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Yüksek Mühendis OKTAY AKAT FİRMASI 
olarak 1967 yılından beri faaliyet gösteren 
firmamız, 1983 yılında mevcut bulunan 
AKAT MÜHENDİSLİK ORGANİZASYON 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin sermaye 
artırımına V.U.K ve G.V.K.’na eklenen geçici 
maddeler uyarınca öz sermayesi ile katılmış 
bulunmakta olup, faaliyetlerini anonim 
şirkette devam ettirmektedir.

Şirketimiz özellik arz eden sanayi tesislerin 
elektrifikasyonu, büyük pompa istasyonları, 
şehir elektrifikasyonu, enerji nakli ve indirici 
merkezleri konularında deneyim sahibidir.

Bu güne kadar işveren idareler ile herhangi 
bir hukuki problem çıkmadığı gibi yarım 
veya eksik bir işimiz ve tasfiye edilmiş işimiz 
bulunmamaktadır.
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Oktay Akat, as an electrical engineer 
(M.Sc.), had begun to make contract 
jobs in 1967. This company joined to 
AKAT Eng. Co, (a family company) 
with all its finance and stocks in 1983. 
It still goes on making its facilities as 
a co-operation company.
 
The jobs that have been made till 
today is given in the reference list, in 
the attachment.
 
Related to these facilities the O-group 
contractor license was taken from the 
Ministry of Civil Works (2.500.000.000 
TL) in 1988. 
In addition to that the consulting 
license was taken (it is as unlimited 
license) for the jobs to be made 
abroad. 

Our company has related and has 
an extensive experience with the 
jobs such as electrification of cities 
or industries, big pumping stations, 
energy transmission and substation 
centers. However; in recent years we 
nearly gave up dealing with these 
subjects. Instead we are mainly 
focusing on corrosion and the             
prevention of corrosion such as 
cathodic protection.
 

28.05.1967  yılında “OKTAY AKAT 
– AKAT MÜHENDİSLİK FİRMASI”  
adı ile proje ve taahhüt işlerine 
başlamış olan şirketimiz kurucusu 
Oktay AKAT ,  1982 yılında, 
ithalat ve ihracat işleri ağırlıklı 
olmak üzere, ‘ ELKOR  MÜHENDİSLİK 
LTD. ŞTİ.’ ni , 1983 yılında da   ‘ AKAT 
MÜHENDİSLİK ORGANİZASYON 
TİC. Ve SAN. A.Ş.’  ni kurmuştur.
İlk kuruluşundan bu güne, uzun 
yıllar geçmiş olan şirket, başlangıçta 
enerji ve elektrifikasyon proje ve 
taahütleri yapmış, 1975 yılından iti-
baren ağırlıklı olarak İller Bankasınca 
yaptırılmaya başlanan katodik koru-
ma proje ve taahhüt işlerini de yap-
maya başlamıştır.

Ülkemizde kullanılmakta olan 50 kg. 
lık demir/ silis anotların yerine metal 
oksit kaplı titanyum anotlar  ilk defa ,  
1989 yılında Ankara-Mürted – TAİ te-
sislerinde şirketimizce  kullanılmıştır.
Bunu Botaş doğal gaz ana hattı, 
Adana İncirlik  hava alanı,  DSİ İzmir 
acil içme suyu işleri takip etmiştir. 
Sadece İSKİ (İstanbul Su İşl.) de 2000 
adet titanyum anot kullanılmıştır. 
Oronzio De Nora firması ile yapılan 
temsilcilik sözleşmesi, İtalyan 
firmasının De Nora elettrotti adını 
almasıyla da devam etmiştir.

Oktay Akat, titanyum anot imalatcısı 
De Nora adına Hindistanda ilk defa 
yapılan derin kuyu anot yatağı 
uygulamasında, Ürdünde Gama 
şirketince yapılan boru hattı katodik 
korumasında, 

The ones who-are thought as our key 
personal, are usually working with us 
for a long time. 

The founder of our company Oktay 
Akat is a member of 

Consulting Engineering and 
Architect Union. 

