
 

Geçtiğimiz  aylarda  Mersin Akkuyu'ya  nükleer santral  
yapılması  için  Rusya ile devletlerarası  işbirliği anlaş- 
ması imzalanırken, Sinop'a kurulması planlanan ikin- 
ci nükleer santral için de; 10 Mart 2010 tarihinde Gü- 
ney Kore ile işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaş- 
Malya,  Türkiye’nin  özellikle  doğalgaz  temininde  
Rusya’ya büyük oranda ihtiyaç duymaktayken; nük- 
leer enerji  alanında da  Rusya’nın tek söz sahibi ol- 
masının önüne geçmek amacını taşıyor. Her ne kadar  
yenilenebilir  enerji taraftarları, bu haberlere sinirlen- 
se de;  bunlar  Türkiye için  son derece gecikmiş adım- 
lar. Ülkemizin enerji problemi için çözüm olarak ortaya 
atılan  rüzgar,  güneş  gibi  alternatifler  bütün  destekleri- 
ne  rağmen  sürekliliklerinin  olmaması  ve  büyük  ölçekte  
enerji üretimleri  için  uygun  olmamaları  nedeniyle ‘devede  
kulak’ hükmündeler. Dileriz nükleer anlaşmalar ‘iyi niyet işbirlik- 
lerinin’ ötesine geçer reel ve somut sonuçlarını görürüz.  
 
Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili araştırmacılardan birbiri ardı ardına sarsıcı ha-
berler gelmeye devam ediyor. Geophysical Research Letters dergisinin Ağustos 
2009 sayısında yayınlanan makeleye göre Birmingham Üniversitesi Jeoloji Bölü-
mü’nden G.K.Westbrook ve arkadaşları Kuzey Buz Denizi’nde yer alan 
Spitsbergen’de deniz tabanında 250’den fazla gaz çıkışı sütunu keşfettiler. Bu gaz 
sütunlarından bazıları deniz yüzeyinden 50 metre yukarısına kadar yükseliyor. 
Çıkan gazı ağırlıkla metan oluşturmakta. Kuzeye doğru yayılan Batı Spitsbergen 
akıntısında son yıllarda yaşanan 1°C’lik ısınmanın deniz tabanındaki ‘hidrat’ın 
çözünerek metan gazının serbest kalmasına neden olduğu düşünülmekte. Okyanus 
tabanı boyunca ‘metan hidrat’ yatakları olduğu uzun süredir bilinmekteydi. Ok-
yanus ısındıkça metanın serbestleşeceğine ve sera etkisi üzerinde pozitif geri bes-
leme yaratacağına dair görüşler de uzun süredir dillendiriliyordu. Ancak, bu metan 
çıkışının zaten başladığına dair böylesi güçlü bir kanıt bulunması beklenmiyordu. 
Eğer bu süreç Kuzey Buz Denizi’nin kıtasal kıyısı boyunca yayılırsa okyanus için-
de her yıl on milyonlarca ton metan serbest kalabilir. Aralarında Yeşillerin kuru-
cularından James Lovelock’un da olduğu bilim insanları; okyanus tabanında ser-
bestleşecek metan gazının küresel ısınmayı tetikleyecek en önemli pozitif geri 
beslemelerden biri olabileceğine dair yorumları uzun yıllardır yapıyorlardı. Ancak 
atmosferde halen bulunan sera gazı miktarını tek başına ikiye katlayabilecek bu 
kadar büyük bir metan kaynağının ısınan okyanusun tabanından fokurdayarak 
atmosfere karışması ihtimali bir korku film senaryosu gibi duruyor.  
 
Biz artık benzer  korku filmler yaşamamak için atmosfere salınan sera gazı emis-
yonlarının en büyük kaynağı olan  petrol, kömür fosil yakıtlarından enerji üretimi-
ni  tamamen unutsak insanlık için iyi olacak galiba. 
                                    
Dr. Mahmut AYDIN 
TÜTEV Enerji Sektörü Başkanı 
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• Güneş Enerjisi ve  
Teknolojileri Fuarı’na 
teknik gezi düzenledik 

