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Değerli Dostlarımız

ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak 2014 yılının son sayısında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. 

Geleneksel ETMD Gecelerimizin altıncısı her yıl olduğu gibi bu sene de Çiftehavuzlar, Büyük 
Kulüp Balo Salonunda 26 Eylül 2014 Cuma günü gerçekleştirdik. Gecemize kendisi de Elektrik 
Mühendisi olan Coşkun DEMİR müzikleriyle renk kattı. Ana sponsorluklarıyla Gecemize büyük 
destek veren, çekilişte dağıttığımız hediyelere sponsor olan ve de geceye katılımları ile bizleri 
mutlu eden tüm firmalara ve de meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Geceyle ilgili detaylı 
bilgileri ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Sonbahar ile birlikte Deneyimler Toplantılarımıza devam edeceğimizi belirtmiştik. Aralık ayında 
Derneğimizin Kurucu Üyelerinden Medih ERTAN konuğumuz olacak. Yeni yıl ile birlikte Ocak 
ayında da Fevzi KIRAÇ’ı Deneyimler Toplantımızda konuk olarak aramızda göreceksiniz. 

Geçen sayımızda Foster Wheeler Bimaş Genel Müdürü Taşkın ALİEFENDİOĞLU ile gerçekleştir-
diğimiz söyleşi ile proje, taahhüt ve imalat firmalarıyla yapacağımız elektrik tesisat mühendisliği 
sektörü hakkındaki söyleşilerimize başlamıştık. Bu sayımızda ise proje konusunda HB Elektrik 
Proje Genel Müdürü Bayram EKİCİ ile gerçekleştirilmiş söyleşiyi bulabilirsiniz.

Yönetim Kurulu Üyemiz Tahsin Yüksel ARMAĞAN “Lisanslı Rüzgar Enerji Santrallarının 
Tesisinde Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı oldukça bilgilendirici yazısıyla bizlerle birlikte. Serdar 
Aksoy ise yazılarına devam ediyor, bu sayımızda iki yazısıyla aramızda.

Schneider Electric bir yazıyla, Prysmian üç yazıyla dergimizin bu sayısında yer alıyorlar. Her 
sayımıza yazılarıyla destek veren Elektrikport, bu sayımızda da yeni Teknik Yazılarıyla bizlerle 
birlikte.

Geçen sayımızda “Sağlık Köşemizéi açmıştık. Tuğçe ÖZEKLİ MISIRLIOĞLU bu sayımızda “İşye-
rinde Tekrarlayan Gerilme Yaralanmaları” başlıklı yazısıyla bizleri aydınlatıyor.

Son iki sayımızda ilk iki bölümünü yayınladığımız, Yönetim Kurulu Başkanımız V. Tuncer 
ÖZEKLİ’nin kaleme aldığı ve fotoğraflarıyla desteklediği “Brezilya’dan Başlayarak Gemiyle Ok-
yanus Turu” yazısının üçüncü bölümünde Gezi, Venedik, Bari, Yunanistan üzerinden Türkiye’de 
sonlanıyor.

Yeni yılda birlikte olmak dileklerimizle, 
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Geleneksel ETMD Gecesi 
Eylül Ayında Yapıldı...

Artık geleneksel hale gelen Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) 
Gecesinin altıncısı, 26 Eylül 2014 Cuma günü, her zaman olduğu gibi, 
Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te Elektrik Tesisat Sektöründe hizmet veren 
firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ konuşmasını yaparken
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Yemekten önce yapılan Kokteyl, tüm katılımcıların bir araya gelmesini; kişisel ve sektörel konularda 
bilgi ve görüş bildirimleri yapmalarını sağladı. Kokteyl sonrasında Balo Salonunda devam eden gece 
Vildan Demir ve orkestrasının müzikleri eşliğinde yenilen yemekle sürdü.





ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer 
ÖZEKLİ’nin konuşması:

Sayın Kurucu Üyeler, Geçmiş Dönem Başkanları, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Değerli Öğretim Gö-
revlileri, Sayın Üyelerimiz ve Kıymetli Misafirler,

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğimizin düzen-
lemiş olduğu Geleneksel Gecemize hoş geldiniz. 
Bu gecede sizlerle birlikte olmaktan duyduğum 
memnuniyeti belirtir, Yönetim Kurulu adına, hepi-
nizi saygı ve sevgi ile selamlarım.

En son bir araya geldiğimizden bu yana neredeyse 
bir sene oldu, bu zaman sürecinde ETMD neler 
yaptı? Yönetim Kurulumuz ile birlikte gerçekleştir-
diğimiz faaliyetlerden kısaca bahsetmek istiyorum.

Geçen sene, Gecemizde, merkez ofisimizin 
yenilenmesine ait planlarımızdan bahsetmiştik. 
Sponsorlarımız ABB, AE, Anel, BTS, EAE, Elektro-
panç, Erde, Philips ve Sasel Firmalarının desteği 
ile bu tadilatı gerçekleştirdik. Artık derneğimiz, 
modernleşen seminer odası ile bizlere yakışan bir 
dernek merkezi haline geldi.

Geçen yılbaşından hemen sonra başladığımız bu 
tadilatın, yaklaşık dört ay gibi bir süre alması sebe-
bi ile seminerlerimize ara vermek zorunda kalma-
mıza rağmen yine de Dernek ofisimizde elimizden 
geldiğince konferans ve seminer düzenledik, 

- Sayın Yusuf Hikmet Kaya ile Deneyimler Toplan-
tısı

- Obbo Betterman ile Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan 
Korunma Semineri

- Prof. Dr. Bülent Durmuşoğlu ile Yalın Düşünce 
Semineri  

- Şubat ayında Türk Tesisat Mühendisleri Derneği-
nin, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde’ düzenlemiş 
olduğu  “ Bütünleşik Tasarım ve Uygulamacı 
Beklentileri ” paneline ETMD adına konuşmacı 
olarak katıldım. 

Bütünleşik tasarımın, tüm disiplinlerin projenin 
başından, sonuna kadar, fizibilite-ön tasarım, ihale 
ve uygulama aşamalarını yaparak, projenin sağlıklı, 
standartlara uygun ve zamanında yapılmasını 
öngören bir çalışma şekli olduğunu söyleyebilirim. 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile önümüzdeki 
günlerde aynı paneli tekrarlamayı planlıyoruz. 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Win Fuarına katılarak, 
düzenlediğimiz panel ve konferanslarda Arma-
ğan Mühendislik, ABB, Schneider-Electric, Taran 
Elektrik ve ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanının 
katılımları ile Derneğimizi başarılı bir şekilde temsil 
ettik.

Gerek Dernek Merkez’imizde gerekse, Fuar’lar da 
yapılan Panel ve Seminerlerimize katkıda bulunan 
tüm firmalara ve bu fuarlarda panel yönetmenliğini 
üstlenen, kıymetli hocam Prof. Dr. Galip Cansever’ 
e bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.

Geçen sene “Yaza Merhaba Aktivitesi’’ adı al-
tında düzenlediğimiz kahvaltının ikincisini bu yıl 
Nabi Zade Konağı-Kadıköy’de gerçekleştirdik. 
Duayenlerimizden Sayın Bülent Cedetaş ile Sayın 
Levent Dirlik’ in katılmış olması bizleri ziyadesi ile 
memnun etti.
Bildiğiniz gibi, en önemli amaçlarımızdan biri de 
Üniversiteler ile işbirliği yapmak, genç mühendis 
arkadaşlarımızın mesleki gelişimini sağlamaktır.  
Bu amaçla, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ile görüşmelerimize, uzun 
zamandır hassasiyetle devam ediyoruz. Bu sene, 
her iki Üniversiteden gelen talep üzerine, Elektrik-
Elektronik bölümlerinde ilk üçe giren öğrencileri-
mize, mezuniyet ödüllerini, ABB, Anel,  Erde Grubu 
ve Schneider-Electric sponsorluğunda verdik.  
Dekanlarımız Prof. Dr. Celal Kocatepe ile Prof. 
Doktor Serhat Şeker’den gördüğümüz ilgi ve 
samimiyet, ETMD olarak bizleri çok memnun etti. 
Bundan sonra da Üniversiteler ile ortak çalışma-
larımızın daha üst seviyeye gelmesi için gerekli 
çabayı göstermeye devam edeceğiz.
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6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...
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Elektrikport ile yaptığımız anlaşma gereği, Derneğimizin tüm kurumsal haberleri, röportajları, etkinlik 
duyuruları Elektrik Port aracılığı ile Mayıs ayı itibarı ile yayınlanmaya başlandı. Bu sayede ETMD olarak 
sesimizi daha geniş bir kitleye duyurmayı umuyoruz.

Geçen sene yenilemiş olduğumuz web sitemizi, günde 100 tekil ziyaretçi alan, etkin bir iletişim aracı 
haline getirdik. Derneğimizin kitlesel iletişim kanalları içinde son olarak da, Linkedin platformunu aktif 
kullanmaya başladık. Bu çalışmalarımız kapsamında desteklerinizi bekliyoruz.

Schneider Electric firması ile ‘’Electrical Installation Guide’’ kitabının Türkçe yayınlanması için çalışmala-
ra başladık, önümüzdeki Ocak ayı içinde tamamlamayı planladığımız kitabın tercümesine katkıda bulunan 
tüm üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

Peki, bundan sonra ETMD adına neler yapacağız? Bu konudaki görüşlerimizi de sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

ETMD olarak bizleri, daha çok sosyal anlamda, bir araya getirecek aktiviteler yapmamız gerektiğini dü-
şünüyorum, bu senenin tadilatla geçmesi ve yaz aylarının rehaveti ile açıkçası buna fırsat bulamadık. İlk 
fırsatta, bir hafta sonu kültür gezisi yapmayı ve üyelerimizi birazcık da olsa iş stresinden uzaklaştırmayı 
planlıyoruz.

Önümüzdeki günlere gelince…

11 Ekim’ de, Schneider-Electric, Ecodial Advanced programı hakkında merkez ofisimizde seminer 
verecek, elektrik dağıtım dizayn ve hesaplama programının nasıl uygulanacağını gösteren bu seminere, 
bilhassa proje ve şantiye mühendislerin katılmalarını tavsiye ederim. 

17 Ekim’de,  Pyrsmian firması, bizleri Mudanya’ya, fabrika ziyaretine davet etti, tüm üyelerimize açık olan 
bu teknik gezinin çok keyifli ve faydalı olacağına inanıyorum.

Aralık ayında, Sayın Ahmet Medih Ertan, Ocak ayında ise Sayın Fevzi Kıraç, Deneyimler toplantısı ile 
bizlerle birlikte olacak. Toplantı tarihleri kesinleşince sizlere gerekli bilgileri ulaştırmaya çalışacağız.

Bugünlerde Elektrik tesisatının denetimi hususunda ne yazık ki bir boşluk olduğunu hepimiz görüyoruz. 
Denetimlerin yeterli olmamasından dolayı, iş kaybının, en önemlisi de can kaybının meydana geldiği bu 
kazaların ardından, sorunun, nedense elektrik kaynaklı olduğunun açıklanması, bizleri oldukça rahatsız 
ediyor. Bu denetim eksikliğini, ‘’Elektrik Tesisat Denetimi’’ adı altında yapacağımız çalıştay ile gidermek 
istiyoruz. Bu konuda yapılacak çalışmaların, sizlerin katılımı ile daha verimli olacağını düşünüyoruz, en 
kısa zamanda detayları sizlerle paylaşacağız. 

Bu akşam, aramızdan çok erken ayrılan sevgili dostum, Erde Mühendislik Kurucusu Sn Erdoğan Atapek 
anısına ve bizden desteklerini esirgemeyen Çelikel Vakfı adına düzenlenen ETMD Başarı Ödüllerini, Yildiz 
Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarına vereceğiz. Genç Mühendis arkadaşlarımı-
zı tebrik eder, meslek hayatlarında  başarılar dilerim.

Davetimizi kırmayarak bizlerle beraber olan Üniversite hocalarımıza, Elektrik Mühendisler Odası Başka-
nımıza, tüm sponsorlarımıza, desteğini esirgemeyen Kurucu Üyeler ve Geçmiş Dönem Başkanlarımıza 
ETMD adına teşekkürlerimi sunarım.

Başkan olduğum günden bu yana, her zaman benim yanımda olan, dernek merkezimizin tadilatı esnasın-
da taşeron firmaların bulunmasında yol gösteren, her sene olduğu gibi bu gecenin de düzenlenmesinde 
büyük emeği geçen Sayın Kemal Kızılhan’a ayrıca teşekkür ederim.

Son olarak, bu gecenin oluşmasında büyük katkıları olan, Dernek Müdürümüz Tanju Akleman ile Zeynep 
Köroğlu, Emine Köroğlu’na da teşekkürlerimi sunuyorum.

Konuşmamı bitirmeden önce, bu gecemize renk katacak bazı sürprizlerimiz olduğunu söylemeden 
geçemeyeceğim, neler olduğunu ise hep birlikte göreceğiz, şimdilik bu kadar konuşma bence yeter, iş 
sorunlarımızı bir kenara bırakalım, sohbet ederek, bir arada olmanın keyfini çıkaralım, bu vesile ile ETMD 
Yönetim kurulu adına tekrar hoş geldiniz der, hepinize, güzel bir gece geçirmenizi dilerim.
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Sonrasında ETMD Başarı Ödüllerinin dağıtımına geçildi.

Bu sene Başarı Ödüllerinde bir değişiklik yapıldı. Beş senedir fakültelerinde Bitirme Tezleriyle ilk üçe 
girenlere ödüller verilirken, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Fakültelerinin Sayın Dekanlarıyla yapılan görüşmeler sonrasında 2014 yılından itibaren fakültelerin üç 
bölümünün Bitirme Tezi birincilerine Başarı Ödülleri verilmesinde görüş birliğine varıldı.

İlk ödül, ERDE Grubunun kurucusu Erdoğan ATAPEK anısına; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektro-
nik Fakültesi’nin üç bölümünde Bitirme Tezleri birinci seçilen genç mühendislere verildi.  

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ gecenin açılış konuşmasını yaptıktan son-
ra AE-Arma Elektropanç’ta çalışan Dilek TURĞUL ve partneri İklil AZMZADE dans gösterile-
riyle katılımcılara güzel anlar yaşattılar.

6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...

Ödül dağıtımı öncesinde ERDE GRUBU’da altı yıldan beri süren 
desteğinden dolayı bir teşekkür plaketi aldı.

Erdoğan ATAPEK anısına Erde Grubu tarafından Yıldız Teknik Üni-
versitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuniyet tezlerine verilen 
Başarı Ödülleri:

Elektrik Bölümü Birincilik Ödülü
Kübra Gündüz ve Doğan Onur Arısoy’un birlikte hazırladıkları 
bitirme tezi

Elektronik ve Haberleşme Bölümü Birincilik Ödülü
Erdi Vural’ın bitirme tezi 

Bilgisayar Bölümü Birincilik Ödülü
Hakan Kalmaç’ın bitirme tezi

Erde Grup Genel Müdürü Mehmet PAK, Başarı Ödüllerini alan genç mühendislerle birlikte
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Dağıtılan Başarı Ödüllerinin ikincisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin üç bölü-
münde Bitirme Tezleri birinci seçilen genç mühendislere verildi.  