Also he is a founder member of 
Corrosion Association and FIDIC.
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Libyada Big Man made river 
projesinde Gama adına müşavirlikler 
yapmıştır.
Katodik koruma da kullanılan en 
önemli malzemenin anot olması ve 
iç piyasadan temin edilen anot’ ların 
istenilen özellikleri sağlayamaması
yüzünden 1980 yılında DOW markalı 
magnezyum anotların U.S.A. dan 
ithaline başlanılmış ve    DOW- Che-
mical ‘in bu imalatı bırakmasına ka-
dar (1990) devam etmiştir.

Bazı katodik koruma tesislerin-
de kullanılan magnezyum, çinko 
gibi galvanik anotlar da temsilcisi 
olduğumuz Industrial Cathodic 
Protection (ICP) firmasından ithal  
edilmektedir.

Şirketimizin asıl kuruluş amacı       
mühendislik, projelendirme ve   
montaj olduğu için kullanılan malze-
melerin imalatı düşünülmemiş, yerli 
ve yabancı üreticilerden en doğru 
malzemenin temini sağlanmaktadır. 

Ancak,  Tr/Redresör  üniteleri  anlaş-
malı firmalara kontrolumuz altında 
imal ettirilmektedir. Ülkemizde ilk 
defa TSE belgeli Ex - Proof 600 A. 
Tr / Red. ünitesi şirketimizce Botaş 
Ceyhan tesisleri için üretilmiştir ve 4 
yıldır kullanımdadır.
 
Oktay Akat ‘ın üye olduğu kuruluşlar:
-Türkiye Korozyon Derneği kurucu 
üyesi
- T.M.M.M.B. Kurucu üyesi
-F.I.D.I.C. üyesi
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KOROZYON NEDİR

Metallerin çoğu tabiatta bileşik halinde 
bulunurlar. Bileşiklerin değişikliğe 
uğratılması ile metal veya alaşımlar elde 
edilir. Bunun için de enerji , bilgi ve mal-
zeme gerekir. Metallerin bulundukları 
ortamın elemanları ile reaksiyona gire-
rek önce iyonik hale sonra ortamdaki 
başka elementlerle birleşerek tabiattaki 
ilk bileşik hallerine dönmeye çalışmaları 
neticesi , fiziksel , kimyasal , mekanik 
veya elektriksel özellikleri istenmeyen 
değişikliklere uğrarlar. 
Bu bozulma reaksiyonuna korozyon 
denir. Korozyon , metalik malzemelerin 
içinde bulunduğu ortamla reaksiyona 
girmeleri sonucu , hariçten enerji ver-
meye gerek olmadan tabii olarak mey-
dana gelen bir olaydır. Korozyon nedeni 
ile , malzeme, enerji, emek, bilgi ve ürün 
kaybının hesabı tahminlere sığmayacak 
kadar büyüktür. Korozyonun sebep 
olduğu maddi kayıplar yanında, çevreyi 
kirleten ve insan hayatını tehlikeye sokan 
bir değişim olduğu da unutulmamalıdır.

KOROZYON NASIL MEYDANA GELİR

Korozyon, birbiri ile elektriksel ve 
elektrolitik teması olan ve aralarında po-
tansiyel farkı oluşabilen metalik iki bölge 
veya nokta arasında oluşur. Bu bölge 
veya noktalardan potansiyel farkı daha 
asil olanın yüzeyinde katodik reaksiyon 
oluşur. 
Potansiyel farkının oluşum nedenleri şu 
şekilde gruplandırılabilir.

1. Metalin veya alaşımın kendi 
bünyesindeki yapısal, kimyasal, mekanik 
veya ısıl farklılıklar gösteren bölgeleri 
arasında potansiyel farkı oluşabilir. 

WHAT IS CORROSION
 
Millions of dollars are lost each year 
because of corrosion. Much of this loss is 
due to the corrosion of iron and steel, 
although many other metals may corrose 
as well. The problem with iron as well as 
many other metals is that oxide formed 
by oxidation does not firmly adhere to 
the surface of the metal and flakes off 
easily causing “ pittin”. Extensive pitting 
eventually causes structural weakness 
and disintegration of the metal. ( It should 
be noted, however, that certain metals 
such as aluminum, form a very though 
oxide coating which strongly bonds to 
the surface of the metal preventing the 
surface from further exposure to oxygen 
and corrosion).
 