• İstanbul’da temaslarda 
bulunduk 



''Sinop'taki yapılacak bir çalış-
ma için, Akkuyu'da da bildiği-
niz gibi Rusya Federasyonu ile 
devam ediyoruz, bizim nükleer 
enerji güç santrallerinin kurul-
masıyla alakalı kararlılığımı-
zın bir göstergesi olarak dünkü 
anlaşma açıklanabilir. 3-4 ay-
lık bir çalışma süresi içerisin-
de, çalışma grupları beraber 
bir araya gelecekler, hem ze-
minle alakalı hem bir kısım 
hukuki mevzuatla alakalı ça-
lışma yapacaklar. Sonra da bir 
rapor ortaya çıkartıp bize su-
nacaklar. Uygun şartlar olması 
halinde tabii ki bir sonraki 
anlaşmaya geçilecek. Uygun 
şartlar olmaması halinde ise bu 
çalışma nihayetlenmiş olacak.'' 
Yerli partner hususunda bazı 
sorular olduğunu belirten Yıl-
dız, ''Biz bu konuda enerji 
sektörüne yakın, buradaki de-
ğişimi anlayabilecek, kapasite, 
finans koyabilecek bir yapıyı 
tercih ediyoruz. Ama hangi 
özel sektörün, isminin ne ola-
cağı ile alakalı bizim bir dahi-
limiz olmaz. Bu bize gelecek 
firmanın teklifi ile alakalıdır. 
Uluslararası firmanın teklifi ile 
alakalıdır, Güney Kore'nin 
teklifi ile alakalıdır. Aynı şe-
kilde Rusya Federasyonu'nun 
teklifi için de aynı şeyi  
söyleyebilirim'' dedi. 
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İhlas Fuarcılık tarafından 
düzenlenen Güneş Enerjisi ve 
Teknolojileri Fuarı’nın üçün-
cüsü 11 Mart’ta İstanbul Fuar 
Merkezi’nde açıldı. 3. Güneş 
Enerjisi ve Teknolojileri Fua-
rı’nın açılışı İhlas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Yavuz Özgün, T.C. 
Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ve İstan-
b u l  V a l i  Y a r d ımc ı s ı 
Celalettin Yüksel’in yanı sıra 
kalabalık bir davetli toplulu-
ğunun katılımıyla gerçekleşti-
rildi. 
 

14 Mart akşamına kadar sü-
ren fuarın açılışında bir ko-
nuşma yapan İhlas Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Özgün, “Geçtiğimiz 

yıllara göre ilerleme kayde-
den güneş enerjisi sektörü, 
hiç kuşkusuz hem istihdam 
ettiği kişi sayısı ile hem de 
etkide bulunduğu yan sektör-
leri ile ülkemizin yüz akıdır. 
Türkiye, ısısal güneş enerjisi 
üretimi açısından Çin Halk 
Cumhuriyeti, ABD ve Japon-
ya’dan sonra dünya dördün-
cüsü konumundadır. Yenile-
nebilir Enerji Yasası, Türki-
ye’yi kısa süre içerisinde gü-
neş enerjisi alanında dünya-
nın ilk 3 ülkesi arasına soka-
caktır. Yürürlüğe giren ve 
girmesi beklenen yasalarla, 
daha da büyüyeceğinin sin-
yallerini veren ve yatırım 
konusunda yabancı ülkelerin 
dikkatini çeken güneş enerjisi 

sektörü rekabetin sık yaşandığı 
ve markalaşma ihtiyacının 
duyulacağı bir sektör olacak. 
Bu fuar, pastadan büyük pay 
almak isteyen ve hedeflerini 
her geçen gün büyüten firma-
ları profesyonel ziyaretçi ile 
buluşturmayı başaracak, tica-
reti canlandıracak ve bilgi 
akışı sağlayacak kapasitede bir 
fuardır” dedi. Bu yıl, 200’ün 
üzerinde katılımcı ve 70 in 
üzerinde yabancı katılımcının 
olduğunu belirten Özgün, “Bu 
yıl, yabancı katılımcıları ile de 
göz dolduran fuarımız, Avus-
turya, Hollanda, Almanya, 
Çin, Hollanda, Fransa, İtalya’-
dan Türkiye piyasasında yer 
edinmek isteyen ülkelere de ev 
sahipliği yapacak” dedi. 
 

Fuarın açılışında konuşan E-
nerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Taner Yıldız ise, yenilene-
bilir enerji kaynakları açısın-
dan baktıklarında güneş enerji-
sinin Türkiye'de daha fazla 
kullanılabilecek bir kapasiteye 
sahip olduğunu söyledi. Ener-
jinin üretilmesinde bunların 
Türkiye'ye kazandırılması 
gerektiğini ifade eden Yıldız, 
Güneş enerjisinde teknolojinin 
ilerlemesiyle bir konut için 6-7 
bin avrolardaki maliyet sevi-
yesinin, önümüzdeki yıl 6-7 
bin dolar, ondan sonra 6-7 bin 
lira civarına inebileceğini be-
lirterek, ''Bunun sanayi tipi ve 
bizim geliştirmek istediğimiz 
güneş ışığından enerji elde 
etmeyle ilgili çalışmalarda şu 
anda bu kadar hızlı bir fiyat 
ilerlemesi var. Bunu önemli 
buluyoruz. Türkiye'de verile-
cek fiyat için de bunu geçerli 
g ö r ü y o r u z  v e  ö n e m l i 
buluyoruz'' diye konuştu. 
 

