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	 Yeni	Bir	Döneme	Başlarken...

 Hem BEST A.Ş. hem Ar-Ge Merkezi olarak yeni bir döneme giriyoruz. Yeni Genel 
Müdürümüz Dursun Özman Bey’e yeni görevinde başarılar dilerken, Ar-Ge Merkezi olarak 
da yeni yöneticiler ile çalışma dönemini başlatmış bulunuyoruz. Bu yeni dönemde, yeni 
yapacağımız çalışmalardan birisi olan dönemlik Ar-Ge Bültenimizin ilk sayısı ile karşınızdayız.

 Ar-Ge faaliyetlerinde hedef yeni bir ürün geliştirmek veya geliştirilmesine bilimsel 
altyapı sağlamaktır. Ar-Ge, mevcut bir ürünün daha etkin veya geliştirilerek üretilmesi ya da 
hiç üretilmemiş ama ileride üretilmesi planlanan, pazarda öncü olmak amacıyla bir alanda 
yürütülen özel çalışma etkinlikleridir. Ar-Ge, adından da tam olarak anlaşıldığı gibi önce 
bir araştırma, henüz bulunmamışı bulma ve sonra da bilgiyi veya bir ürünü geliştirme veya 
yenilemeyi içerir.

 Amaç olarak iletişimin kuvvetlenmesi adına başlattığımız bu çalışma, 
şirketimiz içerisinde bir köprü vazifesi görecek, Ar-Ge faaliyetleri ile gelişen 
ürünleri ve süreçleri çalışanlarımızın takip etmesine imkân sağlayacaktır. 

 Bu bültende Ar-Ge Merkezi çalışmaları özet olarak anlatılıp, güncel konulardan 
bahsedilecek; yapılan aktivitelerdeki katılımımız sizlerle paylaşılacaktır. Amacımız; firmamıza 
katabileceğimiz değerleri ortak bir alanda konuşarak, tüm personelin ve beraber çalıştığımız 
çözüm ortaklarımızın yeni ve daha iyi fikirler geliştirmesini sağlamaktır. Ar-Ge Merkezi 
olarak da bu yeni fikirleri değerlendirip, planlamasını yapıp, firmamıza katma çalışmasında 
bulunacağız.

 Saygılarımızla…

           Abdullah CİCİBAŞ                   A.Kerem KÖSEOĞLU
Ar-Ge Üretim Geliştirme Yöneticisi           Ar-Ge Teknik Yöneticisi



PATENT ÇALIŞMALARI
BEST A.Ş.’ nin ulusal platformdaki rekabetçi, yenilikçi ve lider pozisyonunu 

pekiştirmek ve bu başarıyı uluslararası arenaya da taşımak amacıyla yapılan patent 
alımı çalışmaları kapsamında;  firmamız bünyesinde geliştirilen uygulama ve modeller 
için birçok patent başvurusu yapılmaktadır. Bu başvurulardan ikisi; “Yüksekliği, 
hacmi ve ağırlığı azaltılmış transformatör” ve “Yüksekliği, hacmi ve ağırlığı azaltılmış 
doğrultucu tip transformatör” çalışmalarıdır.
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BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

SEMEI (60 MVAr – 525 kV)
MANYETİK KONTROLLÜ ŞÖNT REAKTÖRLERİNİN 

MANYETİK, ISIL VE ELEKTROSTATİK MODELLENMESİ
 Bu projeye ait reaktörlerin yapısı, 
manyetik ve ısıl olarak 3D ve elektrostatik 
olarak 2D modellenmiştir. 

 Manyetik modellemeler 
sonucunda doymuş ve 

doymamış çekirdek için kazan ve 
çekirdek sıkıştırma düzeneğinde 
meydana gelen ısıl kayıplar, manyetik 
modellemelerin devamında yapılan 
ısıl modellemeler sonucunda aynı 
bölgelerde oluşan sıcaklık dağılımları   
elektrostatik modellemeler sonucunda 
ise sargı aralarında meydana gelen 
elektriki zorlanmalar incelenmiştir. Kabul 
testlerinde kazan içinde belli bölgelere 
yerleştirilen sıcaklık sensörleriyle 
yapılan ölçümler, ısıl modellemelerin 
doğruluğunu teyit etmiştir.

