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Ahmet Nuri İŞLEK

Değerli Dostlarımız
2016 yılının yaz günleriyle birlikte, 73. Sayımızla sizlerle bir kez daha bir aradayız.
Bu yıl Mayıs ayında size geçen sayımızda da belirttiğimiz gibi, “Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi”
Çalıştayımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Çalıştayımızın ana sponsoru EAE idi. ABB, Çağla Group,
Legrand, Novatek, Prysmian ve Sinerji Elektrik firmaları da Çalıştayımıza eş sponsor olarak destek oldular. Sponsor olarak destek sağlayan tüm firmalarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu noktada ayrıca
Çalıştayımızın yöneticisi ve aynı zamanda ETMD Genel Sekreteri Mustafa CEMALOĞLU’na, Çalıştay
Düzenleme Kurulu üyeleri ile ETMD Yönetim Kurulu üyelerine, fikirleriyle destek veren tüm Çalıştay
katılımcılarına böyle başarılı bir Çalıştayı ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu sayımızda
sizlerle, 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü Kadıköy’de Double Tree By Hilton Otelinde gerçekleştirdiğimiz
Çalıştay ile ilgili özet bilgileri paylaşıyoruz. ETMD Bizden Haberler Dergimizin 74’üncü yani bir sonraki
sayısı ile ağırlıklı olarak Çalıştay ile ilgili detaylı bilgileri ve Çalıştay Sonuç Raporunu içerecektir.
Yönetim Kurulu Başkanımız V. Tuncer ÖZEKLİ’nin ve Yönetim Kurulu Üyemiz Bihter ÜNLÜSOY’un da
Seçici Kurulunda yer aldığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği Yıldızlı
Projeler Yarışması 2016 ile ilgili bilgilere de bu sayımızda ulaşabilirsiniz.
Yine Yönetim Kurulu Üyemiz ve zaman zaman yazılarıyla dergimize destek veren Tahsin Yüksel ARMAĞAN, “Ülkemizde Elektrik Üretim Tesislerinin Projelendirilmesi, Tesisi ve İşletmeye Alınması ile İlgili
Mevzuat” başlıklı yazısı ile bu sayımızda bizlerle birlikte.
73. Sayımızdaki diğer teknik yazılarımıza değinirsek de, Engin AYÇİÇEK “Endüstri’de Kestirimci Bakım
Uygulaması ve Önemi “ başlıklı, 2M Kablo’dan M. Türker GÜLTEPE “Enstrumantasyon Kablosu Seçim
Kriterleri” başlıklı, yine 2M Kablo’dan Semih ÖZ “İletken Kesit Hesabı Nasıl Yapılır” başlıklı, ABB’den Fatih AKSEL “Orta Gerilim Tesislerinde İç Ark Koruma Sistemleri” başlıklı ve Yılkomer’den Serdar AKSOY
ise “Parafudr Teknolojisinde Devrim – VG Teknoloji” başlıklı yazılarını bizlerle paylaşıyorlar. Elektrikport
ise bu sayımızda da üç adet yazı ile dergimize katkıda bulunuyor.
Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU, “Sevmek ve Vermek” konusunu yazısında işlerken, Gezi
yazısı olarak da V. Tuncer ÖZEKLİ’nin “Kemaliye (Eğin)” yazısının birinci bölümünü ve fotoğraflarını bu
sayımızda bulabileceksiniz.
Yaz sıcaklarıyla birlikte başarılı ve sağlıklı günler sizinle olsun,

Ahmet Nuri İŞLEK
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Birlikte Olduğumuzda
Neler Başarabileceğimizi
Biliyor musunuz?

Biz Biliyoruz...

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

Yıldırım darbelerine meydan okumak
mümkün mü?

Elbette.

Yeni OVR QS serisi, ABB’nin aşırı gerilim darbelerinden korunmak için tamamen
yenilenen parafudur ürün gamıdır. Güvenlik rezervi sistemi parafudurların
ömrünü arttırırken, “TS” uzak gösterge kontağı kolay ve hızlı bakım sağlar.
OVR QS serisi tesisatlarınızın güvenliğini arttırırken, işlerinizi kolaylaştıran ideal
parafudur çözümüdür.
www.abb.com/lowvoltage

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0 850 333 1 222
E-mail : contact.center@tr.abb.com
E-mail : alper.celebi@tr.abb.com

“Elektrik Tesisatında Denetim” Çalıştayı
7 Mayıs 2016 Günü Gerçekleştirildi
“Elektrik Tesisatında Denetim” Çalıştayı, ETMD tarafından 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü
Kadıköyde, Double Tree By Hilton Otelinde gerçekleştirildi. EAE’nin Ana Sponsor olarak destek
verdiği Çalıştay’a, ABB, Çağla Group, Legrand, Novatek, Prysmian ve Sinerji Elektrik firmaları
eş sponsor olarak katılımda bulundular.
Çalıştayın açılışında ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ ile Çalıştay Düzenleme
Kurulu Başkanı ve ETMD Genel Sekreteri Mustafa CEMALOĞLU birer açılış konuşması yaptılar.

V. Tuncer ÖZEKLİ Açılış Konuşmasını Yaparken
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Katılımcılar Açılışta

Mustafa CEMALOĞLU Açılış Konuşmasını Yaparken
Elektrik tesisat alanında görev yapan, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden 70’e yakın konularında uzman kişilerin katıldığı Çalıştay’ın ilk bölümünde, beş ayrı masada
toplanarak görüşlerini bildirdiler:
1. Yasalar, Yönetmelikler ve Uygulayıcılar.
Bölüm Yöneticisi: Etem BAKAÇ
Yazman:
Zekeriya ŞİRİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sırdaş KARABOĞA
Mustafa DEMİROL
Bilgehan KANDİL
Erhan KARAÇAY
Can UYSAL
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. İsmail NAKİR
Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ
Yrd. Doç. Dr. Necmi ÖZDEMİR

EMO
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Üsküdar Belediyesi
Serbest
Sanayi Bakanlığı
İTÜ Makine Fakültesi
YTU Elektrik Elektronik Fakültesi
Beykent Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü

Yasalar, Yönetmelikler ve Uygulamacılar Masası İlk Bölümde Tartışmalarını Yaparken
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“Elektrik Tesisatında Denetim” Çalıştayı
7 Mayıs 2016 Günü Gerçekleştirildi

2. Kontrol Mekanizması.
Bölüm Yöneticisi: Ahmet Nuri İŞLEK
Yazman:
Vildan GÜNER
1
2
3
4
5
6
7
8

Osman Zeki KAYIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Zafer Giray ÖZER
Burak KURU		
Cem ÖZTÜRK		
Şükrü YENİ		
Başak BOZKURT
V. Tuncer ÖZEKLİ

Sodan Danışmanlık
Kalicertisg
Serbest
Philips
Marsh Sigorta
Flyinn
Arup Mühendislik
ETMD YK Başkanı

Kontrol Mekanizması Masası İlk Bölümde Tartışmalarını Yaparken
3. Yatırım Finansmanı.
Bölüm Yöneticisi: F. Sami ATABEY
Yazman:
Muharrem TUTAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Fevzi Gür ASLAN
Ertan ÖZDEMİR
Dilda YAMAN			
Erkan SOLMAZ		
Süleyman Servet KUMSAL
Ahmet SEFEROĞLU
Adil AKKAYA			
Bayram EKİCİ			
Abdurrahman MUHARREMOĞLU

Fiba
ABB
Erke Sürdürebilir Bina Tasarım Danışmanlık Ltd.Şti
Piyalepaşa Gayrımenkul
EMO İstanbul Şube
Seferoğlu Elektrik
TAV
HB Elektrik
Latek

Yatırım Finasmanı Masası İlk Bölümde Tartışmalarını Yaparken
4. Uygulamacılar.
Bölüm Yöneticisi: Prof. Dr. Galip CANSEVER
Yazman:
Lütfiye ŞAHİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

İsmet DEFNE			
Burak DAŞDEMİR
Arda YALI			
Özgür SARIOĞLU
Hakan POLATKAN
Levent ÜNSAL		
Ergun KANLIÇAY
İlke KİDER			
Fuat ARDIÇ			
Yalçın YILDIRIM
Ufuk İNCE			
Mustafa CEMALOĞLU
N. Ergin ARINALP

Elsan
FW Bimaş
Elin AŞ
Legrand
ABB
Siemens
Sinerji
Siemens
EAE
Panel Elektro
Prysmian Group
Cihan Elektrik
IBAR Elektrik

Uygulamacılar Masası İlk Bölümde Tartışmalarını Yaparken
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“Elektrik Tesisatında Denetim” Çalıştayı
7 Mayıs 2016 Günü Gerçekleştirildi

Son Kullanıcı Masası İlk Bölümde Tartışmalarını Yaparken
5. Son Kullanıcı.
Bölüm Yöneticisi: Tahsin Yüksel ARMAĞAN
Yazman:
Sevnur EYİGÜN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cihan AKBULUT
Veysel ÜÇER			
Ebru KURUCU AKMANLAR
Murat KARAYILMAZ
Ayten DEMİRTAŞ
Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK
Deniz DÜNDAR
Orhan BİLİCİ			
Dilara GÜRKAN

Optima
Optima
Philips
Bilge Mühendislik
AE Arma Elektropanç
Tüpraş
Maltepe Belediyesi
EAE
Philips

İkinci bölümde ise, ilk bölümde oluşan değerlendirmeler ışığında masaların bildirileri paylaşıldı,
Çalıştay katılımcıları tüm bildirilerle ilgili görüşlerini paylaştılar, tüm bu bildiri sunumları ve
tartışmaların ışığında yazının devamında bulacağınız Çalıştay Sonuç Raporu hazırlandı.
Çalıştay ile detaylı bilgileri ve Sonuç Raporunu ETMD Bizden Haberler Dergimizin 74. Sayısında
bulabileceksiniz.
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Çalıştay Katılımcıları Toplu Halde

“Kocaeli Üniversitesi Kariyer ve Danışmanlık Kulübü
Tarafından Düzenlenen 3. Sektörler Bizbize Etkinliği
6 Mayıs 2016 Tarihinde Gerçekleştirildi”

6 Mayıs 2016 tarihinde İzmit Seka Park Otel’de HB Elektrik Proje Sponsorluğunda Kocaeli Üniversitesi Kariyer ve Danışmanlık Kulübü ve Kariyerist Kulübü
tarafından 3. Sektörler Bizbize Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe ETMD
Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ ile ETMD Üyesi ve aynı zamanda HB
Elektrik Proje Genel Müdürü Bayram EKİCİ katılımda bulundular.
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Yıldızlı Projelerde
Ödüller Sahiplerini Buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE Öğrenci Kulübü Tarafından, YTÜ
Teknopark ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Destekleriyle Gerçekleştirilen ve
Değerlendirme Kurulunda ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ
ile ETMD Yönetim Kurulu Üyesi Bihter ÜNLÜSOY’un da bulunduğu “Yıldızlı
Projeler Yarışması’16” da Ödüller Sahiplerini Buldu
Bu sene Global IEEE içerisinde 2015 Darrel Chong
Student Activity Award kapsamında 1 silver award
ve 1 bronz award olmak üzere iki ödül birden kazanan IEEE Öğrenci Kulübü’nün “Fikrini Geleceğe
Taşı!” sloganıyla 8.sini düzenlediği Yıldızlı Projeler
Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü
tarafından bu sene YTÜ Teknopark ve Teknoloji
Transfer Ofisi desteği ile bu sene 8. kez gerçekleştirilen Yıldızlı Projeler Yarışması 2016’da
85 üniversiteden 333 proje mücadele etti. Ön
eleme sonrasında 4 kategoride finale kalan 24
proje YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen yarışmada jürinin karşısına çıktı.
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4 Kategoride 24 Proje Jüri Karşısında Ter Döktü
Final etkinliğinde “Akıllı Diş Fırçası”, “Bal Porsuğu Keşif Robotu”, “Patlayıcı ve Narkotik Madde
Saptanması için Bal Arısı Kullanılarak Biyosensör
Geliştirilmesi (Kovan)”, “Güvenli ve Esnek Elektromobil”, “Yeşil Bitkiler İle Düşük Maliyetli Yerli
Güneş Paneli Üretimi” gibi pek çok proje kategorilerinde dereceye girmek için jürinin karşısında
sunum yaptı.
Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda 4
kategoride dereceye girmeye hak kazananlar
belirlendi. Kazanan projeler düzenlenen tören ile
ödüllerini aldı.

Törende konuşan Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı
Erdem BEKTAŞ, Türkiye’nin teknoloji ve Ar-Ge ihtiyacının
çok büyük olduğunu belirterek, ülkenin bilim ve teknoloji
alanında büyük bir savaş vermesi gerektiğini ancak bu
mücadelenin maalesef henüz istenen seviyede olmadığını
dile getirdi.
İstanbul’un eğitim ve sanayinin başkenti olduğunu aktaran
BEKTAŞ, bu anlamda Türkiye’nin her yerinden gelen katılımcıların sanayiyi tanımasının da önemli olduğunu aktardı.
BEKTAŞ konuşmasında Yıldız Teknopark’ın çalışmaları
hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Teknopark çalışmalarında dünyada üniversite-sanayii işbirliğini en iyi gerçekleştiren üniversitelerden birisi olan İngiltere’nin Warwick
Üniversitesi’ni model aldıklarını aktaran BEKTAŞ, Teknopark
olarak sanayinin ilgi duyduğu projelere önem verdiklerini
belirtti.
BEKTAŞ konuşmasında, Yıldız Teknopark olarak sanayinin
ilgisini çeken özgün ve projelere verdikleri desteklerden
bahsetti.
Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nizamettin
AYDINda, etkinliğin gerçekleştirilmesinde çaba harcayan
IEEE üyesi öğrencilerini tebrik etti. AYDIN, etkinliğe destek
veren sponsorlara ve Yıldız Teknopark yönetimi ile projelerin
değerlendirilmesinde katkı sağlayan jüriye de ayrıca teşekkür
etti.
Proje kavramının tanımını yapan AYDIN, proje yapabilmenin
profesyonel iş hayatında faydalarına değindi. Bu anlamda
Yıldızlı Projeler Yarışması’nın önemli olduğuna dikkat çekti.
Yapılanın bir yarışma olduğu için projelerin birinci, ikinci ve
üçüncü gibi derecelendirileceğini belirten AYDIN, aslında
tüm projelerin özgün bir fikir sunması ve bu fikirle var olan
bir soruna çözüm üretildiği için hepsinin aslında değerli
olduğunu dile getirdi.
YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi, ETMD
Yönetim Kurulu Üyesi ve IEEE Kulübü Danışmanı Prof. Dr.
Galip CANSEVER de, Ar-Ge’ye yapılan yatırımların fazla olduğu girişimci ülkelerde patent başvurularının diğer ülkelere
göre çok yüksek olduğunu söyleyerek, bilgi ekonomisinin
21. Yüzyılın ekonomi sistemi olduğuna dikkat çekti.
Sanayi devrimini yaşayamayan ve sanayi toplumuna geçemeyen ülkelerin tarım toplumu olarak hayatlarına devam
ettiğini aktaran CANSEVER, bilgi ekonomisine geçemeyen
ülkelerin ekonomik hayattan silinme tehlikeleri bulunduğunun altını çizdi.
Türkiye’nin ihraç ettiği sanayi ürünlerinin yaklaşık yüzde
75’inin düşük ve orta teknolojideki ürünler olduğunu aktaran
CANSEVER, Endüstri 4.0 denen 4. Nesil sanayi devrimini
hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından jürinin yaptığı değerlendirme
sonucunda dereceye girmeye hak kazanan proje sahiplerine
ödülleri verildi.
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Yıldızlı Projelerde Ödüller Sahiplerini Buldu

Kazanan Projelere Ödüller Yağdı
Yıldızlı Projeler Yarışması’nın kazananları ise YTÜ
Teknopark bünyesinde yer alan Prototip Atölyesi
ve Kuluçka Merkezi’ndeki ofisleri kullanma hakkı
elde ettiler. Yarışmayı kazanan projeler KOSGEB,
TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi gibi teşviklere başvuruda YTÜ Teknoloji
Transfer Ofisi’nin desteğini almaya hak kazandı.
Yarışmada ayrıca her kategorinin birincilerine
6.000 TL, ikincilerine 4.000 TL, üçüncülerine
de 2.000 TL ve dereceye giremeyen finalistlere
250 TL olmak üzere toplamda 51.000 lira ödül
dağıtıldı. İngiltere Warwick Üniversitesi tarafından
İnovasyon ve AR-GE eğitimi ve Radore Startup
Pack de verilen ödüller arasında.
Yıldızlı Projeler Yarışması 2016’da dereceye giren
projeler ise şöyle;
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Bilişim, Elektrik, Telekomünikasyon ve Yazılım
Uygulamaları;
1. OTSİMO
Hasan Zafer ELCİK – ODTÜ
2. SLOTHES
Kadir DEMİRCİOĞLU – Okan Üniversitesi
Ömer ÖZGEL – Yıldız Teknik Üniversitesi
Selçuk YAŞAR – İstanbul Üniversitesi
Rahim ÖNER – Yıldız Teknik Üniversitesi
3. Gerçek ve Sahte Parmakizi Ayırt Edici
Ayşe Betül ERDEN – Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji
Verimliliği Kalitesi;

1. Yeşil Bitkiler İle Düşük Maliyetli Yerli Güneş
Paneli Üretimi
Halit ÇETİN – Erciyes Üniversitesi

Osman ULUDAĞ – Hava Harp Okulu Komutanlığı
Mehmet SELEN – Hava Harp Okulu Komutanlığı

2. Lityum Hava Pili

2. Titanyum Dioksit ile İmpregne Edilmiş Bitkisel
Atık Ürünlerden Aktif Karbon Üretimi

Çağdaş KIZIL – Akdeniz Üniversitesi

Berkan ÇELİK – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

3. Lityum İyon Bataryaları

3. e-Şekerim

Barış Cem ALPAY - Marmara Üniversitesi

Sezai ÖZDEMİR – Yıldız Teknik Üniversitesi

Asel Damla ŞİMŞEK – Marmara Üniversitesi

Radore Özel Ödülü;

Nazan ÖZGÜZ – Marmara Üniversitesi

1. SM Reklam

Mekanik, Mekatronik, Robotik ve Otomasyon;

Beyhan GÜL – Pamukkale Üniversitesi

1. Bal Porsuğu

2. Dijital Tarım

Davut Eren ŞADOĞLU – Karabük Üniversitesi

Ramazan Çetin – Yıldız Teknik Üniversitesi

2. Kovan _ Patlayıcı ve Narkotik Madde Saptanması için Bal Arısı Kullanılarak Biyosensör
Geliştirilmesi

3. e-Şekerim

Babür ERDEM – ODTÜ
3. Dijital Tarım
Ramazan ÇETİN – Yıldız Teknik Üniversitesi

Sezai ÖZDEMİR – Yıldız Teknik Üniversitesi
IBM Özel Ödülü;
Bilişim, Elektrik, Telekomünikasyon ve Yazılım
Uygulamaları Kategorisinde ilk 3’e giren projeler
kazanmıştır.

Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji, Metalurji ve Malzeme Uygulamaları;
1. Geri Dönüşümde Devrim Atık Kestane Kabuğundaki Gizli Elmas Aktif Karbon
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15. Yılında YTU IEEE
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IEEE, mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme,
bütünleştirme, paylaştırma işlevine; bilgi
teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve
uzmanlık alanlarına katkıda bulunan, kar
amacı olmayan teknik bir mesleki organizasyondur. YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü de 8
Mayıs 2001 tarihinde bu yapının bir parçası
olarak faaliyete geçmiştir. YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü kurulduğundan bu yana Yıldız
Teknik Üniversitesi’nin ve öğrencilerinin
yararı için araştırma, geliştirme ve üretmeyi
kendine misyon edinmiştir. 15 yıllık tecrübe
ile gelişerek yoluna devam eden kulübümüz, başarılar ve ödüllerle dolu geçmişiyle
de her daim örnek alınan bir öğrenci kulübü
olmuştur.
YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü, gerçekleştirdiği faaliyetlerle sadece bir öğrenci kulübü
olmanın ötesinde mühendis adaylarıyla iş
dünyası arasındaki köprünün kurulmasına,
üyelerine teknik donanımlarının yanında ekip ruhu, liderlik, takım çalışmasına
yatkınlık gibi günümüz dünyasında kimlik
teşkil edecek kişisel özellikleri de kazandırmayı amaçlar.
YTÜ IEEE olarak vizyonumuz; mühendislik
sınırlarını zorlayarak, bilim ve teknoloji
alanındaki gelişmeleri sadece takip eden
değil aynı zamanda bu gelişmelere katkıda
bulunan ve yön veren, teknolojiyi herkesin
kullanımına açmayı hedefleyerek sosyal
sorumluluğun bilincinde olan, mühendisliğin etiğine her zaman bağlı kalabilen, kendi
üniversitemizde ve diğer üniversitelerdeki
kulüpler ile sağlıklı iletişim kurabilen, bilgi
ve tecrübe akışını çift yönlü koruyabilen
bir kulüp olmaktır. Kulübümüz içinde
bulunduğu projelerin ve yaptığı etkinliklerin
yanında “Sadece Derse Girerek Mühendis
Olunmaz!” sloganı ile de hafızalarda yer
edinmiştir.

YTÜ IEEE 2015-2016 döneminde “tıp ve
biyoloji bilimlerini mühendislik teknolojisi ile birleştirme” amacıyla kuruluşunun
2. Yılında Chapter olmuş ve IEEE Global
Platformu’nda resmen tanınmış olan YTÜ
IEEE EMBS Chapter komitesinin 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde BioForm III etkinliği
ile açılış yaptı.
11 yıllık tecrübesi ile “Geleceğine Yön
Vermek İçin Mezuniyeti Bekleme” sloganıyla yola çıkan “Sektörün En Bilinen Öğrenci
Etkinliği” 12. RLC Günleri bu sene 23-2425 Şubat 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ElektrikElektronik Fakültesi’nde gerçekleşti. RLC
günleri; elektrik-elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon ve otomotiv sektörlerinin
önemli firmalarını 3 gün süren oturumlar
ve paneller ile yakından tanıma fırsatı bulduğumuz aynı zamanda üniversite-sanayi iş
birliğine katkısı ile Ar-Ge anlamında geniş
çaplı yeniliklere fırsat sunan bir kariyer
etkinliğidir. Ülkemizdeki farklı üniversitelerden birçok öğrenciyi 3 gün boyunca
ağırlayan RLC Günleri, yoğun ilgiyle takip
edilmiştir.
Teknolojinin kalbinin attığı 11. İLTEK
Günleri, “Teknolojinin Gerisinde Kalmayın”
sloganıyla 22-23-24 Mart 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde
gerçekleşti. 4.5G teknolojisi, siber güvenlik,
biyometrik sistemler, dijital dünya, elektronik sektörü, uzay ve uydu haberleşmeleri,
nesnelerin interneti(IoT) gibi konular işlendi ve etkinliğimiz ilgiyle takip edildi. Ayrıca
24 Mart’ta –etkinliğin son günü- droneların
havada uçuştuğu, görkemli Maker Fuarı
düzenlendi. Salonun dolup taştığı etkinliğimizde geride kalan 10 yılın katılım rekoru
kırıldı.

YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü’nün yeni ekibiyle gerçekleştirdiği ilk etkinlik “Yıldızlı Projeler
Yarışması 2016 Final Günü” oldu. 15 Aralık 2015 tarihinde Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin yer aldığı panel ve geçmiş senelerin kazananlarının katıldığı bir oturum ile gerçekleştirilen Yıldızlı Projeler Yarışması 2016 Lansmanı ile proje alımına başlandı. 85 farklı
üniversiteden 333 projenin mücadele ettiği yarışmada değerlendirme kurulunun yapmış
olduğu değerlendirmeler sonucunda 4 ana kategoride 24 proje finale çıkmaya hak kazandı. 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen final günü etkinliği ile finale kalan projeler, bilim kurulu ve sanayi
kurulu tarafından değerlendirildi. Dereceye giren projeler ödüllerini akademisyenlerden ve
sanayinin önde gelen temsilcilerinden aldılar.
Her yıl daha dinamik ekipleriyle yoluna devam eden YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü’nün yapılanması Yönetim Kurulu, İdari Kurul ve Denetleme Kurulu’ndan oluşmaktadır. Yapılan bütün
aktivite, etkinlik ve organizasyonlar bu ekibin takım çalışmasının birer ürünüdür. İdari
Kurul’da yer alan bu komitelerin her biri kulübe bağlı fakat kendi içinde bağımsız olup, bir
komite sorumlusu ve sonradan seçilen yardımcılarından oluşmaktadır. Kulübün yapı taşı
olan komiteler sayesinde kulüp bünyesinde takım çalışması, ekip ruhu, iş bölümü, kriz
yönetimi gibi kavramlar nitelik kazanmaktadır. Kulüp işleyişi bu 3 yapının belli bir disiplinle çalışması ve tecrübe aktarımı sayesinde hiçbir sekteye uğramadan devam etmektedir.
Bu yıl da 23 Nisan 2016 Cumartesi günü gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulumuz ile
başarılı bir dönemin sonuna gelinmiş olup yeni Yönetim Kurulu, İdari Kurul ve Denetleme
Kurulu üyelerimizin oylarıyla belirlenmiştir.
2016-2017 Dönemi Yönetim Kurulu şu şekildedir;
Yönetim Kurulu Başkanı:
Ahmet Burak AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Tugay AKTAŞ
Yönetim Kurulu Sekreteri:
Cennet YILDIRIM
Yönetim Kurulu Saymanı:
Mehmet KARABULUT
Yönetim Kurulu Üyesi:
Sezgin SAĞLAM
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Tahsin Y. ARMAĞAN
Armağan Mühendislik ve ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

Ülkemizde Elektrik Üretim
Tesislerinin Projelendirilmesi,
Tesisi ve İşletmeye Alınması ile
İlgili Mevzuat
1. Giriş (1984 Öncesi)
Ülkemizde elektrik üretim tesislerinin inşası Kamu bünyesinde başlamıştır. Elektrik Enerjisi Üretim
santralları öncelikle şehirlerin ve sanayi tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için kamu bünyesinde kurulmuştur. İlk kurulan santraller genelde kömür yakıtlı termik santrallar, küçük hidroelektrik
santrallar ile birçok il ve ilçede tesis edilen dizel-jeneratör üniteli santrallardır.
Bu santrallardan kömür yakıtlı termik santrallar, İstanbul (İETT), Ankara (EGO), İzmir (ESHOT) gibi bazı
büyükşehir belediyelerinin dışında Kömür işletmelerinin (TKİ) bünyesinde, Hidroelektrik santrallar ise
Elektrik İşleri Etüt İdaresinin etüt ve fizibilitesi ile Belediyeler, İller Bankası ve Devlet Su İşleri
bünyesinde ve bu kuruluşlar tarafından kurulmuştur.
Belediyelerin tesis ettiği dizel-jeneratör üniteli santralların dışındaki (ki bunlar
da İller Bankası tarafından projelendiriliyordu) büyük hacimli santrallar
ilgili bakanlıkların müsaadesi ile yine Kamu bünyesindeki tekstil, şeker,
kağıt, demir çelik, gübre ve sülfürik asit, petrol rafinerisi gibi sanayi
tesislerinin elektrik ve buhar ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tesis edilen santrallar kojenerasyon olarak kurulmuştur. Bu
santrallarda genellikle kömür, daha sonraları ise fuel oil
yakılarak yüksek basınçlı olarak üretilen buhar, buhar
türbininden geçirilerek proseslerinde kullanılan basınca
düşürülürken elektrik enerjisi de elde edilmiştir. Bu
üretimlerinin kısıtlamamak için bulundukları şehirlere de elektrik enerjisi vermişlerdir. Kamu kuruluşlarının yanında bazı özel sektör kuruluşlarının
da aynı yöntemle özel izin alarak ihtiyaçları olan
buhar ve elektrik enerjisinin kojenerasyon olarak
üretmişlerdir.
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E-LINESMART
E L E K T R İ K

Donatılabilir Bürotik Priz Blokları

Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak modüler tip enerji, zayıf akım ve
multimedya prizleri ile donatılabilir, esnek yapısı sayesinde yüksek kullanım kolaylığı sağlar.
Yeni yaşam ve çalışma ortamı ürünleri ile, kullanıcılara konfor ve estetik ile birlikte işlevsellik
de sağlayan E-LINE SMART serisi;
• Donatılmış veya donatılabilir bürotik priz blokları.
• Ofis, toplantı odaları, özel çalışma alanları ve açık ofislerde her türlü masa ve mobilya
ile uyumlu yapısı.
• Günümüz ofis ihtiyaçları için enerji, zayıf akım ve multimedya pizlerinin kullanılabileceği
isteğe bağlı zengin kablo sonlandırma seçeneği.
• Alüminyum eloksal gövde (isteğe bağlı olarak siyah ve beyaz boyalı) ve polikarbon
halogen free (HF) kapaklar ile modüler yapı ve yenilikçi tasarım.
• Anahtarlı otomatik sigorta (MCB) ve/veya kaçak akım anahtarı (RCD) kullanılabilme
özelliği.
• HF kablolar ve geçmeli tip vidasız klemensler ile
birlikte tamamlanmış iç montaj, çalışır vaziyette
hazır ürün yapısı.
• İstenilen boy ve içerikte sorunsuz ve
sınırsız üretim.

■E-LINE SMART
SM-LUX I

■E-LINE SMART
SM-STD II

■E-LINE SMART
SM-STD I

■E-LINE SMART
SM-IN/D

www.eae.com.tr

■E-LINE SMART
SM-IN/S

Ülkemizde Elektrik Üretim Tesislerinin Projelendirilmesi,
Tesisi ve İşletmeye Alınması ile İlgili Mevzuat
Tahsin Y. ARMAĞAN
Armağan Mühendislik ve ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

(EVYAP sabun fabrikası ve bazı özel tekstil fabrikalarını da buna örnek verebiliriz.)
Bu tesislerin kurulması esnasında, sanayi tesislerinin bünyesinde olan santralların yöntem
ve şartnameleri sanayi tesisinin inşası sırasında
hazırlanan şartnamelere dahil edilmiştir. Bu
şartnameler genelde yurt dışında hazırlandığında,
projeleri de yurtdışında yapılmıştır. Hidroelektrik
santralların şartnameleri önce yurtdışı firmalar
tarafından daha sonra ise Devlet Su İşleri tarafından hazırlanmıştır. Belediyelerin dizel-jeneratör
üniteli santralları ile küçük hidroelektrik santrallarının projeleri ve ihale şartnameleri İller Bankası
tarafından hazırlanmıştır.
Daha sonraları, Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi
Reisliği tarafından Elektrik Santrallarının tesisi ve
Kabullerine (İşletmeye alma) ait yönetmelikler
çıkarılmıştır. Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığının
kurulması ile bu görev bu Bakanlığa devredilmiştir.
Enerji Üretimi, nakli ve dağıtımı ile ilgili olarak
değişik kuruluşların görevleri, 25.10.1970 tarih
ve 1312 sayılı Kanun ile Devlet Su İşleri ve
Belediye Elektrik İşletmeleri hariç Türkiye Elektrik
Kurumu’na (TEK) devredilmiştir. !982 yılında
da Belediye Elektrik İşletmeleri Türkiye Elektrik
Kurumu’na (TEK) devredilmiştir.
Bu dönemde Elektrik ve Enerji tesisleri için geçerli
yönetmelikler;
09.12.1978 tarih ve 16484 sayılı Resmi Gazete’
de yayınlanan “Elektrik Enerji Tesisleri Proje
Yönetmeliği”
Santralların Tesis Yönetmeliği, Santralların Kabul
Yönetmeliği çıkarılmıştır.
Yine yaptığımız incelemede elektrik enerjisi
üretmek üzere ilgili Bakanlığın veya Bakanlar
Kurulu’nun müsaadesini alarak kurulan kamu
fabrikalarına ait santralların birçoğunun tesisten
önce veya sonra proje onaylatmadığı gibi kabul
işlemini yaptırmadığı görülmüştür.
2. Özel Sektör Enerji Üretim Dönemi
(1984-2001 Arası Dönem)
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Ülkemiz yönetimi, 1984 yılında Kamunun Elektrik
Enerjisi Üretiminden çekilmesi ve bu yatırımların
özel sektör tarafından yapılması kararını almıştır.
Bu karar çerçevesinde 1984 yılında yürürlüğe
giren, Türkiye Elektrik Kurumunun (TEK) dışındaki kuruluşların elektrik üretim tesisi kurma ve

işletmesine olanak sağlayan 3096 sayılı yasa ve
bilahare bu yasa kapsamında yayınlanan yönetmelikler çıkarılmıştır. Ancak bu kanun ve yönetmelikler daha ziyade sanayi tesislerinin ve benzeri
kuruluşların kendi ihtiyacı olan elektrik ve ısı enerjisi üretimi için müsaade vermekte idi. Kurulacak
enerji üretim tesisinin ismi Otoprodüktörveya
Otoprodüktör Grubu olarak adlandırılmıştı. Fakat
bu konuda eğitilmeyen ve gerekli bilgi verilmeyen
özel sektör bu tesislerin kurulumuna ancak 1992
yılında Kojenerasyon ile başlayacaktı.
Böylece doğal gaz, fueloil ve kömürden üretilen
buhar, sıcak su, sıcak hava gibi ısı enerjileri kojenerasyon sistemi olarak %90’lara ulaşan verimle
elektrik enerjisi ile birlikte üretilip ülkemizin ithal
enerji girdilerinin azaltılmasında büyük tasarruf
sağladığı gibi sanayicilerimize büyük tasarruf ve
çevre için yüksek emisyon kazançları temin ederken, ülkemizin enerji arz açığının kapanmasına da
yardımcı olmuştur.
Bu dönemde, 02.09.1988 tarih ve 19917 sayılı
Resmi Gazete’ de yayınlanan, Elektrik Enerjisi
İmdat Gurupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat
Yönetmeliği çıkarılmıştır.
Fakat çıkarılan bu kanun ve yönetmeliklerin devamında gerek idari gerekse teknik yönetmelikler
hazırlanmamıştı. Bu sebeple sorunlar çok başlı
olarak karşılıklı görüşmeler ile çözülebiliyordu.
Örnek olarak:
• TEİAŞ TM ine bağlanacak üretim ünitesi kapasitesi için sınır getirilmişti. Gereğinde revize ettiğiniz
üretim ünitesindeki 250 kW güç artışını dahi
resmi olarak onaylatma ve devreye alma hakkınız
yoktu.
• 10 MW ve üstü üretim tesislerinin elektrik bağlantısı için TEİAŞ TM den fider tahsisi almanız ve
bu merkeze kadar en az 3/0 MCM kesitinde ENH
veya kablo tesis etmeniz gerekiyordu. Hatta her
büyüklükteki santral için bu bağlantının yapılması
istendi.
• Gerek tesis edeceğiniz ENH gerekse TEİAŞ TM
de yapacağınız ilave işler ile ilave olarak tesis
edeceğiniz Dağıtım Merkezlerini bedelsiz olarak
ilgili kuruluşlara devretmeniz gerekiyordu.
• Proje yapımı ve onayı için kriterler belirlenmemişti. Her proje onayında yeni istekler gündeme
geliyordu.