NÜKLEERDE YENİ  
YÖNTEM DEVREDE 
 

Nükleer güç santralleriyle ala-
kalı Güney Kore ile iyi niyet 
anlaşması yaptıklarını anımsa-
tan Yıldız şunları kaydetti:   

  SEKTÖR HABERLERİ 

Yavuz Özgün 



Organize Sanayi Bölgesi, İki-
telli Organize Sanayi Bölgesi, 
Aliağa Organize Sanayi Böl-
gesi ve daha pek çok kurum 
tarafından desteklenmektedir. 
 
Fuarı destekleyen yayınlar 
arasında ise, Lighting Magazi-
ne, Enerji Burada, Yeni Enerji, 
Photovoltaik, PV magazine, 
Era Solar, Sun & Wind 
Energy, Asian Solar, Elektrik 
Haber, Güneş Haber, Elektrik 
Burada, Garaba Medya, Oto-
masyoncu, Doğa Yayıncılık, 
Atölye Reklam, Ajans Organi-
ze, Elektrokent Perpa Yayınla-
rı ve web siteleri yer almakta-
dır. 
 

YOĞUN YABANCI İLGİSİ 
 

İtalya, Almanya, Fransa, Çin, 
Hollanda gibi ülkelerden çeşit-
li firmaların iştirak ettiği fuar, 
bu sene sadece katılımcı anla-
mında değil, yabancı ziyaretçi 
anlamında da başarısını artıra-
rak sürdürdü. Güneş Sektörü-
nü, profesyonellerle bir araya 
getirerek güneş sektörüne hem 
ulusal hem de uluslararası 
anlamda yeni pencereler açtı. 
 

SEKTÖR İSTANBUL’DA 
BULUŞTU 
 

Kıtaları birleştiren coğrafyası 
ve asırlara tanıklık eden tarihi 
konumu ile İstanbul dünya 
üzerindeki en özel şehirlerden 
biri. Asya ve Avrupa kıtalarını 
birleştiren İstanbul, Ortadoğu 
ve Avrupa’ya yakınlığı, Rusya 
ve Türk Cumhuriyetleri ile 
sürdürdüğü sıcak ilişkiler ile 
ticareti de verimli hale dönüş-
türmeyi başarıyor. İstanbul, 
jeopolitik konumu sayesinde, 
3. Güneş Enerjisi ve Teknolo-
jileri Fuarı’nın başarısında 
büyük önem taşıdı. 
 
Düzenlediği spesifik fuarlarla 
birçok ilke imza atan İhlas 
Fuarcılık , 3. Güneş Enerjisi 
ve Teknolojileri Fuarı ile,  
93. Fuarına imza atmış oldu. 
 
Kaynak: İhlas Fuarcılık 
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Bu konuda bir firma tercihleri 
olmasından daha ziyade ken-
dilerine gelecek teklifle ala-
kalı görüşlerini belirtebile-
ceklerini ifade eden Yıldız, 
''Bunun şu anda bahsettiğiniz 
Enka olabilir, bir başka firma 
olabilir, enerji sektöründeki 
değişimi özellikle takip eden, 
bununla ilgili hem finansını 
hem de zihnini koyabilen 
herhangi bir firma bizim için 
geçerlidir. Bu manada gelen 
teklifleri değerlendiriyoruz'' 
şeklinde konuştu. 
 
GÜNEŞ ENERJİSİ 
 

Taner Yıldız, Yenilenebilir 
Enerji Kanunuyla ilgili olarak 
da şunları belirtti: ''Yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının 
rüzgarla alakalı bölümünde 
zaten işleyen mekanizma var. 
Güneşle alakalı kısmında 
beklenen bir fiyat var. Bu 
fiyatı ben açıkça beyan edi-
yorum ki ortalama fiyatları-
mızla örtüşebilecek, Türkiye'-
deki fiyatlarla örtüşebilecek, 
teknolojik gelişmeleri buraya 
aktarabilecek ve Türkiye'nin 
güneş enerjisiyle alakalı ışını-
mının daha fazla aydınlatıyor 
olmasının avantajını fiyatlara 
yansıtabilecek bir mekaniz-
mayı kurmamız lazım. Türki-
ye'deki güneş enerjisinin daha 
fazla olmasının avantajını 
vatandaşımızın da hissedebil-
mesi, kullanabilmesi lazım. 
Bu da ancak fiyatta olabile-
cek. O yüzden ben yatırımcı-
larımızı bu konuda daha has-
sas olmaya davet ediyorum. 
Her zaman olduğu gibi yeni-
lenebilir enerji kaynaklarıyla 
alakalı gerçek yatırımcının 
önünü her zaman açacağımı-
zı, bununla alakalı kararlılığı-
mızın devam ettiğini beyan 
ediyorum.'' 
 