Bu ödülün altı yıldır sponsorluğunu yapan ÇELİKEL VAKFI için hazırlanan teşekkür plaketi VAKIF adına 
ANEL GRUP’a verildi.

Çelikel Vakfı adına Anel Grup tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuni-
yet tezlerine verilen Başarı Ödülleri:

Elektrik Bölümü Birincilik Ödülü
Nezih Gökhan Özçelik ve İsa Eray Akyol’un birlikte hazırladıkları bitirme tezi

Elektronik ve Haberleşme Bölümü Birincilik Ödülü
Cumhur Erdin’in bitirme tezi

Kontrol ve Otomasyon Bölümü Birincilik Ödülü
Yasin Ferit Hacıoğlu’nun bitirme tezi

İsa Eray Akyol ile Cumhur Erdin çalışmaları ile ilgili yurtdışında olduklarından geceye katılamadı.

Ödüllerin ardından geceye sponsor olarak katılan firmalara teşekkür plaketlerinin dağıtımına geçildi.

AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, Ateksis, Cihan Elektrik, Çağla Group, EAE, Erde Grup, FG Wilson, Klas 
Kablo, Mepsan ve Segatech firmaları plaketlerini aldılar. EEC ve Genser firmalarına, geceye katılamadıkları 
için plaketleri takdim edilemedi.

6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...





24

ETMD Gecesine sponsor olan firmalar plaketlerini alırken  

AE Arma-Elektropanç Anel Grup Ateksis

6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...

Çağla Group

FG Wilson

Segatech

EAE

Klas Kablo

ERDE Grubu

Mepsan





ETMD Gecesi Sponsorları Toplu Halde

Gecede Vildan Demir ve orkestrası müzikleri 
ile sahne aldı. Aynı zamanda Elektrik Mühen-
disi olan Coşkun Demir’de söylediği şarkılarla 
katılımcılara güzel anlar yaşattı. ETMD Gece-
sine güzel müzikleriyle katkıda bulunan Sayın 
Coşkun Demir’e çok teşekkür ediyoruz.

Coşkun Demir Vildan Demir
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6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...

Gecenin sonunda gerçekleştirilen Hediye Çekilişinin, hediye bazında sponsarları ise: BTS, IBAR,  Legrand, 
Nurdaş, Obo Bettermann, Schneider Electric ve Simon Elektrik. Hediye Çekilişinde numaralar Kurucu Üye-
lerimiz Medih ERTAN ve Kemal KIZILHAN tarafından çekildi.

Hediye Çekilişi ve Ödül Takdimi
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6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...

ETMD olarak Geleneksel ETMD Gecesi’ne sponsor olarak ve katılarak destek veren tüm firmalara, meslek-
taşlarımıza ve gecenin sunumunu gerçekleştiren Özge KURTASLAN’a çok teşekkür ederiz.

Yemeğe katılan firmalar:

AE Arma-Elektropanç, AEMEC (Ertek), Aktif Mühendislik, Anel Grup, Arte Teknoloji,  Asel Grup, Ateksis, 
Başoğlu Kablo, Bilge Mühendislik, Bortek, BTS Yangın, Cedetaş, Cihan Elektrik, Çağla Grup, EAE Aydın-
latma, EAE Elektrik, EAE Elektroteknik, Elektropanç, Erde Grubu, Erk Proje, FG Wilson, Fotech, Genser, 
Honeywell, IBAR Elektrik, Klas Kablo, Latek, Legrand, Mepsan, Novatek, Nurdaş, Obo Bettermann, Öneren 
Mühendislik, Philips, Phoenix Contact, Prysmian, Sasel, Schneider Electric, Segatech, Siemens, Simon 
Elektrik ve Smart Elektronik

Kokteylimizde müzik dinletisi

ETMD Gecesi yemeğimizden kareler
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6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...

ETMD Gecesi yemeğimizden kareler
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6. Geleneksel ETMD Gecesi Eylül Ayında Yapıldı...
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Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

1963 Mecitözü-Çorum doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Mecitözü ilçesinde tamamladım. Koca-
eli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü mezunuyum. Erde Elektrik, Net Mühendislik, Enka İnşaat 
gibi firmalarda proje tasarım alanında görevlerde bulundum.1994-1997 arası  %50 hissemin olduğu bir 
proje firması kurarak serbest çalışma hayatına atıldım.1997 yılında hisselerimi ortağıma devrederek şu 
anki hizmet adresimiz olan İstanbul Kozyatağı’nda HB Elektrik Proje ve Müşavirlik Limited Şirketini kur-
dum. Büyük oğlum, Elektrik Mühendisi Umut EKİCİ ile aile şirketimiz olan HB Elektrik Proje ve Müşavirlik 
Limited Şirketinde çalışmalarıma devam ediyorum. Kurumsallaşmanın gerekliliğine inanan birisi olarak 
bu konuda da profesyonel ekibimize sorumluluklar vermeye özen gösteriyorum.

Firmanız hakkında ve firmanızın gerçekleştirdiği 
çalışma alanlarından bahseder misiniz?

Şu anda 20 kişilik ekibimizle yurtiçi ve yurtdışı 
elektrik proje hizmetleri vermekteyiz. Bazı proje-
lerimizde danışmanlık ve kontrollük hizmetleri de 
vermekteyiz.17 yıldır aynı adreste hizmet vermeye 
devam ederek müşterilerimizi gelişen teknoloji ile 
buluşturuyoruz. Güncel devam eden projelerimiz-
den bazıları şunlardır: Nurol Life, Çamlıca Tepesi 
Camii, Maxx Royal Kemer Oteli, Sembol İstanbul, 
Göl Panaroma konutları, Ataşehir Finans Merkezi 
4.Bölge projeleri, Mesa Çamlıca konutları.

Elektrik proje yapımında karşılaştığınız problem-
ler, işverenden beklentileriniz nelerdir?

Elektrik proje firması olarak tabiî ki çok sorun-
larımız var. Bunların bir kısmı işverenden kay-
naklanırken bir kısmı da meslektaşlarımızdan 
kaynaklanıyor. Belli bir kesim müşteri profili hariç 
henüz projeye yeterince kaynak aktarılmasını 

kabullenemediler. Birde kendi aramızda gereksiz 
ve haksız rekabet olunca sorunlar iyice karmaşık 
bir hal alıyor. İşverenlerimiz projelerini sadece 
proje yapan firmalara yaptırmalılar. Çünkü proje 
firmaları tarafsızdır, idealisttir, teknolojik gelişme-
leri araştırır, fayda-maliyet analizini yapar, taahhüt 
firmasına karşı sizin haklarınızı korur.Yani işve-
renlerimiz kendi çıkarları için sadece proje yapan 
firmalara destek vermelidirler. Kadrosuyla, finans 
gücüyle, arşiv birikimiyle kurumsallaşmış proje 
firmaları yaratılmalıdır.

Türkiyede proje yapan firmaların durumunu 
değerlendirir misiniz?

Türkiye’deki veya dünyadaki proje firmaları top-
luma ekonomik, sosyolojik, mesleki gelişim gibi 
birçok alanda fayda sağlamaktadır. Okulunu bitiren 
her mühendisin proje firmasında belirli bir dönem 
çalışması mesleki yaşamındaki başarısına büyük 
bir ivme kazandırmaktadır.

HB ELEKTRİK Proje ve Müşavirlik Genel Müdürü

Bayram EKİCİ ile Söyleşi
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Röportaj ve Fotoğraflar
Tanju AKLEMAN

Mühendislerimize okullarda verilen mesleki 
eğitimin yeterli olmadığını, mesleğin çalışırken 
öğrenildiği gerçeğini hepimiz biliyoruz. Üniversite-
lerin proje firmaları ile daha sıkı işbirliği yapmaları, 
öğrencilerin branş seçimine de bir katkı sağlaya-
caktır. Hatta üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında 
proje-dağıtım konularındaki ders oranları artırılıp 
ayrı bir branş gibi şekillenmesi faydalı olabilir. 

Türkiye’de projecilik konusuna bir başka açıdan da 
bakacak olursak; Türkiye de projecilik yapmanın 
sermayesi çok ucuz. Elinizde laptop varsa, birkaç 
da mimar veya inşaat firması tanıyorsanız ben pro-
jeciyim diye piyasaya çıkabiliyorsunuz. Bu kişiler 
alt segment grubundaki firmalara hizmet vererek 
piyasadaki bir kısım ihtiyacı giderebiliyorlar.

Bunların artmasının ben faydalı olduğunu düşü-
nüyorum. Çünkü küçük ölçekli, düşük kalitede ve 
ucuz proje taleplerini bu arkadaşlarımız gideri-
yorlar, bizler de  küçük işlerle uğraşmak zorunda 
kalmıyoruz. 

Elektrik proje firması olarak, diğer disiplinlerden 
(inşaat, mimari, mekanik vs.) beklentilerinizi 
sağlamakta ne tür bir zorlukla karşılaşıyor-
sunuz? Bunun size bir dezavantaj sağladığını 
düşünüyor musunuz?

Elektrik projeleri tüm disiplinlerin projelerini 
tamamlanmasından sonra bitirilebiliyor. Bizler 
projenin en başında devrede oluruz, en sonuna 
kadar da sürekli çalışıyoruz. Ve hatta tüm disiplin-
lerin revizyonları da bizleri etkilediği için defalarca 
revizyon projeleriyle boğuşmak zorunda kalıyoruz.

Proje yapım kurallarını Türkiye de uygulamakta 
ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz. Bunun 
yurt dışında uygulaması sizce daha mı kolay 
oluyor?

Bu konuda çok sıkıntılar var. Öncelikle Türkiye’de 
proje yapım kuralları yok. Olan kurallarda bürok-
rasinin hantallığından nasibini alıyor ve değişim, 
teknolojinin gerisinde kalıyor. Örneğin, projelerde 
diversite uygulanması, güç hesaplarındaki kurallar, 
aydınlatma lüx değerleri, yangın algılama sistemi 
gibi birçok konuda kurallar teknolojinin gelişimine 
paralel sık sık yenilenmelidir. Türkiye de yapılan 
projelerde kuralları uygularken yabancı ülkelerin 
standartlarına atıfta bulunarak açıklama yapmak 
yerine ülkemizin standartlarına atıfta bulunarak 
projelerimizi hazırlamak istiyoruz.

İhale aşamasından sonra, uygulama esnasında 
denetim ve kontrollük hizmetinin, projeyi yapan 
firmalar tarafından verilmesi hakkında düşünce-
lerinizi öğrenebilir miyiz?

Denetim ve kontrollük hizmetinin de projeyi yapan 
firma tarafından yapılmasının doğru bir yöntem 
olduğunu ve bunun birçok faydası olacağını 
düşünüyorum. Projeyi yapan firma kontrollüğünü 
de yaparsa;

• Projeyi yapan firma müşterinin ne istediğini ve 
nasıl bir eser beklendiği konusunda bilgi sahibidir.

• Proje aşamasında olabilecek eksiklikleri tamam-
lama imkanı bulur.

• Sahada olabilecek uygulamaya yönelik sorunları 
ve hatta uygulamacı müteaahit ile karşılaşılacak 
sorunları minimuma indirecek tarzda ihale dosyası 
hazırlayacaktır.

Elektrik projesi konusunda Türkiye’deki yasal 
prosedürleri değerlendirir misiniz? Yapılabi-
lecek düzenlemeler ve gelişmeler konusunda 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinden 
beklentileriniz nelerdir?

Elektrik projeleri konusunda, proje müellifini 
koruyan yasal çalışmalar çok yetersizdir. Müelliflik 
hakları yasal olarak var ancak, çoğu müteahhit 
daha proje sözleşme aşamasında muvafakat belge-
sini projeciden peşin peşin alıyor. 
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Projenin ilerleyen safhalarında da işveren istediği 
dayatmaları ve keyfi uygulamaları yapma hakkını 
eline almış oluyor. Özellikle belirli bir klasmanın 
altındaki işverenlerin sözleşme şartlarına uyduğu 
da söylenemez. Serbest piyasa koşullarında bu 
keyfiliklerin önüne geçmek zor. Çünkü birkaç yıl 
bir proje ofisinde çalışan serbest çalışma hayatına 
atılıyor, iş alabilmek -referans edinebilmek için her 
konuda tavizler veriyorlar.

Benim yasal anlamda önerdiğim düzenleme yapı 
denetim firmalarınınkine benzer bir sistem olabilir. 
Bildiğiniz gibi yapı denetim firmaları ücretini işve-
renden değil ilgili belediyeden alıyorlar. İşveren de 
ruhsat alırken yapı denetim ücretini ilgili belediyenin 
veznesine ödüyor. Yani işveren ile yapı denetim 
firmasının ödeme konusunda muhataplığı minimuma 
indirilmiş oluyor. Şu anki sistemde bizler projeyi 
teslim ettikten sonra paramızı alabilmek için işverenin 
peşinde koşmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda ETMD 
bir çalışma yapabilir. ETMD’nin yapmasını önerdiğim 
diğer bir çalışma elektrik proje ücretinin diğer proje 
disiplinleri karşısındaki oranının yükseltilmesidir. 
Burada bir haksızlık yapılmaktadır. Örneğin bir konut 
projesine teklif verecek olduğumuzda mekanik tesisat 
proje partnerimizle fiyat belirlemesi sohbeti yapıyo-
ruz. Mekanikçiden gelen cevap aynen şu ’’Senin fiya-
tın ne kadar ise söyle ben %20 fazlasını yazacağım’’. 
Aslına bakarsanız elektrik projesinin işçiliği daha fazla 
ama mekanik projeciden daha az ücret alıyor. Neden? 
Çünkü yasalar böyle diyor. Bayındırlık bakanlığı 
fiyatlarında elektrik:38.5, mekanik:50 pay alacaktır 
diye yıllar önce yasalarla belirlenmiş. Son yıllarda 
elektronik sistemler arttıkça elektrik proje yükü de 
çok arttı. Belki bundan 30 yıl önce elektrik proje için 
38,5 normaldi, ama şimdi yükselmesi gerekiyor. 

Türkiye de Elektrik Tesisat Mühendisliği alanında 
proje firmaları, Uygulama firmaları ve üretici 
firmalar arasındaki ilişkileri değerlendirir misiniz?

Proje firmalarının güçlenmesi uygulama firmalarına 
büyük fayda sağlayacaktır.

Çünkü kaliteli proje, uygulama firmasının işini 
kolaylaştıracaktır, şantiyede tekrar proje yapmak 
zorunda kalmayacaklardır, doğru malzeme listesi ile 
işe başlayacaklardır.

Proje firmalarının güçlenmesi üretici firmalara da 
büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü Proje firmasının 
işveren veya son kullanıcı nezdinde güvenilirliği çok 
yüksektir. Güçlü kadrolu bir proje firması üretici 
firmanın ücretsiz pazarlamacısı gibi işlev görebilir. 
Zayıf kadrolu bir proje ofisi üreticinin ürününü son 
kullanıcıya izah edecek kapasitede değildir.