Analiz ve Patent Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi
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YÜKSEKLİĞİ, HACMİ VE 
AĞIRLIĞI AZALTILMIŞ 

TRANSFORMATÖR İÇİN 
PATENT BAŞVURULARI

Firmamız bünyesinde geliştirilen ve 
ilgili elektriksel testleri başarı ile geçen 

bu uygulama ile komütatör mevcut 
konumundan (çekirdek – kazan kapağı 
arası) yeni konumuna (boyunduruk – 
kazan duvarı) alınarak aksiyal yönde kazan 
boyutu ile transformatör toplam ağırlığı 
ve maliyeti azaltılmıştır. Komütatörün yeni 
konumunda izolasyon açısından herhangi 
bir problem yaşanmaması için, tasarımsal 
ve konstrüktif yenilikler yapılmıştır.

YÜKSEKLİĞİ, HACMİ VE 
AĞIRLIĞI AZALTILMIŞ 

DOĞRULTUCU TİP 
TRANSFORMATÖR İÇİN 
PATENT BAŞVURULARI

Firmamız bünyesinde geliştirilen; ilgili 
tüm testleri sorunsuz bir şekilde geçen 

bu yeni tasarım ile çekirdek yapısı ve 
sıkıştırma düzeneği, ara bağlantılar, 
bobin giriş – çıkış yönleri değiştirilerek 
radyal ve aksiyal yönde çekirdek 
boyutları ve ağırlığı ile kazan boyutları ve 
transformatör toplam ağırlığı azaltılmıştır. 
Yapılan iyileştirmeleri sayısal olarak ifade 
edecek olursak; projesi tamamlanmış 
olan bir transformatörün toplam yağ 
miktarı 250 kg, silisli sac miktarı 82 kg 
ve kullanılan sıkıştırma demiri miktarı 37 
kg azaltılarak proje tamamlanmıştır.

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Patent Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi

Perspektif
Görünüş

Perspektif
Görünüş



DOĞRULTUCU TRANSFORMATÖRÜN İYİLEŞTİRME EVRELERİ 
VE YENİ TASARIM SONUCUNDA GELİŞTİRİLEN ÜRÜN
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BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

 11.09.2006 yılında BEST A.Ş.’ de üretilen 
ve transformatör seri numarası  49115 olan 
2400 kVA doğrultucu transformatörün genel 
görünüşleri; Foto-1 (YG Tarafı), Foto-2 (AG Tarafı).
 
 Fotoğraflardan da görüleceği gibi, iki adet 
transformatör üretilmiş ve kazan içinde üst üste 
yerleştirilmiştir. Bu durum transformatörün ölçülerinin 
büyük;  dolayısı ile ağırlık ve maliyetinin  de yüksek 
olmasına neden olmaktaydı.

Tasarım Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi

Foto-1 Foto-2
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 Sayfa 7’deki tasarım geliştirilerek Foto-3 ve Foto-4’te yer alan yapılar elde 
edilmiş olup; burada iki kat arasında çekirdek boyundurukları olmadan ve iki kat 
arasında bulunan takoz aralarından AG bağlantıları yapılarak yukarı taşınmaktadır. 
Aradaki takozların yüksekliği daha önce 100 ile 120 mm arasında yapılmaktaydı. 
Yukarı doğru taşınan baraları YG sargısından korumak için kazana mesafesi yaklaşık 
olarak 120 ile 140 mm arasında bırakılmakta ve bu da kazan ölçülerinin daha geniş 
ve yüksek olmasına neden olmaktaydı.

Tasarım Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi

Foto-3 Foto-4

Foto-5 Foto-6

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.
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Tasarım Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi

2012 yılına kadar bu dizayn prensipleri ile transformatörler üretilmekteydi. 2012 sonrası 
tasarımlar için, Ar-Ge Merkezi bünyesinde  geliştirilen  yeni tasarım çalışmasında ürün 
yeni haliyle ortaya çıkmış  olup, bir önceki  ve aynı değerlere sahip transformatör 
ile mukayese edildiğinde; ebatlar, ağırlık ve maliyet açısından ciddi bir kazanç elde 
edilmiştir. (Foto-5  AG Tarafı, Foto-6 YG Tarafı)

Elde edilen kazançları rakamlar ile ifade edecek olursak;

1- Yağ Ağırlığı :   Önceki Dizayn = 1655 Kg   Yeni Dizayn= 1405 Kg   
                        Kazanç= 250 Kg
2- Çekirdek Ağırlığı :   Önceki Dizayn = 2247 Kg   Yeni Dizayn= 2165 Kg     
      Kazanç= 82 Kg
3- Sık.Dem. Ağırlığı :   Önceki Dizayn = 139 Kg   Yeni Dizayn= 102 Kg        
      Kazanç= 37 Kg