''AB'den daha düşük bir tarife 
mi söz konusu olacak?'' soru-
su üzerine Yıldız, AB ülkele-
rinin, Almanya'daki 800-900 
saat güneşten faydalanma 

oranı ile Türkiye'deki 2 bin- 
2 bin 500 saatlere varan ora-
nın farklı olduğunu, bunun 
avantajını mutlaka fiyatlara 
yansıtmaları gerektiğini be-
lirtti. 
 
' 'ENERJİ  SEKTÖRÜ  
DAHA FAZLA YATIRIM 
ÇEKEBİLECEK HALE 
GELMİŞTİR'' 
 

Taner Yıldız, başka bir soru-
ya karşılık olarak da, hem 
elektrik dağıtım şirketlerinde 
hem de üretim şirketlerinde 
bir takvim yayınladıklarını, 
bu takvime itina göstermek 
gerektiğini ifade ederek, şu 
ana kadar gelen tekliflerde 54 
santralin ihaleye çıkma süre-
cinde 900'e yakın dosyaya 
ilgi duyulduğunu ve 600'e 
yakın da teklif verildiğini, 
bunun çok önemli bir rakam 
olduğunu söyledi. Yıldız, 
''Bu, global krizle alakalı e-
nerji sektörünün en az etkile-
nen sektörlerden birisi olması 
lazım geldiğine işaret eden 
bir veridir. Enerji sektörüne 
diğer sektörlerden aktarılan 
finansın, ilginin olduğuna bir 
göstergedir .  Bunu da 
önemsiyorum. Enerji sektörü 
olarak daha fazla yatırım çe-
kebilecek bir hale gelmiştir. 
O yüzden bu çalışmalar da 
devam edecek'' dedi. 
 
Yerli üretimi teşvik etmek 
için ne gibi tedbirler alındığı-
na ilişkin bir soruyu da Yıl-
dız, ''Bizim her verdiğimiz 
fiyatın yerli sanayiye yansı-
yabilecek bir yanının olduğu-
nu biliyoruz. Bunu da son 
derece doğru buluyoruz. Yer-
li üretimin enerji sektörü ve 
güneş kolektörleri açısından 
da mutlaka bir hissedilebilir 
bir farkının olması lazım. 
Bunu farklı mekanizmalarla 
beraber inşallah yerli yatırım-
cımız da hissedecektir'' şek-
linde yanıtladı. 
 

 
Kaynak: Enerji Bakanlığı 

FUAR PEK ÇOK SEMPOZ-
YUMA EV SAHİPLİĞİ  
YAPTI 
 
Fotovoltaik modülleri, kendi 
elektriğini kendi üreten konut-
ları bir arada bulunduran fuar, 
pek çok sempozyuma da ev 
sahipliği yaptı. Çok sayıda 
akademisyeni de ağırlayan 
f u a r ,  U F T P  ( U l u s a l  
Fotovoltaik Teknoloji Platfor-
mu) tarafından GENSED  
(Güneş Enerjisi Sanayicileri 
ve Elektrikçileri)’in katkıları 
ile düzenlenen 1. Fotovoltaik 
Teknolojileri ve Uygulamaları 
Sempozyumu akademik ve 
teknik sunumlar ile başlayıp, 
Bulutsuzluk Özlemi’nden Ne-
jat Yavaşoğulları, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Yusuf Eradam, “Edebiyat, 
Depresyon ve Güneş Enerjisi“ 
konulu sunumuyla Buket 
Uzuner, “Sosyal Sorumluluk 
ve Sürdürülebilirlik” sunu-
muyla Fatih Ertekin ve gitarını 
güneşle çalan adam Taner 
Öngür ve daha pek çok güneş 
severin katıldığı “Güneş Coş-
kusu” adlı söyleşi ile son bul-
du. 
 