Projeci için paradan önce idealler gelir. Uygulamacı 
ve üretici için ise genellikle para kazanma hırsı ön 
plandadır. Hatta projeci olarak iş hayatına başlayanla-
rın para hırslarının onları uygulamacılığa ve üreticiliğe 

doğru sürüklediği örneklerini sıkça görebiliriz.

İşverenin sizden beklentileri ile sizin işverenden 
beklentilerinizden bahsedebilir misiniz?

Projeciler olarak işverenin en çok güvendiği kişile-
rizdir. Güvenin dozu ne kadar artarsa beklentilerde 
o derece artar. Beklentilerin artması da bizlerin 
sorumluluğunu artırıyor. Yani burada iç içe geçmiş 
beklentiler ve sorumluluklar olduğunu söyleyebiliriz.

İşverenin projeciden beklentileri yaptığı işin niteliğine 
ve işverenin niteliğine göre değişebilmektedir. Bu 
beklentilerine paralelde ücret vermektedir. Projeci-
nin de beklentileri işverenin beklentileri paralelinde 
olmadığı zaman ya işi alamıyor ya da işi alıp yapınca 
maddi-manevi tatmin gerçekleşemiyor. Yani bek-
lentilerde bir kesişim noktasını yakalamak gerekiyor. 
Sonuçta küçük boyutta da olsa bu bir ticaret. Olaya 
bu açıdan da bakmak gerekiyor.

Beklentilerden bahsetmeye devam edersek bu uzar 
gider. Projeciler uzun bir proje süresi ister, işveren 
minimum sürede proje teslimini ister. İşveren kaç lira 
maliyetin var ki bu kadar para istiyorsun der, projeci 
ben bu işe yıllarımı verdim bu aldığımdan bana ne 
kalacak ki der.vs,vs.

Bütünleşik tasarım konusunun gelecekteki yararla-
rı konusunda görüşleriniz nelerdir?

Tasarımlarımızda enerji otomasyonu ve az enerji 
tüketen ürünlerin seçimi için üretici firmalarla  ve 
mekanik, mimari gruplarla sürekli işbirliği içindeyiz. 
Fuarlara, üretici firmaların eğitimlerine katılarak 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bütünleşik tasarım, diğer adıyla yeşil binalar gün 
geçtikçe önemini artırmaktadır. Çünkü enerji çok 
önemli, günümüzde savaşların temel sebebinin enerji 
kaynaklarını ele geçirmeye yönelik olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Enerjide dışa bağımlı durumda olduğumuzu 
dikkate alırsak, az enerji ile aynı işlevi yerine getiren 
binalar tasarlamalıyız. Projeci olarak bu konuda üze-
rimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve yerine 
getirmeye gayret gösteriyoruz.

Konularla ilgili eklemek istedikleriniz nelerdir?

Projeci meslektaşlarımızla karşılaşıp sohbet imkanı 
bulduğumuzda nitelikli eleman konusunun ortak 
sorunlarımızdan birisi olduğunu görüyorum. Yüksek 
ücret vermeyi göze alsak da iş bitiren nitelikli projeci 
mühendis veya ressam bulamadığımızdan yakınıyo-
ruz. Ben burada bir çelişki görüyorum. Bir taraftan 
işsizlik var diyoruz, diğer taraftan da ilanlar verip 
istediğimiz elemanı bulamıyoruz. Yetiştirdiğimiz ele-
manda da sadakat ve vefa göremiyoruz. Hani bazen 
deriz ya ’’nerede o eski bayramlar’’. Şimdi de ’’nerede 
o eski elemanlar’’ diyoruz.

Savaşsız, sömürüsüz, kul hakkının yenmediği güzel 
yarınlar diliyorum.

Röportaj ve Fotoğraflar
Tanju AKLEMAN

Bayram Ekici ile Söyleşi





ETMD olarak Prysmian Group Türkiye fir-
masının desteğiyle Prysmian Group Türkiye 
Mudanya fabrikasına 17 Ekim 2014 Cuma 
günü teknik bir gezi düzenlendi.

Prysmian Group Türkiye Mudanya fabrika-
sında gerçekleşen gezide Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği üyeleri ve meslek-
taşlar yer aldı. Deneyim ve birikimlerini 
gelecek nesillere aktarmayı misyon edinmiş 
olan Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 
gerçekleştirdiği Prysmian Group Türkiye 
fabrika gezisiyle çalışmalarına bir yenisini 
daha eklemiş oldu.

Gezinin birinci bölümünde Prysmian Group Türkiye CEO’su Hans Hoegstedt’un açılış konuşma-
sı sonrasında “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişimi hakkında detaylı karşılaştırmalar ve 
simülasyon uygulamaları ile katılımcılara genel bilgilendirme yapıldı.

Öğleden sonra devam eden ikinci bölümde gerçekleştirilen Fabrika Turunda ise katılımcılar ise 
“Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişiminin fabrikadaki uygulamalar paylaşıldı.
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ETMD – Prysmian Group Türkiye Mudanya
Fabrikası Teknik Gezisi 17 Ekim’de
Gerçekleştirildi
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Schneider Electric tarafından verilen “Ecodial Advanced 4.4 Programı” 11 Ekim 2014 Cumarte-
si ETMD Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Seminerin giriş konuşması ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ tarafından yapıldı.

Schneider Electric Proje Geliştirme Müdürü Bihter ÜNLÜSOY tarafından sunumu yapılan 
Seminerde öncelikle Ecodial Advanced 4.4 Programı katılımcılara detayları ile tanıtıldı. Ecodial 
ile AG Tek hat şemasının dizayn edilebilirliğine, dağıtım sistemlerine ait tüm dizayn ve ekipman 
seçimlerinin IEC standartlarına göre yapılabileceğine, kısa devre, gerilim düşümü, kompanzas-
yon hesaplamalarını yaparak kablo kesiti ve şalt ekipman seçimlerinin yapılmasının sağlanabili-
neceğine değinildi. 

“Ecodial Advanced 4.4 Programı” Semineri 
11 Ekim’de Gerçekleştirildi”
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Sektörümüzün önemli firmalarından Cihan Elektrik 24 Ekim 
2014 günü, gün boyunca, Maltepe’de Kızılay ile ortak Kan Bağışı 
kampanyası düzenledi.
Bu kampanyada Cihan Elektrik’ten gelen çağrıda, kan vererek:
Kemik iliğinin yağlanması önlenip, kan yapımının canlı tutuldu-
ğu,
Kan bağışı sırasından genç hücreler kan dolaşımına katıldığı için 
bağışçının daha dinç ve canlı olacağı,
Kandaki yağ oranı düştüğü için kalp krizi ihtimalinin %90 azal-
dığı,
Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların azalması-
nın sağlandığı,
Belirtilmiştir. Ve ayrıca acil kan ihtiyacı olan bir kişiye ulaşan 
kanın,  bağış yapan kişiye verdiği manevi duygunun ölçümsüz 
olduğu, bağış yapmanın çok insancıl bir davranış olduğu vurgu-
lanmıştır.
Cihan Elektrik’e böylesi bir sosyal sorumluluk kampanyasını 
yürüttüğü için teşekkür ediyoruz.

AE Arma-Elektropanç’tan 
Dubai’de Dev Proje

Al Maktoum Çok Amaçlı

Yaşam Kompleksi

Türkiye’nin en güçlü teknik müteahhitlik şirketi AE 
Arma-Elektropanç; Ortadoğu’da önemli projelere 
imza atmaya devam ediyor. Kurum, son olarak 
Dubai’de yapımı devam eden Al Maktoum çok amaçlı 
yaşam kompleksi projesinin tüm elektrik, elektronik 
ve mekanik  (MEP) tesisat işlerinin teknik müteahhit-
liğini üstlendi. 

Ana müteahhitliğini Hintli inşaat devi Shapoorji 
Pallonji Mideast LLC’nin üstlendiği projenin tüm MEP 
işlerinin anahtar teslimi AE Arma-Elektropanç tarafın-
dan yapılacak. Toplam dört binadan oluşan komp-
leksin içerisinde 311 oda kapasiteli 5 yıldızlı bir otel, 
rezidans ve ofis alanları yer alacak. Dubai şehrinin 
merkezinde yükselecek Al Maktoum, tamamlandığın-
da 141.674 m2’lik alana sahip olacak. 

MEP işlerinin kontrat bedeli 39.617.000 USD olan 
projenin 2016’nın Mayıs ayı sonunda tamamlanması 
planlanıyor. 

Cihan Elektrik’ten
Kan Bağışı Kampanyası
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Bir tesis ya da işletmede bulunan elektromekanik cihaz ve sistemlerin verimli bir şekilde çalışabilirliğinin 
devamına yönelik verilecek kararları ve alınacak aksiyonları kapsayan işletme bakım sektörü, Türkiye’deki 
büyümesini sürdürüyor. Bu sektörün günden güne öneminin daha fazla anlaşıldığını belirten Anel Grup 
İşletme Bakım Koordinatörü Enver Kır, daha teknolojik altyapıların faaliyete geçirilmesi ile sektörün yayıl-
ma alanının büyüyeceğini öngörüyor.

İşletme bakım sektörü, gün geçtikçe öneminin daha fazla anlaşıldığı bir sektör olma yolunda emin adım-
larla ilerliyor. Akıllı bina teknolojilerinin yaygınlaşması ve otomasyon sistemlerinin hem plazalarda hem 
de üretim bantlarında daha fazla kullanılıyor oluşunun etkili olduğu bu ilerlemede, teknolojinin uygun 
ellerde verimli kullanılması gerekliliği gün yüzüne çıkıyor.

İşletme bakım sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Anel Grup İşletme Bakım Koordinatörü Enver Kır: 
“Gelecekte daha teknolojik altyapıların faaliyete geçirilmesi ile merkezi kontrolün ve izlemenin yaygın-
laşması sağlanacak. Altyapıyı bilen ve gerekli müdahaleleri yapabilecek uzman teknik ekibin varlığı daha 
fazla önem kazanacak. Bu kapsamda Anel Grup olarak, personelimizin gelişen teknolojiyi takip etmesini 
teşvik ediyor, bu konuda gerekli eğitimler için organizasyonlar yapıyoruz. Ayrıca bilgisayar destekli 
bakım yönetim sistemleri ve mobil cihazlar ile kağıt olarak tutulan kontrol/bakım formlarını azaltıyor, 
merkezden izlenebilen ve müşterilerimize online raporlama imkanı veren sistemlerin kullanımlarını 
artırıyoruz” şeklinde konuştu. “Konforun ön plana çıktığı plazalarda profesyonel olarak sağlanan temizlik, 
güvenlik hizmetleri, müşterilerin direkt olarak görebileceği hizmetleri kapsıyor.

Fakat arka planda teknik anlamda doğru bir işletmenin ve koruyucu bakımın yapılmıyor olması ener-
ji sürekliliği, konfor ve sağlık anlamında ciddi sorunlar çıkarabiliyor” diyor Enver Kır ve ekliyor: “Bu 
nedenle diğer hizmetlerden ayrı olarak teknik işletme bakım hizmeti, bu konuda yetkin, eğitimli ve gerekli 
donanıma ve bir yönetim prosedürüne sahip profesyonel bir ekip tarafından yapılmalı. Ülkemizde gün 
geçtikçe bu bilinç daha fazla oturmakta, bu da doğru iş gücü ve enerjinin verimli kullanılmasıyla ülkemize 
katkı değer sağlıyor”.

Daha da sistematikleşen üretim hatları ile konfor ve güvenlik kalitesinin gün geçtikçe arttığının gözlem-
lendiği plaza, otel gibi tesislerde teknik işletme bakımın dünya çapında profesyonel bir şekilde yürü-
tülmesi farkındalığının arttığını belirten Enver Kır: “Anel Grup olarak ana hedefimiz, mühendislik bilgi 
birikimimizi kullanarak bu farkındalığa daha fazla olumlu katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

İşletme Bakım Sektörü Hızla Büyüyor 
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Lisanslı Rüzgar Enerji
Santrallarının Tesisinde
Karşılaşılan Sorunlar

Tahsin Yüksel ARMAĞAN
Armağan Mühendislik
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

Daha önce Lisans alındıktan sonra başlayan bazı çalışmalar şimdi 
Ön Lisans süresinde yapılmaktadır. Ancak aşağıda belirttiğimiz 
çalışmaların lisanslama süreci içinde yapılmaması, bu çalışmalara 
Ön Lisans alındıktan sonra başlanması halinde karşılaşılabilecek 
sorunlara bulunacak çözümler için süreler yine uzayacaktır.
Bu durumda;      
1. Rüzgar Enerji Santrallarının Lisans müracaatı için müracaattan 
önce en az bir yıl ölçüm yapılması gerekmektedir. 
2. Bu sebeple Lisans müracaatı her zaman yapılamamakta, müra-
caatların alınacağı tarih EPDK tarafından en az bir yıl önceden ilan 
edilmektedir.
3. Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Enerjisi üretmek isteyen firma seçtiği 
bölgede Ölçüm işlemine başlamadan önce, o bölgedeki;
 a) Arazinin, sahız, kamu, veya orman arazisi veya tarıma elverişli 
arazi, sit alanı, olup olmadığını 
 b) Rüzgar Enerji Santralı geniş alana yayıldığından bu arazinin 
Kamulaştırılmasının yapılıp yapılmayacağını,

Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretim Santrallarının 
tesisinde öncelikle tesisinin aksamadan yapılması 
için gereken çalışmaları daha sonra da karşılaşılan 
problemleri ilk müracaat aşamasından başlamak 
üzere sırası ile inceleyelim.

YAPIM AŞAMASI ÖNERİLERİ;
Lisans Öncesi Ve Lisanslama Süreci;
Bilindiği gibi Lisanslama süreci 2013 yılında de-
ğişen Elektrik Piyasası Kanunu ile iki aşamada 
yapılmaktadır.   
Ön Lisans,
Lisans.
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 c) ÇED alınıp alınamayacağını,
 d) Askeri Yasak Bölgeler içinde olup olmadığını,
 e) Haberleşme sistemleri ile etkileşim olup 
olmadığı,
 f) İmar durumu açısından bir sakınca olup olma-
dığını,
 g) Elektrik İletim veya dağıtım sistemine bağlan-
masının mümkün olup olmadığını,
araştırmalıdır.
4. Bu araştırmaları önceden yapabileceği gibi 
ölçüm esnasındaki en az bir yıllık süre içinde de 
yapabilir. 
5. En önemlisi, bu işlemlerin veya araştırmaların 
bir kısmı Ön Lisans müracaatı öncesi müteşebbis 
tarafından yapılabileceği gibi Ön Lisanslama esna-
sında EPDK’nın desteği ile Ön Lisans alınmadan 
önce yapılması büyük yarar sağlayacaktır.  