Toplamda  369 kg malzeme tasarrufu sağlanmış olup bunun karşılığı olan yaklaşık 
4.000 TL kazanç elde edilmiştir.
Proje Bilgileri: AR-GE Proje No: 056 / Proje No: 1173 / Sipariş No: 2001524 / 
Transformatör Seri No: 58818

 Bu yapılan tasarım sayesinde elde edilen kazanç ve boyutlar ile uluslararası 
platformda BEST A.Ş.’nin rekabet gücü artmış olup, tasarım ile ilgili patent müracaatı 
yapılmıştır. Bu tasarımın yalnızca BEST A.Ş.’ye ait olduğu tescillenecektir. Bu yeni 
doğrultucu tip transformatörün dizayn fikri, Ar-Ge Merkezi çalışanımız Levend SEVİK 
tarafından ortaya çıkarılmış, tasarımı ve modellemesi yine Ar-Ge Merkezi çalışanımız 
olan Nazif ACARÖZ tarafından tamamlanarak üretimine geçilmiştir.

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.



Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir doktora tezinin konusu olan Sünme Test 
Düzeneği’nin elektrik panosu ve mekanik tasarımı Ar-Ge Merkezi bünyesinde, 

mekanik aksamları Mekanik Dizayn Atölyesinde hazırlanmıştır. Pano içi bağlantıları 
yine Ar-Ge Merkezi bünyesinde tamamlanmıştır. Düzeneğin amacı, transformatör 
içerisinde yalıtım için kullanılan PSP malzemelerin farklı sıcaklık seviyelerinde 
uzama katsayısının ve kopma süresinin hesaplanmasıdır. Düzenek, 140 °C gibi 
transformatör için acil olan durumları analiz etmek için de kullanılmaktadır.

SÜNME TEST DÜZENEĞİ
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BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Test Cihazı Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi
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BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

4- Sıcaklık seviyesi sabitlendikten sonra, 
bilgisayarda hazır bulunan programı 
başlatıyoruz. Bu program sayesinde her 
üç dakikada bir düzeneğin üzerindeki 
mikrometreden uzama miktarı bilgisi 
alıyoruz.

5- Test bittiğinde (PSP koptuğunda) düzenek 
kendini otomatik olarak kapatıyor ve yağ 
soğuyarak bir sonraki test için hazır hale 
geliyor.

6- Test sonuçlarını istediğimiz herhangi 
bir zamanda programdan analiz edilmiş 
halde alabiliyoruz.

Kısaca düzeneğin çalışma şeklini 
anlatacak olursak;
1- Sıkıştırma aparatları yardımı ile farklı 
şekillerdeki PSP malzemeleri sabitliyoruz.

2- Transformatör yalıtım yağı koyduğu-
muz kazanımızın içerisine sıkıştırma 
aparatını sabitliyoruz ve yaklaşık altı 
litrelik transformatör yağını kazana dol-
duruyoruz.

3- Test için kullanacağımız sıcaklık sevi-
yesine gelene kadar yağı ısıtıyoruz.

Test Cihazı Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi
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Balıkesir Elektromekanik Sanayi Te-
sisleri A.Ş. bünyesinde, transfor-

matör üretimi ve devreye alınması sırasın-
da kullanılan yarı mamul ve malzemelerin 
tanıtılması amacı ile hazırlanmıştır.

Teknolojinin değişmesi ile kullanılan 
malzemelerde geliştikçe, Transformatör 
Malzeme Kataloğuna eklenecek ve 
kullanılmayan malzemeler katalogdan 
kaldırılarak güncelliği ve doğruluğunun 
devamı sağlanacaktır.
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BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Yazılım Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi
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ÇEKİRDEK FABRİKASI 3 BOYUTLU ÇİZİMİ
 Çalışmaları devam eden ve bir San-Tez Projesi olan dağıtım ve orta güç 
transformatörlerinin işçilik maliyetlerinin elektrik ve mekanik tasarım kriterlerine 
göre hesaplanabilmesi için bir yazılım geliştirilmesi ve doğrulanması projesinde 
kullanılacak olan Arena programında simüle edilecek Çekirdek Fabrikası Modeli için 
oluşturulmuştur. ASB fabrikası ve Mekanik atölye için çalışmalar devam etmektedir.