SEKTÖRE BÜYÜK DESTEK 
 
Sektörde ilk defa İhlas Fuarcı-
lık tarafından düzenlenen ve 
düzenlendiği ilk yılından bu 
yana büyük kurumlardan des-
tek alan fuar, özellikle T.C. 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kanlığı, Çevre ve Orman Ba-
kanlığı, Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi, Orman ve Köy İşleri 
Genel Müdürlüğü, UFTP 
( Ulusal Fotovoltaik Teknoloji 
Platformu), GENSED ( Güneş 
Enerjisi Sanayicileri ve Elekt-
rikçileri Derneği), Yeşil Eko-
nomi Derneği, Güneşe Derne-
ği, Çev-Kor, Marmara Beledi-
yeler Birliği, Milli Prodüktivi-
te Merkezi, JCI Avrasya Ener-
ji Takımı, Greenpeace, Ege 
Üniversitesi, Sakarya Üniver-
sitesi, Dokuz Eylül Üniversite-
si, TADER (Tekstil Araştırma 
Derneği), TEMEV, Dudulu 
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8 Aralık 2006’da İsviçre’nin Basel şehrinde 
arazinin güneydoğu  kısmı, yüksek ısı akışı 
karakterine sahip ve sismik olarak aktif olduğu 
bilinen bir bölgede Geothermal Explorers şir-
ketinden jeolog Markus Haring yönetiminde 
pilot olarak bir jeotermal kojenerasyon santralı 
kuruldu.  
 

Ren Graben dizisi boyunca granitik kaya ba-
rındıran ve sıcaklık değişimi  4.0°C/100m olan  
bölgede 2.7 km derinliğinde tetkik kuyusu 
açıldı. Bu kuyu, basınçlı su ile genişletilmiş 
bir jeotermal rezervuar oluşturmaya yarayan 
bir gerilim alanı meydana getirmekteydi. 5 km 
derinliğe kadar genişletilmiş bir rezervuardan 
(bir enjeksiyon, iki istihsal kuyusu açmak su-
retiyle) civar yerleşim birimlerinde kullanıl-
mak üzere 3 MW elektrik gücü ve 20 MW 
termal güç elde etmek amaçlanmaktaydı. 
 

Bu pilot santralin, gelecekteki küresel enerji 
ihtiyacı için bilinen jeotermal üretim yöntemlerinin dışın-
da; uygulanabilir, sürdürülebilir ve çevreye zararsız bir 
jeotermal güç üretiminin genişletilmiş jeotermal 
rezervuarlardan sağlanabileceğini göstermesi beklenmek-
teydi. 
 

Bu sistemle Haring, yerin kilometrelerce altına su pompa-
layacak ve yer kabuğunun sıcaklığıyla ısınacak su tekrar 
yeryüzüne çıktığında onun ısısıyla elektrik üretilecekti. 
İlk denemeler başarılı oldu ancak aynı gün denemenin 
yapıldığı yerde 30 küçük çaplı sarsıntı meydana geldi. En 
büyüğü 3.4 büyüklüğünde olan sarsıntıların başta tesadüf 
olduğu düşünülse de; daha sonra Haring’in önemli bir 
buluşa imza attığı ortaya çıktı. Bilim adamı faya tazyikli 
su pompalayarak Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde 
30 sarsıntı yaratmış oldu.  
 

Hayat kurtarabilir 
 

Haring’in su pompaladığı bölgede bir fay vardı ve bu 
hatta tazyikli su pompalandığında sarsıntı meydana gel-
mişti. Deneyin yapıldığı hafta aynı bölgede toplam 100 
sarsıntı oluştuğu anlaşıldı. Kent yönetimi, Haring’e çevre 
binalarda zarara neden olduğu gerekçesiyle 9 milyon do-
lar tazminat talebiyle dava açsa da İsviçreli bilim adamı-
nın buluşunun faylardaki gerilimi insan eliyle azaltabil-
mek ve depremlerin zararlarını azaltabilmek için önemli 
bir adım olabileceği yorumları yapılıyor.   
 
Öte yandan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden 
Colin Williams, “Depremlerin sayısı ve büyüklüğü, ne 
kadar sıvıyı ne kadar tazyikle pompaladığınıza göre deği-
şiyor. Çok hassas bir durum bu. Sonuçları kestiremeyece-
ğiniz için tehlikeli olabilir ve kötü niyetli kullanımlara da 
açık” yorumunu yaptı.  
 
(Çalışmanın detaylarları için diğer sayfalara bakınız.) 

