi, yatırımcılara cazip gelen en önemli etmendi.
Hoş, artan elektrik fiyatları ve azalan yatırım maliyetleri, bugünlerde de çatılara kurulacak öztüketim
karşılığı mahsuplaşma içerikli GES‘ler için benzer
geri dönüş sürelerini (ROI) vaad ediyor. Zamana
göre değişen ve kararı etkileyen ana başlık, her zamanki gibi paranın maliyeti ya da finansman.
Bu süreçte yatırımcılar için üçüncü bir GES sahibi
olma unsuru daha oluştu, tesis devralmak… Sektöre zamanında yatırım yaparak girenlerin, GES işletmeciliğinin cazip koşullarını görmeleri, ya yeni bir

2. Mevcut ya da kurulacak tesislerde işletme, bakım, temizlik vs konularının gereksiz görülmesi
ve/veya bu hizmetlerin olmaması nedeniyle
verimsiz tesis yaftasının vurulması,
Madde olarak eklemesem de yatırımcı açısından,
Türkiye‘de sürekli değişen yönetmelik ve vergilendirme metodlarının, yatırım hakkındaki soru işaretlerinden birini oluşturduğu yadsınamaz bir gerçek.
Yatırımcı profilinden bahsederken de konuya uzak
olanlardan oluştuğunu söylemiştim.
Bunun çözümü ise bizlerin korkmadan, çekinmeden enerji yatırımcısı olmamız. Tesisin doğru işletmesi nasıl yapılır konusunda örnek olmamız. Ve
uzmanlaşmamız.
Özetleyecek olursam,
•

GES, bugünkü koşullarda kendisini 5-6 yılda
ödeyen cazip bir yatırım, geç kalmadan yukarıda
belirttiğim rollerden birini seçerek içinde olunmalı,

•

Pazarı sadece Türkiye ile sınırlı tutmadan gerekli araştırma ve girişimleri dikkatlice yapmalı,

•

Enerji 21. yüzyılın en önemli konularından biri,
mesleğimizin önemi ve değeri gitgide artıyor,
kendimizi yetiştirmeli,

Tabii ki yukarıda bahsettiğim, GES tesisinde kullanılan tüm bu ürünlerin, birbiriyle uyum içinde çalışacağı dizaynı nasıl yapacağımızı burada açıklamayacağım, zira bu başlı başına eğitim konusu.
Ancak, her ne kadar içinde bulunduğumuz / bulunacağımız ticari şartlar bizi zorlasa da bizler etik
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Mersin Tarsus OSB - Tiryaki GES ve ANSI GES
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YÜK TEVZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KURULU GÜÇ RAPORU-ARALIK 2019
KAYNAKLARA ve KURULUŞLARA GÖRE KURULU GÜÇ

BİRİNCİL KAYNAKLARA GÖRE SANTRAL ADETLERİ VE
KURULU GÜÇ
BİRİNCİL KAYNAK

SANTRAL ADEDİ

KURULU GÜÇ (MW)

AKARSU
ASFALTİT KÖMÜR
ATIK ISI
BARAJLI
BİYOKÜTLE
DOĞALGAZ
FUEL OİL
GÜNEŞ
İTHAL KÖMÜR
JEOTERMAL
LİNYİT
LNG
MOTORİN
NAFTA
RÜZGAR
TAŞKÖMÜR

558
1
82
124
181
332
11
6.901
15
54
48
1
1
1
275
4

7.860,5
405,0
361,8
20.642,5
801,6
25.902,3
305,9
5.995,2
8.966,9
1.514,7
10.101,0
2,0
1,0
4,7
7.591,2
810,8

LNG; 2,0

LİSANSSIZ
SANTRALLAR;
6.309,3

YAP İŞLET
DEVRET
SANTRALLARI;
150,5

TAŞKÖMÜR; ASFALTİT
810,8
KÖMÜR;
405,0
RÜZGAR; AKARSU;
ATIK ISI; 361,8
7.591,2 7.860,5

NAFTA; 4,7
MOTORİN; 1,0

EÜAŞ
SANTRALLARI;
19.581,9

LİNYİT;
10.101,0

JEOTERMAL;
1.514,7

İTHAL
KÖMÜR;
8.966,9
GÜNEŞ;
5.995,2

FUEL
OİL;
305,9

İŞLETME HAKKI
DEVREDİLEN
SANTRALLAR;
3.446,8

BARAJLI;
20.642,5

DOĞALGAZ;
25.902,3

BİYOKÜTLE; LİSANSSIZ
7%
801,6

SERBEST
ÜRETİM ŞİRKETİ
SANTRALLARI;
61.778,5

KAMU
25%
ÖZEL
SEKTÖR
75%

LİSANSLI
93%

TOPLAM

8.589

91.267,0

BİRİNCİL KAYNAK

EÜAŞ SANTRALLARI

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN
SANTRALLAR

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ
SANTRALLARI

YAP İŞLET DEVRET
SANTRALLARI

YAP İŞLET SANTRALLARI

LİSANSSIZ SANTRALLAR

TOPLAM

AKARSU
ASFALTİT KÖMÜR
ATIK ISI
BARAJLI
BİYOKÜTLE
DOĞALGAZ
FUEL OİL
GÜNEŞ
İTHAL KÖMÜR
JEOTERMAL
LİNYİT
LNG
MOTORİN
NAFTA
RÜZGAR
TAŞKÖMÜR

161,9
0,0
0,0
12.614,5
0,0
4.993,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1.804,0
0,0
1,0
0,0
7,2
0,0

543,7
0,0
0,0
913,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
1.975,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7.106,0
405,0
156,1
7.014,9
725,9
20.786,0
305,9
169,7
8.966,9
1.499,7
6.322,0
2,0
0,0
4,7
7.502,9
810,8

40,3
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8,7
0,0
205,7
0,0
75,7
123,0
0,0
5.825,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,8
0,0

7.860,5
405,0
361,8
20.642,5
801,6
25.902,3
305,9
5.995,2
8.966,9
1.514,7
10.101,0
2,0
1,0
4,7
7.591,2
810,8

BİRİNCİL KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE KURULU GÜÇ (MW)

TOPLAM

19.581,9

3.446,8

61.778,5

150,5

0,0

BİRİNCİL KAYNAK

EÜAŞ SANTRALLARI

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN
SANTRALLAR

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ
SANTRALLARI

YAP İŞLET DEVRET
SANTRALLARI

AKARSU
ASFALTİT KÖMÜR
ATIK ISI
BARAJLI
BİYOKÜTLE
DOĞALGAZ
FUEL OİL
GÜNEŞ
İTHAL KÖMÜR
JEOTERMAL
LİNYİT
LNG
MOTORİN
NAFTA
RÜZGAR
TAŞKÖMÜR

11
0
0
37
0
7
0
0
0
0
3
0
1
0
1
0

65
0
0
23
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0

465
1
15
63
138
286
11
17
15
53
43
1
0
1
193
4

4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

6.309,3

91.267,0

YAP İŞLET SANTRALLARI

LİSANSSIZ SANTRALLAR

TOPLAM

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
67
0
43
39
0
6.884
0
0
0
0
0
0
80
0

558
1
82
124
181
332
11
6.901
15
54
48
1
1
1
275
4

BİRİNCİL KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE SANTRAL ADEDİ

TOPLAM

60

91

100.000,0

1.306

6

0

7.126

8.589

YILLARA GÖRE KURULU GÜÇ GELİŞİMİ
MW

90.000,0

91.267,0
88.550,8
85.200,0
78.497,4

80.000,0

73.146,7
69.519,8

70.000,0

64.007,5
57.059,4
52.911,1
49.524,1

60.000,0

50.000,0

44.761,2
40.835,7
38.819,9
35.587,0
31.845,8
28.332,4
26.116,8

40.000,0

30.000,0

20.000,0

10.000,0

5.118,7
3.732,1 4.364,2 4.868,7
2.234,9 2.711,3

0,0

30

6.638,6

8.459,1

21.889,4
20.335,1 20.951,8
15.856,117.206,6
12.492,6
10.112,7

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Teknik Yazı

değerlere ve meslek yeminine bağlı mühendisler
olarak, çözümün en doğru, en verimli ve en kaliteli, optimum bir şekilde sağlanması yönünde seçim
ve dizaynlarımızı yapmalı, bir yerde GES tesislerine
ismini veren MegaWatt biriminin sorumlusu olduğumuzu bu şekilde fark yaratarak, işin inşaat –
mekanik – montajdan önce elektrik mühendisinde
başlayıp bittiğini ortaya koymalıyız.

doğru yazımları dahil öğretmek için sarfettiği çabayı hatırlayıp nezaketle bile olsa karşınızdakini
düzeltme yapmaya utandığınız ortamlarda bulanabiliyorsunuz.

Emin olun, bu sektörün içine girdiğinizde görülecek ki, hedefte bir enerji üretim tesisi kuruluyor
ve Megabyte* ‘lar hatta biraz daha gelişmiş söylemiyle Megawayt* ‘lar havada uçuşuyor. Belki de
kolay bir uygulama olarak görülmesi, her kesimin
sahiplenmesini sağlıyor ama işin içeriğine bakıyorsunuz, sahibi / sorumlusu sizsiniz, ama işi size sahiplendirmemeye çalışan ve bu birimleri(?) telaffuz
ederek de konuya kendini dahil eden kişilerle karşı
karşıyasınız ve müdahele edemiyorsunuz.

Bu yüzden genç arkadaşlarımıza; mesleğinizi sevin, sahiplenin, sürekli geliştirin. Unutmayınız ki sizin, sizden sonra geleceklere karşı ciddi bir sorumluluğunuz var. Bizim sizlere olduğu gibi..

Yeri geliyor, üzerinizde emeği olan hocalarınızın
- sözgelimi benim açımdan kulakları çınlasın
Prof. Dr. İlhami Çetin (İTÜ) - temel teknik birimleri

Mesleki bir dergide yazılınca bu derece duygusallığa kapılınıyor sanmayın, mesleğimiz önemli, zor!
Ve gün geçtikçe önemi artıyor arkadaşlar.

Sağlıcakla kalın,
(* Hatalı yazılmadı)
Ahmet Nuri İŞLEK
ANSİ ENERJİ A.Ş.
Genel Müdür
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

İçimizden

?

HATALARDAN MI,
DENEYİMLERDEN Mİ
BİLGİ – BECERİMİZİ ARTTIRALIM

B

izden Haberler Dergimizi ilk yayınlanmaya
başladığı birinci sayısından itibaren mesleğimiz ile ilgili konularda genç arkadaşlarımızı
bilgilendirmek üzere akademik nosyonu olmasa da
muhtelif yazılar ile bazen espriler de katarak desteklemeye çalıştım.
Ancak gittikçe gelişen derneğimizin üye sayısı ve
kalitesi ile aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza
yazı imkânı yaratabilmek için yazılarıma ara vermiştim. Dernek Başkanımız ve dergi editörlerimizin (yayın kurulundaki arkadaşlarımızın) sitemleri
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ile Kıssadan-Hisse olabilmesi için tekrar akademik
olmayan bir şeyler yazmaya daha doğrusu anlatmaya karar verdim.
Yazıma başlamadan önce, ülkemizin kurumsal
olarak en eski ve değerli yüklenici firması olan
STFA’nın kurucularından Sn. Feyzi Akkaya’nın hazırladığı İnsan - Prototip olarak Mühendis grafiğini
dikkatlerinize sunmak isterim.
Bu grafiğin neresindeyiz?