B. ÖN LİSANS ALINDIKTAN SONRA 
Aslında yukarıda açıklanan hususların Lisanslama 
esnasında veya öncesinde yapılması ile yatırımcı-
nın önü açılacaktır. Dolayısı ile Yatırımcı Rüzgar 
Enerji Santralının kurulmasında beraber çalışacağı 
firmalar ile görüşmelere önceden başlayarak 
zaman kazanacaktır. Ayrıca ileride karşılaşılacak 
birçok handikapın açıklığa kavuşturulması tesis 
kurulumunu hızlandırabileceği gibi Kredi temini 
açısından Bankalar nezdinde pozitif bir değer 
olacaktır.
Yatırımcı firma Ön Lisansını aldıktan sonra, 
önceden yaptığı araştırmalar  ışığında, yapacağı 
çalışmalar ile Arazi sorunlarını çözmüş, gerekli 
müsaadeleri almış, bağlantı konusu ile ilgili çalış-
maları tamamlamış olacağından  Ön Proje Onayı 
yaptırıp, Lisans alma işlemlerini tamamlayacak ve 
tesis aşamasına geçebilecektir.

C. TESİS YAPIM AŞAMASI
Tüm izinlerin önceden alınması, kamulaştırma 
çalışmalarına önceden başlanması, bağlantı etüt-
lerinin yapılması ve en  azından bağlantı sistemi 
için ön hazırlıkların yapılması halinde Ön Lisansını 
Lisansa dönüştüren  Yatırımcı tamamen tesisin 
yapımına konsantre olacak ve tesisin aksamadan 
işletmeye geçişini sağlayacaktır. 

D. PROJE ONAYI  ve KABUL ile İŞLETMEYE GEÇİŞ 
Yatırımcı tüm izinleri almış, tesis ile ilgili projeleri 
tamamlayarak tesisini bu projelere ve onaylattığı 
ön projeye göre yapmış olması halinde Enerji 
Bakanlığı Projelerinin onayında bir sorun olma-

yacaktır. Dolayısı ile Yüklenici firmalar tarafından 
onaylı projelere göre tesis edilen Rüzgar Enerji 
Santralında kabul aşamasından önce gerekli test 
ve ölçüm çalışmalarının yapılması halinde Kabul ve 
İşletmeye alma işlemi sorunsuz olarak yapılacaktır. 

II. UYGULAMA ve SORUNLAR;
Rüzgar Enerjisi Üretim Santrallarının kurulmasında 
Yatırımcılar çok fazla araştırmadan bir yer seçimi 
yapmakta, buna karşılaşılan diğer sorunlar da 
eklenince Santralın yapımı ya yarıda kalmakta ya 
da uzamaktadır.
Genel olarak bu sorunlar;
1. Kamulaştırma;
Kamulaştırma iki ayrı gurupta yapılmaktadır.
a) Bağlantı için yapılacak tesisler ile ilgili kamulaş-
tırma. (Trafo Merkezi yeri, Enerji Nakil Hattı v.s.) 
b) Rüzgar Enerji Santralı için gerekli sahanın 
kamulaştırması,
Birinci grupta; Lisans almış Rüzgar Enerji tesis-
leri genellikle İletim Sistemine bağlanmaktadır. 
Bunun için TEİAŞ ile yapılan Bağlantı Anlaşmaları 
gereğince TEİAŞ için yapılacak mevcut TM geniş-
letme çalışmaları için gerekli arazi kamulaştırması, 
Santralın bağlanacağı noktaya kadar yine TEİAŞ 
için yapılacak ENH arazilerinin kamulaştırılması bu 
gurubu teşkil etmektedir.
Kamulaştırma işlemlerinin başlayabilmesi için ;

- Bağlantı Anlaşması yapılması,

- Güzergahın tespit edilmesi,

- Arazinin topografik ve dolayısı ile ENH projeleri-
nin hazırlanması,

- Kamulaştırılacak Arazilerin Belediye sınırları 
içinde olanlarının Belediye Meclisinden geçirilerek 
İmar planlarına işlenmesi,
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- Kamu yararı Kararı alınması,

- Gerekli ise ÇED alınması,

- Kamulaştırma planlarının yapılması, arazi sahip-
lerinin tespiti,

-Kamulaştırma kararı alınması, ve arazi birim fiyat 
tespitinin yapılması,

- Arazi sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlan-
ması veya 27. Madde uygulanarak hukuk yoluna 
başvurulması,

- Tüm bunlar çözüldükten sonra ENH tesisin 
başlanması,

Görüldüğü gibi kağıt üzerinde çok kolay gözüken 
bu işlemler en kısa ENH için bile bile hiç sorun 
çıkmasa dahi nerdeyse bir yıla yakın bir zaman 
almaktadır. Tesis ve Kamulaştıran TEİAŞ olmasına 
rağmen tüm bu işlemlerin prosedürünü Yatırımcı 
yürütmektedir. 

Kamulaştırmanın kolaylaştırılması için 27. Madde 
uygulanabilse de bu madde nin uygulama kararı 
bile en az 4 ay sürmektedir. Bu konu çözülmeden 
işe fiilen başlanamamaktadır. .

 - Ayrıca İşe fiilen başlama için ÇED konusunun da 
halledilmesi gerekiyor. ÇED işleminde neredeyse 
tüm bakanlıkların görüşleri alındığından bu da yine 
en az 4-6 aylık bir süre gerektiriyor. 

-Kamulaştırmanın tamamlanması için alınacak 

kurum görüşleri her sene artış gösteriyor Son 
zamanlarda 37 değişik kurumdan görüş alındığını 
ve bunlara MİT’inde ilave edildiğini belirtmekte 
yarar vardır. 

-Diğer bir önemli konu ORMAN izinleri ki bu konu 
da çok uzun zaman alan bir çalışmayı gerektirmek-
tedir. 

-Bir diğer zorluk hattın geçeceği güzergah da tarım 
dışı tahsise izin alabilmek, 

- Diğer bir konu da Kamulaştırılan arazilerinin 
bedellerinin ödenmesidir. Bunları TEİAŞ ödediğin-
den, ödenekler zamanında ve yeterli gönderilmedi-
ğinde sorun çıkıyor.  

- Orman Bakanlığı güzergahtaki ağaç kesimleri için 
çok büyük bir bedel istiyor TEİAŞ bedeli yatırama-
yınca da Yatırımcı işe başlayamıyor.

Özellikle tarım ve mera alanlarında enerji yatırım-
ları izinleri giderek imkansız hale gelmektedir. 
Halbuki rüzgar enerjisi yatırımlarının gerek tarım 
gerekse mera alanlarına olası zararları asgari 
seviyededir ve dünyada sayısız örnekleri bulun-
maktadır. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği’nin 25.12.2012 tarihli yazısı EPDK’ya 
aktarılmış ise de herhangi bir sonuç alınamamıştır.

Bu konuda Yasal düzenlemelerin yanı sıra EPDK ve 
ETKB’nin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı rüzgar 
enerjisi projeleri konusunda bilgilendirmesi ve 
yönlendirmesi uygun olacaktır. 
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Çoğunlukla rüzgar enerjisi 
projeleri yerleşim yerlerinden 
uzak, rüzgarlı sırtlarda plan-
lanmaktadır. Bu alanlar ise 
genellikle ormanlık alanlarda 
kalmaktadır. Bunun için Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’nın rüz-
gar enerjisine izin vermeyeceği 
alanları önceden belirleyerek 
EPDK’ya bildirmesi ve bu 
alanlara en başından lisans 
verilmemesi daha yerinde bir 
uygulama olacaktır. 



İkinci gurupta Rüzgar Enerji Santralı için gerekli 
sahanın kamulaştırması, bu konu EPDK delaleti 
ile yine yatırımcı tarafından yapılmaktadır. Ancak 
yukarıda açıkladığımız sorunlar daha fazlası ile bu 
gurup için de geçerlidir. 

Ayrıca ülkemiz yüzölçümünün yaklaşık %30’u or-
man mülkiyetinde olup, bu mülkiyet hakkı Orman 
Genel Müdürlüğü’nce kullanılmakta ise de, son 
kararı Orman ve Su İşleri Bakanı vermektedir. Bu 
ormanlık alanlar içerisinde devlet ormanı, ağaçlan-
dırma sahaları, milli park, tabiat parkı, av ve yaban 
hayatı geliştirme sahası vb. gibi farklı kullanım 
alanları mevcuttur. Devlet ormanı dışındaki 
kullanımlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. 

Çoğunlukla rüzgar enerjisi projeleri yerleşim yerle-
rinden uzak, rüzgarlı sırtlarda planlanmaktadır. Bu 
alanlar ise genellikle ormanlık alanlarda kalmak-
tadır. Bunun için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 
rüzgar enerjisine izin vermeyeceği alanları önceden 
belirleyerek EPDK’ya bildirmesi ve bu alanlara 
en başından lisans verilmemesi daha yerinde bir 
uygulama olacaktır. 

2. *TEA İzinleri;

Her şeyden önce rüzgar enerjisi yatırım izinleri için 
başvurulan önemli kurumlardan birisi TÜBİTAK-
RAPSİM’dir. Rüzgar enerjisi yatırımlarıyla ilgili 
olarak, ilgili Kurumlar (EPDK, ETKB. Genel Kurmay 
Başkanlığı vb) tarafından hazırlanan protokol 

çerçevesinde, yatırımcılar tarafından TÜBİTAK-
RAPSİM’e başvuru yapılmakta olup, işlemler 
daha sonra TÜBİTAK tarafından Genel Kurmay 
Başkanlığı’na, buradan da Kara, Hava, Deniz, 
Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ve 
akabinde elde edilen sonuçlar Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı aracılığı ile yatırımcıya ve EPDK’ya 
bildirilmektedir.

Bu işlemler uygulamada aşırı derecede zaman kay-
bına sebep olduğu gibi, TEA olumlu sonucu elde 
edilmeden hiçbir yatırımcı inşaat dönemi öncesi 
işlere başlayamamaktadır. Şu günlerde öğrendiği-
mize göre bu konudaki çalışmalar için TÜBİTAK’ın 
Ağustos ayından itibaren yıl sonuna kadar dolu 
olduğu öğrenilmiştir. 

BU konunun hızlandırılması için TÜBİTAK, 
Genel Kurmay ve benzeri kurumların EPDK’ya 
ve ETKB’ye rüzgar enerjisi yapılamayacak yer ve 
alanların önceden bildirilmesi ve bu alanlara EPDK 
tarafından lisans verilmemesi sağlanmalıdır.

3. *Finansman Sorunları;

Yürürlükteki 7,3 Dolar-Cent/kWh’lik alım fiyatı 
ve yerli üretimi teşvik eden rakamlar (Tablo.1) 
kesinlikle yetersiz olup, proje finansmanının önün-
deki en önemli engel budur. Nitekim aradan yıllar 
geçmiş olmasına ve rağmen yeterli rüzgar yatırım 
potansiyeli bulunmasına rağmen, henüz “yerli” 
rüzgar türbini diyebileceğimiz bir türbin bulunma-
maktadır. 
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Türkiye’nin her bölgesinde değişik rüzgar rejimleri 
bulunmakta, özellikle iç Anadolu, Kuzey ve Doğu 
Anadolu bölgelerindeki rüzgar kapasitelerinin 
düşüklüğü dolayısıyla finans sağlanması iç ve dış 
kaynaklardan mümkün olamamaktadır. Olsa bile 
çok yüksek öz sermaye oranları istenmektedir. 
RESYAD olarak gerek devlet bankalarının, gerekse 
özel Bankaların yetkililerine sayısız brifingler ve-
rilmiş olmasına rağmen, maalesef rüzgar enerjisi 
projelerinin finansmanını kolaylaştırıcı bir yol 
bulunamamıştır.

6094 Sayılı Kanun ile YEK Kanunu’na enjekte edi-
len I Sayılı Cetvel ve II Sayılı Cetvel ’deki fiyatların 
yeniden düzenlenerek arttırılması gerekmektedir. 
Ayrıca EPDK ve ETKB’nin en azından Devlet Banka-
ları ile ( TKB, TSKB, Vakıflar, Ziraat, Halk vb. gibi ) 
görüşerek özel bir fon ile rüzgar enerjisi projeleri-
nin finansmanının kolaylıkla sağlanacağı bir finans 
ortamı yaratması gerekmektedir. Böylece, bu yerli 
ve milli kaynak sırf finans sağlanması dolayısı ile 
büyük ölçüde yabancılara verilmemiş olur. 

Tübitak 500 kW’lık yerli Rüzgar Türbini ünitesini 
tamamlamıştır. Aralık ayı içinde işletmeye açıla-
caktır. Ayrıca yerli 2500 kW lık ünitenin dizayn 
işlemi de devam etmektedir. Bu girişimin muvaffak 
olması finansman sorununda kolaylık olabilecektir. 

4. Bağlantı Anlaşması Gereği  Yatırımcı Tarafından 
TEİAŞ için Yapılacak Tesisler;

Kurulacak santral ile ilgili olarak TEİAŞ’a devredil-
mek üzere Yatırımcı tarafından yapılan gerek ENH 
gerekse Trafo Merkezleri bedellerinin 10 yılda geri 
ödeneceği Bağlantı Anlaşmasında belirtilmektedir. 
Bu geri ödemenin metodolojisi EPDK tarafından 
alınan kurul kararı ile belirlenmiştir. Ancak uygula-
ma büyük olasılıkla TEİAŞ tarafından hatalı yapıl-
maktadır. Bu metodolojiye göre TEİAŞ için yapılan 
yatırımın en fazla %40 ı geri alınabilmektedir. O 
da hiçbir finans farkı eklenmeden 10 yılda öden-
mektedir. Bu konuda bir çok yatırımcının fizibilitesi 
önceden hesaplayamadığı bu düşük geri ödemeli 
yatırımlar sebebi öngörülenin dışına çıkmaktadır. 
Bilhassa yabancı yatırımcılar bu konudan çok 
şikâyetçidirler. 

5. *Bağlantı için TEİAŞ Tarafından Yapılan Yarışma 
ve Lisanslama;

TEİAŞ Genel Müdürlüğü hem sistem operatörü 
hem de gelecek projeksiyonlardan sorumlu kurum

olarak elbette ne miktar rüzgar enerjisinin hangi 
TM’ye veya iletim hattına bağlanacağı hususunda 
son karar verici kurumdur. Ancak her yatırımcı 

riski kendisine ait olmak üzere, Türkiye’nin dilediği 
bölgesinde ölçüm yapabilmeli ve EPDK’ya müra-
caat edebilmelidir. EPDK bu müracaatları TEİAŞ’a 
bildirerek son kararı TEİAŞ’ın vermesinden sonra 
lisanslamaya geçilmelidir. Aksi takdirde rüzgar 
enerjisi yatırımlarının finansmanı daha da zorlaş-
makta ve yatırımlar çıkmaza girmektedir.