  SEKTÖR HABERLERİ 

Bölgede 1975-2002 arasında meydana gelen sismik hareketlilik 

Santralin genel konsepti 
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Gerilim alanları 

Güney Ren Graben’i  boyunca Doğu-Batı kesitinde bazı odak noktaları (1971-1994) 
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Doğu Ren Graben’i  boyunca Güneydoğu-Kuzeybatı kesitinde kayma ve jeotermal kuyuların durumu  (planlanan Basel1) 

Otterbach2 kuyusunda ölçülen sıcaklık değişimi ve hedef derinlik için tahmini değerler 



Arz Güvenliği Odaklı Tesis Yönetimi  
(Reliability Centered Asset Management– RCAM) / Erkin ÇATALOĞLU, İş Geliştirme Yöneticisi-SIEMENS 
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RCAM çalışması, arz güveni-
lirliğini ön planda tutarak, 
çeşitli elektrik dağıtım sis-
temleri (endüstri, OSB, şehir 
şebekeleri vb.) için bakım ve 
yatırım stratejilerini oluştur-
mamıza olanak sağlayan ve 
teknik/ticari verimlilik geti-
ren birçok mühendislik hiz-
metinin bir sentezidir. Bu 
mühendislik hizmetlerinden 
bazılarını aşağıdaki gibi özet-
leyebiliriz: 
 

• Mevcut bakım stratejisi-
nin analizi,  

• Şebeke süreklilik, kararlı-
lık, güvenilirlik analizi,  

• Tüm şebeke elemanlarının 
sistem üzerindeki etkileri,  

• Varlıkların durum ve ö-
nem endekslerine göre 
şebeke elemanlarının ba-
kım ve yatırım yönetimi-
nin hazırlanması,  

• Şebeke durum analizi ve 
raporları, 

• Yeni tesis yönetiminin 
hazırlanması. 

 

RCAM, dağıtım sistemlerinin 
güvenilirliğinin incelenmesi 
ve kısa, orta ve uzun vadeli 
tesis yönetim stratejilerinin 
oluşturulması olanak verir. 
Bu çalışma, optimize edilmiş 
bakım ve yatırım stratejileri 
sunar. 
 

RCAM çalışmasının temel 
amacı Elektrik Şebekelerinde, 
maliyet verimliliğinin ve e-
nerji kalitesinin sağlanması-
dır. 
 

Optimum tesis yönetim stra-
tejilerinin oluşturulduğu bu 
çalışma aşağıdaki metotlarla 
gerçekleştirilir: 
 

-Mevcut tesis yönetim metot-
larının analiz edilmesi  
 

• Mevcut durumun tanım-
lanması  

• Tasarruf olanaklarının 
belirlenmesi 

 

-Şebeke analizi  
• Varlıkların sınıflandırıl-

ması 
 

-Optimum tesis yönetim stra-
tejilerinin sentezi  

• Tasarruf yöntemlerinin 
etkilerinin analizi  

• Farklı stratejilerin değer-
lendirilmesi 

 

RCAM çalışması sonucunda, 
sisteme etkileri olan farklı 
stratejiler ölçülebilir hale 
getirilebilir. Bunun yanında, 
bütünleşmiş ve sistematik bir 
hale getirilmiş tesis yönetimi 
sayesinde enerji kalitesini 
koruyarak verimliliği arttır-
mak mümkün olur. 
 

RCAM prosesini aşağıdaki 
şekilde özetleyebiliriz: 

 

-  Mevcut tesis yönetim strate-
jilerinin incelenmesinde, 
farklı varlık sınıflarına ait 
arıza analizleri ve geçmiş 
bakım raporları dikkate 
alınır. İlgili aksiyonların ve 
yöntemlerin tanımlanmasın-
da ise, şimdiki ve gelecek-
teki uygulamalar, kompo-
nent sınıflarının tanımları 
ve kaynak planlama kulla-
nılır. 

 

 Farklı aksiyonlara örnek 
olarak; kesicilerin incelen-
mesi, trafolar için 5 yıllık 
revizyonlar, senelik bakım-
lar ve ömrünü tamamlamış 
kağıt izoleli kablolar için 
değişim stratejileri verilebi-
lir.  

 

-  Şebekenin analizinde kom-
ponentlerin önem ve durum 
endekslerinin çıkarılması 
gereklidir. Buna ek olarak, 
kısa devre-yük akışı-zayıf 
nokta-güvenilirlik analizleri 
de şebekenin analizinde 
önemli bir rol oynar. Şebe-
kede mevcut olan eleman-
lar ın önem endeksi , 

 
  

  MAKALE 

    SINCAL (SIEMENS Şebe-
ke Hesaplamaları Yazılımı) 
ile hesaplanır ve tesisteki 
her ilgili eleman için ayrı 
ayrı önem endeksi çıkarılır. 
İlgili komponentin enerji 
arzına olan etkisi önemli bir 
faktördür. 