İçimizden

Beni soracak olursanız (Eskime-Bunaklık sınırı)
“Hikâyeler” devresindeyim. Bunu görünce neler
yazacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Üstadımız Sn.
Feyzi Akkaya’yı itirazlarımız ile kıracak değiliz herhalde.
Öyle ise hikâyelerimize başlayalım.
Ancak bunlar yine Kısadan – Hisse olsun. Ne dersiniz?
Sizlerin de uygun göreceğinizi kabul ederek yazının
başlığı “Hatalardan mı, Deneyimlerden mi?” olsun
diyerek hikâyelerimize başlayalım.
Sn. Fevzi Akkaya’nın grafiğini incelersek, Mühendislik Bilgisi için temel kabul edilen, okuldan alınan
bilgi ve buna tecrübenin ilavesi ile mühendisin toplam bilgisini değerlendirdiğini görürüz. Yaşamımızda çoğunlukla gerek kendi çalışmalarımızdan gerekse meslektaşlarımızın başarılı çalışmalarından
örnekler alarak işlerimizi gerçekleştirmeye dolayısı
ile tecrübe (deneyim) edinmeye ve arttırmaya çalışırız.
Peki, meslek bilgimizi dolayısı ile yapım kabiliyetimizi artırmak yalnız başarılı çalışmalardan mı
mümkündür? Karşılaştığımız negatif olaylar ve
bunların getirdiği “Hatalar” bize ders alarak ileride
pozitif uygulamalarımızı etkileyecek deneyimler
kazandırmaz mı?
Evet ise;
“Bilgi artışı” deneyimlerden olduğu gibi hatalardan da olacaktır. Ayrıca hatalar bazen üzücü bazen

ironi olarak akıllarda daha kolay kalacaktır. Ancak
önerim “kendi hatalarınızdan değil başkalarının
hatalarından deneyim kazanın” olacaktır.
İlkokul yıllarında da oyuncaklarımızı kendimiz yapmaya çalışırdık. Bunların en kolayı bugün inşaatlarda kullanılan önden bir tekerlekli metal el arabalarına benzeyen ve çivi sandığına, marangoza
kestirilen bir tekerlek iki kol ve iki ayak ilave edilen
el arabasıydı. Ben bu arabayı, ilave ettiğim 4,5 V
yassı pil ile küçük bir ampul kullanarak ışıklandırmıştım. Pilden ampule giden telleri bağlayıp açarak
ampulün ışık vermesini sağlıyordum. Ancak benim
ampul telleri açınca yanıyor, telleri birbirine değirince sönüyordu. Pil de çok çabuk tükeniyordu.
Sonradan öğrendim ki ampulün sönmesi için pili
kısa devre ediyormuşum. Hatayı öğrenince düzelttim ama çok miktarda pil tükettim. Bu benim teknik
olarak hatırladığım ilk deneyimimdi.
Böylece başladığım yazıma yaşanmışları kısa kısa
anlatarak devam etmeyi arzuluyorum. Tabii her zaman hatalar olmayacak pozitif olaylardan da deneyimler olacak. Eminim sizlerin de böyle deneyimleri
vardır.
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İçimizden

2. 320 kVA Hidroelektrik santralda mevcut su kapasitesi imkânına rağmen min. 230 kW üretim
yerine 160 kW üretilebiliyor.
3. 930 kVA gücündeki Dizel – Jeneratör üniteleri
yarı yükte çalıştıkları için yakıt sarfiyatları en
az %20 daha fazla oluyor.
Bunları ilçedeki teknisyenlere anlatmanın zor olduğunu biliyordum. Onun için bir rapor hazırlayarak
Belediye Başkanı’na gönderdim. Maalesef bir cevap alamadım. Sözlü çabalarım da boşa çıktı.

Bu kısa hikâyeden sonra üniversite yıllarına ilerlemek istiyorum. Üniversite yıllarında, ilçem olan İnegöl Belediyesi’nden burs almıştım. Fakat son sınıfa
kadar belediyenin elektrik tesisleri ile ilgilenmemiştim. Son sınıfta, ya hayata atılma düşüncesi ağır
bastı ya da meslekte yapılabilecek konulara ilgimizin artığından mıdır (?) belediyenin elektrik üretim
tesislerini incelemeye karar verdim. O tarihlerde il
ve ilçe belediyeleri elektrik enerjisi üretim ve dağıtımını enterkonnekte sisteme bağlı olmadan müstakil olarak kendileri yapmaktaydı.
İlçede 1 adet 520 kVA, 1 adet 250 kVA, 1 adet 160
kVA olmak üzere toplam 930 kVA Dizel - Jeneratörlü santral ile her biri 160 kVA olan 2 adet Francis
(su) Türbin-Jeneratörlü toplam 320 kVA hidroelektrik santralı mevcuttu. Toplam gücü 1.250 kVA olan
üretim ünitelerinden ancak 550 - 600 kW enerji alınabiliyordu. Bu da tüketim gücünün takriben 1.000
kW olduğunu tahmin ettiğim ilçeye yetmiyor, dolayısı ile mahallelere programlı olarak günün belli
saatlerinde enerji verilebiliyordu. Ağaç işleri üretimi
ağırlıklı olan küçük sanayi bölgesine mümkün mertebe devamlı enerji verilebilmesi planlanıyordu. Geceleri tüketim düşük olduğu (takriben 150- 200 kW)
için fazla sorun olmuyordu. Kısa bir araştırma ile
bunun ilçedeki küçük sanayi yoğunluğundan dolayı
çok yüksek olan reaktif enerjiden kaynaklandığını
tahmin ettim. Bunun üç negatif etkisi vardı.
1. 1.250 kW kurulu güçten min. 1.000 kW güç
alma imkânı olmasına rağmen 500 – 600 kW
alınabiliyor.
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İhtisas (Master) sınıfını da tamamladıktan sonra Belediye Elektrik İşletmesi Mühendisi olarak
çalışmaya başladım. Sorun devam ediyor ben ise
devamlı gündemde tutuyordum. Belediye Başkanı
benim önerimi Bursa İller Bankası ve Etibank Şebeke Tesis Mühendislerine sormuş, onlar da “ilçenin elektrik dağıtım siteminin 6 trafodan 16 trafoya
(takriben toplam 5.000 kVA) çıkarılarak yenilenmekte olduğunu, kısa zamanda da enterkonnekte
sisteme bağlanacağını” dolayısı ile bu sorunun ortadan kalkacağını ifade etmişler.

İçimizden

Bir yıl sonra elektrik dağıtım sistemi yenilenerek
işletmeye açıldı. Akabinde Enterkonnekte sisteme
bağlandı.
Etibank Yük Tevzi ile yaptığımız anlaşmaya göre
sözleşme gücümüz 1.000 kW’tı ( bugün ilçede
TEİAŞ TM’nde 400 MVA 154/34,5 transformatörler
mevcut ve ikinci bir TM inşa ediliyor ). Sözleşme
yaptığımız ay sonunda Etibank tarafından enerji tüketim bedeli olarak 10.000,- TL/ay aktif enerji bedeli, 10.000,- TL/ay reaktif enerji bedeli olmak üzere toplam 20.000 TL/ay fatura edilmişti.O günlerde
reaktif güç kompanzasyonu tesis etmek mecburi
olmadığı gibi sanayi abonelerine reaktif güç bedeli
uygulanmıyordu. Ancak il ve ilçelere enterkonnekte
sistemden verilen enerjiye çok düşük birim fiyatla
ve düşük bir oranla (reaktif güç/aktif güç oranı) reaktif güç bedeli tahakkuk ettiriliyordu.
Faturadaki değerler bu konudaki çalışmalarımın teyidi olmuştu. Ayrıca dağıtım trafo adedinin artması
ve bu trafoların yeteri yükte çalışmaması da reaktif
gücün daha fazla artmasına sebep olmuştu. Belediye başkanı ile yaptığım görüşmede faturadaki
reaktif enerji bedelini yapacağımız 100.000-TL’lik
bir yatırımla düzeltebileceğimizi, bunu en geç iki ay
gibi bir sürede gerçekleştirebileceğimizi açıkladım.
Böylelikle onayını aldım.
Çalışmayı bir ay içinde gerçekleştirdik ve üçüncü faturadan itibaren bir daha reaktif enerji bedeli
ödemedik.

Bu çalışma ülkemizde şehir bazında yapılan ilk reaktif güç kompanzasyonu çalışması olmuştu.
Tabii ki hikâye burada bitmiyor. Şehir için yapılan
reaktif güç kompanzasyonunun o günkü şartlarda
(yıl 1965) nasıl gerçekleştirilebildiğini Etibank Yük
Tevzi’ nin tepkisini ve civar illerdeki belediye elektrik şirketlerinin düşüncelerini inceleyelim.
Bunun yanında o yıllarda yürürlükte olan 10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve bu kararnamenin mühendis ve teknik elemanlara kazandırdıklarını gelecek yazılarımızda birlikte hatırlayalım.
Şimdilik Hoşça Kalın.

İnterconnecté: Fransızca bir kelime, birbirine bağlı,
bağlaşımlı.
Compensateur: Fransızca.
Compens: İngilizce, kök.
Kompanzasyon: Türkçe’de kullanılan şekli.

Tahsin Y. ARMAĞAN
Elektrik Yük. Mühendisi
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

ELEKTRIK TESISAT MÜHENDISLERININ
BIRLEŞTIRICI GÜCÜ

BİZ
BIRLIKTE OLDUĞUMUZDA NELER
BAŞARABILECEĞIMIZI BILIYORUZ.
SEKTÖRÜNÜZDEN, MESLEĞINIZDEN VE
GELECEĞINIZDEN EMIN OLMAK IÇIN SIZLER DE
BIZE KATILIN.
www.etmd.org.tr

Teknik Yazı

MADENCILIK
SEKTÖRÜNDE
JENERATÖR SEÇIMI,
KULLANIMI VE ÖNEMI
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Teknik Yazı

Jeneratör kullanımı madencilik endüstrisinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Madencilik sektörü, çoğu ülke gibi ülkemizin de gelirinin büyük bir
bölümünü oluşturmakta ve jeneratörlerin kullanımı bu sektörde çok
önemli bir unsur olmaktadır.

K

ömür, gaz, demir cevheri veya değerli metaller
ğunu varsaydığımız bir jeneratör setinde kayıp yaülkenin işleyişinin çok önemli bir parçasıdır.
şamamak adına, talep edilen gücün (1/0.95)’i kadar
Madenler çoğunlukla uzak bölgelerde bulunbüyük bir jeneratör seti almalıyız.
duğundan, genellikle doğal gaz boru hatlarına veya
elektrik şebekelerine erişim gerektirir. Jeneratörler,
Frekans ve Gerilim
madencilik sektörünün çeÜlkeleri göre değişmekşitli yönlerini çalıştırmak için
te olan frekans değerlekullanılan enerjinin büyük bir
ri jeneratör seçimde temel
kısmını oluşturur. Aslında
kriterlerden biridir. ÜlkeJeneratörler
jeneratörler madencilik samizde 50Hz olarak kullanhalarındaki gücün yaklaşık
dığımız frekans, dünya gemadencilik
yüzde 72’sini sağlamakla
nelinde bazı ülkelerde 60Hz
sahalarındaki gücün
beraber matkapların, eksolarak kullanılmaktadır. Gekavatörlerin ve daha birçok
rilim konusu ise yine ülkelere
yaklaşık %72’sini
makinanın çalışmasına yarve beslenecek yüke göre desağlamakla.
dımcı olur. Yani bu jeneratörğişen bir kavramdır. Örneğin
ler, mineralleri ve diğer madyurt içerisinde prizlerimizde
deleri çıkarmaya daha sonra
kullandığımız gerilim değeri
da nakletmeye yardımcı olan
220V’tur.
devasa makinalara güç verir.
Çoğu durumda, bu devasa makinalar bir seferde
Diğer Kriterler
300 tondan fazla malzeme çekebilmektedir.
• Minimum jeneratör seti yükü/kapasitesi
Madencilik, enerji sağlamak için dünyanın doğal
• Maksimum izin verilen adım gerilim düşümü
malzemelerini çıkarmaktadır ve ekonomimizin ba• Maksimum izin verilen adım frekans düşümü
şarısı için kesinlikle gerekli olan bir iştir. Jenera• Elektrik motor start (demeraj katsayısı, verim, vb.)
törlerin yardımı olmadan iş başarmak daha uzun
• Beslenecek yükler (Non Linear, Harmonik
sürebilir, daha verimli çalışmak için daha fazla inihtiva eden vb.)
san gücü ve para gerektirebilir. Dizel jeneratörler
madencilik endüstrisinde sıklıkla tercih edilen teçhizatlardır.
Jeneratör Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?
Yükseklik ve Sıcaklık
Atmosferik koşullar jeneratörlerin içerisinde bulunan içten yanmalı motorların performansını etkilemektedir. Bu durumda jeneratör seti tasarlanmış olduğundan farklı bir atmosferik koşul altında
çalıştığında, performansı üretici firma tarafından
belirtilenden farklı olacaktır. Bu noktada güç düşümleri meydana geleceğinden, rakım ve sıcaklık
değerleri bizim kayıp enerjimiz olacaktır. Örneğin
bir maden sahasının 40 °C ve 1600 metrede oldu-
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Teknik Yazı

Madencilik Sektöründe Kullanılan Jeneratörler İçin
Opsiyonlar
•
•
•
•
•

Kabinli setler için hava emiş filtre sistemi
Bina içi sistemler için hava emiş filtre sistemi
veya IP44 alternatör kullanımı
Yakıt-su ayırıcı filtre
Soğuk bölgeler için ısıtıcı sistemleri
Sıcak bölgeler için tropikal radyatör seçimi

Madencilik Sektöründe Hibrit Çözümler
Özellikle madencilik sektöründe uygun alanın fazla
olması sebebi ile Hibrit Jeneratörler tercih sebebi
olabilmektedir. Sistemin çalışma prensibi DC besleme gerilimi üzerine kurulu olup, çalışma voltajı
48VDC’dir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi, optimum seviyede
belirlenmiş olup, uygun şartlarda jeneratörün devreye girmesine gerek kalmaksızın yükü beslemeye
uygun niteliktedirler. Güneş ve rüzgâr enerjisinin
yetersiz olduğu zamanlarda, akü bankası deşarj
olarak yükü beslemekte ve enerjinin sürekliliği
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sağlanmaktadır. Akü bankasının belirli bir deşarj
derinliğine indiği noktada dizel jeneratör devreye
girerek hem yüke aktarılan enerjinin sürekliliği sağlanmakta, hem de akü bankası şarj edilerek yeniden
kullanılabilir hale getirilmektedir. Bununla birlikte,
akü bankasının daha uzun ömürlü olması için, akü
deşarjına kısıtlamalar getirilmiştir. Akü bankasının
% 50 deşarj derinliğinin altına inmesi engellenerek,
hem ömrünün daha uzun olması sağlanmakta hem
de jeneratörün çalışma süresi minimum seviye de
tutulmaktadır.
Ayrıca akü bankasının sıcaklık faktöründen kötü
yönde etkilenmemesi için sisteme monte edilen
pano kliması için ve aynı zamanda aydınlatma ve
yedek AC güç çıkışı için bir adet invertör sisteme
adapte edilmiştir. Hibrit jeneratör sisteminin çalışma prensibini gösteren bir şema aşağıda paylaşılmıştır.
İbrahim FULIN
Teksan Jeneratör Ürün Sorumlusu