Ülkemizde Elektrik Üretim Tesislerinin Projelendirilmesi,
Tesisi ve İşletmeye Alınması ile İlgili Mevzuat
Tahsin Y. ARMAĞAN
Armağan Mühendislik ve ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

• Kabul işlemi ve devreye almalarda Kamu kuruluşlarına uygulanan şartnamelerdeki hususlar
dikkate alınınca tesis sahibinin tüm test esnasında
ve kabul yapılıncaya kadar olan üretimlerini sisteme bedelsiz vermesi isteniyordu. Aynen proje
onayında olduğu gibi kabullerde de devamlı yeni
isteklerle karşılaşılıyordu.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TEK veya
TEDAŞ-TEİAŞ arasında bir koordinasyon sağlanamadığından anlaşmalar, izinler ve proje onayı
ile kabuller çok zaman alıyor, bazen çözümsüzlük
sebebi kurulan santral devreye alınamıyordu.
Her şeye rağmen, 3096 sayılı yasa ve Özel sektör
- Kamu arasındaki karşılıklı iyi niyetli görüşmeler ve üretilen çözümler, Ülkemizde Özel Sektör
Enerji Üretiminin temelini atmıştır.
Tesis ve kabullerde karşılaşılan sorunları nispeten
gidermek için 07.Mayıs.1995 tarih ve 22280 No.lu
Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektrik Tesisleri
Kabul Yönetmeliği” çıkarılmıştır.
Fakat kojenerasyon sistemleri her zaman olduğu
gibi ekonomi ve çevre açısından büyük faydaları
olmasına rağmen hiç teşvik görmemiştir.
3. Lisanslama Dönemi
(2001-2014 Arası Dönem)
Enerji sektörünün ve bilhassa Elektrik Enerjisi
sektörünün liberalleştirilmesi kararı alınarak
20.02.2001 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu çıkarıldı. Bu kanunun tatbikatı için 6 ay
uyum arası verildi ve enerji yatırımları 6 ay için
durdu. Daha sonra Lisans müracaatları alınmaya
başladı,
Bu kanun gereğince elektrik üretim tesislerinin
Lisans alması gerekiyordu.
Bu Lisanslar;
1. Otoprodüktör Lisansı,
2. Üretim Lisansı,
Primer enerji kullanımına bağlı olarak;
1. Termik santrallar
(Doğal Gaz, Kömür, Sıvı Yakıtlar v.s.)
a. Kojenerasyon,
b. Kombine Çevrim
2. Hidroelektrik Santrallar
3. Rüzgar Santralları
4. Jeotermal Santrallar
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5. Biogaz, Biokütle yakıtlı Santrallar

Olarak gruplara ayrılmıştır.
Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile müsaadesi
Otoprodüktör Grubu olan tesislere Üretim Lisansı
alma mecburiyeti getirildi. Böylece Otoprodüktör grubu sistemi kaldırılarak batının IPP olarak
isimlendirdiği bağımsız ticari üretim şirketleri
yaratılmış oldu.
Ancak her zaman olduğu gibi mevzuat yurt dışı
örneklerinden alındığı için sorunlar başladı;
1. Otoprodüktör santralı kuracak şirketlerin hisselerinin tamamının nama yazılı olması isteniyordu.
2. Üretim santrallarının baralarına direkt hat tesisi
ile fabrikaların bağlanmasına kanun ve yönetmeliklerde olmasına rağmen müsaade edilmiyordu.
3. İletim ve dağıtım ayrımı tam olarak tarif
edilemediğinden daha önce iletime bağlanmış
olan otoprodüktör santrallar dağıtıma bağlı kabul
ediliyordu. (Daha sonra 212 sayılı Kurul Kararı ile
nispeten düzeltildi)
4. Enerji iletiminde alınan bedeller artırıldı ve
mükerrerlikler uygulandı.
5. Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında
ölçüm yerleri ölçümün nasıl yapılacağı konusu ile
uygulamalarında hatalar yapılıyordu.
6. Barasına bağlı tüketim tesisleri olmasına rağmen veriş ve çekiş sistem kullanım bedelleri tüm
santral gücü üzerinden alınıyordu.
7. Dağıtım ile yapılan anlaşmalarda güç bedeli
olmadığı halde cezalar güç üzerinden tarif ediliyordu.
8. PDMUM uygulamalarının tam olarak açıklanmaması ve yapılar hatalar sebebi ile üretim
şirketlerinin üzerindeki maddi yükler arttı.
9. Enerji iletiminde Dağıtım şirketlerinin iletime
ödediği bedeller üretimden fazlası ile talep edildi.
10. TEDAŞ ve TEİAŞ’ın finansman zorluğu olduğu
durumlarda bu şirketlere devir edilmek üzere
yapılan tesislerin geri ödemesi on yıl olduğu halde
ödeme miktarları çok düşük olarak hesaplandı.
11. Rüzgar enerjisi konusunda yapılan müracaatlar çok geç neticelendirildi.
12. Otoprodüktörler için tarifelere konulan Emre
Amade Bedeli çok yüksek olduğu gibi uygulamada da hata yapılarak büyük bedeller talep edildi.
Bazı otoprodüktörler santrallarını kapatmak
zorunda kaldı.

800A’den 6300A’e kadar üç farklı kasa boyutuyla DMX3, yüksek
koruma kapasitesi ve kompakt tasarımı bir arada sunuyor.
LCD ekranlı koruma ünitesiyle kullanımı daha da kolaylaşan
DMX3 serisi, 100kA’e kadar kesme kapasitesiyle panonuzda
görev almaya hazır.
In
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25 kA

36 kA

50 kA
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DPX3
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DX3
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13. Uygulamalarda 0,4 kV üretim yapan jeneratörlerin izole olarak çalıştığı kabul edilerek Lisans
verilmesinin gerek olmadığı belirtildi ve bu görüş
2 yıl gündemde kaldı.
Projeler konusundaki bazı sorunları gidermek için
16.12.2009 tarih ve 27434 sayılı Resmi Gazete’
de yayınlanan “Elektrik Tesisleri Yönetmeliği”
yürürlüğe konularak 16.12.2009 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Ancak bu yönetmelik
tam olarak uygulanamadığından 30.12.2014
tarihinde , 29221 sayılı mükerrer Resmi Gazete’
de yayınlanan yeni “Elektrik Tesisleri Yönetmeliği”
çıkarıldı.
Bu ve buna benzer mevzuattan kaynaklanan
olumsuzluklar yatırımcıları yıldırmadı ve enerji
yatırımları hızla ilerledi.
4. 2. Lisanslama Dönemi (2014 Ve Devamı)
4628 sayılı elektrik Piyasası Kanunu 2013 yılında
6446 numaralı Elektrik Piyasası Kanunu olarak
tadil edilerek yürürlüğe girdi. (30.03.2013)
Bu Kanun gereğince Elektrik Piyasaları faaliyetleri:
a. Üretim Faaliyeti
b. İletim Faaliyeti
c. Dağıtım Faaliyeti
d. Toptan Satış Faaliyeti
e. Perakende Satış Faaliyeti
f. Piyasa İşletim Faaliyeti
g. İthalat Faaliyeti
h. İhracat Faaliyeti
olarak belirlendi.
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen
Otoprodüktörlük faaliyeti kaldırılarak üretim faaliyeti tek tip olarak Üretim Şirketi olarak belirlendi.
Dolayısı ile Otoprodüktör tesisi olan şirketler de
Üretim Şirketi oldu.
Üretim Lisansının da iki aşamada uygulanacağı
belirtildi:
1. Ön Lisans
2. Lisans
Bu Kanunla Lisanssız Üretim tanımlanarak
otoprodüktörlüğün yeri Lisanssız Kojenerasyon
olarak veya genel olarak Lisanssız Üretim olarak
dolduruldu.
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6446 sayılı Kanunun çıkarılmasından önce her
ne kadar Sivil Toplum Kuruluşlarının ve bilhassa

TÜRKOTED Derneğimizin görüşleri alında da her
zaman olduğu gibi Kanunun yazılımı ve görüşülmesinde öneriler fazla dikkate alınmadı. Uygulama
için açıklamalar da tebliğler ile mevzuat yurt dışı
örneklerinden alındığı için sorunlar başladı.
Öncelikle kanunda otoprodüktörlerin müktesep
haklarının devam edeceğinin belirtilmiş olmasına
rağmen;
1. Otoprodüktörlerin, Üretim Şirketine dönüşmesi
sebebi ile bağlı olduğu kendi şirketine ait fabrikasına fatura tanzim edecek mi?
2. Otoprodüktörlerin, Üretim Şirketine dönüşmesi
sebebi ile kendisine bağlı olan fabrika bu bağlılığı
devam ettirebilecek mi?
3. Otoprodüktörlerin, Üretim Şirketine dönüşmesi
sebebi ile tarifelerde belirtilen Emre Amade Bedeli
uygulanacak mı?
Soruları gündeme geldi. Bu sorular Emre Amade
uygulaması dışında çözüldü.
Ancak;
1. Emre Amade uygulaması kısmen düzeltilmesine rağmen halen tarifi ve uygulaması hatalı olarak
yapılmaktadır.
2. Mevcut santralların tadilatlarında ilaveler Ön
Lisans kapsamına girmemesine rağmen Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Ön Lisans
proje onayı talep edildi.
3. Otoprodüktörlerden, Üretime dönüşen şirketlerin Lisans tadili esnasında Ön Lisans ‘da belirtilen
Ana Sözleşme değişikliğinin yapılması istendi.
4. Tarifelerde yapılan değişiklikler ile 2. Ve 3. Grup
tarife yapıları kaldırıldığı için ilk kurulduğunda
dağıtıma bağlı olup 212 sayılı Kurul Kararı ile
iletime bağlandığı onaylanan santralların yeniden
dağıtıma bağlı olarak kabul edileceği endişesi
yaşandı.
5. Tarifelerde yapılan değişiklikler ile Dağıtıma
bağlı santralların sisteme verdikleri enerji için
çift terimli tarife uygulaması getirildi. Bu husus
bilhassa Lisanslı veya Lisanssız olarak şirketlerin
kendi tüketimleri için kurmuş oldukları santrallarda sisteme verdikleri az miktarda enerji için büyük
ödemelere sebep olmaktadır.
6. Kojenerasyon santrallarına da uygulanan, sıfır
bakiye, dengesizlik, sistem işletim bedelleri çok
yüksek değerlerde artmıştır.
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Bu uygulama, ürettiği enerjinin tamamını dağıtım
sistemine veren yenilenebilir enerji üretimlerinin
maliyetlerinin çok fazla artmasına sebep olmaktadır.
Tüm bunların yanında Kojenerasyon sistemleri
için hiçbir teşvik uygulanmadığı gibi yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen yakıtları Gaz Motor-Jeneratör üniteleri için uygulanan KDV muafiyeti
verimli Kojenerasyon sistemleri için uygulanmamaktadır.
Dolayısıyla, Kojenerasyon sistemlerinin sanayideki fosil yakıt kullanımını ve primer enerji maliyetini
önemli ölçüde azaltarak ülke sanayi üretimine
yaptığı katkı göz ardı edilmektedir.
Bu ve benzeri hususların yanında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulamaya
konulan yönetmeliklerin açıklama tebliğlerinin
yayınlanması gibi hususlar da yatırımcıyı tedirgin
etmektedir.
Ayrıca bilhassa dağıtım sistemine bağlanacak
Lisanslı veya Lisanssız santrallar için;
Gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse
TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Dağıtım Şirketleri
tarafından farklı uygulamalar istenen;
1. Step-up trafoların bağlantı şekli,
2. Dağıtım sistemindeki bağlanabilme oranı,
3. Yedek ve Ana sayaç sistemlerinin tek pano
üzerinde olması,
4. Dağıtım sistemindeki otopfider donanımlarının
yeri ve şekli,
5. TEİAŞ TM deki fidere otopfider donanımı
yapılmayacağı,
6. Lisanssız Kojenerasyon sistemlerinde verim
hesabı için dikkate alınacak C katsayısının düzeltilmesi
7. Yenilenebilir enerji üretiminde iç ihtiyaç enerjisinin başka bir kaynaktan alınıp alınamayacağı?
Gibi hususlar EPDK ile gerek Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, gerekse TEİAŞ ve TEDAŞ
koordinasyonunda yapılacak toplantılarda Sivil
Toplum Kuruluşlarının görüşleri de alınarak
çözüme kavuşturulmalı ve sistem birliği için tebliğ
olarak tüm ilgili kuruluşlara yayınlanmalıdır.
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Tesisleri Projeleri konusundaki sorunları gidermek için 16.12.2009 tarih ve 27434 sayılı Resmi
Gazete’ de yayınlanan “Elektrik Tesisleri Yönetme-

liği” yürürlüğe konulduğunu ve 16.12.2009 tarihli
Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığını, ancak
bu yönetmeliğin de tam olarak uygulanamaması
sebebi ile 30.12.2014 tarihinde, 29221 sayılı mükerrer Resmi Gazete’ de yayınlanan yeni “Elektrik
Tesisleri Yönetmeliği” çıkarıldığını belirtmiştik.
Bu yönetmelikler ile bağlantılı olarak 06.11.2015
tarih ve 29524 sayılı R.G. tede yayınlanan “Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği” yürürlüğe
konulmuştur. Bu yönetmeliklerin de tam olarak
uygulanamayacağı görülmektedir. Bu yönetmeliklerin tam olarak uygulanamamasının sebepleri;
- Yönetmelikler, ülkemizdeki mühendislik eğitim
sistemi ve yapısı dikkate alınmadan batılı ülkelerden kopya olarak alınmaktadır.
- Çıkarılan yönetmeliklerde bahsedilen uzmanlık
dallarında mühendisler yetiştirilmeden ve yönetmeliğin uygulanabilmesi için geçiş süresi konulmadan yürürlüğe konulmaktadır.
- Yönetmeliğin kapsadığı hususlar ile ilgili açıklama tebliği yapılmamaktadır. Yönetmelik maddeleri
ile ilgili olarak her uzman kendine göre yorum
yapabilmektedir.
şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Eminim ki, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ ve Dağıtım
Şirketleri ile Sivil Toplum Teşekkülleri birlikte
yapacakları çalışmalar ile, en iyi projelerin üretilmesini sağlayacak yönetmelikler ve yöntemler
hazırlayacak, yatırımların aksamadan yürütülmesi
ile uluslararası proje ve anahtar teslimi enerji sistemleri taahhüdü yapabilen firmalar kurulmasını
sağlayacaklardır.
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Enstrümantasyon Kabloları
ve Seçim Kriterleri
Enstrümantasyon kabloları, analog ve dijital sinyal iletimlerinde, zor şartlarda kullanılmak üzere geliştirilen iletişim kablolarıdır. Bu kablolar sıklıkla endüstriyel tesisler, rafineri, petrokimya tesisi, enerji santrali,
doğal gaz çevrim ve dolum tesisi vb. gibi sanayi kuruluşlarında kullanılır. Bunun dışında alışveriş merkezleri, okullar, oteller, ticari binalar bu kabloların diğer kullanım alanlarını oluşturur. Sahip oldukları kılıf
özellikleri bakımından yangına dayanıklılık, alev iletmezlik, yağa, benzine, yakıt yağına, çözücü maddelere ve haşerelere dayanıklılık, düşük sıcaklıklarda kullanıma uygunluk, UV dayanıklılık, yüksek sıcaklıklara
dayanıklılık gibi zor şartlar altında kullanıma uygundurlar. Bu kabloları üretmek için, üreticinin belli bir
tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Kablonun teknik olarak dizaynı ayrıntılıdır. Üretimdeki işçilik
payı fazladır. Sahip olduğu özellikler bakımından başarıyla geçmesi gereken testler fazladır. Bu sebeple
enstrümantasyon kabloları katma değeri yüksek kablolardır. Enstrümantasyon kabloları temel olarak EN
50288-7, PAS 5308 part 1&2, BS 5308 part 1&2 standartlarına göre alçak gerilim hatlarında çalışmaya
uygun olarak üretilirler. Çalışma gerilimleri 90V, 300V, 500V, 300/500V, 600V ve 1kV’dir.
1.1 Enstrümantasyon Kablolarının Tanımlanması
Her kablo tipinde olduğu gibi bu kabloların da tanımlanması için çeşitli sembollerden ve harflendirmelerden yararlanılır. Bu isimlendirmeler Çizelge 1.1, Çizelge 1.2 ve Çizelge 1.3’teki gibidir.
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Çizelge 1.1 Enstrümantasyon kablolarında kullanılan izole/kılıf materyalleri kısaltma isimlendirmeleri

Çizelge 1.2 Enstrümantasyon kablolarında kullanılan zırh materyalleri kısaltma isimlendirmeleri
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Enstrümantasyon Kablosu
Kod Kısaltmaları
Çizelge 1.3 Enstrümantasyon kablolarında kullanılan ekranlama materyalleri kısaltma isimlendirmeleri
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* Enstrümantasyon kablolarında kullanılan temel standartlar ise Çizelge 1.4’teki gibidir.
Çizelge 1.4 Enstrümantasyon kablolarında kullanılan standartlar

* Bu kablolarda yapılan testler ve standartları Çizelge 1.5’teki gibidir.
Çizelge 1.5 Enstrümantasyon kabloları genel test standartları

1.2.Enstrümantasyon Kablosu Yapısı
Aşağıda enstrümantasyon kablolarının genel yapı özellikleri maddeler halinde verilmiştir.