 

Şebekede mevcut olan ele-
manların durum endeksi, 
gözle tetkik, teknik tanı, 
durum izleme, genel üretici, 
plaka bilgileri, bakım geç-
mişi gibi bilgiler incelene-
rek çıkartılır. 

 

 Bu endeksler kullanılarak 
oluşturulan modellerden 
farklı stratejiler ve senaryo-
lar elde edilir. Daha sonra 
her bir senaryoya göre arz 
güvenilirliği performansı ve 
maliyet parametreleri (ör: 
Yatırımlar, OPEX) hesapla-
nır.  

 

Örnek olarak, bir O.G. Da-
ğıtım Sistemine ait varlıkla-
rın (trafo, kablo, havai hat 
vb.) önem ve durum endek-
sine göre sınıflandırılmasını 
aşağıda görebilirsiniz: 
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- Önem-Importance endeksi-
nde "1" en önemli kompo-
nenti (enerji kesintisine en 
fazla etki eden), Durum-
Condition endeksinde ise 
"1" en kötü (arızalı ya da 
servis ömrü bitmiş) du-
rumdaki komponenti tem-
sil eder.  

 

Her bir bölge için (A, B, 
C, D) farklı bakım ve yatı-
rım stratejilerinin oluştu-
rulduğu senaryo sonrası 
farklı modeller üzerinde 
inceleme yapılabilir. Örne-
ğin, D bölgesinde bulunan 
komponentlerin hemen 
değiştirilmesi öngörülür-
ken, A bölgesindeki 
komponentler için mevcut 
bakım planının devamı ya 
da bakım faaliyetlerinin 
azaltılması öngörülebilir. 
Bahsi geçen bu bölgeler, 
farklı şekillerde, tesis için 
en optimum olacak biçim-
de düzenlenir.  

     

Ayrıca oluşturulan her 
alternatif senaryonun işlet-
me ve yatırım maliyetleri-

ne olan etkileri de RCAM 
çalışmasıyla incelenebilir.  

 

-  Tesis yönetim stratejileri-
nin sentezi sırasında, şebe-
kenin gelişimine bağlı 
olarak planlama yapılması 
gereklidir. Arıza modelle-
rinin ve ilgili stratejilerin 
geliştirilmesi buna olanak 
sağlar.  

 

Şebeke analizi bu aşama-
da, zayıf noktaların orta-
dan kald ır ılmas ı  ve 
optimizasyonun sağlanma-
sı için kullanılabilir.  

 

 Şebekenin gelişimini ta-
nımlarken, hedefler, dış 
şartlar, ekonomik şartlar 
ve teknik şartnameler de 
değerlendirilmelidir. 

 

Tesis yönetiminde alınan 
kararlar, örneğin: önleyici 
bakım ya da komponentlerin 
değiştirilmesi, işletme mali-
yetlerine ve arz kalitesine 
doğrudan etki eder. Bu karar-
lar arasındaki ilişkiler olduk-
ça karmaşıktır ve farklı za-
man dilimlerinde gerçekleşir. 

Finansal etkiler kısa vadede 
ortaya çıkarken, teknik etkiler 
ancak uzun vadede anlaşılır.  
 

Bu nedenden ötürü, tesis yöne-
tim kararlarını alırken ekipman-
ları tek başlarına analiz etmek 
yerine, bütün bir sistem perfor-
mansını genel olarak değerlen-
dirmek gerekir.  
 

RCAM çalışmasının odak nok-
tası, önleyici bakım ve yatırım 
stratejilerine dayanarak, arz 
güvenilirliği performansını ana-
liz etmek ve uzun vadeli senar-
yolar oluşturmaktır. Bu senar-
yolar sonucunda, yatırımların 
(Örn: Varlıkların yenilenmesi) 
ne zaman ve hangi sıra ile yapı-
lacağının stratejisi belirlenir. 
Ayrıca, belirlenen bu stratejile-
rin kısa, orta ve uzun vadede 
işletme ve yatırım maliyetlerine 
olan etkileri de oluşturulan mo-
dellerden izlenebilir. 
 

Sonuç olarak RCAM, dağıtım 
sistemi için çok kritik olan, 
enerji kalitesi ve maliyet verim-
liliği arasındaki dengeyi sağlar. 
 
 

Kaynak: Siemens 

  MAKALE 

 

Erkin Çataloğlu 

Siemens, enerji sektöründe  
etkin çözümler üretiyor. 