 Geliştirilen bu yazılım, müşteri siparişindeki teknik özellikleri kullanıcı arayüzü 
vasıtasıyla almakta ve arka planda Arena simülasyonunu çalıştırarak siparişe ait 
işlem süresi, teslim tarihi vb. gerekli diğer istatistikleri hesaplamaktadır. 

Yazılım Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi
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BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.
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DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ 
ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIM PROGRAMI

Dağıtım transformatörleri elektrik ve 
mekanik tasarım programı olan OCS 

programının C#.NET ile hazırlanmış 
yeni arayüzü DHP tamamlanmıştır.
Yeni arayüzle birlikte program yapısı, 
hesaplamalar, mekanik yapı ve parça 
listelerinin revizyon ve geliştirmeleri 
yapılmıştır.

 Yeni Oval Çekirdek yapısı ve 
hesaplamaları ilave edilmiştir. Unicore 
Çekirdek yapısı entegre edilmiştir. 
Microsoft .NET ile yapılmış yeni, kullanışlı, 
kullanıcı dostu ve güvenli arayüz 
hazırlanmış, gelişmiş arama özelliklerine 
sahip proje arşivi eklenmiştir.

 Oracle’a aktarılan resim 
numaraları programa yüklenerek ilgili 
imalat resimlerine aktarılabilmektedir.

Oval çekirdekli transformatörler 
BEST A.Ş.‘ ye özgü oval çekirdek yapısı 
ve hesaplamaları ile DHP programından 
üretilmektedir.

Axial ve radyal mesafeler hem veri 
ekranından hem de grafik üzerinden 
girilebilmektedir. Böylece daha anlaşılır 
ve hatayı azaltan bir yapı elde edilmiştir.

AG sargısı ve YG sargısı üzerine 
izolasyon koyabilme opsiyonu 
tanınmıştır. Bunlar ısınma,  kayıp, «Uk» 
gibi hesaplarda dikkate alınmaktadır. 
Böylece gerçek uygulamada kullanılan 
izolasyonları dizayn aşamasında da 
dikkate alma imkanı elde edilmiştir.

Yazılım Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi
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Programın kazan, kapak, yağ ve 
izolasyon malzemeleri dahil olarak 
optimizasyon yapabilmesi sağlanmıştır.

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

 Parça listeleri, resim numaraları, 
imalat resimleri BEST A.Ş. normlarına 
göre yenilenmiştir.

 Maliyeti oluşturan kalemlerin 
detaylı listesi gösterilmiş, maliyet 
hesaplamasında bir hata olup olmadığını 
görme,  var ise müdahale etme imkanı 
sağlanmıştır.

 İmalat resimleri yenilenmiş ve 
manuel çalışma gerektirmeden resim 
alabilmek için gerekli çalışmalar 
yapılmıştır.

 Parametrik resim yapısı üzerinde 
dizayn bölümü ile çalışılarak gerektiğinde 
revizyon yapabilmeleri sağlanmıştır.

 Ağırlık ve ölçü hesaplamaları ile 
programda kullanılan tablolar yeniden 
gözden geçirilmiş ve BEST A.Ş. kurallarına 
göre yenilenmiştir.

Yazılım Çalışmaları - Ar-Ge Merkezi

 Alternatiflerin gözden geçirildiği 
optimize edilmiş tasarımların yer 
aldığı bir havuzdan karşılaştırmalar 
yapılabilmektedir.
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KURU TİP TRANSFORMATÖRLER YENİLENEBİLİR ENERJİ 
SANTRALLERİNDE NEDEN ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLMELİDİR?

Dünyadaki tüm müşteriler emniyetli 
ve çevre kirliliğini giderici çözümler 

üretecek, çevre ile uyumlu ürünler talep 
etmektedirler.

 Günümüzün hedefi olan çevreyi 
koruma ve geliştirmek için bizim katkımız 
emniyetli ve çevre uyumlu bir ürün 
üretmektir.

 Yüksek kalite ve güvenlikli kuru 
tip transformatörler dağıtım ve iletim 
şebeke istasyonları, halka açık binalar ve 
gökdelenler gibi altyapı sistem projeleri 
için mükemmel bir çözümdür.

 Kuru tip transformatörler tutuşmaz 
ve kendi kendine sönebilen bir yapıda 
olduğundan, yangın tehlikesi olan 
endüstriyel alanlarda da etkili bir 
çözümdür.  