Teknik Yazı

Madencilik Sektörü için Örnek Konfigürasyon

Kaynaklar:
TS ISO 8528-1: Gidip gelme hareketi içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları.
Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans,
TS ISO 8528-2: Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları.
Bölüm 2: Motorlar,
TS ISO 8528-3: Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları.
Bölüm 3: Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri,
TS ISO 8528-4: Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları.
Bölüm4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı,
TS ISO 8528-6: Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları.
Bölüm 6: Deney Metotları,
TS ISO 8528-7: Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları.
Bölüm 7: Tasarım ve şartname için teknik bildirimler.
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Teknik Yazı

TİCARİ BİNALARDA YANGIN
ZONLARI VE ELEKTRİK
TESİSATI ÜZERİNDEN YANGIN
YAYILIMININ ÖNLENMESİ

S

on yıllarda, ülkemizde alışveriş merkezleri
sayısı giderek artmaktadır. Birçok farklı seçeneği bir arada bulunduran ve tüm ihtiyaçlara
cevap veren özellikleri ile tüketicilerin en çok tercih
ettiği mekanlar arasında ilk sıradadırlar. Alışveriş
merkezleri günümüzde sosyal hayatın bir parçası
ve popülerliğini giderek arttıran merkezler haline
gelmiştir. Çok sayıda insanın bir arada bulunduğu
bu merkezler yangın güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir.
Gelişen teknoloji ile birlikte kullanımı artan ekipman ve cihazlar , alışveriş merkezlerinin teknik
alanlarında ( elektrik odaları , sistem odaları vb. )
bulunmasına rağmen, yangın anında hızla yayılan
alev ve duman bina içerisinde bulunan herkesi kısa
süre içerisinde etkileyerek can ve mal kayıplarına
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neden olmaktadır. Yangın anında binanın tahliye edilebilmesi ve yangına müdahale edilebilmesi
için duman ve alevin yayılması engellenmelidir. Bu
nedenle yangın zonları oluşturularak , yangın riski
yüksek hacimlerde bulunan şaft boşlukları ve tesisat açıklıkları yangın durdurucu malzemeler ile
kapatılmalıdır.
YANGIN YÜKÜ VE RISKI
Ticari binalarda elektromekanik sistemler ve yanıcı maddeler bulunduğu sürece bu mekanlarda her
an yangın çıkması mümkündür. Bina içinde yangın çıkma ihtimali (Yangın riski) binanın yapısına
ve bina içindeki yanıcı madde oranına bağlı olarak
artar. Binalarımızın gittikçe büyüyerek kompleksler haline gelmesi, modernleşmesi, içinde karma-
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şık birçok elektromekanik sistemlerin kullanılması,
enerji ve kumanda kablolarının yoğunluğunun çok
artmasına neden olmuştur.
Yangınla karşılaştığımızda yangına karşı savaşmamıza yardımcı olacak yangın algılama ve söndürücü ekipmanlardan derhal faydalanabiliyorsak
yangını erken yakalayabilir ve başlangıç aşamasında yangını durdurabiliriz. Fakat yangını başlangıç
aşamasında söndüremezsek, yangın bina içindeki
elektrik tesisatını (kablolar, borular vs) kullanarak,
tesisat boşlukları, dilitasyon aralıkları, şaftlar, kapı
aralıklarından faydalanarak çok hızlı bir şekilde
genişler. Yangını başlangıç aşamasında yakalayıp
söndürsek bile ilk aşamada oluşan duman binadaki
bu boşluklarda ilerleyip, işletme ve kullanıcılara çok
büyük zararlar verebilir.
BINALARDA BÖLÜMLENDIRME (YANGIN ZONLARI)

bina içinde farklı bölgelere atlayabilir, yayılabilir.
Ayrıca elektrik kablolarında çeşitli nedenlerden dolayı yangın çıkma riski de çok fazladır. Zira elektrik
kablolarda genellikle yanabilen plastik kaplamalar
veya izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır.
KABLO YANGINLARINDAKI TEHLIKELER
Kablo üreticileri elektrik kablolarının imalatında
plastik içerikli kılıflar veya izolasyon malzemeleri
kullanmaktadırlar. Bunlar içinde;
•
•
•
•

PVC polvinyl chloride
PE Polyethylene
PP Polypropylene
Sentetik lastik

en çok kullanılanlarıdır.

Bu nedenle bina içinde yangını hapsetmek ve yayılmasını geçicide olsa durdurmak için tüm önlemleri
almamız gerekmektedir.
Yangını belli bölgelerde hapsetmek için bina içinde belli zonlar (yangın zonları) oluşturulmalıdır. Bu
zonlarda tüm bina boşlukları yangını belli sürelerde
durdurmak ve yangın ile savaşacak kişilere (itfaiye) zaman kazandırmak için özel olarak imal edilen
yangın geciktirici sistemler ile doldurulmalıdır.
Bina içindeki yangın zonlarında yangını geciktirmek
için binanın mimari yapısına bağlı olarak birbirine
destek olacak birçok farklı malzeme kullanılmalıdır.
Örneğin yangın duvarı, yangın kapıları bunlardan
bazılarıdır.
ELEKTRIK TESISATI VE ŞAFTLARDA YANGIN RISKI
Bir bina içinde veya geniş bir alana yayılan komplekslerde yangına en hassas bölgelerden birisi
elektrik tesisat yolu (kablo kanalları) ve elektrik
tesisat geçişleri yani şaftlarıdır. Zira yangının bina
içinde çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden olan
yerlerin başında elektrik ve mekanik şaftlar gelmektedir. Elektrik şaftları bina içine bir örümcek ağı gibi
yayılmış olan elektrik kuvvetli akım ve zayıf akım
kablolarını dar bir alan içinde muhafaza etmektedir.
Aynı zamanda elektrik şaftları mimari yapısı nedeni ile bina içlerinde galeriler oluşturmakta ve doğal
baca görevi de görmektedir. Bu nedenle bina içinde
herhangi bir bölgede çıkan yangın elektrik tesisatı
üzerinden şaftlarda çok hızlı bir şekilde ilerleyerek

Tüm bu plastikler yanabilir malzemelerdir. Dolayısı
ile elektriksel olarak çıkan bir yangında (kısa devre,
aşırı yük gibi) ortaya çıkan ısı ve alev bu kablolar
üzerinde çok hızlı bir şekilde yürür ve yayılır.
Çok önemli bir gerçeği hatırlatmakta fayda vardır.
Bina içinde dikey olarak döşenen PE kablo demeti üzerinde yangının ilerleme hızı 20 m/dk’dır. Bu
veri bağımsız laboratuvarlardan birisi olan İngiliz
kuruluşu CEGB tarafından belirlenmiştir. PE ve PP
malzemeleri içeren kablolar çok kolay yanabildikleri gibi ayrıca eriyen damlaların oluşturduğu sıcaklık ile mahal içindeki diğer komşu malzemeleri de
(halı, perde vs) kolayca yakabilirler.
Elektrik kabloları sadece yangının yayılmasına neden olmazlar. Aynı zamanda yoğun koyu renkte du-
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şimlerin listesi aşağıda belirtilmiştir. (Bkz. Tablo 1)

mana da neden olurlar. Bu duman tahmin edileceği
gibi;
•

İtfaiyecilerin kurtarma ve söndürme çalışmalarını çok zorlaştırır,

•

İçerdiği toksik ve kanserojen maddeler insanlara zararlıdır,

•

Çok miktarda HCl (Hydrochlorine) gazı içerdiği
için söndürme çalışmaları sırasında kullanılan
su ile karşılaştığında Hidroklorik asiti oluşturur. 1 kg yumuşak PVC %35 klorin içerir, bu da
360 gr HCl gazının ortaya çıkmasına neden
olur. HCl’nin su ile karşılaşması durumunda
yaklaşık 1 lt Hidroklorik asit meydana çıkmaktadır.

PVC’ni içinde bulunan HCl’nin zararları bilindiği
için son yıllarda binalarda halojenden arındırılmış
elektrik kabloları kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye
Yangından Korunma Yönetmeliği kablolar ile ilgili
maddelerde halojenden arındırılmış elektrik kablolarının kullanılmasını özellikle istemektedir. Ancak unutmamak gerekir ki halojenden arındırılmış
kablolarda yanabilir özelliktedir. Bu nedenle halojenden arındırılmış kablo kullanılsa bile binalarda
elektrik tesisatının yangın zon geçişlerinde ve uygun olacak elektrik tesisatı yolu üzerinde yangına
karşı izole edilmesi gereklidir.
ELEKTRIK YOLLARI VE ŞAFTLARINDA İZOLASYON
İşte bu temel nedenler dolayısı ile elektrik şaftlarının bir disiplin altında standartlara uygun belli
yangın zonlamaları yapılarak bölümlendirilmesi
gerekmektedir. Bu bölümlendirmelerde özel olarak
imal edilerek yangına karşı dayanıklı olan, sıcaklık
ve ateş ile karşılaştığında karşı direnç gösteren,
yangının yayılmasını ve genişlemesini belli bir süre
geciktiren yangın geciktirici sistemler ( Fire returdant, fire stopping) kullanılmalıdır.

Hidroklorik asidin bina içindeki taşıyıcı malzemelere ne kadar zarar verdiğini herkes bilmektedir. Bina
içindeki tüm metal malzemeler hızla korozyona
uğrar ve bina taşıma elemanlarında ciddi hasarlar
yaratır. Bu hasarların maliyeti binada direkt olarak
yangının neden olduğu hasarlardan daha fazla olabilir. PVC ürünlerinin yanması neticesinde ortaya
çıkan zararlı gazlar içinde bulunan kimyasal bile-

PVC’nin Yanması Sonucu Ortaya Çıkan Kimyasal Bileşimler ( Tablo 1 )
Bileşim

Oranı

Açıklama

Su buharı

Büyük oranda

Karbondioksit

Büyük oranda

Karbonmonoksit

Büyük oranda

Toksik

Hidrojen klorit

Büyük oranda

Toksik, asidik, korozif

Benzen

Küçük oranda

Toksik, kanserojen

Tolün

Küçük oranda

Toksik

Fhosgene

Az miktarda

Toksik

Vinilyklorit

Az miktarda

Kanserojen

Hekzaklorobenzen

Az miktarda

Toksik

3,4-Benzopyrene

Az miktarda

Kanserojen

1,2-Benzo-antirasen

Az miktarda

Kanserojen

9,10-Dimetil-1,2-Benzo antirasen

Az miktarda

Kanserojen

Klorinat dibenzofuranes

Az miktarda

Toksik, kanserojen

Klorinat dibenzodioksin

Az miktarda

Toksik, kanserojen

Büyük oranda : > 50 mg/g PVC

tamamen yanmış

Küçük oranda : 1 –50 mg/g PVC

tamamen yanmış

Az miktarda

tamamen yanmış
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YANGINA KARŞI KORUMA SİSTEMLERİ

SEALBAGS (YASTIK TIPI)

MORTAR (HARÇ TIPI)

Yastık tipi yangın durdurucu malzemeler kablo
şaftlarında zaman zaman yeni kablo çekimi yapılan
veya değiştirilen mahallerde (meselâ telefon santralleri, bilgi işlem merkezi, operasyon merkezleri
gibi) özellikle temiz olması istenen ortamlarda kullanılmak için özel olarak imal edilmiştir.

Harç tipi mortar, kablo şaftlarında yangın ve duman
geçişini engellemek için özel olarak imal edilen bir
yangın geciktiricidir.

Yastık tipi bu malzeme (Sealbag) sıkıca bir araya
getirilmiş mineral elyaf lifleri, yanmaz malzemeler,
suda erimeyen özel karışımlar ve çok özel yangını geciktiren katkı maddelerinin cam elyafı kumaş
torba içine sıkıştırılmasından oluşmaktadır.

Toz halinde 25 kg’lık torbalar içinde saklanan mortar, kablo şaftına uygulanacağı zaman su ile belli
oranda karıştırılarak harç haline getirilir. Harç haline getirilen mortar kablo şaftına mala ile perdahlanır.
Mortar şaftlara perdahlanırken hacmini belli bir
oranda %3 oranında genişleterek kablolar arasındaki boşlukları doldurmaktadır. Bu genişleme esnasında hiçbir şekilde çatlama, kırılma veya büzüşme gibi fiziksel bozulmalara maruz kalmamalıdır.

Sealbag özel kimyasal karışımı sayesinde uygulandığı ortam sıcaklığına bağlı olarak hacmini yaklaşık
%45 oranında genişleterek gaz ve duman geçişini
engellediği gibi yaklaşık 800ºC’ de katılaşarak kabloları dahi koparır ve yangının kablo üzerinden yürümesine kesinlikle engel olur.
Sealbag su ve hava şartlarına karşı dirençlidir.
Özelliğini tüm kötü hava ve çevre koşullarında kesinlikle kaybetmez.