6. *Yerli İmalat Sorunu;

YEK yatırımlarında yurt içinde imal edilmiş malze-
me ve ekipman kullanılması halinde kWh başına 
uygulanacak ek fiyatlar yerli üretimi teşvik için 
yeterli değildir. Ülkemizde transformatör, O.G.A.G. 
şalt tesisleri kablolar, gibi elektrik sistemleri dışın-
da kule, kanatlar ve buna benzer imalatlar yapıla-
bilmektedir. Rüzgar Türbini bünyesinde olmayan 
elektrik sistemleri yardımcı tesisler olarak kabul 
edildiğinden teşvik kapsamına girmemektedir. 
Bunun yanında Kule içinde ve Türbin gövdesinde 
kullanılan, asansör, vinç gibi yardımcı üniteler 
için kalite ve test belgeleri istendiğinden ve ayrıca 
teşvik olmadığından ülke içinden temin edileme-
mektedir. Yerli üretim için ek fiyatların yayınlandığı 
2010 yılı sonu yani 6094 sayılı yasanın yürürlüğe 
girdiğinden buyana tam 4 yılı aşan bir süre olma-
sına rağmen, ek fiyatların yerli üretimi teşvik için 
yeterli hale getirilmesini sağlayacak ilave tedbirler 
henüz getirilememiştir. Bu da yatırımların önünü 
tıkamaktadır.

7. Ön Proje ve Proje Onayı ve Kabul İşlemleri;

Yukarıda sırası ile açıkladığımız hususların zama-
nında ve tam olarak gerçekleşmemesi sebebi ile 
Yatırımcı işin başında çok fazla önem vermediği 
işleri daima son anda düşünmektedir. Bunlar-
dan en önemlisi Ön Proje Onayı, Proje Onayı ve 
Kabullerdir. 

Yatırımcı bu işlemleri genellikle işin sonuna doğru 
hatırlamakta ve bu işlemlerin kısa zamanda yapıla-
rak Santralın üretime geçmesini istemektedir. 

Ancak;

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Proje 
Onayları ve Kabuller ile ilgili kadrosu sınırlıdır. Do-
layısı ile zaman zaman birden yüklenen projelerin 
onay işlemlerinde dolayısı ile kabul işlemlerinde 
gecikmeler olmaktadır.

2. Ülkemizde genellikle Meslek İçi Eğitime çok 
fazla değer verilmediğinden bu işler ile görevlen-
dirilen Mühendis Görevliler Özveri ile çalışarak işi 
yaparken öğrenmektedirler. Bu da zaman zaman 
Proje Onayı ve Kabullerde Yatırımcı ile Görevliler 
arasında sorunlar yaratmaktadır. 
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Yenilenebilir Enerji
Üretim Kaynağı

Hidrolik
Rüzgar
Jeotermal
Biokütle  (Çöp Gazı  dahil)
Güneş  (PV)
Güneş (CSP)

YEKDEM Tarifesi
US$ cents/kWh

7.3
7.3

10.5
13.3
13.3
13.3

Yerli Üretilen Ekipman Desteği 
İlavesi Max.US$ cents/kWh

2.3
3.7
2.7
5.6
6.7
9.2

3. Bilhassa Rüzgar Santralı Üniteleri için imalatçı 
firmalardan projelendirme dokümanı temin etmek-
te zorluk çekilmektedir. 

Oysa;

- Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak bir top-
lantıda İmalatçı firmalara bu dokümanların proje 
onayları ve kabul işlemleri  için gerekli olduğu 
açıklanmalıdır.

- Yatırımcıların imalatçı firmalar ile sözleşmelerini 
yaparken bu hususu sözleşmelerinde açıkça belirt-
meleri ileride kendilerine kolaylıklar sağlayacaktır. 

4. Proje onaylarında gerek Elektrik ve Mekanik, 
gerekse İnşaat projeleri için geçerli yönetmelikler, 
bu yönetmeliklerdeki asgari güvenlik önlemleri 
üzerinde durulmalı projelerde imalatçı firmaların 
patentli imalat resimleri istenmemelidir. 

5. Proje İnceleme ve Onay işlemini kolaylaştırmak 
için standart bilgi listeleri hazırlanmalı ve Yatırımcı 
dan bunlar istenmelidir. 

6. Ön Proje hazırlanması, projelerin önceden 
hazırlanması açısından bazı kolaylıklar getirmesi-
ne rağmen, Lisans projeleri yine son anda onay 
için sunulmaktadır. Bu da görevli Mühendislerin 
programlarını aksatmaktadır. 

7. Tüm bunlara rağmen proje hazırlayan Mühen-
dislerin de daha dikkatli olmaları ve projelerini titiz 
bir şekilde hazırlamaları, Görevli Mühendislerin 
Proje üzerinde önerdikleri düzeltmeleri aksatma-
dan yapmaları halinde Proje Onay işlemi dolayısı 
ile Kabul işlemleri daha hızlı yürüyecek ve görevli 
Mühendisler de daha prodüktif olacaklardır. 

III. SONUÇ;

Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde 
yer alan 2023 yılında 20 GW RES Kurulu gücü 
hedefine ulaşılabilmesi, büyük ölçüde TEİAŞ’ın 
sunacağı bağlantı imkanları ile mümkün olabile-
cektir. TEİAŞ’ın bağlantı altyapısı itibarıyla 2013 
yılına dek yaklaşık 8 GW düzeyinde RES’in sisteme 
girmesini sağlaması,2013 sonrasında ise her yıl 
1 GW düzeyinde yeni kapasitenin devreye girişini 
bağlantı anlamında desteklemesi planlanmıştır. 

Cari açığın %90’dan fazlasının enerjide dışa ba-
ğımlılıktan kaynaklandığı tüm resmi açıklamalarda 
belirtilmiş ve cari açığın yok edilmesi ve ülkemizin 
kalkınmış ileri bir ülke olabilmesi için enerjinin 
yerli, temiz, yenilenebilir, çevreye hiçbir zararı 
olmayacak kaynaklardan elde edilmesi önemli bir 
hedef olarak belirlenmiştir. 

Ancak Ülkemizde 48.000MW gücünde kullanılabi-
lir rüzgar potansiyeli olduğu ilgili tüm kurumlarca 
kabul edilmekte ise de 10-15 yıl içerisinde gelinen 
noktada takriben 10.000 MW Lisans verilmesine 
rağmen 3.400 MW kurulmuştur. Yani kurulabile-
cek kapasitenin % 7 si ancak gerçekleşebilmiştir. 
EPDK na verdikleri Tesis Termin programlarına 
göre gerçekleştirme süresi dolduğu halde işlem-
lerini yukarıda açıkladığımız engellerden dolayı 
tamamlayamamış ve tesisine başlayamamış olan 
firmaların Lisans’larının iptaline başlanmıştır.  Şu 
anda yeni Lisans müracaatları da durdurulmuştur. 
Nisan 2015 te yeni Lisans müracaatları alınacaktır. 

Diğer bir önemli konu da işletmede olan rüzgar 
enerjisi yatırımlarında üretilen elektriğin satışı ve 
dolayısı ile kullanılmış olan kredilerin geri öden-
mesindeki zorluklardır. 

Tablo.1: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için **YEKDEM sabit Fiyatı

**5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre
**YEKDEM Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik gereğince 
öngörülen, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimini Destekleme Mekanizması (Sistemi)  
Not: * İşaretli bilgiler, Baysal, Selahattin. (2014, Temmuz 14). “Rüzgar enerjisinde yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri” Energyworld.com.tr ‘nden alınmıştır. http://energyworld.com.tr/ruzgar-enerjisinde-yasanan-sorunlar-ve-
cozum-onerileri.html
** www.epdk.org.tr (Elektrik Piyasası – Mevzuat- Kanun ve Yönetmelikler )



Yapı ve insan güvenliği göz önüne alındığında da 
Elektrik Mühendisliği ve tasarımı içerikli konular 
en başta gelmektedir. En prestijli ve en kapsamlı 
projelerde bile uygulama ve tasarımda eksikliklere 
rastlamaktayız. Birçok firma ve mühendis işini 
hakkıyla kesinlikle yapmaktadır. Ancak ülkemizde 
geleneksel yıldırımdan korunma algısı ve yönet-
meliklerdeki eksiklikler nedeniyle maalesef bir çok 
proje aşırı gerilim ve yıldırım darbelerine karşı risk 
taşımaktadır.

Son yıllarda özellikle inşaat sektöründe ülkemizin 
büyük bir atak yaptığı kaçınılmaz bir gerçektir. 
Birçok prestijli proje, başta İstanbul olmak üzere 
ülkemizin her yerinden yükselmektedir. Yeni geli-
şen konsept projeleri de özellikle sunduğu birçok 
imkan ile dikkat çekmekte. Projenin bulunduğu 
konum, sosyal olanakları, sağladığı avantajlar pro-
je sahipleri tarafından her mecrada yayınlanmakta 
ve binlerce EURO’ya bu projeler alıcı bulmaktadır. 
Durum böyle iken projelerde yatırımcı ve alıcının 
çok fazla detaya sahip olamayacağı birçok teknik 
konu bulunmaktadır.

Yapı ve insan güvenliği göz önüne alındığında da 
Elektrik Mühendisliği ve tasarımı içerikli konular en 
başta gelmektedir.

Aşırı gerilim ve yıldırımdan korunma konusu bu 
içerikler arasında en önemli olanıdır.

Bu konuyla yıllardır yakından uğraşan bir mü-
hendis olarak en prestijli ve en kapsamlı pro-
jelerde bile uygulama ve tasarımda eksikliklere 
rastlamaktayız. Birçok firma ve mühendis işini 
hakkıyla kesinlikle yapmaktadır. Ancak ülkemizde 
geleneksel yıldırımdan korunma algısı ve yönet-
meliklerdeki eksiklikler nedeniyle maalesef birçok 
proje aşırı gerilim ve yıldırım darbelerine karşı risk 
taşımaktadır.

TS EN 62305-1-2-3-4 standardı ülkemizde yıldı-
rımdan korunma sistemlerinin kriterlerini belir-
lemektedir. Temel olarak ilgili standart Faraday 
Kafesi ve iç yıldırımlık sistemlerinin önemine 
vurgu yapmaktadır.

Bizler tesislerimizde dış yıldırımlık sistemine ek 
olarak, panolarımızda iç yıldırımlık sistemlerini 

mutlaka tesis etmeliyiz. Maalesef çoğu proje, 
uygulanan eksik dış yıldırımlık sistemleri ile hatalı 
korunmakta ve çok az projede surge arrester 
(parafudr) ürünleri kullanılmaktadır.

>> Faraday Kafesi sistemlerinde riskli noktalarda 
iniş hattı ve iletkenlerin izolasyonunun sağlanması,

>> Eğer yıldırım darbesine dayanımlı izolasyonlu 
kablo (isCon) kullanmadıysa TSE EN 62305 stan-
dardında belirtilen ‘S’ koruma mesafesi aralığının 
bırakılması,

>> Kullanılan ürünlerin kalınlıklarının TSE EN 
50164 standardına göre seçilmiş olması en başta 
dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

Yapı ve insan güvenliği göz önüne alındığında da 
Elektrik Mühendisliği ve tasarımı içerikli konular 
en başta gelmektedir. En prestijli ve en kapsamlı 
projelerde bile uygulama ve tasarımda eksikliklere 
rastlamaktayız. Birçok firma ve mühendis işini 
hakkıyla kesinlikle yapmaktadır. Ancak ülkemizde 
geleneksel yıldırımdan korunma algısı ve yönet-
meliklerdeki eksiklikler nedeniyle maalesef bir çok 
proje aşırı gerilim ve yıldırım darbelerine karşı risk 
taşımaktadır.

Son yıllarda özellikle inşaat sektöründe ülkemizin 
büyük bir atak yaptığı kaçınılmaz bir gerçektir. 
Birçok prestijli proje, başta İstanbul olmak üzere 
ülkemizin her yerinden yükselmektedir. Yeni geli-
şen konsept projeleri de özellikle sunduğu birçok 
imkan ile dikkat çekmekte. Projenin bulunduğu 
konum, sosyal olanakları, sağladığı avantajlar pro-
je sahipleri tarafından her mecrada yayınlanmakta 
ve binlerce EURO’ya bu projeler alıcı bulmaktadır. 
Durum böyle iken projelerde yatırımcı ve alıcının 
çok fazla detaya sahip olamayacağı birçok teknik 
konu bulunmaktadır.

Yapı ve insan güvenliği göz önüne alındığında da 
Elektrik Mühendisliği ve tasarımı içerikli konular en 
başta gelmektedir.

Yıldırım darbesi düşerken manyetik alan oluşturur 
ve darbe karakteristiği nedeniyle paralel hatlardan 
tesisimize aşırı gerilimler nüfuz edebilmektedir. 
Bu nedenle darbeyi mümkün olduğu kadar izole 
etmek oldukça önemlidir.
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Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan
Korunma Sektör Değerlendirmesi



Faraday Kafesi ve mesh metodunda iletken gözleri, 
yakalama uçlarının koruma açılarına göre dizaynı, 
sivri ve köşe noktaların darbeleri üzerine alabilme 
risklerine göre dizaynının gerçekleşmesi, atlama ve 
genleşme mesafelerinin sağlanması, esnek montaj 
aparatlarının kullanılması gibi çok ince noktaların 
uygulama sırasında hesaplanması gerekmektedir. 
Bu konu hesap ve tasarım isteyen mühendisliğin 
ön planda olduğu bir konudur.

Yuvarlanan küre metoduna göre dizayn edilen 
sistemlerde yarı çapın ve yakalama uçlarının bu-
lunduğu noktanın koordinasyonu tüm projenin en 
önemli noktasıdır. Her iki sistemde de topraklama-
nın doğru şekilde gerçekleştirilmesi, termokaynak 
kullanılması, bimetal ürünlerin gerekiyorsa tesiste 
bulundurulması ve korozyon bandının uygulanma-
sı oldukça önemlidir. Topraklama noktasından en 
önemli unsur adım gerilimine karşı önlem alınma-
sıdır. Eğer bakır ağlarla topraklamanın başladığı 
noktada önlem alınmaz ise ve bir güvenlik şeridi 
uygulamazsa ileride insanların akıma kapılmasına 
davetiye çıkarılmış olur. Nitekim birçok konut 
projesinde dikkat edilmeyen bu unsur büyük bir 
tehlikeye sebep arz etmektedir.

Dış yıldırımlık sistemlerinde gerilimin sürüklene-
rek deşarj olmasının sağlanması gerekmektedir 
ve topraklama noktalarında ”spark gap” bağlantı 
aparatının kullanılması hem can hem de elektronik 
sistem güvenliği için önem arz etmektedir.

İç yıldırımlık sistemleri ise yıldırım ve aşırı gerilime 
karşı elektronik sistemlerin güvenliğini sağlamak-
tadır. Tesise yönelen darbeler tüm cihazlara zarar 
verebilirler veunutulmaması gereken konu dış 
yıldırımlık sistemlerinin bulunduğu yapılarda iç 
yıldırımdan korunma sistemlerinin bulunmasının 
gerekliliğidir. İç yıldırımlık sistemleri B sınıfı, C 
sınıfı, B+C sınıfı ve D sınıfı şeklinde gruplanmak-
tadır.

B, C ve B+C sınıfları pano korumaları olup paralel 
bağlanırken D sınıfları cihaz önlerinde seri olarak 
montaj edilmektedir. B sınıfları yıldırıma karşı 
korumakta C ve D sınıfları diğer darbe türlerine 
karşı koruma sağlamaktadır. Pano bağlantılarında 
B sınıflarında 16mm2, C sınıflarında 6 mm2 ve 
D sınıflarında 1,5 mm2 minimum kablo kesiti 
kullanılmalı, ürünler seçilirken topraklama türüne 
dikkat edilmelidir.