1.2.1 İletken
Enstrümantasyon kablolarının iletkenleri, iletken standartlarına uygun (Çizelge 1.4’te verilmiştir)
çıplak veya kalaylı bakırlardan oluşur. Bu bakırlar solid (mono, tek tel) veya bükülü bakırlardan
oluşabilir. Bu kablolarda bakırların seçim kriteri sahip olduğu direnç değerleridir. Dirence uygun
kesit bilgisi ve kablonun boyut hesaplamalarında önemlidir.
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1.2.2 İzole (Yalıtkan)
Gelişen malzeme teknolojisi ile beraber izole
malzemeleri çeşitlilik göstermektedir. Temel olarak enstrümantasyon kablolarında şu plastikler
kullanılır;
• PVC (Polyvinyl chloride)
• PE (Polyethylene)
• XLPE (Cross-linked Polyethylene)
• PP (Polypropylene)
• HFFR (Halogen free flame retardant compound)
• Silikon
• EPR (Ethylene propylene rubber)
Kablolarda bakılması gereken kritik değerlerden
birisi işletme sıcaklığı verileridir. Çalışan bir kabloda iletkenden geçen akıma karşı bakır üzerinde
sıcaklık oluşur. Bu sıcaklık doğrudan izole malzemesine etki eder. Bu noktada izole malzemesinin ilgili gerilim değerlerinde yalıtkanlık özelliğini
kaybetmemesi gerekir. Farklı plastikler ile farklı
sıcaklık dayanımları karşılanabilir. Örneğin PVC
ile maksimum 70ºC’ye dayanım sağlanırken
XLPE ile maksimum 90ºC’ye, PE ile maksimum
80ºC’ye, HFFR ile maksimum 70ºC’ye kadar
dayanım sağlanabilir. Tabi bu dayanımlar mühendislik çalışmaları sonucu artırılabilmektedir.
Örneğin 70ºC’ye dayanan PVC özel katkılar ile
sıcaklık dayanımı 90ºC’ye yükseltilebilmektedir.
Yalıtkan malzemelerde izolasyon direnci değerlendirilmesi gereken bir diğer özelliktir. İzolasyon
direnci, yalıtkanın elektrik akımına karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. İzolasyon direnci
meger ölçü aletleri vasıtasıyla ölçülür. Kataloglarda bu direnç değeri beyan edilmektedir.
1.2.3 Ekranlama Elemanları
Doğal veya elektrikli cihaz kaynaklı girişimlerin
önlenmesinde ekran yapısı kullanılır. İletilen
sinyalin, doğal veya doğal olmayan sinyaller
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tarafından bozulmasının engellenmesine ekranlama denir. Ekranlama, kabloyu elektromanyetik
olarak bu tür etkilere karşı izole edilmesini
sağlar. Literatürde farklı ekranlama yapılarından
bahsedilir. Bunlardan bazıları;
• ALPES folyo ve toprak telinin beraber kullanılması,
• Çıplak bakır veya kalaylı bakır tellerden örgü,
• Galvanizli çelik tel örgüdür.
Bu ekranlama yapıları tek başına veya çeşitli
kombinasyonlarla kullanılabilir. Enstrumantasyon kablolarında sıklıkla ikilenmiş damarlar
ALPES folyo ve toprak telinin beraber kullanılması ile ekranlanır. Genel kablo yapısı da ALPES
folyo ve toprak telinin beraber kullanılması ile
ekranlanır.
1.2.4 Ara Kılıf
Ara kılıf koruyucu bir katmandır. Kabloda zırh
veya metalik ekran var ise önceki katmanların
metalik malzemeden dolayı ezilmemesi için ara
kılıf kullanılır. Ara kılıf materyali çeşitli geliştirmelerle fiziksel ve yangına karşı dayanıklılığı artırılır.
Bunun yanında müşteri özel isteklerine göre
(örneğin yağa dayanım özelliği) artırılabilir.
1.2.5 Metalik zırh veya metalik ekran
Kablolarda zırhın temel görevi, içinden akım geçen damarları fiziksel etkenlere karşı koruyarak
sinyal iletiminin devamını sağlamaktır.
Sıva altında, toprak altında, duvar arkasında
kullanılan kablolar haşereler ve kemirgenler için
bir hedeftir. Zırh katmanı haşere ve kemirgenlerden gelecek zararı önler. Bir farenin ısırarak
ulaşabileceği iletkenin kısa devre yapmasını veya
olası çıkabilecek yangınların önünü keser. Buna
ek olarak herhangi bir patlama anında kablo
bütünlüğünü zırh korur. Farklı zırhlama elemanları mevcut olmakla beraber enstrümantasyon
kablolarında galvanizli çelik tel sargı (SWA),
galvanizli çelik tel örgü (SWB) veya çelik bant
zırlama (STA) uygulamaları mevcuttur.

Enstrümantasyon Kabloları ve
Seçim Kriterleri

1.2.6 Dış kılıf
Kablonun çevresel etkilere maruz kalan ve kozmetik açıdan kabloyu gösteren kısım dış kılıftır. Dış kılıf
materyali çeşitli etkenlere
karşı kabloyu korur. Bunlardan bazıları;
• Yangına dayanım,
• Alev iletmeme,
• Yağa dayanım,
• Yüksek sıcaklıklara dayanım,
• Yağa, benzine, solvent ve türevlerine dayanım,
• Alifatik ve aromatik hidrokarbonlara dayanım,
• Bükülme, burkulma dayanımı,
• Kemirgen ve haşerelere dayanımdır.
Kablolarda bakılması gereken kritik değerlerden
birisi işletme sıcaklığı verileridir. Çalışan bir kabloda
iletkenden geçen akıma karşı.
Bu maddeler genelde enstrumantasyon kablosundan istenen özelliklerdir. Dış kılıfın bu dayanım
özellikleri teker teker kullanılabileceği gibi bir arada
da üretilip kullanılabilir. Farklı kablo tiplerinden
beklenen bu maddelerden farklı kılıf dayanımları da
mevcuttur.
1.2 Kablo Konstrüksiyonu
Enstrümantasyon kabloları temel olarak EN 502887, PAS 5308 part 1&2, BS 5308 part 1&2 standartlarına göre alçak gerilim hatlarında çalışmaya
uygun olarak üretilirler. Bu standartlar genellikle
Avrupa’da tercih edilir. Her devletin kendine ait
standartları ve kabulleri vardır. Temel olarak
Türkiye’de de EN 50288-7 standardı ışığında TS EN
50288-7 kullanılmaktadır. Bu standartların dışında
müşteriler tarafından istenen ek özellikler kablo
dizaynında etkili olur. Projenin planına göre müşteri
ile kablo üreticisi anlaşarak malzeme et kalınlıkları,
malzeme özellikleri, bakır yapısı, dış kılıf rengi vb.
gibi özelliklerde değişiklik yapabilir.
1.3 Kablo Katalogları ve Üretici Firma
Kablo ihtiyacı doğduğu zaman öncelikle projelendirme ve istenilen özellikler uygulayıcı tarafından
belirlenmelidir. Daha sonra üretici firmalar ile temasa geçilmelidir. Eğer uygulayıcı istediği özellikleri
doğru bir şekilde tarif ederse üretici firma onun
için kablo tiplerinden uygun olanları önerebilir.
Doğru iletişim için uygulayıcı tarafından oluşturulan
şartnameler veya uzman kişiler tarafından doldurulan formlar kullanılır. Üretici firmaların kendine
ait katalogları bulunur. İlgili kataloglara firmaların
web sitelerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir.
Bu kataloglarda kablolara ait özellikler ve kablo
görselleri verilir. İncelenmesi gereken ilk özellik
kablo yapı özellikleridir. Kablo isimleri yapısına
göre çeşitlenerek farklılık gösterir. İstenilen yapıya
karar verildikten sonra kablonun geçtiği testlere

ve elektriksel değerlerine bakılır. Eğer kablonun
geçmesi gerektiği testlere ek olarak uygulayıcının
istediği başka testler varsa bu bilgiler üretici firma
ile paylaşılmalıdır. Bir üreticinin Ar-Ge departmanına sahip olması onun sektöre yeni fikirler sunan
bir firma olduğuna işaret eder. Ar-Ge departmanına
sahip bir firma ile çalışmak uygulayıcı tarafından
kabloya yapılmak istenen ek testlerin veya ek
uygulama ve dizayn geliştirmelerinin önünü açar.
Ar-Ge departmanına sahip bir üretici ile çalışılırsa
uygulayıcının kendine özel istediği kablo dizaynları
oluşturmak mümkündür.
1.4 Enstrümantasyon Kablosu Seçimi
Kabloların doğru yerde doğru görev için kullanılması, iletilen sinyal bütünlüğü ve maliyetler için
önem arz eder. Data iletişimi için veri aktarmanın
ihtiyaç olduğu bir bölümde data kablolarının yerine
maliyeti daha az olacak şekilde kontrol kablosu
seçilip kullanılması o bölgede doğru seçimin
yapılmadığı anlamına gelir. Dolayısı ile istenen
verim alınamayan kablo kusurlu bulunacak tekrar
aynı tipte kabloyu farklı üreticilerden almak için
masraf yapılacaktır. Fakat bu yanlış seçilen kablo da
sorunu çözmeyecek maliyetleri önceden planlanan
projelerde sapmalara neden olacaktır. Enstrümantasyon kabloları alçak gerilim uygulamalarında
kullanılan kablolardır. Hem analog hem de dijital
sinyal iletimi için kullanılabilirler. Bu kablolar ile 1
kV’ye kadar iletim yapılmaktadır. Üretim tesislerinde panolarda, cihazlar arası haberleşmelerde,
kritik proses kontrollerinde, fiziksel koşulların zorlu
olduğu bölgelerde (dondurucu soğuklar, benzinin
gölet şeklinde birikme ihtimalinin olduğu bölgeler
vs.) tercih edilirler. Bu kablolar genellikle üretim
tesislerinde kullanılırlar. Dolayısıyla tesislerin
yapımında bir kablo projesi ile yapılandırılırlar. Bu
projelerde elektrikli cihazların konumu kabloların
yerleştirilmesi açısından önem arz eder. Patlama
ihtimalinin fazla olduğu bölgelerde özellikle zırhlı
dizaynlar tercih edilmelidir. Kritik proses işlenen ve
alarm sistemlerinin bulunduğu bölgelerde ekranlı
dizaynlar tercih edilmelidir. Bu kabloların incelenmesi gereken ana özellikleri aşağıda belirtildiği
gibidir ve bu özellikler projelerin ihtiyaçlarına göre
değişiklik gösterir;
• Kablonun L/R oranı (μH/Ω)
• İletken direnci (Ω/km)
• Çalışma gerilimi (V)
• Kapasite değeri (nF/km)
• Kapasite dengesizliği (pf/m)
• Kablonun işletme sıcaklığı (0C
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Bahsedilen bu özellikler kabloların test standartlarında anlatılır. Standartlarda verilen test metotlarına uygun
cihazlarla kalite laboratuvarlarında kablo test edilir. Eğer kablonun test sonuçları standardın bahsettiğine
uygunsa ilgili kablonun geçtiği standartlar kataloglarda ve datasheet ile beyan edilir.
1.5 İyi Bir Enstrümantasyon Kablosu
Enstrümantasyon kablosu alçak gerilim uygulamalarında analog veya dijital sinyal göndermek için iyi bir
seçimdir. Bu kabloların üretimi için üretici firmanın belirli bir tecrübeye sahip olması gerekir. Kaliteli üretimi
ilke edinmiş bir firmadan alınan kablolar uzun ömürlüdür. Kısaca maddeler halinde iyi bir enstrümantasyon
kablosunun olması gereken özelliklerini sıralayalım.
• Kablo yapısını oluşturan hammaddelerin kaliteli olması gerekir. Kaliteli hammadde ancak belirli bir fiyat
politikası olan firmalar tarafından kullanılır. Özellikle son yıllarda Çin malı kablo ve rekabetin artması sonucunda saflık dereceleri çok düşük bakırlarla, testlerden geçemeyen ama kataloglarda testi geçtiği beyan
edilen kablolarla sıklıkla karşılaşmaktayız.
• Bu kabloların birçoğunda ALPES ve PES bant gibi ekranlamada, nemi önlemek için kullanılan bant uygulamalarına rastlanır. Bu bantların muntazam bir şekilde uygulanması kabloda bütünlüğü sağlamada kritik
öneme sahiptir. İyi atılmış bir bant dış kılıfta kozmetik açıdan göze hoş görünen bir görünüm oluşturur.
• Uygulayıcının isteklerine üreticinin doğru cevap verebilmesi önemlidir. Bu durum üreticinin tecrübesini ve
farklı malzeme türlerini bir araya getirebilme yeteneğini gösterir.
• Uygulayıcı kablodan beklediği özellikleri belirlemelidir. Sıva altında kullanılacak bir kablo için UV dayanım
özelliği istemek sadece uygulayıcının maliyetlerini artırır. Uygulayıcının kablo hakkında tecrübesi yok ise
ihtiyaçlarını kablo üzerinde uzmanlaşmış satış personelleri ile paylaşmalıdır.
• Standartlara uygun bir kablo oldukça önemlidir. Üreticinin hangi standartlara uygun kablo ürettiği sorulmalıdır. Kablosunda standart veren bir firma kablosunun ilgili standarda uygunluğunu beyan eder.
• Kabloyu güvenilir kılmanın bir başka yolu kalite raporlarıdır. Üretimi yapılmış enstrümantasyon kablosuna
ait test edilmiş ve değerlendirilmiş kalite raporları bulunmalıdır. Bu üretici firmanın bir kalite departmanına
sahip olmasını gerektirir.
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Elektrik Tellerindeki
Kırmızı-Beyaz Küreler /
İkaz Küreleri
Elektrik telleri arasına dizilmiş kırmızı-beyaz kürelerin varlığı hepimizin bir şekilde dikkatini çekmiştir. Peki bu kürelerin ne işe yaradığını,
hangi malzemeden üretildiğini ve uygulamadaki önemini biliyor
musunuz? Yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
İkaz Kürelerine Genel Bir Bakış
Elektrik telleri arasına dizilmiş bu küreler ikaz küresi olarak adlandırılmaktadır. Elektik telleri üzerine, alçaktan uçan uçak ve helikopterleri
engellere karşı uyarmak amacıyla yerleştirilmektedirler. Bununla
birlikte, ikaz kürelerinin gün ışığındaki kullanımı yüksek iletim hattı ve
nehir geçen iletim hattı kablolarını işaretlemektir.

Şekil 1: İkaz Küresinin İletim Hattı Üzerinde Görünümü
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Genelde havaalanlarına yakın yerlere ve üzerinden kablo çekilen
nehir, göl, fiyord, vadi, yol, demiryolu, inşaat alanı ve boru hatlarında
kullanılmaktadırlar. Diğer kullanım mekanları ise şu şekilde sıralanabilir: askeri üslerin, polis istasyonlarının, helikopter rotalarının
ve diğer alçak uçuş bölgelerinin yakınları. İkaz küreleri en üstteki
iletkenin, kablo koruyucunun üstüne veya en üstteki yüksek gerilim
kulelerinin üzerine takılmaktadır.

Kürelerin sahip olduğu yüksek rijidite akustik
gürültülerle birlikte iki küre arasındaki tıkırtıları
ve titreşim yorulması problemlerini havadan
geçen iletken üzerindeki tüm kullanım ömürleri boyunca önlemektedir.

Şekil 2: İkaz Küresi
İkaz Küreleri Hakkında Anahtar Bilgiler
İki yarımküreden oluşan ikaz küreleri, havadan geçen iletken üzerine iki cıvatalı klemp ile
bağlıdır. İkaz kürelerinin temel unsurları ise
UV ve ozona dayanıklı materyalleridir. Özel
kurulum mekanizma tek bir hat teknisyeninin
kolaylıkla ikaz küresini iletken üzerine yerleştirmesine olanak tanımaktadır.

Bununla birlikte, yüksek gerilim hatlarını görülebilir yapan (özellikle alçak uçuş yapan pilotlar için) ikaz kürelerinde renk seçimi oldukça
önemli bir konudur. Kürelerin kurulumu
sırasında beyaz, kırmızı, turuncu gibi renkler;
kürenin kullanıldığı alanın arka plan renklerine
göre seçilmelidir. Kürelerin görünülebilirliğini
sağlamak amacıyla, seçilen ikaz kürelerinin
renkleri ile kürenin kullanıldığı çevre renklerinin arasında kontrast olmalıdır.
İkaz küreleri hakkında diğer önemli bir bilgi
de ikaz kürelerinin kullanımının Uluslararası
Sivil Havacılık Örgütü’nün (International Civil
Aviation Organization/ICAO) koştuğu spesifikasyonlardan (6. Bölüm 14. Ek) biri olmasıdır.
İkaz Kürelerinin Kurulumu
İkaz küreleri, yukarıdan geçen kuleye ait
yıldırımdan koruma toprağının asma halatına monte edilmektedir. İki küre arasındaki
yabancı menşeili bir firma tarafından önerilen
mesafe aşağıdaki gibidir:
• Kürelerin çapı 600 mm ise, aralarındaki
uzaklık 30 m’den fazla olmamalıdır.
• Kürelerin çapı 800 mm ise, aralarındaki
uzaklık 35 m’den fazla olmamalıdır.
• Kürelerin çapı 1300 mm ise, aralarındaki
uzaklık 40 m’den fazla olmamalıdır.

Şekil 3: İkaz Küresine Ait Yarıküreler
Ayrıca, düzgün tasarlanmış klemp yapısı
cıvataların sıkılmasından dolayı küre materyalinde oluşan deformasyonu engellemektedir.
Paslanmaz çelik güvenlik plakası uygulaması
sayesinde, klemp kaybı imkansızdır.
Şekil 4: Klemp
Yapısı
Şekil 5: İkaz Kürelerinin Kurulumu
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Kurulum sırasında dikkat edilmesi gereken
bir diğer unsurlardan biri kürelerin ağırlığının,
en yüksekte yer alan işaretli hattın ağırlığında
daha az olmasıdır. İkincisi ise hat çapının
klemp tarafından ayarlanan aralığı geçmemesi
şartıdır.
İkaz Kürelerinin Özellikleri
İkaz kürelerinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Küre çapı genellikle 600 mm’dir.
• İkaz küreleri UV ve ozona dayanıklı üç renk
(kırmızı, turuncu, beyaz) şeklinde uygulanabilmektedir.
• Mevsim değişikliklerinde ikaz kürelerinin
görünülebilirliği sürdürmek amaçlı renklerini
değiştirmek gerekebilmektedir.
• Çeneler alüminyumdan yapılmıştır ve yivli
kanallar içermektedir. Bu da kaymayı imkansız
hale getirmektedir.
• İkaz küreleri izole edilmiş hatta herhangi bir
ayarlama yapmadan, herhangi bir gerilimdeki
iletim ve dağıtım hatlarında kullanılabilmektedir.
• Polietilenden yapılmaktadır.
• Alüminyum bazlı iletkenler ve OPGW kablo
koruyucuları için, ikaz kürelerinin kalkan çubukların üzerine kurulması önerilmektedir.
• Küredeki drenaj delikleri yağmurun küre
içinde birikimini önlemektedir.
• Akıllıca bir istifleme ile taşıma ve depolama
maliyetleri azaltılabilmektedir.

uyulan şartname aşağıdaki gibi verilmiştir:
1. Kapsam
Teknik Şartnamenin bu bölümü uçak, helikopter vs. için gündüz işaretlemesinin yapılacağı
belirtilen enerji iletim hatlarında bu iş için
kullanılacak ikaz kürelerinin imalat ve montaj
esaslarıyla ve direklerin toprak kulelerinin
boyanması ile ilgili hususları kapsar.
2. Yüklenicinin Görevi
Yüklenici, bu teknik şartnamede belirtilen
özellikler dahilinde ikaz kürelerinin imalat veya
temini ile montaj işlerini noksansız ve kusursuz olarak ikmal edecektir.
3. İkaz Küresinin Özellikleri
İkaz küresini meydana getiren dış ve iç yarım
kürelerin her birinin dört bölüme ayrılarak sıra
ile bölümlerin turuncu-beyaz, turuncu-beyaz
renk boya ile boyanacaktır.
3.1.Dış Özellikler:
• En az 1.2 mm kalınlığında alüminyum veya
alüminyum alaşım levhadan yapılmış olacaktır.
• Tel boyunca işaretleme işlemini kolaylaştıran, tüm vida/cıvataları sabit olan bağlama
klempleri bulunmalıdır. Bu klempler şiddetli
rüzgar ve titreşimlere maruz kaldığında gevşeyerek yer değişikliğine ve herhangi bir hasara
yol açmamalıdır.
• Bağlama klempleri toprak teliyle elektrolitik
korozyona neden olmamalıdır.
• Korozyona karşı doğal aliminyum yapısı üzerinde boya olmalıdır.
• Bağlantı elemanları (cıvata, somun v.b.)
sıcak daldırma galvanizli çelikten olacaktır.
• Üzerindeki boya dökülmeye, kavlamaya ve
renk değişimine dayanıklı cinsten olmalıdır.
• Tellerdeki ilave yükten oluşan gerilmeyi
minimumda tutmak için nem ve suyun birikmesini önleyen her iki yarım kürede 12 mm
çapında drenaj delikleri olmalıdır.