Corrosion occurs in the presence of 
moisture. The amount of water 
complexed with the iron (III) oxide 
(ferric oxide) varies as indicated by the 
letter “ X “. The amount of water present 
also determines the color of rust, which 
may vary from black to yellow to orange 
brown. The information of rust is a very 
complex process which is
thought to begin with the oxidation of 
iron to ferrous (iron”+2”) ions.
Both water and oxygen are required for 
the next sequence of reactions. The iron 
(+) ions are further oxidized to form 
ferric ions (iron “ +3 ” ).

 

The ferric ions then combine with oxy-
gen to form ferric oxide [iron (III) oxide] 
which is then hydrated with varying 
amounts of water. 
The formation of rust can occur at some 
distance away from the actual pitting or 
erosion of iron. This is possible because 
teh electrons produced via the initial oxi-
dation of iron can be conducted through 
the metal and the iron ions can diffuse 
through the water layer to another point 
on the metal surface where oxygen is 
available. This process results in an elec-
trochemical cell in which iron serves as 
tha anode, oxygen gas as the cathode, 
and the aqueous solution of ions serving 
as a “salt bridge”.
 
The involvement of water accounts for 
the fact that rusting occurs much more 
rapidly in moist conditions as compared 
to a dry environment such as a desert. 
Many other factors affect the rate of cor-
rosion. For example the presence of salt 
increases the conductivity of the aque-
ous solution formed at the surface of the 
metal and enchances the rate of electro-
chemical corrosion. This is one reason 
why iron or steel tend to corrode much 
more quickly whrn exposed to salt
( such as that used to melt snow or ice on 
roads ) or moist salty air near the ocean.
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2. İki ayrı metal veya alaşımın teması 
sonucu potansiyel farkı oluşur. 
3. Ortama bağlı olarak metal üzerinde 
potansiyel farklılıkları oluşabilir.

Sulu ortamda elektron alış-verişi ile 
gelişen oksidasyon (elektron ver-
me) ve redüksiyon (elektron alma) 
reaksiyonlarına elektro kimyasal reak-
siyonlar denir. Su içinde, atmosferde ve 
toprak altında meydana gelen tüm reak-
siyonlar elektro kimyasal reaksiyonlardır. 
Toprak içindeki metalik yapılar yüzey-
lerindeki su filmi ve bunun içindeki 
çözünmüş oksijenin etkisi ile korozyona 
uğrarlar. Killi toprakta su ve oksijen gibi 
korozif öğelerin metal yüzeyine erişmesi, 
gözenek az olduğundan zordur. 
Çakıllı ve iri taneli toprakta ise taneler 
arası hava ve su ile dolabilir. 
Bu tip topraklar bol oksijen ihtiva eder-
ler. Hem killi hem de iri taneli zeminden 
geçen boru parçasının killi bölgedeki 
kısmı anot olarak davranır ve korozyona 
uğrar, iri taneli zeminden geçen bölümü 
de katot olarak davranır. Toprak altındaki 
korozyona etki eden faktörler, toprağın 
kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikleri-
dir. Toprak altı korozyondan korunmada, 
toprağın özelliklerini değiştirerek 
korozyonu önlemek pratik ve ekonomik 
bir yöntem değildir. 
Buna rağmen bazen hendek içinde 
boruyu çevreleyecek biçimde belirli 
özelliklerde temiz kum kullanılmaktadır. 
Boruların kaplanmaları da korozyondan 
korunma tedbirlerindendir. 
Ancak en etkili ve ucuz önlem, tecrit ile 
birlikte katodik koruma uygulamasıdır.
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KATODİK KORUMA NEDİR