Mortar özel kimyasal karışımı sayesinde uygulandığı ortam sıcaklığına bağlı olarak hacmini genişleterek gaz ve duman geçişini engellediği gibi yaklaşık 600oC’de katılaşarak yangının kablo üzerinden
yürümesine engel olur.
Mortar uygulamadaki kalınlığına göre 90-120-240
dakikaya kadar yangına karşı dayanabilir. Bu konuda Avrupa’da uluslararası test laboratuvarlarından
alınmış test raporlarına ve onaylarına sahip olmalıdır.
Hacmini genişletme özelliği olmayan ve kablo şaftlarındaki yangını test edebilen uluslararası laboratuarlardan alınmış test raporu olmayan malzemeler
(perlit gibi) bu sınıfa girmezler.
Mortar hem düşey şaftlara hem de bel vermeyen
özelliğinden dolayı yatay şaftlara da uygulanabilir.
Mortar kablo şaftlarına uygulandıktan sonra ihtiyaç
durumunda hafif yoğunluk yapısı nedeni ile ileride
kendi üzerinden elektrik tesisatında oluşabilecek
kablo değişimi veya yeni kablo çekilmesi işlemlerine kolaylıkla izin verebilir. Böyle bir ihtiyaç olması durumunda tornavida veya matkap ile kolaylıkla
içinde delik açmak mümkündür.

Sealbag kansere neden olan asbestos veya diğer
toksik maddeler içermemektedir.
Sealbag uygulandığı yerde, hiçbir şekilde zaman
içinde büzüşerek hacminden bir şey kaybetmez.
Endüstriyel ortamlardaki vibrasyonlardan etkilenmez. Bu konuda en az 7 yıl vibrasyon testine maruz
kalmış resmi test raporlarına sahiptir.
Sealbag yüksek seviyede elektriksel dirence sahiptir. Islak olmamak kaydı ile akım geçirmez.
Sealbag kablo şaftlarına kolaylıkla yerleştirilir veya
tekrar geri alınabilir, böylelikle yeni kablo çekilmesi
kolaylıkla yapılabilir.
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Sealbag çeşitli kalınlıklarda 240 dakikaya kadar
yangını geciktirebildiğini gösteren enternasyonel
test raporlarına sahiptir. Sealbag’lerin hem yatay
hem düşey kablo şaftlarına montajı mümkündür.
Sealbag’ler farklı boyutlar ve hacimlerdeki seçenekleri ile kablo şaftlarındaki küçük boşlukları dahi
doldurmak mümkündür.
Sealbag’ler istenirse PVC veya çelik boruların oluşturacağı küçük mekanik şaftların yanı sıra havalandırma kanalları gibi geniş mekanik boşluklara veya
şaftlara da uygulanabilir.
COATING (KAPLAMA TIPI)
Kaplama tipi yangın durdurucu malzeme su bazlı
bir kaplama olup, özellikle kablo ve kablo demetleri üzerinde ve kablo şaftlarında yangını durdurmak
için özel olarak üretilmiştir.
Kaplamanın (coating) kullanılmasının ana amacı dikey veya yatay kablo yollarında muhtemel bir
yangın durumunda alevin kablo üzerinden yayılmasını önlemektir. Coating ayrıca yangın ve sıcaklıktan dolayı kablo üzerinde oluşabilecek kısa devreyi
de geciktirmektedir.
Coating hem fırça hem de sprey boya tabancası ile
kullanılabilir.
Coating ayrıca panel tipi kaplamalar ile birlikte kullanılabilir. Mineral yün panel üzerine uygulanan

Coating’in insan vücuduna ve derisine hiçbir yan
etkisi yoktur. Asbestos, fosfat gibi zararlı maddeler
içermez.
Coating elektrik kablolarını sadece yangına karşı
korumakla kalmayıp, aynı zamanda kötü hava şartlarına ve çevredeki korozyona karşı da üzerine uygulandığı elektrik kablolarının direncini ve kullanım
ömrünü de arttırır.
Coating’ in LOI (Limiting Oxygen Index- yanma indeksi) değeri 90 veya üzeri olmalıdır. ASTM D 2863
testine göre tüm plastik malzemelerin yanma karakteristikleri hakkında bilgi alınabilir. Bu testte
cam silindir içine verilen O2 / N2 karışım gazı ile
plastik malzemenin bir alev ile karşılaştığındaki durumu izlenmekte ve belli O2 / N2 gaz karışımlarında
tutuşup tutuşmadıkları araştırılmaktadır.
Aşağıdaki Tablo 2‘de görüleceği gibi naylonun LOI
değeri 20, teflonun ki 90-95’ dir. Bu nedenle elektrik kablo ve tesisatında kullanılacak olan Coating’in
LOI değerinin 95 üstü olması gereklidir.
Farklı Plastik Malzemelerin LOI Değerleri ( Tablo 2 )
Malzeme

LOI Değeri

Poliethilen (PE)

% 17,5

Karışık PE

% 19,0

Polipropilen

% 17,5

Naylon

% 20,0

Yumuşak PVC

% 14 - 35

Sert PVC

% 40 - 45

Teflon

% 90 - 95

SONUÇ;

“coating“ ile kablo şaftlarında yangın geçişini engellemek mümkündür.
Coating uygulandığı elektrik kablolarında kablonun
akım taşıma kapasitesine (ampacity) hiçbir etki
yapmaz.
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Yukarıda kısaca anlatılan yangın geciktirici malzemeler ve sistemlerin özellikle alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve otellerdeki, elektrik ve mekanik
şaftlarda uygulanması gereklidir.
Binalarımızda ve işletmelerimizde yangına karşı
önlem alırken hiçbir zaman unutmamamız gereken
en önemli şey, küçük bir yangının kısa bir sürede
insan hayatı ve binanın içindeki maddi ve manevi
değerlere karşı felakete neden olmasıdır.
Serhat DEMIRHAN
BTS Sistem Uzmanı

Teknik Yazı

DAHA HIZLI BIR
GELECEĞE YATIRIM
YAPIN
Yatırım getirisinin sırları belirgin maliyetlerde değil, operasyonel performans
ve uzun ömürlülükte yatıyor. Şarj altyapısının mevcudiyeti, elektrikli araçların
benimsenmesinde önemli bir etken olmuş durumda. DC hızlı şarj teknolojisi
bir yandan batarya kabiliyetlerinin kapsamını hızlı bir şekilde geliştirirken bir
yandan da sürücülere kolaylığı ön plana koyuyor. Yatırımdan getiri alınabilmesi
adına şarj istasyonu donanım ve yazılımının da yıllar boyunca tüm koşul ve
talepler altında çalışabilmesi gerekiyor. İş planınıza hızlı şarjlı EA altyapısını
eklemeden önce şarj istasyonu sağlayıcınıza sormanız gereken soruları bu
makalede derledik.
Neden hızlı şarj?
Piyasa koşulları daha fazla bölge ve şehirdeki
alışveriş merkezleri, oteller, yol kenarları ve benzin istasyonlarında elektrikli araçları teşvik ediyor;
buna bağlı olarak hızlı şarja olan talep de giderek
büyüyecek. DC hızlı şarj teknolojisi ise bunun için
teknolojik açıdan en uygun, verimli ve pratik yöntemi sunuyor. Fakat bu istasyonlar kesinlikle kenara
atılacak ürünler değil; hem ekipman hem de kurulum açısından bir sermaye yatırımı oluşturuyorlar.
Elektrikli araç servisi sağlayıcılarının, alan sunucularının ve operatörlerinin yatırım kararlarında hem
kısa hem de uzun vadedeki ekonomik faktörleri
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değerlendirmeleri adına mevcut teknik ve ticari sunumları yakından incelemeleri gerekiyor. Bu bültende DC hızlı şarj istasyonlarının sahipleri ve sunucularına neler sunmaları gerektiğini ele almadan
önce hızlı şarjın neden elektrikli araç pazarının büyümesi için olmazsa olmaz konumda olduğundan
bahsedeceğiz.
Daha fazla araba, daha fazla model, daha fazla sürücü;
2011 yılında ABD’de üretim aşamasında olan sadece birkaç EA modeli bulunuyordu; 2017’de ise
30’dan fazla model oldu. Artık yüz binlerce fişli araç

Teknik Yazı

ABD yollarında ve aylık bataryalı elektrikli araç satışları fişli hibritleri geçmiş durumda. Trend oldukça açık; her gün, hafta ve ay içerisinde hem araç
üreticileri hem de tüketiciler şarj altyapısına ihtiyaç
duyuyor. Hızlı şarj teknolojisi hem sunduğu hız seviyesi hem de bir bölgedeki birçok sürücüye hitap
eden paylaşımlı ve toplu bir güç kaynağı olarak AC
şarjla oluşturduğu bütünlük aracılığıyla bu ihtiyacı
karşılıyor.
Büyük bataryaların ihtiyaçları daha fazla;
Batarya teknolojisi hem maliyet azaltımı hem de
güç yoğunluğunda gelişim açısından son yıllarda
hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Birkaç yıl önce
piyasaya sürülen BEV modelleri 16-25 kWh batarya kapasiteleri için 80-130 km’lik bir aralık sunarken günümüzün ve geleceğin modellerinde 50
kWh üzeri bataryalar için 320 km’yi aşan aralıklar
sunuluyor. Bu bataryalar büyüdükçe belirli bir güç
değerinde %80’e kadar şarj olmaları da daha uzun
sürecek.

operasyonundan sorumlu olanların da sıcaklığa ihtiyacı var. EA sürücüleri, sıcaklığın donma noktasına kadar düştüğü kış aylarında maksimum aralığın
%25 ila %30’unun kaybedildiğini belirtiyor; iyi tarafı
ise bunun geçici bir durum olması, zira bu bataryalar ilkbaharda buzların çözülmesiyle yeniden aktif
hale geliyor. Fakat yine de sürücüler en soğuk günlerde ev ile iş arasında gidip gelmeye devam ediyor.
ABD ortalaması olan 65 km’nin altındaki değerden
daha fazla yol katedenlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden yola çıkmaları için halka açık bir şarj
istasyonu yeterli olacaktır.

Zorlu hava koşullarında batarya kısıtlamaları;
Bataryaların zorlu hava koşullarını sevmediği bir
gerçek. Hatta mekanik olanlardan elektrokimyasal
olanlarına kadar çoğu makine, araç ve cihaz, verimli
operasyon için enerji kaynağından bağımsız olarak
ılımlı havaları tercih ediyor. Tabii ki bu makinelerin
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Çok aileli konutlar için şarj altyapısı;
Elektrikli araçların şarjı genellikle evde ve de standart 120V veya 240V’lik AC hizmetiyle yapılıyor. Bu
uygun çözüm, doğrudan hizmet alan tek aileli konutların şarj ihtiyacının büyük bir ihtiyacını karşılıyor.
Peki ya apartmanlarda, sıra evlerde ve dubleks evlerde yaşayan ve kendi garajları veya aldıkları belirgin bir hizmet olmayan araç sahipleri ne yapacak?
Paylaşımlı EA şarj altyapısı, elektrikli araçları tercih
etmek isteyenlerin ihtiyaçları için en ideal çözümü
sunuyor. Bu ihtiyaç, şarj istasyonu başına düşen
sürücü sayısının daha fazla olabildiği daha kalabalık konutlarda daha da belirgin oluyor. DC hızlı şarjı,
daha kısa sürede, daha fazla sürücüye daha fazla
elektrik enerjisi sağlıyor.
Şarj istasyonu yatırımınızdan beklentinizi en yüksekte tutun;
Hızlı şarja olan talep giderek artarken atılması gereken bir diğer adım ise uygulama. Bu bültende DC
hızlı şarj istasyonu seçeneklerini incelerken sorulması gerekenleri ele alacağız. Bu ekipmanda daha
ileri teknoloji ve iletişim gereksinimleri olduğundan
standart bir araçtan daha fazla ön yatırım gerekiyor.
PEKI ÇÖZÜMLERI DEĞERLENDIRIRKEN GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN FAKTÖRLER NELER?
Tedarikçinin teknik ve ticari tecrübesi var mı?
Bölgenizde kaç kurulum yapmışlar? Peki ya tüm
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dünyada? Ne kadar süredir e-mobilite işindeler?
Ne kadar süredir elektrik teçhizatı ve güç elektroniği tedariki yapıyorlar? Yapılan yatırım göz önünde
bulundurulduğunda bir üreticinin standart ekipman
tedarikinde tecrübesi, bireysel istasyonların ihtiyaçlarını karşılaması adına köklü bir mevcudiyeti ve
servis ağı ve de bölgeler ve ülkeler boyunca uzanan
ağları olması gerekiyor.
Şarj istasyonu nelerden oluşuyor?
Halka açık şarj altyapısı hava olayları ve sert iklimlerden sismik aktivite ve hatta vandalizme kadar
birçok duruma maruz kalıyor. Dayanıklı, paslanmaz
çelikten yapılma NEMA 3R mahfaza hassas ekipmanı koruyacak, böylelikle ünite de alüminyum ve
plastik gibi daha ince ve ucuz malzemelere kıyasla
daha iyi bir dayanım sağlayacaktır. Bu önemli yaklaşımı anlamak için kapsamlı güç elektroniği tecrübesi olan üreticileri bulun.
Üretici, kurulum ve güvenliği nasıl sağlıyor?
Düşündüğünüz şarj istasyonunun CE sertifikasyonu var mı? Kurulumda topraklama ve de elektrik
çarpmasına ve aşırı yüke karşı koruma için gerekenler yapılmış mı? Kurulum için hangi enerji ürünleri gerekiyor? Bu soruları sormayı ihmal etmeyin;
böylelikle üreticinin tasarımda neler yaptığını daha
iyi anlayabilirsiniz.
EMC standartları nelerdir ve neden göz önünde bulundurulmalıdır?
Neredeyse tüm elektrik ve iletişim teçhizatları
elektromanyetik dalgası (EMI) veya radyo frekans
dalgası (RFI) yayar. Bu olay, iletilen cihazlar, dijital
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sinyaller ve boş alana yayılan sinyaller aracılığıyla
yakındaki cihazlarda etkileşim olmasına neden olabilir. Dikkat edilmediği takdirde bu etkileşim, diğer
elektromekanik cihazların ve kablosuz iletişimin
düzgün çalışmasını etkileyebilir. Bunu önlemek
adına geliştirilen Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
düzenlemeleri, her gün kullandığımız elektrikli aletlerin, endüstriyel güç teçhizatlarının ve önemli sağlık cihazlarının içerisinde ve etrafında maksimum
güvenlik ve güvenilirlik sağlar.
IEC 61000 EMC standardı EA şarj altyapısı için buna
değinmiş ve endüstriyel uygulamalar için A Sınıfı ve
de konutsal uygulamalar, ofisler ve alışveriş merkezleri için B Sınıfı olacak şekilde iki kategorilik bir
ayrım yapmıştır. B Sınıfı daha sıkı gereksinimlere
sahiptir. Bu uyum seviyesi özellikle de konutsal
alanların, ofislerin ve ticaret alanlarının yakınlarına yerleştirilen hızlı şarj istasyonları için önemlidir.
Bu tür durumlarda EASE tedarikçilerinin B Sınıfına
uyumlu olması gerekir. Olmadıkları takdirde kullanıcıları etraftaki manyetik alanlara karşı uyaracak
bir etiket yerleştirmeleri gerekecektir. Bu manyetik
alanlar bazı durumlarda kalp pili ve diğer benzer cihazları olan kişileri etkileyecek kadar büyük olabilir.
Maksimum güvenlik ve minimum risk için teçhizatınızın EMC uyumunun azami bir şekilde sağlandığından emin olun.