TT, TN-S, TN-C gibi farklılaşan toprak–nötr 
durumu ürün seçiminde önem arz etmektedir. 
Parafudrlar bağlanırken V bağlantının yapılması 
ve kablo kesitinin minimum düzeye indirilmesi 
önemlidir. Toprak hattının pano içerisinde fazla 
dolaştırılmaması ve en kısa noktadan topraklama 
barasına indirilmesi tesis güvenliği açısından 
zorunludur. Gerekli görünen durumlarda AGKP 
adı altında parafudrlar ayrı bir pano ile de sisteme 
entegre edilebilirler. Sayaç önlerine sadece spark 
gap teknolojili ürünler bağlanabilirler, varistörlü 
ürünlerin sayaç öncesinde yer alması sakıncalıdır.

Parafudrların önünde sigorta kullanılması tavsiye 
edilir, kullanılacak sigorta hem parafudrun zarar 
görmesini engelleyecek hem de kartuş değiştiril-
mesi sırasında oldukça fayda sağlayacaktır.

Parafudrların bağlantısı sırasında eğer montaj 
ekibi uzman değil ise kesinlikle elektrik kesilmelidir 
aksi durumda tehlikeli sonuçlar oluşabilir. Ancak 
her üretilen panoda sigorta, röle nasıl bulunuyorsa 
henüz binaya montaj edilmeden parafudurun da 
bulunması gereklidir.

Yıldırımdan korunma sistemlerinin öncesinde ve 
sonrasında yapılacak ölçümler sistemlerin doğru 
uygulanması için zorunludur. Hedefimiz darbe-
yi bizim kontrolümüzde yönlendirmektir ve bu 
nedenle elde edilecek direnç değerleri standart-
larca belirlenmiştir. Bunun yanında eş potansiyel 
sistemin sağlanması adına yapılacak ölçümlerde 
önemlidir. Tesiste 0,2 ohm değerinin üzerinde bir 
eş potansiyel farklılık risktir.

Yıldırımdan korunma sistemi dahil olmak üzere 
tüm topraklamalar lokal eş potansiyel baralardan 
toplanarak ana eş potansiyel bara ile topraklanmalı 
direnç eşitliği sağlanmalıdır. Ancak bu işlem yapıl-
dığında parafudr kesinlikle kullanılmalıdır. Temel 
topraklaması sırasında ise; 

>> Lamaların 70 mikron kalınlığında seçilmiş 
olması,

>> Termokaynak yapılması,

>> Bağlantı ekipmanlarının kalınlığının 3mm altın-
da olmaması,

>> Korozyon bandı kullanılması,

>> Lama filizlerinin mesh sistemin köşelerinden 
bina dışında bırakılması,

>> Demir donatı ile kusursuz bağlantı sağlanması 
en temel kriterlerdir.

Uzman ekiplerin göz sayısına ve simetriğine dikkat 
etmesi binanın güvenlik katsayısını arttıracaktır.

Sonuç olarak uygulama mühendisliği yıldırımdan 
korunma ve topraklama sistemlerinde oldukça 
önemlidir. Uzman firmalarca bu işin yapılması 
güvenlik açısından önem taşımaktadır.
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Ekonomimizde inşaat sektörü önemini giderek 
arttırmaktadır. 2013 ilk üççeyrek Türkiye büyümesi 
%4 iken inşaat sektörü ilk üççeyrek büyümesi  
%7,4 olmuştur. Bu büyümede iç pazardaki nitelikli 
bina grubu işler ve kentsel dönüşüm projelerinin 
yanı sıra; dünyadaki en büyük ilk 225 inşaat şirke-
tinin 33’ünü Türk firmaların oluşturması ve dünya 
çapında 33 milyar doların üstünde yüklenicilik 
alması da etkili oldu.

Yapı ve yapı çözümlerinin nitelikli bina grubu işler 
ve Metro gibi altyapı işleriyle portföyünün artması, 
zor işletme şartlarında çalışabilecek anahtar priz 
serilerine de ihtiyaç doğurmaktadır. Nedir bu zor 
işletme şartları:

Vandalproof: Toplu yaşam alanlarının olduğu 
AVM, Otel, Residence, Busidence, İş Merkezleri 
gibi ortak kullanım alanları ve metro gibi toplu 
taşıma istasyonları ile kamu kurumları gibi kamuya 
açık alanlarda şiddete, bilinçli veya bilinçsiz zarar 
verici kullanımlara, çalınmaya, yetkisiz kullanıma 
karşı korumalı anahtar priz çözümleri ihtiyacı 
oluşmaktadır. Bu tip ürünlerde kırılmaya ve zarar 
vermeye karşı metal kapak ve çerçeveli ürünler 
mevcuttur. Bu ürünler çalınmaya karşı sadece özel 
el aletleri ile sökülebilir olurlar. İstenen durumlarda 
sadece yetkili personelin kullanımı için anahtarla 
müdahale edilebilir tipleri de mevcuttur.

Bu ürünlerin mekanik dayanım değeri TS EN 
62262 ile tanımlı elektrik donanımının muhafazası 
ile sağlanan koruma dereceleri olarak standarda 
bağlanmıştır.

*Korumalı değil

Zor İşletme Şartları İçin
Anahtar Priz Çözümleri

IK	  kodu IK00
IK05	  için	  
IK01

IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Darbe	  enerjisi	  (joule) * <1 1 2 5 10 20
R	  mm	  (çarpıcı	  elemanının	  yarıçapı) * 10 10 25 25 50 50

Malzeme * poliamid	  1 poliamid	  2 Çelik	  2 Çelik	  2 Çelik	  2 Çelik	  2

Kitle	  kg * 0,2 0,5 0,5 1,7 5 5
Sarkaç	  çekiç * Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Bahar	  çekiç * Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır

Serbest	  düşme	  çekiç * Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet

Darbe	  testi	  özellikleri

Simon Elektrik
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Antibakteriyel: Hijyen gerektiren alanlar için antibakteriyel ürün grupları da bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
Bu ürünlerde bakteri üremesini engellemek için aktif gümüş iyonları ürünün yapısına dahil edilir.

Waterproof: Su ve neme maruz kalınabilecek oto-
park, havuz, sauna, fitness salonları, endüstriyel 
mutfaklar,  mekanik elektrik tesisat kumanda alan-
ları, deniz işletmeleri iskeleleri, lobiler, marketler, 
açık alan servis prizleri gibi kullanım alanlarında 
suya ve toza karşı dayanıklı ürünlerdir.

Toz ve suya karşı dayanım IP sınıfı ile kategorize 
edilir.

Toz ve suya karşı dayanım IP sınıfı ile kategorize edilir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Damlayan 15'ye Kadar 60'yekadar Sıçrayan Su Şidetli Suya Su altında

suya karşı Damlayan damlayan suya karşı pŸ skŸ rmesin
e

deniz daldırmanın bırakılmaya

korumalı suya karşı suya karşı korumalı karşı dalgalarına etkilerine karşı

korumalı korumalı korumalı karşı karşı korumalı

korumalı korumalı

Korumasız

50mm'den bŸ yŸ k 
katı

cisimlere karşı 
korumalı

50mm'den bŸ yŸ k 
katı

cisimlere karşı 
korumalı

2,5 mm'den 
büyük katı

cisimlere karşı 
korumalı

1 mm'den bŸ yŸ k 
katı

cisimlere karşı 
korumalı

Toza karşı 
korumalı

Toz geçirmez

6 - - - -

Koruma	  Sınıfları	  Tablosu

IP 56 - - -IP 55

IP 65 IP 66 IP 67 --

5 - - - IP 54

IP 44 IP 45 IP 46 - -4 IP 40 IP 41 IP 42 IP 43

IP 34 - - - -3 IP 30 IP 31 IP 32 IP 33

- - - -

2 IP 20 IP 21 IP 22 IP 23 - - - - -

- - - -

1 IP 10 IP 11 IP 12 IP 13 -

0 IP 00 IP 01 IP 02 - -

2. Rakam: Suya karşı koruma Derecesi

Korumasız

1.Rakam

Katı	  cisimlere	  karşı
koruma	  derecesi



Exproof: Yanıcı parlayıcı kimyasalların bulunduğu benzin istasyonları, endüstriyel tesislerin boyahaneleri, 
yanıcı parlayıcı ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan ürünlerdir.

Bulunduğu ortamdaki yanıcı parlayıcı madde alevlenme noktasında göre kategorize edilir.

Exproof

Tehlike	  Sınıfı Alevlenme	  Noktası
AI <21°C
AII 21	  -‐	  55°C
AIII 55	  -‐	  100°C

<21°C	  15°C'de	  
suda	  

çözünebilir.
<21°C	  15°C'de	  suda	  

çözünebilir.
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Kablo İzolasyon
Malzemeleri 

GİRİŞ
İzolasyon malzemelerinin görevi nedir? Malzemenin karakteri, gerçekten bir kablonun 
performansını, ömrünü ve dayanıklılığını etkiler mi?

Birçok uygulamada gerek fiziksel dayanım, gerekse de kimyasal dayanım amacıyla 
kullanılan izolasyon malzemeleri hangi tanımlar ve sınıflandırmalar ile kullanılıyor? Bu 
malzemelerin birbirlerine olan üstünlükleri ve zayıflıkları, moleküler yapıları ve bilinme-
yenleri nelerdir?

Monomer / Polimer nedir?

Mono-mer, polimer grubunu oluşturan küçük molekül anlamına gelir. 
Poly-mer ise, çok sayıda monomerden meydana gelen kimyasal bile-
şik anlamındadır. Yani yüzlerce, binlerce monomerin birleşmesinden 
oluşan çok daha büyük makro moleküllere polimer adı verilir.

Plastik / Polimer tanımı

Monomer adı verilen ünitelerin birbiri ardından tekrarlanması ile oluşan 
çok yüksek molekül ağırlıklı organik bileşiklere plastik/polimer denir. 
Plastik malzemeler petrol, doğal gaz, kömür gibi doğal kaynaklardan 
elde edilen malzemelerdir. Polimerler ise, doğal ve sentetik olarak iki 
farklı şekilde elde edilebilir. Selüloz (pamuk ve ahşap malzemeler) do-
ğal polimerlere; polietilen, polipropilen, polistiren, polimetilmetaakrilat, 
polikarbonat, politetrafloretilen ve poliamid ise, sentetik polimerlere 
örnek olarak gösterilebilir.

Resim 1: Polimerizasyon

Resim 2: Örnek polimer moleküler yapısı

Murat ÇAKIRKAPLAN Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
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Monomerler birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak kendilerinden daha büyük moleküller oluştururlar. 
Polimer molekülü boyunca birbiri ardına bağlanarak, zincirin ana iskeletini oluşturan kısmına ana zincir 
denir. Poly-mer kelimesi Yunanca’dan gelmektedir. “Poly”nin anlamı “çok”, “meros”un anlamı ise ünite/
birim anlamına gelmektedir. “Plastikos”un anlamı da “eritilebilir”dir. Plastikler ısı ve basınçla şekillendiri-
lebilen sentetik polimerlerdir. Kovalent bağ ise, her bir atomun son yörüngesindeki bir veya birden fazla 
elektronun diğer bir atomla paylaşılmasıdır.

İzolasyonun tarihsel gelişimi

Kristof Kolomb, 1493 yılında Amerika’ya yaptığı ikinci yolculuk sırasında Haiti Adası’nda, yerlilerin tuhaf 
bir maddeden yapılmış bir topla oynadıklarını gördü. Bu öyle bir toptu ki, yere vurdukça zıplıyordu. Diğer 
yanda ise, bu malzemenin kaynağı olan ağaçtan elde ettikleri süt gibi maddenin içine ayaklarını batırıp 
çıkardıklarını ve kuruduktan sonra çarığa benzer bir çeşit ayakkabı oluşturduklarını gözlemledi. Kauçu-
ğun plastik teknolojisindeki yolculuğu, bu keşifler ile başladı.

1839 yılına gelindiğinde, Charles Goodyear adındaki Amerikalı’nın bir raslantı sonucu bulduğu sistem, 
lastik sanayiinde devrim yarattı. Goodyear, lateksi ısıtıp kükürtle işleyerek, daha elastiki ve dayanıklı bir 
duruma getirdi. Böylece, kauçuğa hava şartlarından etkilenmez bir nitelik kazandırdı. Bu işleme, “Vulka-
nizasyon” denir.

Charles Goodyear, yönteminin Amerika’daki patentini almayı başardı; ancak Fransa ve İngiltere’den 
yasal formaliteler nedeniyle, patent alamadı. Goodyear, Paris’te borçları nedeniyle hapis yattıktan sonra, 
Amerika’ya döndü; ancak patentleri ortakları tarafından yağmalandığından, yoksulluk içinde öldü. En 
azından “Goodyear Tyre” ve “Rubber Company” gibi şirketler onun isminin gelecek kuşaklar tarafından 
da anılmasını sağladı.

Bu devrim, özellikle 1930’lu yıllardan sonra daha hızlı bir ivme kazandı ve günümüzde de devam eden 
teknoloji çalışmalarının da temellerini atmış oldu.

Kabloda izolasyon

Kablo endüstrisinde kulanılan izolasyon malzeme-
leri ekstrüzyon metodu ile kullanılır. Ekstrüzyonda 
kullanılan makine, bir motor ısıtıcı ile kaplanmış bir 
kovan içindeki vidayı döndürerek, sıcaklık ve ba-
sınç altında plastik granüllerin eriyik hale gelmesini 
sağlar.

Eriyik haldeki plastik, meme ve ağızlık yardımı ile, 
genelde hortum biçimiyle, istenen malzeme üzerine 
bir çeşit kaplama yapılır. Soğuması için su kanalı 
içine girer. Kablo endüstrisinde kullanılan izolasyon 
malzemeleri; termoplastik, termoset, silikon ve 
kağıt bazlı izolasyon malzemeleridir.Resim 4: Vulkanizasyon işlemi

Termoplastik izolasyonlar

Termoplastik bileşikler, ısıtıldıklarında yumuşayabilen, soğutulduklarında tekrar sertleşebilen plastikler 
grubudur.

PVC (Polivinil Klorür); kabloda en yaygın olarak kullanılan termoplastik yalıtkandır. PVC malzeme ucuz, 
dayanıklı ve yaygın olarak kullanılabilir; ancak PVC’de bulunan klor (halojen) yandığında kalın, zehirli 
ve siyah duman üretimine neden olur. Bu da duman yoğunluğu ve toksisitenin istenmediği yerlerde 
(tüneller, insanların yoğun yaşadığı kapalı mekanlar gibi) ciddi sağlık tehditleri oluşturur. Normal çalışma 
sıcaklıkları (PVC türüne bağlı olarak) 70°C ve 105°C arasında değişir. Kısa devre sıcaklık limiti, 160°C 
(<300 mm2) ve 140°C (>300mm2) aralıklarındadır.
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PE (Polietilen); poliolefin olarak adlandırılan 
polimer sınıfının bir üyesidir. Polietilenin PVC’den 
daha düşük dielektrik kayıpları vardır ve gerilim 
stresi altında neme karşı duyarlıdır (Özellikle yük-
sek gerilimler için).