Korozyona karşı boru hatlarını koru-
mak için kullanılan, kaplama yöntemine      
benzemeyen katodik koruma sistemi, 
korozyonun  elektro kimyasal gelişme-
sine direkt olarak müdahale eder. 
Katodik koruma için, ana kaynaktan veya 
galvanik hücrelerden alınan elektronlar, 
korunan yapıya gönderilir ve metalin po-
tansiyeli düşürülür. (Örneğin : (-) 500 mV. 
dan min (-) 850 mV.’a getirilmelidir. 
Katodik davranmaya zorlanarak      
çözünmesi önlenecek metale, 
bu amaçla uygulanacak katodik akımın 
miktarı, yüzeyin kaplamasına ve elek-
trolitik ortamın (toprağın) rezistivitesine 
(özgül direncine) bağlıdır. Katodik akım 
uygulanmış bir metalik yapının potansi-
yeli  negatif yöne kayar ve belli değerlere 
erişir. Herhangi bir metalik yapının yeterli 
korunup korunmadığı potansiyel ölçüm-
leri ile tespit edilir. 
Potansiyel ölçümleri doymuş bakır/bakır 
sülfat referans elektrodu yardımı ile 
yapılabilir. Demir ve çelik için koruma 
potansiyeli (metal/elektrolitik arasındaki 
pot. farkı) (-) 850 mV. veya daha nega-
tif olmalıdır. Bu potansiyelin (-) 650 
mV .un altına düşmesi demir veya çelik 
yapıda korozyonun başladığını gösterir. 
Koruma potansiyelinin (-) 1200 mV.’un 
üzerinde olması ise, hidrojen çıkışının 
olmasına ve çeliğin kırılganlaşmasına 
ve tecritin bozulmasına sebep olabilir. 
Koruma yapılmadan önceki potansiyeli 
(-) 400 mV. olan bir yapıda koruma akımı 
uygulandıktan sonra (-) 850 mV. değeri 
ölçülmeyebilir. Bu gibi durumlarda, 
ilk potansiyelin 300 mV negatif yönde 
kaydırılması koruma kriterinin sağlandığı 
anlamına gelmektedir. (TSE 5141 EN 
12954) 

CATHODIC PROTECTION
 
Aluminium anodes mounted on a steel 
jacket structure
Cathodic protection (CP) is a technique 
to control the corrosion of a metal 
surface by making that surface the 
cathode of an electrochemical cell.
It is a method used to protect metal 
structures from corrosion. 
Cathodic protection systems are most 
commonly used to protect steel, water, 
and fuel pipelines and tanks; steel pier 
piles, ships, and offshore oil platforms.
A side effect of improperly performed 
cathodic protection may be production 
of molecular hydrogen, leading to its 
absorption in the protected metal and 
subsequent hydrogen embrittlement.
Cathodic protection is an effective  
method of preventing stress corrosion 
cracking.
Galvanic CP:  Today, galvanic or                       
sacrificial anodes are made in various 
shapes using alloys of zinc, magnesium 
and aluminium. The electrochemical po-
tential, current capacity, and consump-
tion rate of these alloys are superior for 
CP than iron. Galvanic anodes are de-
signed and selected to have a more “ac-
tive” voltage (technically a more nega-
tive electrochemical potential) than the 
metal of the structure (typically steel).  
For effective CP, the potential of the steel 
surface is polarized (pushed) more nega-
tive until the surface has a uniform po-
tential. At that stage, the driving force for 
the corrosion reaction is halted. The gal-
vanic anode continues to corrode, con-
suming the anode material until eventu-
ally it must be replaced. The polarization 
is caused by the current flow from the 
anode to the cathode. 