Şarj sırasında çok fazla ses oluyor mu? Peki ya
boştayken?
Ses çıkaran bir şarj cihazının soğutma sistemi
herhangi bir yerde sorun çıkarabilir; özellikle de
yakında alışveriş yapılan yerler, çalışma yerleri ve
konutlar varsa. Fazladan ses aynı zamanda teçhizatın yıpranmasına ve aşınmasına ve de potansiyel
olarak titreşime, dolaylı olarak da erken arızaya neden olur. Şarj işlemi sırasında ve sonrasında hangi
seviyelerde ses çıkacağını sorun ve aldığınız bilginin doğruluğundan emin olmak için mevcut kurulumları ziyaret edin.
50 kW cidden de 50 kW mı?
Maalesef tüm 50 kW şarj istasyonları gerçekten 50
kW değil. Güç seviyesini ve levhaları belirleyen belirli standartlar olsa da esas şarj seviyesi modeller
arasında farklılık gösterebiliyor. Sürücülerin ulaşmasını ve istasyonların uygulamasını beklediğiniz
esas şarj seviyelerini tartışın. Ardından da yapılan
testleri gözden geçirerek şarj teçhizatlarının iddia
edilen değeri sağlayıp sağlamadığından emin olun.
Tüm mevcut ve gelecekteki EA’lar DC hızlı şarj istasyonundan faydalanabilecek mi?
Avrupa da satılan tüm bataryalı elektrikli araçların hızlı
şarjı için iki standart bulunuyor: CHAdeMO ve CCS.
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Yatırımınızdan maksimum getiri sağlamanız için
üreticinin tek bir ünitedeki tüm elektrik araçlarının ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Sertifikasyona ilişkin sorular sormayı da unutmayın. Tüm şarj
standartlarının en güncel sürümlerini karşılayacak
şekilde sertifikasyon sağlayan bir istasyon size en
ideal güvenlik ve birlikte çalışabilirlik seviyelerini sağlayacaktır. Gelecekte oluşabilecek koşullara
en dayanıklı teçhizatı edinmeniz adına tedarikçiniz
gereken tüm standartları sağlamalıdır. Piyasaya
her geçen gün yeni araçlar sunulurken en güncel
standartlara uyum sağlamayan teçhizatlar bazı
yeni araçlarla uyum sorunu yaşayabilir.
Örneğin CHAdeMO 1.0, CHAdeMO 0.9’a kıyasla
topraklama sorunlarını daha iyi belirleyerek ve ciddi
arızalar halinde aracı daha iyi koruyacak sigortalar bulundurarak aracın güvenliğini ve korumasını
artırmaktadır. Dahası, geliştirilmiş yazılım iletişim
zamanlamaları ve tanılayıcı yetiler de araca bağlantının güvenilirliğini artırmaktadır.
Üçüncü şahıs onayı neden önemli?
Hem EA sürücüleri hem de istasyon operatörleri güvenilir bir DC şarj altyapısına ihtiyaç duyuyor;
araçlar ve şarj istasyonları arasındaki birlikte çalışabilirlik de oldukça önemli.
Birlikte çalışması gereken iki arayüz var; şarj istasyonu ve araç. Bağımsız üçüncü şahıs testleri ve
sertifikasyon da teçhizat standartlarının ve güvenliğinin onaylanması için en güvenilir yöntemler. EA
altyapı tedarikçinizle konuşup birlikte çalışılabilirlik, teçhizatlarını tüm hızlı şarj standartlarına uygun olacak şekilde nasıl test ettikleri ve tüm araç
modelleriyle uyum sağlamak adına üçüncü şahıs
onayına başvurup başvurmadıkları hakkında bilgi
edinin.

zatlarının uzun kullanıma ne kadar dayanabileceğini ve piyasadaki tüm elektrikli araç modellerine uygun olacak şekilde performans testleri yaptıklarını
söyleyebilmelidir.
Hem ağın hem de sürücünün ihtiyaçlarının karşılanması adına hangi ödeme seçenekleri sunulabilir?
Şarj istasyonu, birden fazla ödeme seçeneği sağlayan esnek donanım ve yazılımlar sunuyor mu? Şarj
istasyonu bir OCPP ağında desteklenebilir mi? RFID
ve PIN kodları neler? Kredi kartıyla işlem mümkün
mü? Peki ya NFC akıllı telefonla ödeme sistemleri? DC hızlı şarj altyapısına yatırım yapmak demek,
sürekli değişen ödeme yöntemlerinin olduğu bir ortama uyum sağlayabilen özelliklere yatırım yapmak
demektir. Tedarikçinizin üyelik modelindeki ödeme
sistemleri ve işletme ofisleri ile kolaylıkla entegre
olabildiğinden emin olun.
Kredi kartı kullanmak hangi konumda mantıklı?
Üyelik bazlı ödeme modelleri belirli avantajlar sunsa
da tüm sürücüler yerel altyapı tedarikçilerinin hizmet sunduğu bölgelerde seyahat etmiyor. Elektrikli
araçların giderek artan aralığıyla birlikte EA’ların bu
bölgelerinde ötesine seyahat edeceği oldukça açık.
Bu durumlarda birlikte çalışılabilirlik açısından en
iyi çözüm kredi kartları olacaktır. Üreticiye mevcut
ve gelecekteki ihtiyaçların kredi kartlarıyla ve de
güvenli ve temassız akıllı telefonla ödeme sistemleriyle giderilmesi için neler yapabileceğini sorun.

Sistem tasarımında yedekliliğe nasıl yer verilmiş?
Güç elektroniği, güç dönüştürme ve denetimi için
teknolojinin çekirdeğini oluşturan ve de bataryaların saatler yerine dakikalar içerisinde hızlıca şarj
olmasını sağlayan bir sistemdir. Bu parçaların güvenilir bir şekilde çalışması için de yedeklilik oldukça önemi bir özelliktir. Arızaları önlemek ve çalışma
süresini arttırmak adına üreticiye teçhizatta yedekliliğe nasıl yer verdiklerini sorun.

İstasyon sürücü dostu mu?
Gösterge ekranı sezgisel, dokunmatik ve interaktif
özellikler sunarak güneş ışığına en çok maruz kalınan saatlerde bile sürücüye şarj durumu hakkında eksiksiz bilgi veriyor mu? EA sürücüleri, erişimi
kolay olan ve onlara gereken bilgilerle temiz bir
arayüz sağlayan istasyonları tercih eder. HMI’nın
pozisyonu garip mi?
Bu da önemli. Sürücülerin şarj durumunu anlamaları için eğilmeleri, gözlerini kısarak bakmaları ve
gereğinden fazla uğraşmaları gerekecek mi? Aynı
sürücülerin ileride yeniden gelebilmesi için teçhizat, olabilecek en konforlu ve ergonomik tecrübeyi
sunmalıdır.

“Sürekli işletme” DC hızlı şarjı için ne anlama geliyor?
Bazı EASE teçhizatları, sürekli olarak çıkış gücü gerektiren diğer teçhizatlardan daha iyi performans
gösterebiliyor. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlar da
bu çıkış gücünü etkileyebilir ve bazı teçhizatlarda
sorunlara yol açabilir. İyi bir üretici size şarj teçhi-

Peki ya uzaktan ve yerinde servis?
DC hızlı şarj çözümlerinin değerlendirme süreci
teçhizat sipariş edildikten sonra bitmiyor. Yatırımınızın yönetimi ve korunması yaptığınız alımdan
çok daha sonrasında da devam edecek. Şarj yazılımı, şarj cihazlarının tüm parametrelerini gösteriyor mu? Sahada servisi minimuma indirmek adına
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uzaktan sorun giderme ve güncelleme yapılabilir
mi? Şarj istasyonu, hızlı ve kolay bakım ve servis
için erişilebilir servis kapıları olacak şekilde tasarlanmış mı? Filtrelerin ne sıklıkla değiştirilmesi gerekiyor? Üreticinizin standart kitleri ve bölgesel servis
ağını içeren bütün bir servis programı mevcut mu?
Konu DC hızlı şarj teknolojileri ve de onların kullanımı ve bakımı olduğunda orulacak çok fazla soru
var.
Tedarikçinin hizmet ve şebeke tecrübesi nedir?
Tedarikçiniz şebeke etkisi hakkında neler biliyor?
Peki ya talep ücretleri ve hizmet altyapısı hakkında?
Dağıtılmış enerji kaynakları, şebeke entegrasyonu,
enerji depolama ve diğer akıllı şebeke teknolojilerinde uzmanlığı var mı? EA şarj altyapısı, dağıtılmış
enerji kaynaklarının ve akıllı şebeke gelişiminin geleceğinde önemli bir rol oynayacak; dolayısıyla bu
trendi yakalamış bir ortağınız olması, EA hizmeti
sağlayıcılarının güç teslimatının evrimini daha iyi
bir şekilde yönlendirmelerini sağlayacaktır.
Şarj istasyonunda azami talebi karşılayabilecek
güç yönetim seçenekleri var mı?
Hizmet talep ücretleri, DC hızlı şarjının gerektirdiği
yüksek güç nedeniyle azami güç talebini karşılayacak şekilde kesilebilir. Pahalı talep ücretleri ve hatta potansiyel şebeke güncellemelerinden kaçınmak
adına istasyon üreticisinin giriş gücünü kısıtlayıcı
yazılım sağlayıp sağlamadığını öğrenin.
Bu hızlı şarj istasyonunda telematikten faydalanabilir miyim?
Telematik, şarj istasyonu sahiplerine istasyonun
işletimini yönetmek için bir yol sunar. Bunun yanında objektif veriler ve kullanım ölçümleri de saha sa-

hiplerinin ve operatörlerinin bir taraftan istasyona
kullanıcı çekerken bir taraftan da ağlarının daha da
gelişmesi ve büyümesi için daha iyi kararlar vermelerini sağlayabilir.
Garanti, teçhizatın güvenilirliği için yeterli mi?
Garanti, bir tedarikçinin teçhizatın parça, servis
veya değişim gerektirmesi durumunda sizinle ilgileneceğine dair bir söz olduğundan oldukça önemlidir. Fakat garanti beraberinde kaliteyi, çalışma
süresini, sıkıntısız işletimi garanti etmediği gibi yatırımınızın size geri dönmesini de sağlamaz. Burada garantiyi sahip olma maliyeti düşük ve güvenilir
bir istasyonun değiştirilmesinden ziyade kayıplara
karşı bir sigorta poliçesi olarak düşünmeniz faydalı
olacaktır.
İstasyon markamı taşıyabilecek mi?
İstasyon neye benziyor? Tüketici çekmeye yönelik ticari alanlarda güzel görünecek m, yoksa garip
mi duracak? Sizin ihtiyaçlarınıza yönelik olarak
kolay bir şekilde paketlenebilir ve markalanabilir
mi? Bunlara ek olarak maksimum çalışma süresi
ve hızlı bakım süreci de müşterilerinize alanınızın
güvenilir bir yer olduğu izlenimini verecektir. Elektrikli araç sürücülerinin işe gitmek, gündelik işlerini
halletmek, seyahat etmek ve en önemlisi de eve güvenli bir şekilde varmak için alanınıza güvenmeleri
gerekiyor.