Termoset izolasyonlar

Isıtıldıklarında sertleşen ve bu halini sürekli ko-
ruyabilen bileşiklerdir. Hem zincir içinde hem de 
zincirlerarası kovalent bağlara sahiptir. Isıtılınca önce 
yumuşar fakat yumuşarken aynı anda cross-link 
(çapraz bağlanma) oluştuğu için sertleşmeye başlar. 
Kovalent bağlarla bağlı olduğundan, tekrar ısıtılınca 
yumuşatmak mümkün değildir. Çok ısıtıldığı durum-
da ise çapraz bağlar kopar ve aşırı derecede sertleşir. 
Geri dönüşümleri vardır, ancak çok maliyetlidir. Bu 
nedenle tercih edilmez.

XLPE (çapraz bağlanmış polietilen); birbiri-
ne bağlanmış farklı polietilen zincirleri yüksek 
sıcaklıklarda erimesini ya da ayrılmasını önlemeye 
yardımcı polimerlere (çapraz bağlama) sahiptir. 
Bu nedenle XLPE yüksek sıcaklık uygulamalarında 
daha avantajlıdır. XLPE’nin PE’ye oranla daha yük-
sek dielektrik kayıpları vardır; ancak diğer yandan 
daha iyi yaşlanma özelliklerine ve “water treeing” 
(Ağaçlanma) direncine sahiptir. Normal çalışma 
sıcaklıkları 90°C ila 110°C arasındadır. Kısa devre 
sıcaklığı 250°C dir.

EPR (Etilen Propilen Kauçuk); etilen ve propile-
nin bir kopolimeridir. EPR, PE ve XLPE den daha 

esnektir, ancak her ikisinden de daha yüksek 
dielektrik kayıplarına sahiptir. Normal çalışma 
sıcaklıkları genellikle 90 °C ila 110 °C arasındadır. 
Kısa devre sıcaklığı 250°C dir. 

Silikon izolasyonlar

Silikon, kauçuk-silikon’dan oluşan bir elastomer-
dir (kauçuk-benzeri malzeme). Silikon kauçuklar, 
genellikle bir ya da iki parçalı polimerlerdir ve 
özelliklerini geliştirmek ve maliyet düşürmek için 
dolgu maddeleri de içerebilirler. Genellikle -55° C 
ila +300 ° C sıcaklıklarda, reaktif olmayan, istikrarlı 
ve dayanıklı malzemelerdir.

Kağıt bazlı izolasyon

Kağıt, enerji kabloları yalıtımı için eski bir yöntem-
dir; ancak halen yüksek gerilim kabloları için kul-
lanılabiliyor. Kağıt izolasyon, dielektrik bir akışkan 
(örneğin yağ ya da sentetik reçine sıvı) ile emp-
renye edilir (emdirilir). Kağıdın neme karşı hassas 
olmasından dolayı, yalıtıma su veya nem girişini 
engelleyebilme adına yalıtımın üzerine kurşun kılıf 
uygulaması yapılır.

Malzeme karşılaştırma tablosundan da (Tablo 2) 
anlaşılacağı üzere, her izolasyon malzemesinin 
kendine özgü özellikleri olduğu gibi, birbirlerine 
karşı üstünlükleri ve zayıflıkları da vardır. Yani, 
izolasyon malzemelerinin seçimi, önce ulusal ve 
uluslararası standartlara, daha sonra da çalışma 
şartlarına ve taleplere dayanmalıdır.

Tablo 2: İzolasyon malzemeleri karşılaştırma tablosu

Murat ÇAKIRKAPLAN Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
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Elektriksel sistemlerde izolasyon

Sistemlerin izolasyonuna “iyi” diyebilmek için, yüksek direnç gereksinimlerini ölçmek ve bunu değerlen-
direbilmek gerekir. “İyi midir?” sorusunun cevabı; izolasyon direncinin ölçülmesinde gizlidir.

Hiçbir izolasyon malzemesi, sonsuz direnç sağlamaz. İzolasyonlar, pratik amaçlardan en kritik durumlara 
kadar kullanabileceğinden, toleransları belirlenmeli ve buna göre değerlendirilmelidir.

İzolasyon direnci ölçümünü anlamanın anahtarı, Ohm kanunundadır. Direnç değeri hesaplanmasında, 
sisteme sabit bir gerilim uygulanır ve akım değeri ölçülür. Uygulanan gerilim ve akımın oranları izolas-
yon direncine ulaşmamızı sağlar.

R(direnç)= U(gerilim)/(I(akım))

Tesiste yeni kablo montajında olabilecek izolasyon hasarlarının kontrolü, daha sonraki sürelerde kablo 
izolasyonlarının takibi, kontrolü ve kabul edilebilirlik değerleri IEEE 525’te verilmiş olan formülle hesapla-
nıp, yine verilmiş olan tabloya göre değerlendirilebilir.

Resim 5: İzolasyon ölçüm devresi

R(izolasyon)=V(kablo gerilimi+1).(1000/L)

Feet birim ile ölçüm yapılacaksa formülde

1000 (m) yerine 304.8 yazılmaldır.

Uygulanacak minimum test gerilimi 500 V dc 
olmalıdır.

Uzunluk m (ft)

30.5(100)

61.0(200)

91.4(300)

122(400)

152(500)

183(600)

213(700)

244(800)

274(900)

305(1000)

Mimimum Direnç Değerleri m.Ω                               

16

8

5.3

4.1

3.2

2.7

2.3

2

1.8

1.6

Tablo 3: Kabul edilebilir minimum direnç değerleri

İzolasyonu kötüleştiren etkenler

İzolasyon, zamanla etkileşime girdiği diğer etkenler nedeni ile yalıtım kalitesini düşürebilir. Bu etkenleri 5 
madde halinde ele alabiliriz:

Elektriksel stres: İzolasyon belirli bir uygulama için tasarlanır. Aşırı yüksek ve alçak gerilimler, yalıtım 
içinde anormal streslenmeye yol açar ve bu olay izolasyonun çatlamasına ya da delaminasyonuna neden 
olabilir.

Mekanik stres: Kablo montajı sırasında oluşan hasarlar, gözle görülebilir düzeyde olabilir. Diğer yandan; 
makinaların sık sık duruş ve kalkışları ve sürekli vibrasyon altında çalışması, izolasyon içinde kusurlara 
neden olabilir.

Murat ÇAKIRKAPLAN Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 



56

Kimyasal etkenler: Bu etkenlerin başlıcası, aşındırıcı buhardır. Yağ ve hidro karbon gibi etkenler de 
izolasyonun kalitesini hızlıca düşürürler.

Termal stres: Aşırı ısınma ve soğumaların oluşturduğu genleşme ve büzüşmeler, izolasyon içinde 
çatlamalar gibi kusurlara neden olabilir. Makine kullanımlarındaki tüm kalkış ve duruşlar, ısıl gerilmele-
rin en yüksek olduğu periyotlardır. Diğer sistemlerde de kablonun yük altına girmesi, çıkması izolasyon 
yaşlanması açısından olumsuzluk yaratacaktır.

Çevresel kirlilik: Kemirgenler, haşereler ya da nem gibi etkenler, kablo izolasyonunda yalıtımı etkileye-
cek hasarlar oluşturabilirler ya da zamanla oluşabilecek kusurlara zemin hazırlayabilir. İzolasyon üzerinde 
oluşan kirlilik, yüzeysel kaçak akımlar oluşturur. Bu kuru ve temiz yüzeylere kıyasla daha büyüktür. 
Potansiyele göre değişen ciddi hasarlara neden olabilirler.

Tesislerde izolasyonlar periyodik olarak ölçülüp değerlendirilmelidir. Bu periyodik kontroller, doğabilecek 
büyük kayıpları engelleyebilir. Belki olumsuzluğun tespiti ile alınacak basit önlemlerle, tesis çok uzun 
yıllar korunabilir. Değerlendirmede tablolar oluşturulabileceği gibi, bu kontrolleri sistematik tutabilen 
cihazları kullanmak da diğer bir seçenek olacaktır.

Bahsettiğimiz konulara ek olarak, kablo yapım standartlarında yer alan konulardan biri de hacimsel öz 
dirençtir. Hacimsel özdirenç, ölçülen yalıtım direncinden aşağıdaki formülle hesaplanmalıdır:

Burada;

ρ : Hacimsel özdirenç, ohm. santimetre,
R: Ölçülen yalıtım direnci, ohm,
l: Kablo uzunluğu, santimetre,
D: Yalıtımın dış çapı, milimetre,
d: Yalıtımın iç çapı, milimetredir.

Yalıtım direnci sabiti Ki, aşağıdaki formül kullanılarak da hesaplanabilir:

Tablo 4: Yalıtım bileşikleri için elektriksel tip deney özellikleri

Çok geniş içeriğe sahip olan “izolasyon” başlığı, gerek yapım, gerekse de test standartlarında ayrıntılı 
bir şekilde bulunabilir. Prysmian Group Türkiye olarak, çalışmalarımız kapsamında tüm detaylara önem 
veriyoruz. Bu doğrultuda da, kullanılan izolasyon malzemelerinin önemine, bir kez daha dikkat çekmek 
isteriz.
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Sistemlerinin Kompleks Yapılardaki Tasarım ve
Uygulama Problemleri, Çözüm Önerileri
Özet

2007 yılından bu yana CCTV (Closed Circuit Television) sistemlerinde analog’dan IP  (Internet 
Protocol)’ye doğru hızlı bir geçiş yaşamaktayız. Özellikle büyük CCTV sistemlerinin ihtiyaç duyulduğu 
havalimanları, büyük alışveriş merkezleri, ofis kompleksleri ve üniversite kampüsleri gibi yerlerde IP 
sistemlerine geçiş çok hızlı bir şekilde yaşanmıştır. Bu tip yapılarda hâlihazırda bir ağ yapısı vardır veya 
ağ yapısı kurmaya zorunluluk vardır ve ekstra bir altyapı maliyetine girmeden bu yapı üzerinde bir IP 
CCTV sistemi inşa etmek çok daha kolay ve daha zahmetsiz olmaktadır. Bununla birlikte bu sistemlerin 
büyüklüğünden dolayı hem yerel ağ sistem mimarisi hem de IP CCTV sistem mimarisi kuruluş öncesi 
doğru bir şekilde tasarlanmalı ve düşünülmelidir. Düzgün tasarlanmayan ve düşünülmeyen sistemlerde 
çıkacak problemleri çözmek çok zor olacağı gibi problemlerin çözümü için sistemde yapılması gerekecek 
değişikliklerin maliyeti de çok büyük olabilmektedir.

Bu bildiride kompleks yapılarda kurulacak olan IP CCTV sistemlerinin tasarımında ve tasarım sonrası 
uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınmaya çalışılmıştır.

Giriş

IP CCTV sistemlerine geçiş 2007 – 2010 seneleri 
arasında büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle 2009 
senesiyle birlikte, üretici firmaların H.264 kodlamayı 
destekleyen megapixel kameraları pazara sürmüş 
olması bu geçişi çok hızlandırmıştır. Özellikle mega-
pixel kameraların getirdiği daha yüksek çözünürlüklü 
görüntülerin, meydana gelen olayların çözümünde, 
olaya karışan şahısların, araçların tespitinde, olayın 
oluş şeklinin açıklanmasında sivil ve adli kurumlara 
büyük bir kolaylık getirmesi bu geçiş sürecine daha 
da ivme kazandırmıştır.

Bunun yanında özellikle, alışveriş merkezi, ofis, rezi-
dans gibi büyük komplekslerde, havalimanı, üniver-
site kampüsü gibi geniş alana yayılmış olan kam-
püslerde IP CCTV sistemleri gerçekleştirmek analog 
sisteme göre çok daha kolay hale gelmiştir. Bu tür 
yapılarda hâlihazırda bir ağ yapısına ihtiyaç vardır ve 
bu ağ yapısının CCTV sistemi için de kullanılabiliyor 
olması sistemi gerçekleştirmede büyük kolaylıklar ge-
tirmiş, merkezi sistemler yapılabilir hale gelmiştir. Bu 
tür yapılarda analog sistemler yapmak büyük altyapı 
maliyetleri getirmekte, sistemlerin merkezi yapıdan 
çıkıp dağıtık yapıda olmasına sebep olmaktadır.

Bu tip yapılarda hâlihazırda bir ağ yapısı bulunmakta 
veya yeni inşa edilen bir yapı ise bir ağ yapısına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulacak ağ yapısının da aynı 
zamanda data, IP telefon, IP TV, e-mail ve internet 
trafiği için kullanılabilirken, bu yapılarda bulunması 

zorunlu olan CCTV, kartlı geçiş, BMS (Building 
Management System -Bina Yönetim Sistemi), ha-
valandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri, ağ zaman 
sunucusu (NTP – Network Time Protocol), aydınlat-
ma otomasyonu, asansör kontrolü ve bu sistemlerin 
birbiriyle entegrasyonları için kullanılıyor olması 
yatırımcıya da altyapı maliyetlerinin azaltılmasında 
avantaj sunmakta, sistemlerin tek bir merkezden 
yönetiminin sağlanmasında kolaylıklar getirmektedir.

Bununla birlikte IP sisteminin tasarlanması, kurulması 
ve uygulanması aşamalarında analog sistemlere göre 
çok daha fazla ve farklı uzmanlıklar gerekmektedir. 
Özellikle kurulacak olan ağ yapısının yukarıda saydığı-
mız gibi birçok sistem tarafından kullanılacak olması, 
ağ yapısının çok daha iyi tasarlanması ve yönetilmesi 
gereksinimini doğurmaktadır. Aynı zamanda bu ağ’ın 
yedekli şekilde tasarlanması ve kurulması tek hata nok-
tasını (single point of failure) ortadan kaldırarak ağ’da 
oluşabilecek bir arızada onun üstünde çalışan sistem-
lerin büyük oranda veya tamamiyle çalışmaya devam 
etmelerini sağlayacaktır.

Bu saydığımız sistemler arasında ağ’a en büyük yükü 
getiren sistem IP CCTV sistemidir. Büyük işletmelerde, 
kampüslerdeki IP CCTV sistemlerinde yapının değişik 
yerlerinde çalışan 4CIF (704x576) çözünürlükten Full 
HD 2.1 Megapixel (1920x1080) hatta 5 Megapixel 
(2592x1944) çözünürlüğe kadar görüntü verelebilen 
yüzlerce kameradan alınan görüntüler 7/24 ağ üzerin-
den hem kayıt sistemlerine hem de izleme noktalarına 
taşınmaktadır.
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CCTV Sisteminin Tasarlanması

Büyük yapılarda, işletmelerde, kampüslerde ihtiyaç 
duyulan kamera adedi çoğu zaman yüzlerle ifade 
edilmektedir.  Bu kadar büyük sistemlerde IP 
CCTV sisteminin baştan kontrollü ve amaca uygun 
tasarlanması sistemin başarılı olmasındaki birinci 
etkendir. 