Şekil 6: Akıllıca istiflenmiş Yarıküreler
İkaz Küreleri ve Direk Boyama Teknik Şartnamesi
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İkaz küreleri hakkında Türkiye’de firmalarca

• İkaz küreleri koruma iletkeni yönünde 12
KN çekme yüküne dayanacaktır.

Elektrik Tellerindeki Kırmızı-Beyaz Küreler /
İkaz Küreleri
3.2.Yapım:
İkaz küresine ait parçalar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:
• Dış Yarıküre
• Bağlama klempi üst bölümü
• Çelik, OPGW veya AACSR Koruma iletkeni
• Somun kilit rondelaları ve elastik durdurma somunlarıyla sabit cıvatalar
• Bağlama klempi alt bölümü
• İç yarıküre
3.3.Karakteristik:
• Dış çap: 600 mm ± 10 mm
• Et kalınlığı: 1,2 mm
• Koruma iletkeni dış çapı: İkaz küresi takılacak koruma iletkeninin çapı
3.4.Montaj:
Yerden yüksekliği 30 m’nin üzerinde olan koruma iletkeni çapına uyacak şekilde boyutlandırılmış dökme alüminyum alaşımlı klemplerle alüminyum yarıküre birbirine monte edilecektir.
Yarıkürelerin üzerine perçinlenmiş bağlama klempleri sabit vida/cıvataların yardımıyla hat
boyunca plan-profilde işaretlenen yerlere monte edilecektir.
4.Direk Boyama:
Direk yüksekliğinin 1/10’undan az olmayacak şekilde üst kısmı boyanacak direklerin köşebentlerinin iç ve dış yüzeyleri 1. kat epoksi astar 2.kat (min 50 mikron) epoksi son kat (RAL 2004
kodlu) turuncu renk boyanacaktır. Bu işlemin akabinde boya üzerine cam tozu katılacaktır.
Boyama işlemi imalatçının önerilerine göre yapılacaktır. Boyanacak yüzeyler temiz galvanizli yüzey olacak ve yağdan gresten, diğer yabancı maddeler arınmış olacaktır. İlk katman kurumadan
önce ikinci katman uygulanmayacaktır.
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Elektrik Tellerindeki Kırmızı-Beyaz
Küreler / İkaz Küreleri

Şekil 7: Şartnameye Göre İkaz Kürelerinin Yerleşimi
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Kaynak:
• http://www.pfisterer.com/download_download_de/d_2458_de.pdf
• http://en.nanhua.com/products/aviation/lq006u/
• http://www.obstacle-lights.com/day-marking-spheres.html
• http://www.wetrawarninglights.com/2/39/110/warningspheres/detay
• http://www.rmelektrik.com/userfiles/files/ikaz%20kure-%20boyama_%20sart.doc

ABB Spec-Kon standart kablo bağları
Kablo gruplamada kalite

ABB, Spec-Kon standart kablo bağları beyaz ve UV dayanımlı siyah renkleri,
farklı genişlik ve germe kuvveti seçenekleri ile birçok uygulamada ABB güven
ve kalitesini sunuyor.
Farklı kablo bağı seçenekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Tel
: (0) 216 528 22 00
E-mail : cem.karadeniz@tr.abb.com
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İletken Kesit Hesabı Nasıl Yapılır
ve İletken Tipleri, Sınıfları
Elektrik enerjisi, üretildiği santralden son kullanıcıya kadar çeşitli çaplarda ve özellikte kablolar
ile transfer edilir. Kullanılacak kablolar belirlenirken, kullanım alanı, maruz kalacağı dış etkenler
gibi pek çok parametre kablonun yapısına etki etmektedir. Kablonun dış etkilerden korunması
amacı ile kullanılması gereken malzemeler belirlendikten sonra elektriğin iletileceği iletken
kesiti tayini de bir o kadar önemlidir. İletken kesiti belirlenirken göz önünde bulundurulacak en
önemli hedef, uluslararası standartlar çerçevesinde en fazla güvenliği en az maliyete elde etmek
olmalıdır. Sistemin güvenliğini sağlamak adına, doğru hesapları yapıp, maliyeti arttıracak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bunun yolu da maliyet-güvenlik optimizasyonu yaparak, en uygun
iletken kesitini belirlemektir.
Akım taşıma kapasitesi, gerilim düşümü ve kısa devre akımı, iletken kesitinin belirlenmesinde
bize yardımcı olmaktadır.
Akım Taşıma Kapasitesi: Sıcaklık esasına dayalı bu değer, iletkenin bileşenlerinin bozulmadan
sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi için üzerinden geçebilecek azami akım değerini ifade
eder.
Gerilim Düşümü: Her iletkenin bir iç direnci vardır. Enerji, kaynaktan yüke transfer edilirken bu
dirence maruz kalır ve kayıplar ortaya çıkar. İletim hattı mesafesi arttıkça kayıp artacağından
iletken çapını büyütmek iletim hattındaki kayıpları azaltır.
Kısa Devre Akımı: Alternatif akım sistemlerinde karşımıza çıkan bu değer kısa devrenin oluştuğu
bölgede kısa devre süresi boyunca kayıp edilen akım miktarıdır.

İletken kesiti hesaplanırken
π=Pi sayısı
R=İletken çapı
n=Kullanılan iletken sayısı
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(π.R2.n)/4 formülü ile hesaplanır.

Örnek: 3 mm çapında 7 telin bükümü ile oluşturulan iletkenin kesiti nedir?
π.R2.n/4
(3,14 . 32 . 7)/4
=197,82/4
=49,45 mm2 ≈ 50 mm2
İletken Tipleri
Cu(bakır): Gümüşten sonra en iyi iletken olan bakır, elektrolitik olarak rafine edilip %99,99 saflığa ulaştığında kablolarda kullanım için uygun hale gelmektedir.
SnCu(kalay kaplı bakır): Korozyon önleyici olarak bakır iletkenin üzerine kaplanan kalay, elektrik direncini bir miktar arttırmasından dolayı kayıplara sebep olmaktadır.
AgCu (gümüş kaplı bakır): Bakırdan daha iyi bir iletken olması sebebiyle, iletimin hızlı ve kaliteli olmasının istendiği yüksek teknolojide, profesyonel ses ve görüntü kablolarında kullanımı yaygındır. Diğer
iletkenler ile kıyaslandığında maliyeti yüksektir.
CCS (bakır kaplı çelik tel): Düşük karbonlu çelik tel yüzeyine homojen şekilde bakır kaplama ile oluşur.
Gerilme mukavemeti ve esnekliği yüksek olan bu ürünler, dayanımın önemli olduğu hatlarda kullanılmaktadır.
CCA (bakır kaplı alüminyum tel): Bakır kaplı alüminyum tel saf bakır telden %40 daha hafif, elektrik
iletkenliği ise saf alüminyum telden daha yüksektir. Kopma direnci Alüminyum telden daha yüksek
olmakla birlikte oksitlenme ömrü Alüminyum tellere oranla daha yüksektir.
AL/A (alüminyum tel): Bakıra göre son derece hafif ve işlenmesi bir o kadar kolay olan bu iletken aynı
hacimdeki bir bakırın yaklaşık %30’u kadar ağırlığa sahiptir. Uzay, uçak gibi ağırlığın çok önemli olduğu
alanlarda öncelikle tercih edilmektedir.
İletken Sınıfları
Aynı kesite sahip iletkenlerde kullanılan tel sayısı ürünün kullanılacağı alana göre değişmektedir. İletkende kullanılan tel sayısı arttıkça buna paralel olarak kablonun da esneklikte artar. Yani Class 6 sınıfı bir
iletken aynı kesite sahip Class 2’ye göre daha esnektir. Class 1, 2, 5, 6 şeklindeki sınıflandırmada aynı
kesite ait olan iletkendeki tel sayısı ile birlikte iletkenin sınıf değeri de artmaktadır.
Class 1
Katı iletken (solid) adı altında geçen, izole içerisinde tek bir bakırdan oluşan iletken sınıfıdır. Bu iletkenler
dairesel kesit alanlı olmalı ve çıplak veya metal kaplamalı tavlanmış bakır ile alüminyum veya alüminyum alaşımından üretilmelidir.

Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 1 katı iletkenlerin max. direnç değeri için verilen üst sınır aşağıdaki
tablodan farklı olmamalıdır.
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Class 2
Bükülü-Örgülü iletken olarak da adlandırılan, izole içerisinde 7 ile 91 adet telden oluşan iletken sınıfıdır.

Kesite göre tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 2 iletkenlerin max. iletken sayısı ve max. direnç değeri
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İletken Kesit Hesabı Nasıl Yapılır
ve İletken Tipleri, Sınıfları

Class 5 - Class 6
Bükme yarıçapı düşük olan bu ürünler esnekliğin önemli olduğu ortamlarda tercih edilmektedir.

Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 5 iletkenlerin max. direnç ve çap değeri
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İletken Kesit Hesabı Nasıl Yapılır
ve İletken Tipleri, Sınıfları

Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 6 iletkenlerin max. direnç ve çap değeri
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Endüstri’de
Kestirimci
Bakım
Uygulaması
ve Önemi
Birçok endüstriyel tesiste değişik tip ve boyutlarda çok sayıda elektrik motoru kullanılır. Bu
motorlar işletimleri sırasında elektriksel, mekaniksel, termal ve çevresel birçok zorlanmalara
maruz kalarak beklenmedik bir şekilde bozulurlar ve sistem arızasına yol açarlar. Sistemde ani
kesilmelerin önlenmesi ve güvenirliği arttırmak
amacıyla işletmelerde bakım planlaması yapılır.
Bu planlamada arıza sonrası bakım ve periyodik
bakımın yanı sıra, bu motorların durumunun
izlenmesi sonucunda referans duruma göre olabilecek değişiklikler gözlenir ve gerekli önlemler
alınır. Bu amaçla son senelerde Kestirimci
Bakım (Predictive Maintenance) programları
geliştirilmiştir.
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Endüstriyel süreçlerde uygulanan iyi bir bakım
teknolojisinin getireceği en önemli avantajlardan birisi süreç güvenilirliğidir. Bu anlamda
işletmeler üretimlerini kesintiye uğratmadan
sürdürebilirler ve üretim ekonomisine de bu
yolla önemli katkılar sağlayabilirler. Çünkü
ürün rekabeti, güvenilirlik, güvenlik ve maliyet
optimizasyonu gibi kavramlar endüstriyel oluşumları, bakım bölümlerini ve bakım aktivitelerindeki mühendislik uygulamalarını yeniden
gözden geçirme yönünde etkilemiştir. Endüstri-

yel bakım masrafları toplam üretim masrafının
%4-25’ini oluşturmakta olduğundan, büyük
işletmelerde teknik bakım bölümleri önemli bir
iş kolunu oluşturmaya başlamıştır.

Şekil 1: Amerikan Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Departmanı’na göre, Kestirimci
Bakım işletmeye en çok katkı sağlayan bakım
türü olmasına rağmen tüm bakım çeşitlerindeki
payı ancak %12’yi bulmaktadır.

Elektrik motorları güvenilirliği ve üretimdeki
kolaylıklarından dolayı endüstride çok tercih
edilen elemanlar haline gelmişlerdir. Asenkron
motorlar; basit ve dayanıklı yapıları, son derece
ucuz maliyetleri ve çeşitli güçlerde kolaylıkla
üretilebilmeleri gibi nedenlerden dolayı endüstride kullanılan motorların % 90’ını oluşturmaktadır. Bundan dolayı, asenkron motorlar; birçok
endüstriyel proseste kritik öneme sahip bileşenlerin en önemlilerinden biridir. Bu nedenle,
asenkron motorların arızalanmadan uzun süre
çalışması veya meydana gelebilecek arızaların
önceden tespiti önem kazanmaktadır. Belli başlı
arıza tipleri vardır. Karşılaşılan arızalar kendine
has nedenlerden veya çalışma şartlarına bağlı
oluşan arızalardır. Motorun kendine has arızaları olarak nitelendirdiğimiz arızaların nedenleri

mekanik ve elektriksel kuvvetlerin motor içindeki davranışlarına bağlıdır. Araştırmacılar;
Bobin arızaları,
Dengesiz rotor ve stator parametreleri,
Kırık rotor barları,
Eksen kaçıklığı,
Rulman arızaları,
gibi çeşitli motor arızaları üstünde çalışmışlardır. Çalışmalar göstermiştir ki; asenkron
motorlardaki hatalar ve bunların oluşum
sıklıkları Şekil 2’de ki gibidir. Görüldüğü üzere
rulman hataları en sık karşılaşılan sorunken,
bunu stator sargılarından kaynaklanan sorunlar
takip ediyor.

Şekil 2: Asenkron motorlarda en sık karşılaşan hatalar ve yüzdelik oranları. Kaynak: Artesis
Arıza Tanısı Yöntemleri
Elektrik motorlarındaki durum izleme çalışmalarına ilişkin işaret tabanlı analizler bakımından
göz önüne alınacak temel teknikler istatistiksel
analiz, spektral analiz ve zaman-frekans analizi gibi tekniklerdir. Bu teknikler vasıtasıyla
makineden alınacak olan titreşim, akım, gerilim,
sıcaklık ve ses gürültü seviyesi gibi test işaretleri kolayca analiz edilerek arızaya ilişkin özellik
çıkarımları yapılabilir.
Gelişmekte olan bir arıza, yapılacak durum izleme ile elemanların arıza başlamadan önce hangi
karakteristik özellikleri gösterdiğine bakılarak
teşhis edilebilir. Araştırmalar göstermiştir ki;
arızaya neden olan hata mekanizmaları aşırı
ısınma, yalıtımda bozulmalar, mekanik arızalar
ve motor devresi hatalarıdır. Bazı durumlarda
motordaki normal dışı durumların nedeni güç
kaynağındaki harmonikler de olabilir.
Rulman arızaları: Dönme elemanları, iç ve
dış bilezik ve dönme elemanlarını tutan kafeste
olabilecek arızalardır.

Stator arızaları: Stator gövdesi, stator çekirdeği ve stator sargılarında meydana gelebilecek
arızalardır.
Rotor arızaları: Rotor çubukları, mil ve rotor
gövdesinde olabilecek arızalardır.
Diğer arızalar: Faz empedanslarındaki dengesizlikler nedeniyle gerilim dengesizliğinin
oluşması gibi elektriksel hatalar, aşırı yükleme,
kötü kavramalar ve motorun iyi yataklanmaması
gibi hatalardır.
Asenkron Motorda Meydana Gelen Arızaların
Belirtileri
Asenkron motorda bir arıza meydana geldiğinde, stator sargılarında dengesizlik ve/veya
stator hava aralığında değişimler oluşur. Bunun
neticesinde motorun uzay harmonik dağılımında değişimler oluşacaktır. Araştırmalara göre
asenkron motorlarda meydana gelen mekanik
arızalar, aşağıdaki belirtilerden teşhis edilebilir
ki bunlar:
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1. Dengesiz hava aralığı gerilimi ve hat akımı,
2. Ortalama momentte azalma ve moment
dalgalılığında artış,
3. Motor kayıplarında artış ve aşırı ısınma,
verimde azalma,
4. Hat akımında belirli harmoniklerin artışı,
5. Eksenel yönde kaçak endüktans artışıdır.
Asenkron motorda meydana gelen arızalar ile
stator akımı harmonik spektrumu arasında bir
ilişki vardır. Araştırmalar göstermiştir ki, belirli
arıza durumlarında motorun şebekeden çektiği
faz akımının belirli harmonikleri değişim göstermektedir. Rotorda meydana gelen arızalar,
asenkron motorlarda meydana gelen arızaların
büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Rotor çubuklarındaki ya da kısa devre halkalarındaki kırıklar
ise, aşağıda belirtilen streslerin neticesinde
meydana gelmektedir ki bunlar;
1. Motordaki aşırı kayıplar ya da motorun nominal yükünün üzerindeki bir yükle yüklenmesi
neticesinde meydana gelen termal stresler,
2. Elektromanyetik gürültüler, elektromanyetik
kuvvetler, dengesiz elektromanyetik çekim kuvveti (UMP) ve titreşim nedeniyle meydana gelen
manyetik stresler,
3. Üretim hataları nedeniyle meydana gelen
yerleşik stresler,
4. Mildeki ani moment değişimleri ve merkezkaç kuvveti nedeniyle meydana gelen stresler,
5. Kimyasal ya da fiziksel kirlenme veya aşınma
gibi çevresel stresler,
6. Yataklama problemleri nedeniyle meydana
gelen streslerdir.
Durum İzleme Yöntemiyle Tespit Edilen Motor
Arızaları
Asenkron motorlar sağlamlıkları ve hata toleransı bakımından endüstriyel uygulamalarda

tercih edilmektedir. Motor arızaya girerken
ve girdiğinde yapılan ölçümler durum izleme
sistemlerinde teşhis açısından son derece
önemlidir. Dönen elektrik motorlarında arızaların altında yatan nedenler;
Dizayndan kaynaklanan arızalar,
Üretim toleransından kaynaklanan arızalar,
Montajdan kaynaklanan arızalar,
Tertibattan kaynaklanan arızalar,
Çalışmakta olduğu ortamdan dolayı oluşan
arızalar,
Yükün doğasından oluşan arızalar,
Bakım programındaki eksikliklerden dolayı
oluşan arızalar.
Asenkron motorlarda diğer dönen elektrik motorları gibi elektromanyetik ve mekanik güçlerin
etkisiyle çalışır. Motorun tasarımı bu güçlerin
etkileşimi göz önünde bulundurularak normal
koşullar altında en az seviyede ses ve titreşim
ile dengeli olacak şekilde yapılır. Herhangi bir
arıza meydana geldiğinde bu kuvvetler arasındaki denge bozulur ve bu da hatanın artmasına
neden olur. Motor arızalarını iki ana başlık
altında toplamamız mümkündür:
Mekanik arızalar
Elektriksel arızalar
Rotorda oluşan mekanik arızalar statik veya
dinamik eksen kaçıklığı ve aynı eksene oturtamama olarak tanımlanır. Statordaki mekanik
arızalar statorda meydana gelen eksen kaçıklığı
ve nüve gevşekliğidir. Ayrıca rulman arızaları oldukça sık karşılaşılan asenkron motor mekanik
arızalardandır. Rulman arızaları aynı zamanda
rotor kaçıklığı arızalarına da sebep olmaktadır.
Diğer mekanik arızalar rotor sürtünmesi, stator
ve rotor yorulması gibi hatalar sonucunda
oluşmaktadır.