“Bir insan için olguları 
öğrenmek o kadar önemli 

değildir. Bunun için 
yüksek okula ihtiyacı da 

yoktur. Bunlar kitaplardan 
öğrenebilinir.  

Yüksek okuldaki eğitimin 
amacı bir çok gerçeği 

öğrenmek değil, 
kitaplardan 

öğrenebilinecek bir şeyi 
düşünebilmek için aklı 

eğitmektir.” 

 

Einstein 
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Tütev Enerji, İstanbul Fuar Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
“Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. 
 

Fuarda, güneş enerjisi ısıtma sistemleri, fotovoltaik piller, güneş ışığı 
takip sistemleri, aydınlatma çözümleri, anahtar teslim tesis hizmetleri 
ve enerji danışmanlığı konularında katılan firmaların standları oldukça 
ilgi çekiciydi. Bunun yanı sıra; farklı tiplerde rüzgar türbinleri ve gü-
neş enerjili araba prototiplerinin bulunması fuara ayrı bir hava katmak-
taydı. 
 
Muğla Üniversitesi’nin standında güneş enerjisinden elektrik üretimi 
yapmak isteyenlere sağlanan hizmet hakkında bilgi aldık. Üniversite’-
nin laboratuvarlarının yanı sıra bir de “Dış Ortam Fotovoltaik Test 
Merkezi” bulunmakta. Böylece panellerin yerleştirilmesi düşünülen 
yerde fiili ölçüm yapılabilmekte. 
 

Daha önce “Tütev Enerji Bülteni”nin 6.ncı sayısında işlenen “güneş 
ışığı ile aydınlatma” konusunda farklı firmaların sektörde hizmet ver-
meye başlaması sevindirici bir haber. Aynı şeyi güneş ışığı yörünge 
takip sistemleri için de söylemek mümkün. 
 
Güneş ışığı ile ısıtma sistemlerinin vazgeçilmezi olan tesisat elemanla-
rı konusunda da firmalardan ciddi katılım olduğu görüldü. Özellikle, 
sistemdeki kireci önlemek için pek çok “manyetik kireç önleyici” 
sistem geliştirilmiş olduğu görüldü. 

 TEKNİK GEZİ 

Muğla Üniversitesi’nin Standı AKUA Manyetik Kireç Önleyici Sistemlere ait stand 



Tütev Enerji, İstanbul’da çeşitli bağlantılarda bulundu 
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Tütev Enerji, İstanbul’da enerji sektöründe faaliyet gösteren 
Sivil Toplum Kuruluşları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. 
 
İlk olarak “Marmara Çalışanlar Federasyonu”na bağlı çalışan 
“Gelişim Platformu Derneği”nin misafiri olarak, dernek eski 
başkanı ve “İstanbul Ticaret Odası Enerji Komitesi” başkanı 
M.Ata Ceylan bey ile Eyüp’teki Halit Paşa Konağı’nda kahval-
tıya katılan ekibimiz daha sonra derneğin merkezini ziyaret etti 
ve  çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
 
Daha sonra İstanbul Teknik Elemanlar Derneği merkezine ge-
çen ekibimiz dernek genel sekreterinden çalışmalar hakkında 
bir sunum aldı. 
 
Yapılan toplantıda İstanbul Teknik Elemanlar Derneği ve Tütev 
arasında işbirliği konusunda görüşmeler yapıldı. 

 TEKNİK GEZİ 

Gelişim Platformunun Eyüp’teki Halit Paşa Konağı’nda düzenlediği  
kahvaltı sonrasında sektör üyelerimiz 

İstanbul Teknik Elemanlar Derneği’ndeki Toplantı 

İstanbul Teknik Elemanlar Derneği’nin  
çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı 

Gelişim Platformu Derneği 
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İller Sokak No:4  - Mebusevleri  
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Telefon : 0 (312) 222 20 82 
 
E-mail : info@tutev.org.tr 

Tütev, çalışmalarını, (genel yapısı itibarıyla)  

4 sektör grubunda toplamıştır: 

• Enerji 
• Tarım 
• Bilişim 
• Yapı 

 

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı teknoloji ile ilgilenen herkes için, rasyonelliğin,  
bilimselliğin ve ortak aklın rehber kabul edildiği çalışmalar yapar.  

TÜTEV, tüm teknik elemanların buluşma noktasıdır.  
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TÜTEV her zaman yanınızdadır... 

Eğitim Programlarımıza Katılmak İçin İrtibata Geçin  

e-mail grubumuza katılın:  
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KATILIMLARINIZI  

BEKLİYORUZ 
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