ABB – Elektrikli Araç Şarj Üniteleri
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

SEMİNER
KATILIMLARINIZI
BEKLİYORUZ
DERNEĞIMIZ KURULUŞ TARIHINDEN
BUGÜNE KADAR MESLEKI SEMINERLER
GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.
SIZ DE SEMINER VEREBILIRSINIZ.
BAŞVURUN, TAKVIM OLUŞTURALIM!

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Kozyatağı, Gülbahar Sk. Ege Yıldız Sitesi B Blok Kat 7, D:23, 34742 Kadıköy/İstanbul
0216 - 464 70 80 - www.etmd.org.tr

EEC'den UTC ZITON
Akıllı Yangın Algılama Çözümleri

Yangın algılama ve alarm sistemlerinde 35 yıllık deneyimimizi UTC ZITON akıllı yangın alarm
sistemleriyle proje ve tesislerinize yansıtıyoruz. Orta ve büyük ölçekli tesislerde ihtiyaç duyulan
CCTV, Geçiş Kontrol ve Hırsız Alarm Sistemleri entegrasyonlarını dünyanın en büyük bina güvenlik
ve otomasyon üreticilerinden UTC ürünleriyle tek bir şemsiye altında gerçekleştiriyoruz.
• Kullanışlı Kontrol ve Göstergeler
• Otomatik Self Test
• Otomatik Kirlilik Kompanzasyonu
• Akıllı Hat İzolasyonu
• Gelişmiş Alarm Doğrulama
• Gündüz/Gece Çalışma Modları
• Peer-to-Peer Network
• ATS Advisor Management Entegrasyonu

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Akıllı Binalar için Komple Çözümler

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: (0212) 320 1626 Fax: (0212) 320 1636 E-mail: ebks@eec.com.tr Web: eec.com.tr

Teknik Yazı

HASTANELERDE
KOJENERASYON VE
TRİJENERASYON SİSTEMLERİ
UYGULAMASI
7 gün 24 saat hizmet veren ve yaşamımızda vazgeçilmez bir yeri olan
hastanelerin; hastalarına, çalışanlarına ve ziyaretçilerine sağlayacağı
hizmet kalitesi, hastanenin enerji harcamaları ile paralellik gösteriyor.
Hastanelerin ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisini kesintisiz bir
şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu bağlamda kojenerasyon ve
trijenerasyon sistemleri hastanelere önemli avantajlar sağlıyor.

DOĞALGAZ
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Hastanelerde Neden Kojenerasyon veya Trijenerasyon Sistemleri Olmalı?
Hastaneler, 24 saat boyunca kesintisiz elektrik,
ısıtma ve soğutma enerjisine ihtiyaç duyar. Özellikle hastane odalarının ısıtılması, kaloriferlerin yanması, kullanım suyunun sıcak olması, hastanenin
gerekli yerlerinde kullanılan buhar ihtiyacının kesintisiz verilebilmesi ve yaz aylarında hastanenin
belirlenen yerlerinde soğutma hattı ile hastane
odalarının istenilen sıcaklık seviyesinde tutulması
adına kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinin
hastanelerde kullanılması son derece önemlidir.
Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin avantajlarını sıralayacak olursak;

Doğalgaz ile çalışan bir gaz motoru ve ona akuple edilmiş bir alternatör tarafından elektrik enerjisi
üretilmektedir. Bunun yanında motorun ceket suyu
ısısını ve egzoz ısısını kullanabilmek adına hastanenin geliş suyu, önce plakalı eşanjör vasıtasıyla
motor ceket suyunun ısısını alıyor, daha sonra da
bu su egzoz eşanjörüne uğrayarak egzoz ısısını alıyor. Böylece daha sıcak bir şekilde hastaneye geri
dönüyor. Bununla birlikte yaz aylarında hastanenin
soğutma hattına destek olabilmesi için absorbsiyonlu çiller soğutma ünitesi motordan aldığı sıcak
suyu içindeki kimyasal tepkimeler sonrasında absorbe ederek hastanenin 12-7 °C soğutma hattına
takviye yapıyor.

•
•
•
•
•
•

Rakamlarla Hastanenin Örnek Bir Trijenerasyon
Fizibilitesi
Bir hastanede 2x400 kW’lık doğalgazlı bir trijenerasyon tesisi değerleri aşağıdaki gibi olsun.

%90’ların üzerinde yüksek verimlilik
Düşük enerji maliyeti
Kesintisiz enerji
Kısa sürede yatırımı amorti etme
Çevre dostu özellik
Tesisin kendi elektriğini üretmesine bağlı olarak
ulusal şebekede yüklenmenin daha az olması,
iletim ve dağıtım kayıplarının minimuma inmesi

gibi avantajları vardır.
Hastanelere Trijenerasyon Sisteminin Uygulanması
Aşağıda basit bir trijenerasyon çevrimi gözükmektedir.
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•
•
•

Elektrik Üretimi: 2 x 400 kWe
Isı Üretimi: 2 x 513 kWt		
Abs Çiller Soğutma Kapasitesi: 739 kWt

Bu trijenerasyon tesisi hastaneye saatlik 800 kW
elektrik enerjisi, 1026 kW ısı enerjisi verecek ve yaz
aylarında ise hastanenin soğutma hattına 739 kW
soğutma takviyesi yapacaktır.

Teknik Yazı

Trijenerasyon tesisi fizibilitesi ve seçimi yapılırken çalışma sürelerinin belirlenmesi ve hedeflenen
sürelerde çalışması büyük önem arz etmektedir.
Genelde trijenerasyon tesisleri bakım zamanlarını
çıkardığımızda yılın çok büyük bir bölümünde hastaneye elektrik enerjisi verir, yaklaşık olarak yılın
7-8 ayında ısıtma enerjisi verir ve yılın 3-4 ayında
yani yaz aylarında ise soğutma ihtiyacına takviye
yapar. Bu süreler tesisin bulunduğu coğrafi konuma göre değişkenlik gösterebilir.
•

Eğer trijenerasyon tesisi olmasaydı;
Elektrik enerjisini ulusal şebekeden elektrik
birim fiyatı ile,

•

Isı enerjisini kazanları çalıştırarak doğalgaz
birim fiyatı ile,

•

Soğutma enerjisini de klima, elektrikli çiller
ve hava soğutmalı soğutma gruplarını çalıştırarak elektrik birim fiyatı ile dışarıdan satın
alacaktı.

Bunları hesaplayacak olursak, elektrik birim fiyatını 0,645355TL/kWh (vergiler dahil), doğalgaz birim
fiyatını 1,639857TL/m3 (vergiler dahil) aldığımızda;

Güncel Rakamların eklenmesi ve hesaplamaların
buna göre yapılması daha etkili olacaktır.
Eğer trijenerasyon tesisi olmasaydı trijenerasyon
kapasitesi kadar tesisin yılda;
•

Elektrik enerjisi üretimi için gideri 4.522.647,- TL

•

Isı enerjisi üretimi için doğalgaz gideri
1.122.519,- TL

•

Hastanenin soğutma suyu takviyesi için elektrik gideri 392.434,- TL

olacaktı.
Bu değerleri toplarsak 6.037.600,- TL değerini buluruz ki bu değer hastanede trijenerasyon tesisi
olmasaydı bir yılda elektrik, ısıtma ve soğutma üretimine ödeyeceği miktar olacaktı. Bunların yanında
hastane, bu enerji değerlerini hastaneye sağlamak
için ısı kazanlarını, elektrikli soğutma gruplarını vs.
çalıştıracaktı ve bunların bakım giderleri de olacaktı. Trijenerasyon tesisi ile bu giderlerin yerine sadece gaz motorlarının çalışması için doğalgaz kullanımı ve kendi işletme giderleri olacaktır. Doğalgaz
jeneratör grubunun doğalgaz tüketim değerleri tri-
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jenerasyon tesisinde kullanılan gaz motoruna göre
değişkenlik göstermektedir.
Trijenerasyon tesisi varken yukarıda belirtilen tesis
değerleri ve çalışma süresine göre hastanenin doğalgaz gideri hesaplanırsa; 3.129.800,- TL olur.
Bunun yanında tesisin bakım gideri, iç elektrik tüketimi, yedek parça ve yağ tüketimini de işletme
giderlerine eklediğimizde tesisin yıllık maliyeti yaklaşık 990.000,- TL’yi bulmaktadır.
Buradan trijenerasyon tesisinin hastaneye kazandıracağı yıllık kar, trijenerasyon olmadığında hastanenin elektrik, ısıtma ve soğutma için ödeyeceği
miktar ile trijenerasyon tesisinin toplam yıllık gideri ile farkından bulunur. Bu farkı hesapladığımızda yaklaşık 1.917.800,- TL değerini buluruz ki
2x400 kW’lık bu tesisin hastaneye yılda yaklaşık
1.917.800,- TL net kar kazandıracağı görülmektedir. Böylece hastane, trijenerasyon sistemi çalışırken daha az ısı kazanını çalıştırarak doğalgaz tasarrufu ve yaz aylarında absorbsiyonlu çiller grubu
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çalışırken elektrikli çiller gruplarını devre dışı bırakarak elektrik tasarrufu sağlayacaktır.
Sonuç olarak kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri, hastanelerde uygulandığında hastanelerin
enerji verimliliğine katkı sağlamakta ve enerji maliyetlerini önemli derecede düşürmektedir.
Enerjiyi en verimli şekilde kullanmak, sürekli enerji
ihtiyacı olan tesisler için her daim değerlidir.
Artan enerji talebi ile elektrik enerjisi anlamında
dışa bağımlılığın azalması, sistemin çevre dostu
olması ve kullanım rahatlığı ile de hastanelerde kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri tercih sebebi
olabilmektedir.

Erdal YAYLAMIŞ
Teksan İş Geliştirme Direktörü

HER ZAMAN - HER YERDE
www.etmd.org.tr

Tiyatro

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI
NAMIDİĞER

DARÜLBEDAYİ

İnsanı insana,
İnsanla anlatan sahne sanatı,
Tiyatro.
Duygu ve düşüncelerinizi
Mutluluk ve üzüntülerinizi
Sevgi ve nefretlerinizi
Zaaf ve üstünlüklerinizi fark etmenizi sağlayan,
Yaşantınızda bilmediğiniz ya da bilmekten kaçtığınız gerçekleri gösteren bir ayna.
İnsanoğlunun ilk dönemlerinde doğaya sağladığı üstünlüğü anlatmak amacıyla başlayan homo ludens’in sahne yolculuğu,
kendi yarattığı üstünlüğün getirdiği boş-luktan almak gibi bir amaca hizmet ediyor artık.
Yıllar yılı toplumsal dengesizliklerin aynası oldu, bugün bu aynaya daha çok ihtiyacımız var belki de.
En basit dijital uygulamaların bile alışkanlıklardan algoritmalar çıkararak her şeyin insana hazır
servis edildiği günümüzde, insan kendine yabancılaşıyor. Duyguların farkındalığı azalıyor.
Bir yerden başlamak istiyorsanız,
Sahnedeki “biz”e bakıp farkına varın.
Hayatını bu sanata vermiş cesur insanlar ve Onların kurduğu topluluklar –var- çünkü
Bunlardan biri de Darülbedayi.
Türk tiyatrosunun bugüne gelmesinde büyük katkısı olan Darülbedayi, tiyatronun hafif eğlence
olarak görüldüğü, yapanların pek de saygı görmediği bir dönemde atılmış cesur bir adımdı.

Letafet Apartmanı
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Tiyatro

Bugünkü Şehir Tiyatroları’nın temeli, Osmanlı Güzellikler Evi anlamına gelen Darü’l-bedayi-i
Osmani adıyla 1914 yılında Şehremini Cemil Paşa (Topuzlu) tarafından eğitim amaçlı konservatuvar olarak Şehzadebaşı’nda bulunan Letafet Apartmanı’nda kuruldu, burası aynı zamanda “Tatbikat
Sahnesi” olarak da kullanılacaktı.
Adını Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem (Bolayır) verdi.
İki bölümü vardı, Tiyatro ve Musiki
Kurumun başına ünlü Fransız tiyatro adamı Andre Antoine, tiyatro kısmı müdürlüğüne Reşat Rıdvan, musiki kısmı müdürlüğüne Ali Rıza Bey getirildi.
Gazete ilanlarıyla tiyatro eğitimine 197 kişi müracaat etti. 63 kişi öğrenci olarak alındı. Halit Fahri
Ozansoy, Behzat Butak, Peyami Safa, Emin Beliğ Belli, Celal Sahir, Eliza Binemeciyan, Ahmet Muvahhit, Raşit Rıza ve bu yıl 40.ölüm yıldönümü olan ve Türk Tiyatro tarihinin akışını değiştirmiş
Muhsin Ertuğrul bunlardan sadece birkaçı olacaktı.