Şekil 3: Rulman Arızaları elektrik
motorlarında plansız duruşların
en önemli sebeplerindendir.
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Endüstri’de Kestirimci Bakım
Uygulaması ve Önemi
Bobinlerden kaynaklanan bobinden bobine (turn
to turn), faz faz, bobin toprak arızaları bilezikli
asenkron motorların rotorlarında oluşan elektriksel arızaların ana sebepleridir. Sincap kafesli
motorların rotorlarında meydana gelen elektriksel
arızaların sebepleri barların çatlaması, gevşemesi,
(end-ring) sağlıklı bağlantı yapılmasıdır. Rotor
nüve saçının kısa devre olması iki tip motor içinde
sık görülen bir arıza türüdür. Statorda görülen
arızaları bobin ve nüve arızaları olarak sınıflandırabiliriz. Sargı arızaları bobinden bobine, faz faz
ve faz toprak arızalarını kapsar; nüve arızaları ise
nüve gevşekliği, nüve saçı kısa devre ve rotor
vurma arızalarını kapsar.

bu durum mutlak suretle bizi bu motorlar üzerinde
çalışmaya zorlamaktadır. Yanan motorların tekrar
sardırılması ile veriminin %1-4 arasında düşeceği, yanlış motor-yük seçiminden dolayı verimin
%18’lere varan oranlarda azalabileceği, yüksek verimli kayış seçimi ile kayıpların azaltılabileceği vb.
birçok önemli kriter asla göz ardı edilmemelidir.
Dolayısıyla tüm aktarılanlar göz önüne alındığında
yazıda önemli özelliklerinden sadece birkaçı verilen kestirimci bakım sistemlerinin yaygınlaşması
oldukça önemlidir.

Kestirimci Bakım ve Yararları
Bu yöntem makine veya teçhizatın sürekli gözlenmesi ve işlem görme şartlarının ve bunların
zamanla gelişiminin analiz edilmesini içerir.
Motorların durumu periyodik olarak veya sürekli
ölçüm alınarak tespit edilir. Ölçüm ve kontrollerin sonucuna göre üretimi etkileyecek arızanın
oluşabileceği zaman önceden tahmin edilir. Buna
göre uygun zamanlarda motorlar bakıma alınır.
Toplanan veriler üzerinde yapılan analizler ile
arızaların kaynağı ve gelişimleri öğrenilir. Böylece
motorların en yüksek verimde kullanılması ve
beklenmeyen arıza duruşlarının önlenmesi sağlanır. Kestirimci bakımın uygulama basamakları
sırasıyla; ölçüm, analiz ve onarımdır. Kestirimci
bakımın bazı yararları aşağıdaki gibidir.
Arıza duruşlarını minimuma indirir veya tamamen ortadan kaldırır ve faydalı çalışma süresini
arttırır.
Planlanmamış bakımı azaltır, tamirler üretimi en
az etkileyecek şekilde yapılabilir ve bakım maliyetini düşürür.
Verimsiz motor performansından kaynaklanan
aşırı elektrik tüketimini önler, enerji ihtiyacındaki
maliyeti düşürür.
Motor performansını optimize eder, makinaların
her zaman tanımlandığı şekilde çalışmasını sağlar.
Düşük performanslı makinanın sebep olacağı
düşük ürün kalitesinden dolayı garanti süresi ile
ilgili şikayetleri azaltır.
Sonuç olarak, Türkiye’de toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık %36’sı, sanayi elektrik tüketiminin
ise yaklaşık %70’inin üç fazlı AC indüksiyon elektrik motor sistemlerinde kullanıldığını düşünürsek,
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Orta Gerilim
Tesislerinde
İç Ark Koruma
Sistemleri

Elektrik sistem planlamalarındaki ana hedef, kaliteli ve
sürekli enerjinin sağlanmasıdır. Enerji sürekliliğindeki en
önemli tehtidlerden biri de iç arktır. İç ark sonucu önce ışık
akabinde ısı, basınç, patlama ve beraberinde zehirli gazlar
oluşur. Bunun sonucunda OG tesis ciddi hasar görebilir,
o anda tesis civarında bulunan personel yaralanabilir hatta
ölebilir.
Normal koşullarda Orta Gerilim Panoların IEC 62271-200
e göre iç ark testinin yapılması gereklidir. Ancak bu yeterli
midir? Beraber bakalım;
İç ark testleri 0.2sn, 0,25sn, 0.5sn, 1 sn gibi değişik
zaman süreleri için yapılabilmektedir. Bu sebeple iç ark
testlerinin kaç sn. süreli yapıldığı o panonun dayanımı
için önemli ipucu verir. (Bkz. şekil 1 ve şekil 2). Bu uzun
sürelerde de aşağıda ayrıntılarını verdiğimiz pekçok hasar
oluşur.
Testlerde başarı ile geçen bir panonun, daha sonraki seri
üretimde üretilen pano ile birebir aynı olması gereklidir.
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İç ark testi sırasında pano kapakları tamamen kapalıdır.
Ancak istatistiklere göre iç ark arızaları daha çok panolara
bakım yapılırken ve ilk devreye almalar sırasında oluştuğunu göstermektedir.

Şekil 1: İç ark ve süresinin malzemeler üzerine etkisi

Ark süresi 35ms

Ark süresi 500ms

Şekil 2: Ark süresinin oluşan zarara etkisi
Bir panoda iç ark oluştuğunda;
100.000 – 200.000 lüx yoğunluğunda ışık
Güneş yüzeyi sıcaklığının yaklaşık 5 katı olan
20.000 C sıcaklık
Basınç ve şok dalgaları
Zehirli gazlar
ortaya çıkar ve bu yukarıda değindiğimiz gibi hem
ekipman hem de personel için çok ciddi tehlike
oluşturur.
Bu zararlara ilave olarak bir de en-direkt sonuçlar
ortaya çıkmaktadır.

Arıza gören ekipmanların değişmesi ciddi süre
alacaktır. Örneğin kesici değişimi 3-4 ay sürebilmektedir.
Arıza gören panonun komple değiştirilmesi
gerekiyor ise o panodan önceki panoların sökülmesi gereklidir. Arızalı pano ortadan çıkarılıp
değiştirilemez. Bu da çok uzun zaman kaybına
neden olacaktır.
Arıza geniş bir alanda etki gösterirse OG tesisinin komple yenilenmesi gerekebilir.
Ortaya çıkabilecek yangın elektrik odasının hatta
işletmenin yanmasına neden olabilir.

İç ark olan panonun tekrar kullanılması için önce
uzmanlar tarafından incelenenip karar verilmesi
gereklidir. Bu incelemenin mutlaka pano üreticisi
tarafından yapılması önerilir.

61

Fatih AKSEL - Elektrik Yüksek Mühendisi / ABB
Senior Product Marketing and Sales Support Engineer

İç arkın sebepleri 3 kısımda incelebilir;
1- Personel ve manevra hataları;
Yanlış pano içerisinde çalışma
Yanlış kesici manevrası
Yanlış topraklayıcı manevrası
Bakım bölgesini bakım sonrası topraklanmış
bırakma
Çalışma alanında gerilim olup olmadığının kontrolünün unutulması
2- Teknik sebepler;
Ekipmanda ya da panoda arıza olması
Ekipmanın yanlış manevraya izin vermesi
(kilitlemenin olmaması ya da arızalanması)
Izolasyonun ve mekanizmaların yaşlanması
Aşırı gerilim
Aşırı ısınma

3- Diğer sebepler;
Aşınma
Yabancı cisimler (örn. bakımda unutulan bir alet)
veya küçük hayvanların pano içerisine girmesi
Montaj hataları
Kablo bağlamada ya da bara birleştirmelerindeki
kötü işçilik
Yukarıdaki sebepler sonucunda ortaya çıkan
durumlarda zararı ve iç ark süresini minimuma
indirmek için işletme hassasiyeti ve bütçeye göre
değişik ark koruma sistemleri kullanılır.
1- Çok fonsiyonlu akım-gerilim koruma rölelerine
ark koruma opsiyonu eklenmesi
2- Koruma rölesinden ayrı ark koruma rölelerinin
kullanılması
3- Çok hızlı topraklayıcılar
4- Kombine sistemler

Nem ve kir

Şekil 3: a) Ark opsiyonlu korumalı röleleri b) Özel ark koruma röleleri c) Çok hızlı topraklayıcı

Şekil 4: Ark koruma sistem seçiminin oluşan zarara etkisi
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(*) Besleyen kesicinin ortalama açma süresi

Şekil 4: Ark koruma sistemleri arıza temizleme süreleri

Günümüzde koruma rölelerine optik ark sensörleri eklenerek ark süresi oldukça düşürülerek ark koruma
yapılabilmektedir. Her röleye 3 ark sensörü bağlayarak bu sensörler ana bara, kesici ve kablo bölümlerine yerleştirilmekte, ark ile oluşan ark ışığı algılanarak kesiciye açma sinyali gönderilmektedir. Hatalı
açmayı engellemek için ışık sinyali akım trafosundan alınan akımdaki artış hızı ile birlikte değerlendirilerek açma sinyali gönderilmektir. Koruma röleleri arasında GOOSE haberleşme ile selektif koruma da
yapılabilir. Röleler arasindaki koordinasyonda IEC 61850 GOOSE kullanılarak fiziksel binary giriş/çıkışları
ve kablo tasarrufu saglanabilir ve ayrica haberlesme linkinde “continuous supervision” sağlanmış olur.

Şekil 5: Koruma rölesine ark opsiyonu eklenmesi ile yapılan ark koruma
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ARK arızası ışığı algılandığında bilgi Fider Rölesi B den Giriş Rölesi A
ya direkt kablo bağlantısı ile ya da IEC 61850 GOOSE mesaj ile
gönderilir

1. Giriş Rölesi A, ARK ışığıQ01
bilgisini Röle B den alır
ve eğer aynı anda set
edilen akım değeri
aşılırsa Q01 kesicisini
açtırır.

1.

GOOSE

GOOSE

İstasyon bus (IEC 61850-8-1)

Q02
2.
İkili sinyal

Giriş Rölesi A

Giriş Rölesi B

1. Fider Rölesi B ana
bara bölümünde ARK
algılar ve Giriş Rölesi
A ya bilgi gönderir.
2. Eğer ARK ın kablo
bölümünde olduğu
algılanırsa Giriş Rölesi
B Q02 kesicini
açtırarak selektivite
sağlar.

Şekil 6: Koruma rölesine ark opsiyonu eklendiğinde yapılan selektif koruma örneği
Koruma rölesinden bağımsız olarak özel ark koruma rölesi kullanıldığında açma süresi daha düşürülerek oluşabilecek hasar ve yaralanma ihtimali daha da düşürülür. Bu sistemlerde genellikle değerlendirici
ve karar verici ana modül ve buna bağlı yardımcı modüller bulunur. Bu sistemlere hem noktasal hem de
loop optik algılama sensörleri bağlanabilir. Loop sensörler ile daha geniş bir alan korunabilir. Bununla
birlikte sahada montajı daha zordur.

Şekil 7: Özel ark koruma röleleri bağlantı örneği
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Bu sistemler arasında en hızlısı Çok Hızlı Topraklayıcı (UFES) dır. Bu topraklayıcı, arkın algılanması için
kullanılan özel ark koruma rölesi ile çalışır. Amaç ark algılanan tesisi besleyen kesiciyi en kısa sürede
açtırmaktır. Bu da 1.5ms de kapanan UFES ile ark oluşan tesisi besleyen tesiste kısa-devre algılaması
yaratarak arkın beslemesi kesilerek yapılır.

Orta Gerilim Tesislerinde
İç Ark Koruma Sistemleri

Şekil 8: Çok hızlı topraklayıcı ile ark koruması
Bu çok hızlı topraklayıcı panonun içine monte edilebildiği gibi kesici bölümüne çekmeceli olarak da
konulabilmektedir.

Şekil 9: Çok hızlı topraklayıcının OG panoya eklenmesi
Bu sistemlerden bazıları değişik konfigürasyonlarda birlikte kullanılabilir. Aşağıda görüleceği üzere kablo
bölümündeki ark koruması koruma rölesi üzerinden yapılırken, ana baradaki ark koruması özel ark
koruma rölesi ile yapılmaktır.
Sonuç olarak, iç arkın meydana getirebileceği hasarlar ve çalışan ölümlerine
neden olabilen sonuçları düşünüldüğünde bütçe dâhilinde yukarıdaki ark koruma
sistemlerinden biri ya da birkaçı birlikte
değerlendirilmelidir. Bir panonun içi ark
tip testinden geçmiş olması o panonun
iç ark durumunda hiç hasar görmeyeceğinin ya da hasar vermeyeceğinin kesin
kanıtı değildir. Birçok ülke şartnamelerinde yer alan bu koruma sitemlerinin artık
ülkemizdeki şartnamelerde de yaygın
olarak yer alması ekipman, üretim, insan
sağlığı ve kesintisiz enerji için artık bir
zarurettir.

Şekil 10: Kombine ark korumasının kullanılması örneği
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Serdar AKSOY
Yılkomer

Parafudr
Teknolojisinde
Devrim

VG Teknoloji
Günümüzde ani aşırı gerilim ve yıldırım darbelerinden elektriksel sistem
ve cihazların korunması için aşırı
gerilim koruma ürünleri büyük önem
taşımaktadır ve bu ürünlerin sistemlerimizde kademeli olarak kullanılması
zorunludur. Yıldırım darbesi nanosaniyeler mertebesinde tesisimize yönelen
200 ka tepe değerine kadar ulaşan çok
güçlü bir darbedir ve surge arrester
sisteminin tek görevi bu darbeyi tesisin elektrik hattına iletmemesidir. Bu
kadar güçlü bir darbeyi sönümlerken
ag parafudrun sürdürebilir koruma
yapabilmesi için sahip olduğu teknoloji büyük önem arz etmektedir. Aksi
durumda gelen darbe ürünü tamamen
devre dışı bırakabildiği gibi sistem korumasını da etkisi hale getirebilir ya da
doğru seçilmeyen ürünlerde ürün bir
kez koruma yaptıktan devre dışı kalabilir. Tüm bunların önüne geçmek için
ürün içerisinde kullanılan teknolojinin
seçimine dikkat etmek zorundayız.
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Parafudr teknolojilerine göz attığımızda yarı iletken elemanların kullanımı ön
plandadır. Sınıf türleri arasında değişkenlik
gösterse de ağırlıklı olarak varistör ve
zener diyot kullanımı darbenin yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Fakat
gelen darbenin şiddeti arttıkça varistör
teknolojisi yetersiz kalmakta ve özellikle
toprak nötr hattında ürün varistörün zarar
görmesi sonucunda devre dışı kalmaktadır. Bu durum sürekli bir kontrol, ürünü
izleme gerektirmekte ve sistemde sürdürülebilir korumanın önüne geçmektedir.
IEC normları kapsamında varistör teknolojisine sahip ürünler maksimum 5 kez
koruma sağlamakla yükümlüdür. Fakat
kapasitesinin üzerinde gelen bir darbe
de bu sayı tek sefere kadar inmektedir.
Solar sistemler, GSM kuleleri gibi ulaşımı zor alanlarda varistörlü ürünler sorun
yaratmaktadır. Fakat şu da bir gerçektir ki
en hızlı sönümlemeyi varistör teknolojisi
sağlamaktadır. Teknolojinin gelişimine
paralel olarak varistörlü ürünlere alternatif olarak gaz deşarj tüpü ve spark gap
teknolojileri kullanılmaktadır. Varistörün
dayanım zafiyetine karşın bu teknolojilerde
daha dayanımlı sönümlemeler gerçekleşmektedir fakat özellikle ikincil darbelerde
maalesef bu teknolojilerde varistörün hızına ulaşamamaktadır. Varistör mü yoksa
spark gap mi ikilemi arasında birçok firma
kalmış durumdadır. Varistörlü ürünler
25 nanosaniye de devreye girmekte fakat
ürün kendin imha etmektedir, spark gapli
ürünler ise 100 nanosaniye de devreye
girmekte ürün dayanımı artmakta fakat
yıldırımın hızı karşısında endişe yaratan bir
durum oluşmaktadır.

hızından, argon gazının yer aldığı tüplerle
dayanımı ve spark gap teknolojisiyle de
ömürsüzlüğü sağlamışlardır. Böylece
özellikle B+C sınıfı ürünlerde ürün hiçbir
zaman devre dışı kalmamakta ve tüm
teknolojileri aynı kartuş içerisinde barındırmaktadır. Böylece hız –dayanım denklemi
citel surge arrester sistemlerinde hayat
bulmaktadır. Özellikle solar sistemler,
GSM kuleleri, yanıcı ve patlayıcı tesisler,
çimento tesisleri aşırı gerilim ve yıldırımdan korunması sistemlerin VG teknolojisi
sürdürülebilir korumayı sağlamaktadır.
Aşırı gerilim ve yıldırım darbeleri özellikle
dış yıldırımlık sistemine sahip olan ve Telekom hatlarına sahip yapılarda büyük risk
oluşturmaktadır. Doğru teknoloji ve doğru
ürün seçimi sonucunda sistemler %100
korunaklı hale gelebilir ancak ürün VG
teknolojili olsa dahi ürünler arası koordinasyonun doğru kurgulanması, UC değerlerinin doğru belirlenmesi, Maksimum ve
Nominal akım değerlerine dikkat edilmesi
ve doğru montaj parafudr sistem tasarımı
için son derece önemlidir.