Buna ek olarak,

• Hidroelektrik üretim tesis,
• Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi,
• Jeotermal enerjisine dayalı üretim 

tesisi,
• Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp 

gazı dahil)
• Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

gibi yenilenebilir enerji alanlardaki 
ihtiyaçları karşılamaktadır.

Avantajları;

• Tutuşmaz ve kendi kendine sönebilen
• Kirli ve nemli ortamlara dayanıklı
• Sorunlu elektriksel alanlara daha 

kolay uyumlu
• Mükemmel yük ve kısa devre 

performansı
• Düşük gürültü seviyesi
• Montaj alanı optimizasyonu

17

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Güncel Konular - Ar-Ge Merkezi



Modern Bir Dünya İçin Kuru 
Tip Transformatör

Pek çok bina projelerinde yerden 
tasarruf sağlamak ve zemin 

hazırlama işlemleri, maliyet için 
önemli bir faktör oluşturmaktadır. 
İster yeni bir iş merkezi için olsun, ister 
endüstriyel proses büyümesinde, ister 
rüzgar gülü projelerinde ve inventör 
kabinlerine yüklenmesi  ekonomik çözüm 
sunmaktadır.

Santrallerde Duruş Asla 
İstenmeyen Bir Durumdur

1.580.000 kWh X 0,133 $/kWh  =1 
mW santralin 1 yıllık ortalama getirisi: 
210.140 dolardır.

Transformatörün üç gün arıza yapması  
santralin şebekeye enerji verememesi  
demektir. O da yaklaşık 1800 $  gibi bir 
kayıp demektir.

 1 mW santralde (Cos φ 0.8 
düşünülürse) 1250 kVA transformatör 
kullanmaktansa, santrali 500 kW 
iki parçaya ayırıp, iki adet 630 kVA 
transformatör kullanmak daha uygun 
olup, ilk yatırım maliyeti olarak görünen 
çoğu kalem uzun vadede yatırımın 
kârlılığını olumlu etkileyebilmektedir.

Trafonun bir gün devre dışı kalması 
yaklaşık olarak %0.27 (1/365) üretim 

kaybı yaşanmasına sebep olacaktır.
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BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Güneş santralinden örnek verecek 
olursak 1 mW güneş santralinin (Pv gis 
verilerine göre) Konya’ da yıllık üreteceği 
toplam ortalama  güç 1.520.000 kWh 
dır. Devlet alım fiyatı 13,3 $’dır.

Güncel Konular - Ar-Ge Merkezi



BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

• BEST A.Ş.  Dağıtım Transformatörleri Mekanik Dizayn Yöneticisi Berna KOCA, 
uluslararası Öğrenci Topluluğu IEEE’nin Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Kolunun 
düzenlemiş olduğu IEEE Women in Engineering (WIE) etkinliğinde BEST A.Ş.’yi 
temsil ederek öğrencileri bilgilendirmiştir.

• KADIN İŞ DERSE’16 sloganı ile ilki gerçekleştirilen bu etkinlikte Berna Hanım, iş 
hayatında ve sektördeki 10.yılına girdiği bu dönemde  iş hayatında kadın olmanın 
avantajları ve dezavantajları, kariyerine yön vermek isteyen kadınlarımızın bu yolda 
karşılaşacağı muhtemel zorluklar ve bu zorluklar ile başedebilmenin anahtarları 
hakkında kadın öğrencilerimizi aydınlatmıştır.
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• Kadınların yaradılış gereği daha 
mükemmeliyetçi, sabırlı ve hırslı 
olduklarını vurgulayarak iş hayatında 
başarıyı getiren en önemli unsurlara sahip 
varlıklar olduğu üzerinde de önemle 
durmuştur. Kendisi de Makine Mühendisi 
olan Berna Hanım, mühendislikte kas 
gücü ile değil beyin gücü ile çalışıldığını 
ve mühendisliğin cinsiyeti olmadığını 
vurgulayarak kadınlarımızı mühendislik 
eğitimi almaları konusunda teşvik 
etmiştir.

Söyleşi - Ar-Ge Merkezi
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 Ahmet Kerem KÖSEOĞLU ODTÜ kampüs gelişim günlerinde “BEST A.Ş. 
ve Türkiye’de Güç Trafolarının Yeri” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek 

ODTÜ ve YTÜ öğrencileri buluştu.