Muhsin Ertuğrul

Tam dersler başlayacakken 1.Dünya Savaşı çıktı.
Savaşta Osmanlı ve Fransa karşı saflarda yer alınca Andre Antoine Fransa’ya geri döndü.
1.Dünya Savaşı çıkmadan hemen önce kurulması tesadüf değildi, halkın moralini yüksek tutacak bir
sanattı çünkü.
Andre Antoine’nin Fransa’ya geri dönmesiyle bir duraklama dönemi yaşandı ancak kısa bir süre
sonra Darülbedayi’nin idaresi için bir heyet oluşturuldu
İlk temsilini 1916’da verdi. Fransızcadan adapte edilen oyunun adı “Çürük Temel’di. Böylece artık
sadece okul değil aynı zamanda profesyonel bir tiyatro grubuydu.
Bir süre sonra ekonomik nedenlerle müzik şubesi kapandı.
Ekonomik sıkıntılar devam ederken ikinci eser olarak Halit Fahri Bey’in Baykuş adlı masalı sahnelendi ve Darülbedayi’nin oynadığı ilk yerli oyundu.
Baykuş’tan sonra Hissei Şayia ve Bir Çiçek İki Böcek adlı oyunlar geldi.
Darülbedayi 2 senede 4 eser sahnelemişti.
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Tiyatro

1916 yılında meşhur Tepebaşı Tiyatrosu’na taşındı. Aynı zamanda Yönetim Binası olarak da kullanılan tiyatro 1970 yılında o günün gazete haberlerine göre elektrik kontağından kaynaklanan bir
yangınla kullanılmaz hale gelecek, aynı bina bir yıl sonra bir kez daha yanacaktı.

Tepebaşı Tiyatrosu
1.Dünya Savaşı sırasında oyuncuların çoğu ya savaşta ya da Hilaliahmer’de görev aldıklarından oyun
sergilemek mümkün olmuyordu.
Türk Tiyatro tarihinin en önemli gelişmelerinden biri 1918 yılında yaşandı ve Türk Kadınları
Darülbedayi’ye kabul edildi. Afife, Behire, Memduhe, Beyza, Refika.
Afife (Jale) 1920’de “Yamalar” adlı oyunda Emel rolünde ilk defa sahneye çıkacak ve birçok defa polis
baskınına maruz kalacaktı. “Tiyatro varsa ben de varım” diyen Afife Jale ve Darülbedayi’nin yolları
ayrılacak ancak hayatı film ve kitaplara konu olacaktı.
1920’lere idari sorunlar ve kararlarla birçok sanatçı kurumdan koptu ve birleşerek oluşturdukları
özel tiyatro oluşumları maddi imkansızlıklar yüzünden uzun ömürlü olamadı.
Darülbedayi 1923’de dağılmış durumdaydı.
Cumhuriyet Dönemi, Darülbedayi’yi dağılmış şekilde devraldı.
1923 yılında Dr Necmettin Arif Bey, Darülbedayi raporunda “müessesenin batmasında ihmalin,
idaresizliğin, sanatkarlar arasındaki geçimsizliğin ve nihayet savaş yıllarının zorlukları” olduğunu
yazacak, raporu dikkate alan Belediye Meclisi 1924 yılında Darülbedayi’yi modernleştirmek için
gerekli düzenlemeleri yapacaktı.
Bunların en başında Darülbedayi’nin Şehir Tiyatrosu haline getirilmesiydi.
1924 yılında Tepebaşı Tiyatrosunda serüven tekrar başladı.
1930 yılında Hükümetin teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi “bütün belediyelere tiyatro binası ve
heyeti kurma” görevi verdi.
Bu kanun çıktıktan sonra İstanbul Belediyesi o zamana kadar yardımcı olduğu Darülbedayi’yi doğrudan idaresi altına aldı ve 1931 yılında “Şehir Tiyatrosu” adını verdi.
1934’de semt tiyatrolarının da kurulmasıyla bugünkü adını aldı: Şehir Tiyatroları
1944’de Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü oyunu 100. temsili aşan ilk yerli oyun oldu.
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Tiyatro

1971-72 yılı sezonunda 5 sahnede 310.000 seyirciye ulaştı.
1930’da “Darülbedayi Dergisi” yayınlanmaya başlandı. 1935’den sonra “Türk Tiyatrosu” adını alan
dergi halen Şehir Tiyatrolarının yayın organı.
Yakın zamanda derginin 500’ün üzerinde sayısı internete yüklendi. 1930 yılında yayınlanan sayılara
dahi ulaşabilmek tiyatroseverler için çok keyifli.
Darülbedayi ve Şehir Tiyatroları Batılı anlamda Türk Tiyatrosunun gelişimine öncülük etti. Klasik ve
geleneksel oyunlarıyla Türk insanının hem kendini hem de kendisi dışındaki milletleri tanımasına
katkıda bulundu.
Çünkü insana toplu yaşama gücü ve kültürü veren sanatın, bunu halklara en hızlı ve en etkili ulaştıran dalıydı.
3 Ağustos 1914’de Almanya’da yayınlanan “Die Deutsche Bühne” dergisinde din, töre ve alışkanlıkların rol oynadığı bu çevrede Andre Antoine’yi bir çok engelin beklediği yazıldı, engelleri aşan Antoine
olmadı ama Darülbedayi hep mücadele verdi.
1916-1926 arası maddi manevi sıkıntıların yaşandığı dağınıklık dönemi, 1927-1931 arası gelişimin hızlandığı ve Şehir Tiyatroları adını aldığı ilk düzenli dönem, 1931-1946 arası birçok yeniliğin
denendiği deneme ve yenilikler dönemi, 1947-1958 arası Baş Yönetmen Max Meinecke’nin de yer
aldığı parlak dönem ve 1958’de Muhsin Ertuğrul’un yeniden gelişiyle Şehir Tiyatroları’nın altın çağı.
Türk Tiyatrosunun çekirdeğiydi,
Filizleri Darülbedayi verdi, o filizler başka filizleri yetiştirdi.
Bugün İstanbul Şehir Tiyatroları 10 sahnesiyle her gün yaklaşık 3.000 seyirciye perde açıyor.
Her gün 3.000 kişiye sahneden ayna tutuyor İstanbul Şehir Tiyatroları,
Namıdiğer
Darülbedayi.

Darülbedayi oyuncuları sahnede

Mehmet PAK
Genel Müdür
ERDE Mühendislik
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KEŞFEDİLECEK BİR ŞEHİR

TİFLİS
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Gezi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gitmeye ne dersiniz.
Neden mi Tiflis? Çünkü, tarihi dokusu zengin, nostaljik, sanata düşkün,
halkı cana yakın, yemekleri tam bizlik, vizesiz hatta ve hatta pasaportsuz
kimliğinizle bile girebileceğiniz sadece 2.5 saat uzaklıkta bir şehir.
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Özgürlük Meydanı, St. George Heykeli

Ü

lkemizde Ardahan’da başlayan Kura Nehri’nin ikiye böldüğü Tiflis’i gezi planınıza alırsanız hiç beklemediğiniz kadar güzel bir tatil
geçireceğinizi düşünüyorum. İşte bu yüzden Tiflis’i
tanıtmak istedim sizlere. Gürcü asıllı Stalin’in zamanında epey yatırım yaptığı bu şehir, Sovyet rejimi yıkıldıktan sonra çıkan iç savaş nedeniyle harap
edilmiş bir şehir olsa da, şu an sahip olduğu dokuyla bile görülmeye değer bir yer. Tiflis, orijinal adıyla
Tbilisi aslında sıcak su anlamına geliyor. Zaten Tiflis’i özel kılan sülfür hamamları şehrin adına anlam
vermekte.
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Tiflis Saat Kulesi

Gezi

Sovyet döneminden günümüze kadar ulaşmayı başaran, eksiden Lenin Meydanı olarak adlandırılan
Özgürlük Meydanı şehrin nabzının attığı özel noktalar arasında yer alıyor. Kentin en gözde turistik
noktalarından bir tanesi Tbilisi Eski Şehir-Old Town.
Tiflis Özgürlük Meydanı’ndan Barış Köprüsü’ne kadar olan alanı kapsayan bu bölgede bulunan tarihi
evler oldukça büyüleyici ve nostaljik. Merkezi bir
konumdaki Rustaveli Caddesi ise alışveriş için ideal ve ayrıca önemli müzelerle opera binası da burada bulunuyor.
Size şehir merkezinden çok kısa bahsettim ancak
bence bir şehri algılamanın en güzel yollarından birisi eğer mümkünse gezinizin ilk sıralarında şehrin
en yüksek yerine çıkmanız. Tiflis’te bunu yapabileceğiniz Narikala Kalesi çok yardımcı olacak size.
Rotanızdaki yerleri kuşbaşı olarak önceden görebileceğiniz bir yerde bu kale ve etrafında gezebileceğiniz birçok yer var. Şehrin hasar aldığından bahsetmiştim, bu tahribattan nasibini alan ancak her
şeye rağmen tüm ihtişamıyla ayakta kalan kale ve
hisar, 4.yüzyıldan günümüze dek varlığını sürdüren nadir yapılardan. Hisarın bir yüzü hamamların
olduğu Abanotubani Bölgesine, diğer yüzü ise büyüleyici manzarasıyla Botanik Bahçesi’ne bakıyor.
Tepedeyken kalenin hemen arkasında şehrin sembolü olan ‘’Kartlis Deda-Gürcülerin Anası’’ heykeline gidebilirsiniz, zaten kendisi o kadar ihtişamlı ki
onu herhangi bir yerden görmemenize imkân yok.
1958 yılında Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 1500. yıldönümünde inşa edilen bu heykel,
bir elinde dostluk için gelenlere bir tas dolusu şarap
diğer elinde düşmanlık için gelenlere bir kılıç tutuyor.
Kartlis Dega görüldükten sonra sıra envai çeşit çiçek, bitki, ağacın olduğu Tiflis Botanik Bahçesi’ne
geliyor. 128 hektarlık alana yayılmış hem yerel hem
de dünyadan 3500’den fazla bitki çeşidine sahip,
yürüyüş yapmak için ideal bir yer burası. Botanik
bahçesine teleferiğin hemen önünden de girişi var.
Şehrin içinde ferahladığınız botanik bahçesinden
sonra biraz da katedral gezmek istersiniz diye düşünüyorum J Bahçenin hemen yakınında muhteşem manzarası ile Metekhi Katedrali yükseliyor.
Kraliçe Tamara tarafından yaptırılan bu katedral
1864 yılında kırmızı tuğladan yapılmış. Bir de yeni
bir katedral adı vereyim; Gürcistan’ın en büyük katedrali olan Sameba Katedrali ihtişamlı yapısıyla
dikkat çekiyor. Aslında 2004 yılında inşa edilen yeni
bir yapı ama hissiyatı son derece tarihi. Kurulduğu
alan içinde 9 tane şapel bulunuyor ve tüm heybe-
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tinin yanında gösterişten uzak haliyle huzurlu hissettiren bir havası var.
Görülmesini tavsiye ettiğim bu yerlerin çekim gücü
ve verdiği enerji ile Tiflis, günü 24 saat yaşayan son
derece güvenli bir şehir.
Ayrıca ilgilenenler için Gürcistan’ın dünya şarap
tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulamak isterim, hatta kimilerine göre dünyada ilk
şarabın üretildiği yerdir. Kendi özel metotlarıyla ya
da geleneksel yöntemlerle ürettikleri sonsuz şarap
seçeneği sunuyor Gürcü kültürü. Denemeden dönmeyin derim.
Son olarak bu şehri ziyaret etmek isteyenler ne zaman seyahat düzenlemeli dersek, Tiflis’e birkaç kez
gitme fırsatı bulmuş biri olarak en uygun zamanın
ilkbahar ve sonbahar ayları olduğunu söyleyebilirim. Kış soğuğunda gitmezseniz Gürcistan için belirttiğim bu sezonlarda yeşili bol bir şehir görür çok
da zevk alırsınız.
Umarım Tiflis’i planlarına eklemek için yeterli derecede iştah açıcı bilgi vermişimdir.
Gökçe ALAÇLI
Kurumsal İletişim Yöneticisi
ERDE Mühendislik

Narikala Kalesi
Kalesi
Narikala
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Kartlis Dega

Mühendis Canlılar

MÜHENDIS CANLILAR

ARI

2019 Yılı sayılarımızda konularımız arasında yer alan Mühendis Canlılar
yazı dizimizde kunduzu anlatmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim ve
canlıları bu yönleriyle incelemenin neden ilgimizi çektiğini bir Kızılderili
Öğretisi ile aktarmaya başlayalım;

B

ir atın susuzluğunu giderdiği yerden su iç; at
hiçbir zaman kötü su içmez. Kedinin yattığı
yerde uyu, kurdun değdiği elmayı ye. Sivrisineklerin yerleştiği mantarları korkusuzca topla.
Köstebeklerin kazdığı yere ağaç dik. Yılanın ısınmaya durduğu yere ev yap. Sıcak günlerde kuşların
yuva yaptığı yere kuyu kaz. Horozlarla beraber uyu
ve uyan ki tüm gün için en sarı mısırlara ulaşabilesin. Daha çok yeşillik ye ki bir hayvandaki gibi güçlü bacaklara ve dayanıklı bir kalbe sahip olabilesin.
Daha çok yüzmeye git ki dünyada kendini bir balığın kendini denizde hissettiği gibi hissedebilesin.
Daha sık gökyüzüne bak, daha az ayaklara, böylece
düşüncelerin daha net ve hafif olacaktır. Konuşmak
yerine, daha çok sessiz kal; böylelikle ruhun sakinliğe ve huzura erebilecektir.
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“

Daha sık gökyüzüne bak,
daha az ayaklara, böylece
düşüncelerin daha net ve
hafif olacaktır.