Hız mı, dayanım mı bilmecesinin çözümü
günümüz teknolojisine hızla adapte olan
3 bölmeli VG teknolojili ürünlerle son
bulmuştur. VG teknolojili surge arrester
sistemleri aynı kartuş içerisinde varistörün
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Anıl GÜL
Elektrikport

Elektrostatik Jeneratör
Nasıl Çalışır?
Yüksek gerilim elde etmek için yüksek kapasiteli motorlar ve trafo dönüşümleri kullanılır.
380 kV olarak üretilen yüksek gerilim, elektrostatik jeneratörler sayesinde 1 MV – 30 MV arası
değerlere yükseltilebilmektedir. Peki bu elektrostatik jeneratörler nasıl çalışır? Tasarımları
nasıldır? Cevapları içeriğimizde bulabilirsiniz.
Amerikalı fizikçi Robert Jemison Van de
Graaff, parçacık hızlandırıcılı yüksek voltajlı
elektrostatik jeneratörün mucididir. 20 Kasım
1901 yılında Alabama’da doğan Van de Graaff,
öğrenim hayatına yine Alabama’da başladı.
Mühendislik eğitimi olan Van de Graaff, Oxford
ve Sorbonne üniversitelerinde fizik üzerine
doktora yaptı. Princeton üniversitesinde Ulusal
araştırma görevlisi olarak 80000 voltta çalışan
ilk jeneratörünü geliştirdi. Bu çalışmasıyla
bilim dünyasında kendine yer edinmeyi başardı. 1931 yılında MIT üniversitesine geçerek
çalışmalarına burada devam etti. Nükleer fizik
alanında yüksek hızlı elektronların ve nükleer
partiküllerin kontrolü üzerine çalışmalarda bulundu. 1934 yılında doçent olan Van de Graaff,
Elliott Cresson Madalyası ile ödüllendirildi.
Van de Graaff ve John G. Trump tümörlerin
teşhisi için X-ray ışınlarının yoğun üretimini
sağlamak için yüksek voltajlı jeneratör geliştirmişledir. Bu çalışmalar sonucu 1937 yılında
Boston da bir hastanede X-ray cihazında jeneratörü kullanılmaya başlandı. II. Dünya savaşı
zamanında MIT Yüksek Gerilim Radyografik
Projesi direktörü oldu.
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MIT üniversitesinden istifa ederek John G.
Trump ile şirket kurdular. Endüstriyel işlemlere
uygun, trafo ile mümkün olmayan yüksek gerilim üreten jeneratör tasarladı. Van de Graaff, 65
yaşında boston’da öldü.

Robert Jemison Van de Graaff
Elektrostatik Jeneratör Nasıl Çalışır?
Elektrostatik jeneratör, statik elektrik ile yüksek
gerilim üreten elektromekanik bir cihazdır.
Statik elektrik ile ilgili bilgiler çok eskiden beri
bilinmektedir ve o dönemin şartları ile pek
çok konuya açıklık getirememişlerdir. 17. yy
sonlarına doğru pratik bir statik elektrik üreteci
geliştirildi. Bu makinaların geliştirilmesi 18.
yy’a kadar devam etti. Elektrostatik jeneratörler,
mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek çalışır.

Wimshurst Makinası
İngiliz mucit James Wimshurst, 1878 yılında
elektrostatik jeneratör üzerine çalışmalara
başladı. Diğer makinalara göre verimli olan
Wimshurst makinası, oldukça basit bir makinadır. Statik elektrik oluşturmak için etki yoluyla yükler indüklenir. Wimshurst makinası,
karşılıklı duran, yalıtımlı, üzerinde metal plakaların olduğu diskler zıt yönlü olarak döndürülür. Metal kısımlarda bulunan fırçalar karşılıklı
olarak denk geldiği zaman yük indüklemesi
meydana gelir. Bu işlem uzun süre yapılarak
şarj işlemi gerçekleştirilir. Mekanik bir enerji
kullanılarak çevrilen makine kuru ortamlarda
yüksek kapasitede çalışırlar. Makinanın yük
dağılımını, disk üzerinde bulunan metal plakaların alanları ve çevirme hızına bağlı olarak
değişir. Plakalar üzerindeki fırçalara bağlı
leyden kavanozları karşılıklı konularak kıvılcım
oluşumu gözlenebilir.

tif yükler ise banda aktarılarak altta bulunan
elektroda iletilir. Bu elektrot ya toprağa çekilir
ya da metal bir çubuğa yüklenir. Bu çubuk
pozitif küreye yaklaştırılırsa kıvılcım oluşumu gözlenir. İlk üretilen jeneratörde elektrik
yüklerini taşımak için ipek bir kayış kullanıldı. Sonraki uygulamalarda yalıtkan kayışlar
kullanılmaya başlandı. 1931 yılında Van de
Graaff, 1000000 volt üreterek bir patent bile
aldı. Kürenin içine freon veya sülfür heksaflorid gazları eklenerek yüksek voltajlar elde
edilebilir.

Van de Graaff Jeneratörü

Wimshurst Makinası
Modern Elektrostatik Jeneratör
20. yy başlarında yüksek gerilim üretimine
ihtiyaç duyulmaya başladı. Van de Graaff 1929
yılında bir jeneratör geliştirmeye başladı. İlk
modelini Ekim 1929 yılında tanıttı. Temel fikir
olarak içi boş bir kürenin içine elektrik motoruna bağlı bir bant yardımıyla elektrik yüklerini
taşıyarak yüksek gerilim oluşturmaktır. Yükler
potansiyelin yüksek olduğu dış yüzeye doğru
hareket ederek hızlanmaya başlar ve kürenin
içinde bir elektrik alan ihmal edilecek kadar
düşük seviyededir. Bu fikir yeni değildi ama
Van de Graaff elektrik yüklerini oluşturmak
için DC güç kaynağı kullandı. Yalıtkan bant
üzerine güç kaynağından alınan yükler kürenin
içinde bulunan elektroda doğru sürekli olarak
taşınır. Pozitif yükler elektroda aktarılır. Nega-

Van de Graaff jeneratörleri nükleer fizik deneylerinde atomları hızlandırmak için kullanılmaktadır. Artan potansiyel farktan ötürü elektrik
iyonları yeterli hıza ulaşarak reaksiyonları
başlatmak için gerekli enerjiyi elde etmiş olur.
Van de Graaff’a göre hızlanan parçacıların
hızı 30 MeV(megaelectron volts) ile sınırlıdır. Elektrostatik makinalar yüksek gerilim
alanlarında ve güvenliği sağlanmış, küçük
boyutlarda üretilerek fen laboratuvarlarında
birkaç cm uzunluğunda kıvılcımlar gözlenebilir. Sağlık kuruluşlarında, röntgen cihazlarında
ve sterilizasyon uygulamalarında yoğun olarak
kullanılmaktadır.
Kaynak:
• encyclopedia.com
• wikipedia
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Manyetik
Motor
Teorisi
Nedir?
Mıknatıs imalatında yaşanan gelişmeler ve mıknatısların gücündeki artışlar sonucunda manyetik
motorlar günümüzün en popüler konularından biri haline geldi. Fakat hala demire bağlanmış bu
kadar gücün insanlık yararına enerji elde edecek şekilde bugüne kadar niçin gerçek anlamda kullanılamadığı merak konusu. Bu yazımızda sizler için manyetik motorları inceledik.
Manyetik motor ile ilgili ilk araştırma ve çalışmaları Nikola Tesla yapmıştır. Basına yansıyan ilk
çalışma ise 1976 yılında Howard Johnson’ın motorudur. Howard Johnson, bu sistemde normal
mıknatıs kullanmış ve bu yüzden pek bir verim alamamıştır. Ama o dönemde yaşayan bilim adamlarının genel düşüncesi gibi o da sınırsız enerji peşindeydi. Kısacası manyetik motorun çıkış amacı,
sınırsız doğal bir enerji kaynağı üretmektir.
Bununla ilgili bilinen ve çalıştığını gösteren motor ise Perendev’dir. Perendev’in sistemi de Howard
Johnson’ın sistemine benzemektedir. Silindir bir içyapı (rotor) ve onu çevreleyen silindir bir dış
yapıdan (stator) oluşmaktadır. Sistemin çalışması için önemli olan mıknatısların çekim kuvveti,
aralarındaki uzaklık ve yerleşim şekilleridir. Sistem mıknatısların doğal itme ve çekme kuvvetinden
yararlanarak silindirik yapının hareket etmesi üzerine kurulmuştur.
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Manyetik alan potansiyel enerji, manyetik alan
oluşturmak için kullandığımız, ısı, hareket ve
elektrik enerjileri ise kinetik enerji olarak tanımlanmaktadır. Buraya kadar bahsedilen olaylar
enerjinin korunumu prensibi ile enerjilerin
birbirine dönüşebilme yasalarına uygundur.

Yazımıza mıknatısı tanımlayarak devam edelim.
Mıknatıs, manyetik alan üreten nesne veya
malzemelerdir. Demir, Kobalt, Nikel, Neodymium ve Samaryum, alaşımları bazı metalleri
çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere
ve metal olmayan malzemelere etki etmez.
Mıknatıs etkisi, malzemelerde iki karşılıklı uçta
toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey ve güney
kutbu ismi verilir. İki mıknatısın aynı kutupları
birbirini iterken, zıt kutupları birbirini çeker.
Bu itme ya da çekme kuvveti, mıknatısların
kutup şiddetleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın
karesi ile ters orantılıdır.
Doğal manyetik maddelerdeki mıknatıs etkisinin çok uzun süreli olduğu bilinmektedir. Mıknatıs tabiatta mıknatıs taşı olarak bulunabildiği
gibi, mıknatıslanma özelliğine sahip metallere
keskin vuruş, ısıtma ve sürterek sabit mıknatıs
haline getirmek de mümkündür. Bu işlemler incelendiğinde vurma ile hareket enerjisi, ısıtma
ile ısı enerjisi, sürtünme ile ısı ve hareket enerjisi harcarız ve bunun karşılığında da manyetik
bir alan elde ederiz.

Sabit mıknatıslar bir tarafa bırakılırsa, elektrik mıknatısları da hayatımızda oldukça çok
kullandığımız araçlardandır. Elektromıknatıs
elde edebilmek için basit tarifiyle bakır bobin
ve demir çubuğa ihtiyaç vardır. Bobin içine
demir çubuğu yerleştirip, bakır tellere iki uçtan
elektrik enerjisi verdiğimizde, bu enerji bize
manyetik alan olarak geri döner.

Gerek sabit gerekse elektromıknatısların
oluşumlarında, yüksek miktarda kinetik enerji
(hareket, ısı, elektrik) kullanıldığı görülmektedir. Enerjinin korunumu prensibinden hareketle, manyetik alanın özel konumlu yüksek bir
enerji deposu olduğunu söylemek mümkündür. Bunun delili de bazı metallerde gösterdiği
itme ve çekme kuvvetidir. O halde manyetik
alanda depolanmış bu enerjiyi itme ve çekme
kabiliyetinden istifade ile tekrar kinetik enerjiye
çevirmek niçin mümkün olmasın?
Manyetik Motorların Çalışma Prensibi
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, birçok
kişi manyetik motor yapmayı denedi fakat en
olumlu sonucu alanlardan birisi Perendev’di.
Manyetik motorun çalışma prensibini anlatırken, Perendev’in motorundan yola çıkacağız.
Perendev, manyetik motor tasarısını mıknatısları rotor üzerindeki çelik contalara sabitleyerek yapmıştır. Conta koymasının sebebi,
mıknatısların daha etkili olmasını sağlamaktır.
Aşağıdaki resimde de göreceğiniz gibi, üst ve
alt kısımların manyetik alanı daha yakın hale
getirmiştir. Böylelikle, mıknatıs etrafındaki
manyetik alan izole edilmektedir.

Aynı şekilde, statorlar üzerindeki mıknatıslar da
contalar ile yerine sabitlenmiştir. Bunun sebebi
ise mıknatısın çekim kuvvetiyle diğer taraftaki
mıknatısa yapışmasını önlemektir. Böylelikle rotor üzerindeki mıknatıslar ile statordaki
mıknatıslar üzerinde güçlü bir manyetik alan
oluşturulmuştur.
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Manyetik Motor Teorisi Nedir?

Perendev, tasarladığı manyetik motorda pot
mıknatıslar denilen Neodium ya da Ferrite
mıknatıslardan kullanmıştır. Bu mıknatısların
özelliği diğerlerinden daha fazla kaldırma ve
tutma kuvvetine sahip olmalarıdır. Manyetik
alanın çelik üzerinden akmasının sebebi ise
havadan daha iyi manyetik özellikte olmasıdır.
Tasarımını yaptığı motor ile ilk hareketi kendi
vererek, mıknatısların birbirlerini itmesini ve
çekmesini kullanarak, dışardan bir yardım
almadan sonsuz enerjiyi bulmayı hedeflemiştir.

Buhar, elektrik, petrol veya nükleer madde gibi
bir enerji kaynağı kullanmayan, atık üretmeyen
bir motor çevre sağlığı açısından da büyük
fayda sağlayacak, dünyanın çehresi de hayli
değişecektir. Mıknatıs gücünden yararlanarak
kinetik enerji elde etmek isteyen, pek çok araştırmacı henüz bu başarıya ulaşamamıştır.
Bilim adamları mıknatıs motor yapılamayacağını iddia etmekte ve bu iddialarını Gauss yasalar
ile enerjinin sakınımı kanununa dayandırmaktadırlar. Zira manyetik alanı bir kinetik enerji
kaynağı olarak kabul etmemektedirler.
Kaynak:
• greenoptimistic
• fuel-efficient-vehicles
• lhup.edu

Peki sonsuz tur atarak, sınırsız enerji bulmuş
mudur? Hayır. Nedenini birçok şekilde açıklayabiliriz. Aradaki sürtünmeyi egale etmek için
manyetik itme gücünden yararlanılmaktadır.
Amaç aradaki sürtünmeyi kaldırarak, motora
sonsuz kez tur attırmaktır. Peki, sürtünme
sadece cisimlerin kendi arasında mı var? Hayır.
Dönerken havanın da dönen cisme uyguladığı
bir sürtünme kuvveti var. Bunun üzerine de,
vakumlu ortam da çalışılırsa havanın sürtünmesi engellenmiş olur denilebilir. Bu sefer
sonsuz tur atabilir mi? Cevabımız yine hayır.
Bütün sürtünmeler ihmal edilse bile, cismin
kütlesinden ve şeklinden dolayı ataleti vardır.
Yani sonuç olarak teorik olarak sonsuz enerji
üretmek hala kanıtlanmamıştır.
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İnternet yayınlarından ve video görüntülerinden
bu konuda amatör ve profesyonel pek çok çalışma yapıldığını görmek mümkündür. Özellikle
perpetualmotion (Daimi hareket) ile uğraşanlar
mıknatıstaki enerjiyi bu maksatla kullanmaya
çalışmaktadır. Ayrıca mıknatıs motoru yapılabildiği takdirde kullanacağı enerjiyi kendi
bünyesinde bulundurduğundan ilave bir enerji
ihtiyacı doğurmayacak ve ekonomik olacaktır.

WIN EURASIA Fuarları katılımcıları
İzmir İftar Yemeğinde bir araya geldi

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından, WIN EURASIA Fuarları İftar Buluşmaları Kapsamında 20 Haziran tarihinde İzmir’de İftar Yemeği düzenlendi.
Dayanışmanın önem kazandığı Ramazan ayında ETMD’nin katkılarıyla gerçekleştirilen İftar Yemeğinde İzmir basını, sektör temsilcileri ve WIN EURASIA fuarları katılımcıları bir araya geldi.
WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları sırasıyla Şubat ve Mart
aylarında İstanbul-Tüyap’ta gerçekleşiyor ve imalat sanayinin
öncü firmalarını bir araya getiriyor.

75

Sevmek ve vermek büyük bir zenginliktir. Bu
zenginliği her insan hissedemez ve yaşayamaz.
Materyalist felsefe içinde yetişmiş, ruhsal olgunluk ve erginliğe ulaşamamış insanlar için vermek
kaybetmektir. Tüccarlar ticareti alış veriş diye
tanımlarlar ama onlar hep almaya, yani kazanca
odaklıdırlar.
Oysaki sevgi almak değil vermektir. Verme alışkanlığı olmayanlar, vermenin sevinç ve huzurunu
bilmeyenler, vermeyi yoksullaşma sayarlar. Bir
bölümü ise vermeyi bir güç gösterisi olarak
kullanırlar; verdiklerinin ardından alacaklarının hazırlıklarını yaparlar. Ömer Seyfettin’in ünlü “Diyet”
hikâyesi, güç gösterisi ve alma düşüncesi içinde
vermenin iğrenç bir örneğini anlatır.
Ruhsal zenginlik içinde olan bir insan için ise vermek, kazandıklarının, sahip olduklarının sevincini,
coşkusunu hissetmek anlamındadır. Bu duygu
insana güç verir, kendine olan inanç ve güvenini
artırır. Maddeye odaklanan insanlar arasında çok
şeyi olan zengin ve güçlü görülür. Oysaki gerçek
zengin sahip olduklarını başka insanlara karşılık
beklemeden veren ve paylaşandır.
Vermek için büyük mala, varlığa, servete gerek
yoktur. Vermenin sevincini, güzelliğini mutluluğunu hissetmeye gerek vardır. Nice arkadaşlarım,
sevgilerini, saygılarını, takdirlerini, teşekkürlerini,
gülücüklerini, pozitif enerjilerini cömertçe çevrelerine dağıtırlar. Muhtacın koluna girerler, yalnızın
yanına giderler, hastanın hatırını sorarlar, gönlü
kırılanın gönlünü alırlar. Emeklerini, zamanlarını,
bilgi, birikim ve deneyimlerini esirgemeksizin paylaşırlar. İlgi, sevinç ve sevgi dağıtırlar;
karşılığında mutluluk, dostluk, huzur kazanırlar.
Böylece yaşamları daha çok zenginleşir. Karşılık
beklemeden vermenin rahmeti ve bereketi bütün
yaşamlarına yansır.
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Sizin verdiklerinizle bir tek insanın dahi mutlu olduğunu görebilmek, size mutlulukların en yücesini ve güzelini yaşatmalıdır. Çünkü hem verip hem
de bu mutluluğu yaşayamayan insanlar vardır. Bir
şirkette tanıdığım iki işadamı yarı yarıya ortak-

tırlar. Şükürler olsun işleri çok gelişti, Türkiye’ye
hitap eden bir düzeye ulaştı. Reklam ajansları, artık bu düzeye ulaşan bir şirketin reklam
harcamaları yanında şirkete prestij kazandıracak
sosyal sorumluluk projeleri de yapması gerektiğini söylemiş. Ortaklardan birisi; zaten hayır ve
hizmete yönelik yaşayan biri olduğu için sevinçle
kabul etmiş. Fakat ikinci ortak, “Biraz bekleyelim,
yeni yatırımı da bitirip öyle yapalım” gibi erteleme
girişimlerinde bulunsa da, diğer ortak şirketin
durumunun sosyal sorumluluk projesi için yeterli
olduğunu söyleyip hemen başlanmasını istemiş.
Fabrikalarının bulunduğu ilçede üç milyon maliyeti olan bir İlköğretim Okulu yapımına başlamışlar.
Ortaklardan birisi yapılan hizmetten büyük zevk
alırken diğeri, “Buraya harcadığımız parayla fabrikada modası geçmiş makineleri yenileyebilirdik”
diye hayıflanıp duruyormuş. Hizmet yapmaktan
zevk almak, yapılan hizmetin sevincini yaşamak,
vermekten sevinç duyan cömert insanlara özgüdür. Hazreti Muhammed: “Verecek hiçbir şeyiniz
yoksa bir çift tatlı söz ve içten gülümsemeyi de
sadaka olarak verebilirsiniz” buyurmuşlardır. Bu
dünyada büyük olanaklara, büyük varlıklara sahip
olabilmek ve büyük işler yapabilmek her insana
kısmet olabilecek şeyler değildir.
Fakat her insan küçük şeyleri büyük bir sevgiyle
yapabilecek olanaklara sahiptir. Kalbimiz sevgiyle
doludur, kaynağı uludur ve rahmeti boldur. Siz
hiç yalnız bir insanın içtenlikle yalnızlığını, çaresiz
bir insanın doğru bilgi ve deneyimle çaresizliğini,
sorunlar içinde olan bir insanın iyi niyetle sorunlarını, dertli bir insanın ilgi ve şefkatle dertlerini
paylaştınız mı?