7

The driving force for the CP current flow 
is the difference in electrochemical      
potential between the anode and the 
cathode.
Impressed Current CP:    For larger  struc-
tures, galvanic anodes cannot       econo
mically  deliver enough current to 
provide complete protection. Impressed 
Current Cathodic Protection (ICCP)      
systems use anodes connected to a DC 
power source (a cathodic protection 
brectifier). Anodes for ICCP systems are 
tubular and solid rod shapes or  
continuous ribbons of various                        
specialized materials. These include high 
silicon cast iron, graphite, mixed metal 
oxide, platinum and niobium coated 
wire and others.
Testing: Electrochemical potential is 
measured with reference electrodes. 
Copper-copper(II) sulfate electrodes are 
used for structures in contact with soil or 
fresh water. Silver chloride electrodes are 
used for seawater applications.
Galvanized Steel: Most modern cars 
have galvanized (zinc-coated) steel 
frames and panels. Unprotected steel 
forms a layer of iron oxide, which is     
permeable to air and water and     allows 
corrosion to continue underneath. 
However, zinc oxide (produced on the 
surface of zinc-protected objects) is 
impermeable (see passivation). As long 
as the zinc and zinc oxide layers are un-
disturbed (i.e. not scraped or sanded off), 
the steel underneath will not rust.
Galvanised steel has some self repairing 
properties; small scratches where the 
steel becomes exposed will be 
recovered by the zinc. This happens be-
cause the zinc from the surrounding 
area will dissolve and be deposited on 
the steel, replacing what was lost to the 
scratch.

Katodik koruma sistemleri:

1. Cebri akımlı sistemle yapılan 
koruma 
Ana kaynaktan ( Tr/Red) ve buna bağlı 
anot yatağından oluşan bir koruma 
sistemidir. Besleme akımı dışarıdan 
temin edilmektedir. Bu sistemde anot 
yatağında, demir /silikon - metal oksit 
kaplı titanyum - grafit ve hurda demir, 
anot olarak kullanılabilir. Anot yatakları 
yatay ve düşey olarak yapılabilir. Elek-
trik kesintilerinde ve T/R arızasında boru 
korumasız kalır. 

2. Galvanik sistemle yapılan koruma
Metal yapıyı korumak için gerekli 
elektronlar galvanik hücrelerden 
(magnezyum- çinko gibi) temin                                       
edilir. Dışardan elektrik akımına ihtiyaç 
olmadığından bu sistemle yapılan koru-
maya kurbanlık sistemli koruma da 
denilir. Galvanik sistemli korumada ilk 
tesis maliyeti genellikle daha pahalı 
olmakla birlikte bu sistem çok az işletme 
ve bakım masrafı gerektirir. Sürekli 
çalışmada elektik sarfiyatı ve 
redresör arızası gibi konular söz konusu 
değildir. Anot yatağı yapmaya müsait yer 
bulunamadığı takdirde veya işletmeci 
faktörleri göz önüne alındığında bu 
sistemin uygulanması gerekir. Kurbanlık 
sistemde anodun verebileceği akımdan 
fazlası alınamaz Cebri sistemli 
korumada ise Tr/Red. deki   potansiyo-
metreler vasıtası ile akım istenildiği gibi 
ayarlanabilir.



KATODİK KORUMA ÇALIŞMALARI

BAZI MALZEMELER

SABİT BAKIR REF. ELEKTROTLARI

IP65 SINIFI DÖKME PANO KAPAK CONTASI

MONTAJA HAZIR 17 LB. MG. ANOTLAR

A.C. AKIM SÜZGECİ

BORU ET KALINLIĞININ ÖLÇÜLMESİ



ANKARA - KIZILIRMAK  BORULARI GÜZERGAH ETÜDÜ
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SABİT CU REFERANS ELEKTRODU

17 LB. MG. ANOT KABLO İRTİBATI

DERİN KUYU ANOT YATAĞI VE ÖLÇÜ KUTUSU



EX - PROOF TR / RED. İMALATI

EX-TRAFO PANELİ

YATAY ANOT YATAĞI AÇILMASI

SURİYE QUİCK RIVER KATODİK KORUMASI



2KR-21 ARIZA İHBAR PANELİ

ÇİFT KAPAKLI TR / RED ÜNİTESİ

2KR-21 İÇ GÖRÜNÜMÜ TPAO HAMİTABAT ÖZEL TRAFO / RED ÜNİTESİ

YAĞ SOĞUTMALI TR / RED ÜNİTESİ



ÖLÇÜ KUTUSU

REDRESÖR ETİKETİ
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