“

Mühendis Canlılar

Arılar, önce bir mimar gibi altıgen olan peteğin planını yapar sonra bir inşaat mühendisi gibi peteği inşa eder. Bir kimyager ve gıda mühendisi gibi
balmumu ve bal üretir. Aşağıda bahsi geçeceği gibi
arıların, elektrik ve enerji ile de alakası vardır.
Arıların tarihini incelediğimizde, ilk arı fosili 100
milyon yıl, ilk insan fosili ise 300 bin yıl öncesine
ait olduğu söylenir. Yani aslında biz yokken onlar
varmış.
Bunca yıldır hayatlarımızı devam ettirirken, arılardan bal alıyoruz, arılar için şarkılarda, şiirlerde satırlar açıyoruz. Çocuklarımızı ‘’arı vız vız vız’’ diye
güldürmeye çalışıyoruz hatta bazen onlardan korkuyoruz ama bir araştıralım dediğimizde, karşımıza
çıkan yüzlerce makaleye ve arılar hakkında detaylı
bilgilere denk geliyoruz. Hepsinden bir çırpıda burada bahsetmek mümkün değil, o sebeple mühendisliğe yakınlık kurup ele alalım istedik.
Bir arı hayatı boyunca ortalama bir çay kaşığının
12’de 1’i kadar bal üretiyor. Yarım kilo bal için bir
grup bal arısının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekiyor. Aslında bu durumda arılara gezenti de diyebiliriz. Şaka bir yana, koloniler halinde yaşayan arılar,
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sadece farklı yapılar üretmeleriyle değil çevrelerini
kontrol etme yetenekleriyle de bir doğa mühendisidirler. Arılar, tüm Dünyaya yayılmışlardır, bunun nedeni ise çevrelerine çok iyi uyum sağlamalarından
kaynaklanır.
Araştırmalara göre, bal arıları, kovandaki bir adet
peteği doldurabilmek için yaklaşık 100 milyon kadar çiçeğin nektarını emiyor ve bu süre zarfında ise
yaklaşık olarak 90 ila 100.000 km kadar kanat çırpmış oluyor. Bir arı yanımıza yaklaştığında duyduğumuz o ses, dakikada 11.400 kez çırptıkları kanatlarının sesidir deniyor ancak yine bazı araştırmalar
sonucu arıların kanatlarının kopması halinde bile
vızıltı çıkarabildiği gözlemleniyor. Buna göre aslında arıların çıkardıkları vızıltıların göğüslerinden
geldiği düşüncesi doğmuş ve araştırmalar arasında yerini almış oluyor.
Arılar mühendislik yeteneklerini kovan yaparken
de kullanıyorlar. Arı kovanlarının iç yapıları hiçbir
zaman değişmiyor. Kovan yapımına bal mumuyla
başlıyorlar. Arılar 12-18 günlük olduklarında, mum
salgılayan bezleri gelişiyor ve küçük mum parça-

cıkları üretmeye başlıyorlar. Kovanların en büyük
özelliği kusursuz olmasıdır ve enerji tasarrufunu
sağlamasıdır, arılar bunu kovanlarını altıgen olan
hücrelerden meydana getirmesiyle oluşturuyorlar.
Petekler eğer yuvarlak ya da sekizgen olsaydı, hücreler arasında boşluklar kalırdı. Bunu üçgen veya
kare ile de başarabilirler ancak bu sefer çok fazla
bal mumu tüketmiş olurlardı. Kovanlardaki altıgen
şekli arabalarda, uçaklarda, metrolarda, uzay araçlarında ve hatta uydularda kullanıyoruz.
Arılar her hücreyi 13 derecelik açıyla yapıyorlar, bu
eğimle ballarının akmasını engelliyorlar. Bal hazır
olduğunda arılar üstlerini kapatıyor ve kovanın içini
hep 93 derecede tutuyorlar. Bu sıcaklıkta arı yavruları rahatlıkla yetişebiliyor.
Bal arıları, polenleri toplanmış çiçeğe diğer arıların
bir daha uğramaması için polen aldıkları çiçeğin
üzerini elektriksel bir alanla kaplıyorlar. Vücutlarındaki elektro alıcılar sayesinde bu izleri görüp algılayan diğer arılar ise bu çiçeklere uğramıyor, böylece
zaman ve enerjiden kazanmış oluyorlar.

Ünlü bilim insanı Einstein’ın sözüyle yazımızı tamamlayalım:
“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa, insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan,
insan olmaz.”
Nevlan BİLİR
ETMD - Editör
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HAKKIMIZDA

•

Arılar daha önce gördükleri insanların yüzlerini, özelliklerine ve detaylarına dikkat ederek, tekrar gördüklerinde tanıyabilirler. (Kaynak: The New York Times)

•

Bal arıları iletişim kurmak için dans ederler. Bu dansa sallamak/sallanmak anlamlarına gelen “waggle” denir. (Kaynak: National Geographic)

•

Bal arıları, aynı insanlar gibi, onları verimsizliğe iten mesleki kaygılardan ötürü strese
girerler. (Kaynak: New York Magazine)

•

Michigan Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, kağıt yaban arısı adlı eşek arısı
türü “geçişli çıkarsama” olarak bilinen bir akıl yürütme yöntemiyle, bilinen ilişkileri,
bilinmeyen ilişkilerden ayırt edebiliyor. Bir başka ifadeyle bu arılar, tıpkı insanlar gibi
“X, Y’den, Y de Z’den büyükse, X, Z’den büyüktür” çıkarımını yapabiliyorlar.
(Kaynak: bbc.com)
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Hayat

İnal AYDINOĞLU

HAYATIMIZ
BİZE
TESLİM
EDİLEN
KUTSAL
BİR
EMANETTİR
Günlük alışkanlıklarımdan birisi de Hürriyet gazetesinin ölüm ilanlarını
okumaktır. Bakarken hep, “Tanıdık birine rastlayacak mıyım?” diye elim
yüreğimin üstünde olur.

İ

lanlar azsa sevinirim, tanıdık biri yoksa şükrederim. İlanlar sayfalar dolusu ise veya insanlığa
çok hizmeti dokunmuş ünlü bir insan ölmüşse
üzülürüm. Hiç ilan olmayan bir güne rastlamadım.
Her gün mutlaka ölüm ilanları bulunuyor. Yaşamın
geçici ve sınırlı olduğu her gün bize hatırlatılıyor ve
kanıtlanıyor.
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Yaşadığımız hayat, onu fiziksel olarak sürdüren beden, ona yol gösteren akıl ve yaşama anlam katan
ruh Allah’ın bize emanetidir. Bu kutsal emanetleri
denge içinde ve sağlıklı biçimde koruma, hayatımızı güzel ve verimli yaşama sorumluluğu bize aittir.
Dünyaya geliş nedenimiz olan canlı, cansız tüm
varlıklara hizmet etme ve yararlı olma görevi de bi-

Hayat

zim sorumluluğumuz altındadır. Bu sorumlulukları
yerine getirebilmek, sağlıklı bir beden, güçlü bir zihin ve ruhsal zenginlik ister. Bu nedenle ilk ve en
büyük sorumluluğu kendimize karşı duymalı; akıl,
fizik ve ruh bütünlüğünü sağlayacak bir gelişim yolunda yürümeliyiz.
Günlük hayata bakınca çevremizde müthiş bir karmaşa görüyoruz. Bu karmaşa ve kaosun içinde bile
dengeli, huzurlu ve sakin insanlara rastlanabiliyor.
Onlar kendilerine dengeli ve anlamlı bir yaşamı kurabilme cesareti gösteren insanlardır. Siz kendi yaşamınızın sorumluluğunu üstlenip kendi yaşamınıza egemen olamadığınız takdirde başka insanlar
hemen egemenliği ele geçirir ve sizi kullanmaya,
kendilerine bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Hayatınızın sorumluluğunu üstlenmekten vazgeçip
suçlamalarla uğraştığınızda artık hayatınız kendi
elinizden kaçmıştır. Geleceğiniz, huzurunuz ve mutluluğunuz başkalarının elinde ve onların isteklerine
göre gerçekleşecek demektir. Hayatın her noktasında kendi yaşamınızın sorumluluğunu elinizden
kaçırmadan, içinde büyüyebileceğiniz, kargaşadan
uzak bir ortam oluşturmalısınız.
Her insanın bazı zayıf yanları vardır. Bunlara sahip
çıkıp yükümlülüklerini üstlenmedikçe zayıf yanlarınız sizi daha fazla sahiplenmeye başlarlar. Bencilseniz daha çok bencil olursunuz. Kıskançsanız
daha çok kıskanç, güvensizseniz daha çok güvensiz olursunuz.
Zayıf yanlarına sahip çıkmayan insanlarda bu zayıflıklar yerleşir, kompleksler oluşmaya başlar. Kompleks sahibi insanlar, zayıf yanlarını zayıflık değil, bir
meziyet gibi gördüklerinden bunun sorumluluğu
üstünde düşünmezler. Zayıf yanları nedeniyle ortaya çıkan her kötü sonuç için başkalarını suçlarlar.
Yaşanan düş kırıklıkları ve acılar için başkalarını suçlamak çok kolaydır. Ama bu alışkanlık sizin
düşünme sınırlarınızı darlaştırır, gelişme yollarınızı
kapatır. Bazı insanlar vardır, kompleksleri sahip çıkılmayıp kendi hallerine bırakıldığı için yaşamlarının tümüne egemen olmuştur. En doğruyu, en iyiyi
kendilerinin bildiklerine inanırlar, en kritik noktalarda bile uyanmaz, komplekslerinin esiri olurlar.
Ama olayların sonucunu anlatırken başarısızlığın
hiçbir sorumluluğunu üstlenmezler. Şimdi bu yazıyı okusalar dahi kendilerine hiç dokundurtmaz, “Bu
dünyada da ne biçim insanlar varmış” diye şaşkınlıklarını belirtirler. Ortaya çıkan sonuçların sorumluluğunu üstlendiğinizde aynı hatalara bir kez daha
düşmemek için deneyim kazanırsınız. Sorumluluğunu üstlenmediğiniz hatalara yaşamınız boyunca
defalarca düşerek yürürsünüz.

İnsanların çok büyük bir bölümü komplekslerinden
kurtulmak için gerekli çabayı göstermeye istekli değillerdir. Kendi dışlarındaki herkes bu kompleksleri görür. Onların gözünde kimi zaman gülünç,
kimi zaman acınacak duruma düşerler ama kendi
komplekslerinden doğan sorumlulukları kendileri üstlenmedikleri için yine zafer kazanmış bir kumandan edası içinde dolaşmaya devam ederler.
Komplekslerinden kurtulamayan insanlar en büyük
zararı en yakın çevrelerine verirler. Çocukları küçük
yaşlardan beri büyüklerinde bu davranışları gördükleri için normal gibi karşılarlar. Eşleri ise ya bu
kusurlara boyun eğip görünürde bir barış sağlamaya çalışmıştır veya yaşadıkları sürekli çekişmeler,
eleştiriler ve suçlamalar evde huzursuz bir ortam
yaratmıştır. Oysaki annenin, babanın görevi, çocuklarına en iyi benliklerini ortaya koyabilecek ortamı
yaratmaktır.
Hayatımız bize teslim edilen en kutsal emanettir.
Her noktada kendi hayatımızın sorumluluğunu üstlenmeden ruhsal, zihinsel ve fiziksel bir gelişme yolunda yürüyemeyiz.

İNAL AYDINOĞLU KIMDIR?
İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir
ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılında
başladığı gönüllülük yolculuğunda bulduğu
coşku, sevinç ve mutluluğu başka insanlarla
paylaşma çabası içindedir. Bu amaçla
gazete ve dergilerde yazılar yazmakta,
televizyon programları yapmakta, kurslar,
seminerler, konferanslar vermektedir.
Marmara Üniversite ve bazı özel
üniversitelerde lisans ve yüksek lisans
programlarında öğretim görevlisidir. Sevgi
Üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha İyi Bir
Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci Üzerine,
Yaşamın Anlamı Üzerine, Kadın Erkek
Üzerine, Bilinçli Yaşam Üzerine, Özgür
Yaşam Üzerine, Karşılıksız “Bir Gönüllü
Yolculuğu”, Gönüllülük “İnsanlık ve Mutluluk
Yolu”, Sevgi Liderliği “Gönüllülükte Başarı
Yolu”, İçsel Yaşam Üzerine, “Ruhsal
Değerlerimizin Aydınlığında” İyi Yaşamak
olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış
13 kitabı bulunmaktadır.
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