Ona verdiğiniz gücü, sevinci, onun yalnızlığı,
çaresizliği unutuşunun hoşnutluğunu yaşadınız
mı? Bunları yaşadıysanız, neden her gün yeniden ve bir kez daha yaşamak için çalışmıyorsunuz? Haftalık veya aylık programlar yapınız,
her gün bir saatinizi ayırınız, her gün vermenin
ve sevmenin ayrı bir çeşidini deneyerek ayrı
lezzetler tadınız.
Bu satırları Marmaris’te bir sahil otelinde, koyu
gölgeli bir ağacın altında yazıyorum. Tam bu
noktaya geldiğimde iki günden beri yanımdaki masada oturan ve arkadaşlarıyla yüksek
sesle hep işten ve paradan söz eden genç bir
işadamı geldi. “İzliyorum, sürekli yazıyorsunuz. Siz yazar mısınız?” dedi. Ben de yazma
hevesi içinde olan ve yazmaya çalışan eski bir
işadamı olduğumu söyledim. Hangi konuda
yazdığımı sorunca da, “Gönüllülük” dedim. Pek
anlamadı; “O ne ki?” dedi. Eğer siz de karşılık
beklemeden vermenin sevincini, mutluluğunu,
güzelliğini yaşamadıysanız ve ne olduğunu
bilmiyorsanız, bir gün bir öksüzün saçını
okşayıp yüzündeki gülümsemeyi, gözlerindeki
ışıltıyı görmeye çalışınız. Yalnız yaşayan hasta
bir komşunuzun doktora gitmesine yardımcı
olunuz. Sizin desteğinizle nasıl güçlendiğini, bir
komşusu tarafından sahiplenilmiş olmanın ona
nasıl güven verdiğini gözlerinden okuyunuz.
İnanıyorum ki bunları gördükten sonra karşılık beklemeden vermek sizde bir tutku haline
gelecektir. Vermenin zevkine ve sevincine
ulaştıkça, “Bugün olanaklarım ölçüsünde başka
insanlar için ne yapabilirim” diye düşünmeden
güne başlamazsınız.
Vermenin ödülü kendisidir. Karşılık beklemeden verme arzunuz ve niyetiniz geliştikçe
bambaşka bir insan olmaya başlarsınız. Sizi
gerilerde bırakan, körelten, çere, çöpe bağlayan, kendi ihtiyacınız için bile harcamaktan
geri bırakan zincirlerden, hasislik hastalığından
kurtulacaksınız. Maddenin gerçeğine ulaşacak,
bir tekini bile götürme imkânınızın olmadığını
anlayacaksınız. Madde karşısında zihniniz sınırlarını aşacak, kalbinizle ortak olacak, sevme,
verme yönünde bilinciniz genişleyecek. Artık
mutluluğu, sevme, verme, paylaşmada arayan güzel bir dünyada bulacaksınız kendinizi.
Uyuyan güçleriniz ve yetenekleriniz uyanacak,
becerileriniz canlanacak, esirgemez olacaksınız. Kendinize baktıkça siz de şaşıracaksınız.
Hayal ettiğinizden daha iyi bir insan olduğu-

nuzu keşfedeceksiniz. Kendinize eskisinden
daha çok saygı duyacak, daha çok seveceksiniz. Sevginin iki öğesi vardır: Niyet ve eylem.
Kalbimizi başka insanlara açmadan, başka
insanların acı ve yoksulluklarını paylaşmak için
arzu duymadan sevme yolunda niyet oluşturamayız. Sevginin hedefe ulaşabilmesi için ise
verme eyleminin gerçekleşmesi gerekir. Yarı
yolda kalan sevgi çok şey ifade etmez. Vermek
iki yönlü bir eylemdir.
Vereni mutlu eder, alanda ise verme yolunda
yeni niyetler oluşturur, vermeye yönlendirir.
İnsanlar vererek ortaklaşa bir şey yaratmanın
sevincini paylaşırlar. Zaten sevginiz ve verme
arzunuz, yeni sevgiler yaratmıyor, yeni verme
arzularını topluma kazandıramıyor ise yeterli
güce ulaşamamış demektir. İsteyerek kimseden bir şey alamazsınız, almanın yolu vermekle
başlar. Başkalarından ilgi mi bekliyorsunuz,
önce sizin onlara karşı ilgili olmanız gerekir;
sevgi mi bekliyorsunuz, hiçbir koşul koymadan
tüm insanları sevmeniz ve koşulsuz sevginin
nasıl olduğunu iyi öğrenmeniz gerekir. Başka
insanlara içtenlikle saygı göstermeden başka
insanlardan saygı görmeyi bekleyemezsiniz.
İlginizi, bilginizi, sevginizi, saygınızı, birikim ve
deneyimlerinizi diğer insanlarla cömertçe paylaşınız. Cömertliğin öncüsü olunuz. Toplumda
insanlar cömert oldukça, esirgemez insanlarla
dünyanın ne denli güzel olduğunu hissederek
yaşarsınız.
İnal Aydınoğlu 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 Üniversitesi 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”, İçsel Yaşam Üzerine
olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış 10
kitabı bulunmaktadır.
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Kemaliye (Eğin)-I

Sevgili Dostlar,
Şimdiye kadar, gezi yazılarım hep yurtdışına yaptığım seyahatlerimden oluşuyordu,
bu sefer değişiklik olsun diyerek, bende büyük bir etki bırakan Erzincan/ Kemaliye, eski ismi ile Eğin gezimden bahsetmek istiyorum. Eğin gezisi de nereden çıktı
derseniz, üyesi olduğum sosyal hizmet kulübünden Eğin’li bir arkadaşımın ısrarla
kulüp arkadaşlarını Eğin’i görmeye davet etmesiyle başladı. Bu güzel teklif karşısında, yaklaşık 16 kişi ile bu geziye gitmeye karar verdik, bizden sadece Elazığ gidişdönüş uçak biletlerini belirlediğimiz tarihler için almamızı isteyerek, gerisine karışmamamızı söyledi. Üç ay öncesinden, 12 – 15 Mayıs tarihleri için uçak biletlerimizi
aldık, seyahat tarihinin gelmesini beklemeye başladık.
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Yazı ve Fotoğraflar
Vahit Tuncer ÖZEKLİ

Evet, 12 Mayıs tarihinin gelmesi ile Elazığ’a
seyahatimiz başlamış oldu, Elazığ’da, arkadaşımız 18 kişilik bir minibüsle ile bizi karşıladı,
minibüsü kullanan şoförün, aynı zamanda
Kemaliye’de tur rehberliği yapan ve kendi tur
firması olan, emekli bir kişi olduğunu öğrendik. İlerleyen zamanlarda, kendisinin doğa
fotoğrafçısı, yöreyi iyi bilen, her parmağında
ayrı marifet olan bir beyefendi olduğuna şahit
olduk.

Kendimizi yol rehberine bırakarak, Eğin/Kemaliye’ye doğru
yola düştük, yolumuzun uzun olması sebebi ile öncelikle, Elazığ’dan ayrılmadan, Malatya yolu üzerinde, Çocuk
Islahevi karşısında, Koçoğlu Restorana kahvaltı yapmak
üzere mola verdik, ama ne kahvaltı, yok, yok, bir sürü şeyi
arkamızda bırakarak, masadan kalkmak zorunda kaldık.
Yolumuz üzerinde karşılaştığımız, 12 Haziran 1996’da
yapımına başlanan ve 1974 yılında hizmete giren Keban
Barajı’nın önünden geçtik. Yaklaşık 148 milyar kWh enerji
üretimiyle, ekonomiye 7.5 milyar $’lık katkı sağladığını ve
63872 ha’ lık bir alanın da sulanmasını sağlayan bu muhteşem görüntüyü fotoğraflamadan geçmek olmazdı.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ

İkinci durağımız Dutluca köyü oldu, Dutluca sınırlarından ayrılmadan, keçi sütünden dondurmanın
yapıldığı küçük bir market tarzı yerde çay ve dondurma molası verdik. Hemen yol üzerinden Munzur
dağlarının görüntüsü ayrı bir güzellikteydi. Evet, yaklaşık bir saate yakın moladan sonra Dutluca yol
ayrımından 2.5 km kuzeyinde olan Ocak köyüne geldik.
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Kemaliye (Eğin)

Ocak köyü, Hıdır Abdal Sultan Köyü olarak da
bilinmekte, kendisi Karaca Ahmet Sultan’ın
evlatlarından olan ve Hacı Bektaş Veli’nin yolundan giderek bundan yedi yüz yıl önce, Ocak
köyünde Alevi inancını yayınladığı anlatılıyor.
Arabayı park ettiğimiz yerde köy insanları bizleri karşıladı, hepsi güler yüzlü ve çok misafirperverler, burasının çok emniyetli bir yer
olması sebebi ile minibüsümüzün kapılarını
kilitlemeden bıraktık. Hemen çok yakında olan,
Ocak köyü Özel Müzesini ziyaret ettik. Müze,
bir trafik kazasında hayatını kaybeden, köy
halkından Mustafa Gürer’in oğlu Ali Güner’in
anısına yaptırılarak, köye armağan edilmiş.
Müzede kendi özel koleksiyonu haricinde,
çevre köylerden türbeye ziyarete gelenlerin
bağışladıkları etnografik nitelikli eserler sergilenmekte olduğunu gördük, Bu güne kadar
yaklaşık 1300 adet eserin teşhir edilmekte olduğu müzede, Kurtuluş Savaş’ında kullanılmış
kağnı bile vardı. Dik bir yamaçta, bahçeler arasında olan bu köyden bakıldığında çok güzel
bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Türbe ziyareti ve panoramik fotoğraf çekiminden sonra
Kemaliye’ye doğru yola hareket ettik.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ

Artık, Eğin/Kemaliye hakkında rehberimizden öğrendiklerimizden bahsetmenin zamanı geldi. Kemaliye, Elazığ ve Malatya illerine bağlı iken, 1938 yılında Erzincan iline bağlanmış, anlamı Cennet
gibi güzel bir Bahçe olan Eğin’in adı Mustafa Kemal’in anısına Kemaliye’ ye çevrilmiş. Coğrafi yeri
olarak, Erzincan’a 163 km, Malatya’ya 175 km ve Elazığ’a 145 km uzaklıkta ve Fırat’ın Karasu kolu
üzerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 825-900 m. yükseklikte olduğunu, çevresinin dağlık olması
sebebi ile ulaşımın hayli zor olduğunu öğrendik. Dağlık yapısı sayesinde dağ sporlarının yapılması
için elverişli bir ortam olması ayrıca birçok yabani hayvanın yörede yaşamasına ve barınmasına
sebep olduğundan bahsetti.
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Kemaliye (Eğin)

Kısmetse Dağ keçilerini doğal ortamda görebilecektik. Yörede meyve olarak, ceviz, elma ve dut yetiştirilmesi,
özellikle de dutu ve pekmezinin en çok
bilinen tatlıların başında geldiğini, bal
konusunda da yörede etkin bir üretim
yapıldığını, ayrıca, dokuma halılarının
da çok tanınmış olduğunu, en önemli
özelliğinin de atkı ipliğinin mavi boyalı
olmasından geldiğini öğrendik. Bu sayede her yıl ‘’Halı Festivali’’ düzenlenmekteymiş.
Bu kadar bilgi verdikten sonra biz de
Kemaliye’den içeriye girmiş olduk,
girmeden önce tepede taşların üzerinde inşa edilmiş bir ev hayli ilgimizi
çekti. İlçe merkezinde bulunan otelimize yerleştik, Karasu akarsuyunu
gören manzaralı odalarımızdan ilk
intibaımız gayet iyiydi. Öğleden sonra saat 16.00 gibi bizleri davet eden
arkadaşımızın evine gittik, yöresel
yapıda olan bu eve, sanırım malikane
demek daha uygun olacak. Ön tarafında büyük bir bahçesi ile birlikte arka
tarafında ekili meyve, sebze bahçesi
olan ve tamamen yenilenmiş ahşap
yapısı ile gerçekten görülmeye değer.
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İkinci günümüzde, Eğin’li dostum, önemli bir toplantısı için İstanbul’a günü birlik gidip gelecekti,
bu sebeple bugünkü gezi turunda bizimle bulunamadı. Sabahleyin otelin terasında güzel bir kahvaltı
yaptıktan sonra saat 09.00 gibi yola çıkarak, öncelikle dünyanın Amerika’da, Grand kanyondan sonra ikinci büyük kanyonu, Karanlık kanyona gittik. Kanyona paralel olarak giden, Kemaliye’yi Divriği
üzerinden Sivas’a bağlayan karayolu için insanlar dağları, taşları delerek tüneller açmışlar, uzunluğu
8500 m. olması planlanan yolun tamamı taştan yapılmış ve yolun 4722 metrelik bölümü kayalar
oyularak yapılmış. Taşyol denilen bu tünel 2000 yıllarında tamamlanmış, tünel içini aydınlatmak
için yer yer delikler açılarak aydınlatma sağlanmış. Gerçekten görülmeye değer, ama korku tüneli
gibi, bazen ancak bir arabanın geçeceği kadar genişliği olan bu tünellere buraları iyi bilen birileri ile
gidilmesinde fayda var.
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Bu arada Kemaliye-Başpınar mevki arasında
Karasu üzerinde yapılan ve Recep Yazıcıoğlu’nun
çok emeği geçtiği, Ayşe Kulin ‘in de yazdığı Köprü romanına konu olan, bu köprünün, Vali Recep
Yazıcıoğlu köprüsü olarak anılmakta olduğunu
söylemek isterim.

Kemaliye (Eğin)

Taşyolu’ ndan geçerek Divriği’ye doğru yolumuza devam ettik, öğle saatlerinde Divriği’nde olacağımız için, rehberimizin öğle yemeği için duraklayacağımız, aynı zamanda bir müze de olan Ayan Ağa
Konağına geldik. Bu konak ile ilgili detaylı bilgileri internetten öğrenebilirsiniz düşüncesi ile çok kısa
olarak geçeceğim. Konağın bakımına bir aile gözetmekte, eğer gelen ziyaretçiler isterse önceden
sipariş ile yöresel pilav ve et yemeği hazırlamaktalar. Evet, nefis yemekler ve üzerine de çayımızı,
kahvemizi içince keyfimize diyecek olmadı, bu arada alt katının müze olması, bize konakta ki yaşam
hakkında da biraz fikir verdi.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ

86

Kemaliye (Eğin)

Sivas ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Divriği, Hititler zamanından beri en önemli yerleşim
merkezi olarak yer almış. Bizans dönemi, Selçuklu ve Osmanlı devrini yaşamış, Cumhuriyet
zamanında Sıvas’ın ilçesi olmuş. En önemli tarihi eserleri arasında Divriği kalesi, Divriği Ulu
Camii ve Darüşşifası (Unesco Dünya Mirası Listesinde), Kesdoğan Kalesi, Hüseyin Gazi Türbesi,
Divriği Konakları gelmektedir. Divriği Ulu cami gerçekten kapılarının üzerinde oyma heykelleriyle
muhteşem görünmekte, öğleden sonra kapı üzerine düşen namaz kılan kişi gölgesi ile de hayli ilgi
çekmekte. Caminin restorasyonu sebebi ile içine girme şansımız olmadı, bizde dışarıdan etrafında
dolaştıktan sonra merkeze giderek, Kama isimli bir kahvehanede hem çayımızı içtik, hem de yerel
halkla sohbet ettik. Biraz dinledikten sonra da Kemaliye’ye doğru yolumuza devam ettik.
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Divriği’nden ayrılırken başlayan yağmur, akşam saatlerinde Kemaliye’de
de devam edince vaktimizi arkadaşlarla
otelde sohbet ederek geçirdik.
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Kemaliye (Eğin)
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Sabah kalkınca ilk işim, yağmurdan sonra Kemaliye’yi fotoğraflamak oldu, sakin sokakları, ilginç
el işi kapı tokmakları ile çok güzel bir yer, her taraftan sular geçiyor, şelale gibi, evlerin altlarından,
camilerin yanlarından sular gürül gürül akıyor.
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Kemaliye (Eğin)

Sabah erken saatlerinde oluşan sisin yavaş yavaş dağılması ile güneş ışıklarının dokunduğu yerler
çok güzel görünüyor. Eski ama içinde yaşam olan evlerin ağaçlarla bütünleşmiş hali insana sakinlik veriyor. Dolaşarak geçirdiğim iki saat sonunda kendimi kahvaltı yapmak için otele zor attım.

V. Tuncer ÖZEKLİ’nin Kemaliye (Eğin) Gezi Yazısının devamını bir sonraki sayımızda
bulacaksınız.
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Farklı lisanlarda,
farklı coğrafyalarda
sınırları aşan mühendislik.
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