Söyleşi - Ar-Ge Merkezi



4. ÖZEL SEKTÖR 
AR-GE MERKEZLERİ ZİRVESİ

 1966 yılından bu yana 
enerji sektöründe hizmet veren 
Balıkesir Elektromekanik Sanayi 
Tesisleri A.Ş. 14 Ekim 2015 
tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 
“4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri 
Zirvesi” nde gerçekleştirilen ödül 
töreninde “Enerji Sektöründe En 
Başarılı Ar-Ge Merkezi” seçildi.

 BEST A.Ş. Fabrika Direktörü 
Sadettin EKER, ödülü Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ tan 
aldı.
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BEST A.Ş. Ar-Ge Merkezi
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Süreç Geliştirme - Ar-Ge Merkezi
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Çekirdek Fabrikası Akülü İstif Makinesi Loadcell Montajı
 Loadcell tanımı kısaca; üzerine 
uygulanan fiziksel kuvveti elektrik 
sinyaline çevirebilen sistemlerdir. Yapı 
yay elemanı olarak adlandırılan, özel 
olarak seçilmiş ve şekil verilmiş metal 
şase ile gerinim ölçerler ile kurulmuş 
bir Wheatstone köprüsü devresinden 
oluşur.

 Yay elemanı üzerine bir 
fiziksel kuvvet uygulandığında bu 
bir deformasyona sebep olur ve 
yay elemanında meydana gelen bu 
deformasyon bir köprü üzerinden 
elektrik sinyaline dönüştürülür. Elde 
edilen bu sinyal mikroişlemci tabanlı 
bir göstergede işlenerek, kuvvet yada 
ağırlık bilgisi olarak gösterilir.

Test için seçilen bir 
rulonun ağırlığı, 
vinç kantarı ve 
loadcell ile ayrı 
ayrı ölçülmüştür. 

Ölçüm sonucu her 
iki değerde birbirine 

eşittir.

 Loadcell için gerekli elektrik 
enerjisi, istif makinesinin aküsünden 
sağlanmaktadır. Gerektiği zaman çatalın 
çıkarılması için loadcell ile akü bağlantısı 
arasına konnektör eklenmiştir ve demonte 
edilebilmektedir.

 Gerçekleştirilen bu çalışma ile 
çekirdek fabrikasında, vinç bekleme 
sürelerinden kaynaklı atıl geçen zaman 
azaltılmış ve ruloların ağırlık ölçümlerine 
hız kazandırılmıştır.



BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Öneri Sistemleri - Ar-Ge Merkezi
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Çalışan Öneri Sistemi
“Bir işi en iyi, o işi yapan bilir!”

 Öneri Sistemi, BEST A.Ş. 
çalışanlarının özel uzmanlığa 
sahip olduğu konular ve bunun 
yanında edindikleri deneyim ve bilgi 
birikimlerinden doğan potansiyeli en 
iyi şekilde değerlendirme sistemidir.

 BEST A.Ş. Öneri Sistemi, 
işgörenlerin işleriyle ilgili iyileştirici 
fikirlerini toplayan, sınıflandıran, 
geliştiren ve uygulayan bir sistemdir.

 Öneri Sistemlerine KIOSK’ lardan 
ve Oracle üzerinden erişilebilmektedir. 
Yeni öneri kaydı oluşturabilmek için 
“Öneri Sistemi Kullanıcısı BEST A.Ş”  
sorumluluğunda “Öneri Kayıt Ekranı”na  
girilir. 

 Öneri sahibinin bilgileri, iyileştirme 
konusu, mevcut uygulanan yöntem, yeni 
yöntem önerisi ile beklenen fayda adlı 
alanlar doldurulur ve fayda sağlanacak 
konunun kategorisi seçilir. 

 Sonraki adım “Öneriyi Gönder” 
tuşuna tıklamaktır ve BEST personelinin 
değerli fikirleri Öneri Sistemine dahil olur.

 BEST A.Ş.  Öneri Sistemleri 
içerisinde yer alan konular sırasıyla 
şöyledir;

• Ürün ve hizmeti geliştiren
• Üretimi arttıran
• Kaliteyi yükselten
• Satışları geliştiren
• Ergonomik iyileştirmeler sağlayan
• Bilgi akışını hızlandıran
• İş güvenliğini güçlendiren
• Çevresel koşulları iyileştiren
• Firma tanıtımını sağlayan

vb. öneriler, öneri sistemi kapsamında 
kabul edilebilecek önerilerdir.
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