IP CCTV sistemleri son yıllarda hızla gelişmekle 
birlikte henüz tam olarak bir standarda oturmuş 
değildir. IP’ye geçiş standartlaşma çalışmalarına 
hız verse de henüz bu istenilen düzeyde değildir. 
Şu anda üreticiler tarafından kabul görmüş ve 
yaygın olarak uygulanan standart ONVIF (Open 
Network Video Interface Forum, www.onvif.
org)’dir. Öncelikle tasarlanacak sistemin standart-
ları sağlıyor olması ilerde yapılacabilecek değişik-
liklerde, eklemelerde işletmelere büyük kolaylık 
sağlayacaktır.

Kamera, kayıt ve izleme sistemleri olacak şekilde 
3 parçaya ayırabileceğimiz CCTV sistemlerinin en 
önemli parçası kayıt sistemleridir. Bir yerde ger-
çekleşek olan kavga, kaza, hırsızlık gibi vakalarda 
operatörlerin olayı gerçekleştiği anda yakalaması, 
yüzlerce kameranın olduğu bir sistemde oldukça 
zordur. Çoğunlukla bir olay güvenlik ekiplerine 
rapor edilir ve olayın gerçekleştiği yerdeki kayıtlı 
kamera görüntüleri incelenmeye başlanır. Bundan 
dolayıdır ki sistemin en önemli parçalarından 
biri kayıpsız, erişilebilir ve kolay yönetilebilir bir 
kayıt sistemidir. Özellikle değişik çözünürlüklerde 
yüzlerce kameranın olduğu bir sistemde kayıt 
edilecek data miktarı çok büyüktür ve tasarlanan 
kayıt sisteminin bu yükü kaldırabilecek seviyede 
olması sistemin başarılı ve sorunsuz çalışması için 
en büyük etkendir.

Özellikle alışveriş merkezi, rezidans ve ofis gibi 
komplekslerde kolay yönetilebilen sistemlerin se-
çilmesi sistemin idame ettirilebilmesi için önemli 
etkendir. Çünkü büyük IP CCTV sistemlerinin ve 
onların üzerinde çalıştığı ağ’ların yönetilebilmesi 
için profesyonel Bilgi İşlem bölümlerine ihtiyaç 
vardır ve bu tip büyük yapılarda gördüğümüz Bilgi 
İşlem bölümlerinin çok profesyonelleşmediğidir. 
Bundan dolayı seçilecek CCTV sisteminin kolay yö-
netilebilir olması hem işletme maliyetleri açısından 
hem de sistemin sürekliliği açısından önemlidir.

Ayrıca seçilecek kayıt sistemlerinde yedekliliğe 
dikkat edilmesi ilerde yaşanacak problemlerde 
oluşabilecek görüntü kayıplarını en aza indirgemek 
için önemlidir. Kayıt platformlarının yedekli güç 
ünitelerinin olması, yedekli soğutma sistemlerinin 
olması, disk arızalarına karşı RAID (Redundant 
Array of Independent Disk) disk yapılarının olması, 

mümkünse kayıt cihazlarının yedekli mimaride 
kurulması oluşabilecek arızalarda kayıpları en az 
seviyeye indirmek için gereklidir. 

RAID mimarisi 1990’lı yıllardan başlayarak hızlı 
bir şekilde kullanımı artan, birden fazla diskin 
kullanıldığı sistemlerde disk yedekliliğini sağlayan 
mimaridir. RAID yapısı RAID0’dan başlar ve 1, 2, 
3 4, 5, 6 ve RAID10 şeklinde farklı disk ve data 
yedekliliklerini tanımlar. Bu seviyelerden; 

• RAID0’da disk yedekliliği mevcut değildir. 
Çoğunlukla kişisel PC’ler ve kritik bilgi tutulmayan 
sunucularda kullanılır, 

• RAID1’de bire bir disk yedekliliği mevcuttur ve 
çoğunlukla önemli sunucularda kullanılır, 

• RAID5 en az 4 diskin kullanıldığı sistemlerde 1 
adet disk yedekliliği,

• RAID6 ise en az 5 diskin kullanıldığı sistemlerde 
2 adet disk yedekliliği sağlar.

RAID5 ve RAID6 sistemlerde diske yazma hızları 
diğer RAID seviyelerine göre daha hızlı olduğun-
dan dolayı CCTV üreticileri tarafından kayıt sistem-
lerinde çoğunlukla tercih edilmektedir. Özellikle 
büyük sistemlerde disk yedekliliğini sağlamak için 
kayıt sistemlerinde tercih edilmesi önemlidir.

Şekil 1. Yedekli IP CCTV Yapısı 
Her bir Şekil 1’de örnek bir yedekli sistem yapısı 
verilmiştir. 
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Sistemin üçüncü parçası olan izleme sistemi yine 
baştan sistem tasarımı esnasında düşünülme-
lidir. Eğer sistem üzerinde çok noktadan izleme 
yapılıyorsa özellikle canlı görüntülerin multicast 
paketler olarak gönderildiği sistemler seçilmesi, 
hem sistem üzerine gelecek yükü azaltacak, hem 
de ağ üzerinde oluşacak yüksek video trafiğini 
düşürecektir. Multicast video yayınlarının yapıldığı 
sistemlerde aynı kamera birçok kişi tarafından 
izlense bile kameradan 1 adet görüntü çıkar ve 
ağ üzerinde kopyalanarak ilgili yerlere gönderilir. 
Böylece hem sistem üzerine hem de ağ üzerine 
yüksek bir trafik yüklenmemiş olunur. Ayrıca 
bu tip sistemlerde canlı görüntüler direkt olarak 
kamera üzerinden alındığından dolayı kayıt cihaz-
larında oluşabilecek bir hatada bile operatörler 
canlı görüntülere her zaman ulaşabilir. IP CCTV 
sistemlerinde izleme 2 şekilde yapılmaktadır. 
Genelde küçük sistemlerde izleme doğrudan kayıt 
cihazları üzerinden yapılır. Bu tür yapılarda kayıt 
cihazının arızalanması sonucu, kameralar çalışsa 
bile canlı görüntülere ulaşılamaz. İkinci yöntemde 
ise canlı görüntüler direkt kamera üzerinden yapılır 
ve kayıt cihazlarının arızalanması canlı görüntüleri 
etkilemez. Ayrıca canlı görüntü izleme bu yöntem-
de kayıt cihazlarına yük getirmediği için yoğun izle-
me yapılan sistemlerin bu şekilde tasarlanmasının 
avantajları vardır.

İzleme sistemleri ile ilgili ikinci önemli nokta ise 
kameraların farklı çözünürlüklerde yayın yapa-
bilmesidir. Özellikle H.264 kodlanmış megapixel 
çözünürlükte kameraların kullanılmasıyla birlikte 
izleme yapılan PC’lerin yüksek performanslı PC’ler 
olmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kameralar tarafın-
dan H.264 kodlanan görüntüler, izleme PC’lerinde 
çözülerek monitörlerde gösterilmektedir. H.264 
kodlanmış görüntünün çözülmesi, özellikle mega-
pixel için yüksek CPU güçlerine ihtiyaç duyulmak-
tadır. Operatörün kendi monitörünü 4-8-9 veya 16 
ekrana bölüp buralarda megapixel görüntü izle-
meye çalışması izleme PC’sinin CPU’sunu %100’e 
getirecektir. Bundan dolayı kameralar üzerinden 
izleme amaçlı birden fazla video görüntüsü (düşük 
ve yüksek çözünürlüklerde, multistreaming veya 
dualstreaming) alınabilmesi ve izleme sisteminin 
de bu görüntülere ulaşıp bölünmüş ekranlar-
da düşük çözünürlüklü, tek ekranlarda yüksek 
çözünürlüklü görüntü gösterebilmesi, hem izleme 
sistemlerinin kararlı çalışmasını sağlayacak hem 
de ağ üzerindeki video trafiğini azaltacaktır.

IP CCTV sistemlerinde dikkat edilmesi gereken 
noktalardan birisi de tüm kameraların, kayıt cihaz-
larının ve izleme PC’lerinin aynı zamanı göster-
mesidir. Eğer kameralar, kayıt cihazları ve izleme 
cihazları arasında zaman farkı olursa, meydana 

gelen bir olayda geriye dönük kayıtlara bakıldığın-
da cihazlar arası zaman farkından dolayı olayı tam 
tespit etmek hem çok zor olacak hem de aradaki 
zaman farklarından dolayı olay delil niteliğini 
kaybedecektir. Bundan dolayı bu tip kompleks sis-
temlerde mutlaka zaman bilgisi dağıtan ağ zaman 
sunucusu kullanmak mutlaka gereklidir. 

Ağ Yapısının Tasarlanması

Her IP CCTV sistemi kameralar, kayıt sunucuları, 
izleme cihazları ve bunların bir arada çalışmasını 
sağlayan IP ağından oluşur. IP CCTV sistemlerinin 
problemsiz çalışabilmesi için en büyük gereksi-
nimlerden biri doğru tasarlanmış ve kurulmuş bir 
ağ yapısıdır. Sistemde ne kadar kaliteli, yüksek 
çözünürlüklü kameralar kullanılırsa kullanılsın, 
eğer ağ’da problemler varsa, bu görüntülerde 
bozukluğa sebep olacak, görüntü kayıplarına yol 
açacak ve bir memnuniyetsizlik yaratacaktır.

Ağ yapısının doğru tasarlanıp kurulmamasından 
dolayı ortaya çıkabilecek problemler;

• Kamera, kayıt cihazı ve izleme cihazlarıyla ilgili  
 bağlantı problemleri

• Kameraların kayıttan çıkması

• Görüntülerde kayıplar olması ve bunların
 operatörlere piksellenme şeklinde yansıması

• Kayıtlarda boşluklar

• Canlı veya kayıtlı görüntülere bağlanamama,  
 dışa görüntü aktaramama

Bu tip problemlerin önüne geçebilmek için IP 
CCTV sisteminin ve ağ yapısının dizayn aşamasın-
da doğru tasarlanması ve kurulması gerekmekte-
dir.

Bu bildiride büyük ve kompleks sistemler hakkında 
bilgi veriyoruz. Bu sistemlerde yüzlerce kamera, 
çok sayıda izleme noktası ve uzun kayıt zamanları 
olabileceğinden dolayı öncelikle yapılması gereken 
iş tasarlanan CCTV sistemi için gereken bandge-
nişliği hesabının yapılmasıdır. Bu hesaptan yola 
çıkarak;

• Bu trafiği kaldırabilecek uygun kenar ağ
 anahtarlarının belirlenmesi

• Uygun merkez ağ anahtarının belirlenmesi

• Ağ anahtarları arası bağlantı hızlarının
 belirlenmesi gerekir.

Bunların yanında IP CCTV sisteminin çalışması için 
gerekli protokollerinde önceden belirlenmesi, kul-
lanılan sistemlerde Multicast protokolü kullanımı 
gibi isterler varsa, yine ağ anahtarlarının seçiminin 
buna göre yapılması zorunludur. 
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Kompleks yapılardaki ağ tasarımının en önemli parçasından biriside sistemin yedekli tasarlanmasıdır. 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu tür yapılarda data, internet, e-mail, IP Telefon, IP TV, kartlı geçiş, BMS 
(Bina Yönetim Sistemi), aydınlatma otomasyonu, asansör kontrolü ve IP CCTV gibi birçok sistem ağ 
üzerinde çalışmaktadır. Ağ’da oluşacak bir arızada tüm bu sistemlerde kesinti yaşanması olasıdır. Sis-
temlerin kesintisiz sürekliliği düşünülerek ağ yapısının yedekli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Ağ 
yapılarında yedeklilik genelde merkez ağ anahtarının yedekliliği veya merkez anahtar ve anahtarlar arası 
bağlantıların yedekliliği (full redundant) olarak 2

farklı tasarım şeklinde düşünülebilir.

• Merkez ağ anahtarının yedekliliği ile anahtar üzerinde yedekli CPU kartları, yedekli bağlantı portları ve 
yedekli şekilde çalışan güç kaynakları ile fan’lar ifade edilirken (Şekil 2)

• Tam yedekli tasarımda merkezde birbirini yedekleyen 2 adet merkez ağ anahtarı ve her 2 merkez anah-
tara kenar anahtarlardan yedekli bağlantılar kastedilmektedir (Şekil 3). 

Şekil 2. Merkez Yedekli Ağ Topolojisi Şekil 3. Tam Yedekli Ağ Topolojisi

Ağ cihazları ile ilgili bir diğer tasarım konusu ise ağ üzerine bağlanan cihazların PoE (Power over Ether-
net) ağ anahtarları üzerinden beslenmesidir.

Bir IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standardı olan 802.3af PoE protokolü 2003 
senesinde standart hale gelmiştir. Bu standarda göre ağ anahtarlarına bağlı, PoE çalışabilen cihazlar 
otomatik olarak anahtarlar tarafından algılanarak enerji verilmekte ve cihazlar çalışabilmektedir. 802.3af 
standartı port başına 15.40W (48V - 350 mA) güç tanımlar. İlerleyen yıllarda bu standart geniş şekilde 
kabul gördükçe çalışmalar devam etmiş ve 2009 senesinde 802.3at PoE+ (PoE plus) standardı yayınlan-
mıştır. Bu standart port başına 34.20W (48V - 600 mA) güç tanımlamaktadır. Bu standartla birlikte PoE 
üzerinden beslenebilen cihaz çeşitliliği de artmıştır. Şu anda pazarda bulunan cihazlardan IP telefonlar, 
IP kameralar, kablosuz erişim cihazları, thin client PC’ler, ağ anahtarları, kartlı geçiş sistemi okuyucuları, 
endüstriyel alanda kullanılan birçok sensörler artık ekstra enerji kablosu kullanmadan ağ anahtarları 
üzerinden beslenebilmektedir. PoE ağ anahtarı kullanmanın faydalarını; 

• Ekstra enerji kablosu olmadığından kablolama maliyetinin ve karışıklığının azalması,
• Kablolamayla birlikte kullanılacak güç adaptörlerinin, trafoların, prizlerin ortadan kalkması,
• Ağ anahtarı üzerinden DC enerji sağlandığından dolayı dalgalanmanın yaşanmadığı çok daha temiz bir 
enerji ile cihazlarda enerjiden dolayı yaşanabilecek problemlerin ortadan kalkması,
• Topraklama problemlerinin ortadan kalkması,
• Ağ anahtarları UPS üzerinden beslendiğinden dolayı otomatik olarak ağ anahtarları üzerinden beslenen 
tüm cihazların UPS üzerinden beslenmiş olması,
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• Ağ anahtarları yönetilebilir olduğundan dolayı 
üzerine bağlı yönetilebilen-yönetilemeyen tüm ci-
hazların özellikle problem anında uzaktan kapatılıp 
açılabilmesi sıralayabiliriz.

Son senelerde PoE destekleyen ağ anahtarlarının 
port başına maliyetleri iyice düştüğünden dolayı 
da özellikle büyük projelerde PoE destekleyen 
anahtarlar kullanmak proje, işçilik ve elektrik 
maliyetlerinin düşmesinde, ayrıca kuruluş sonrası 
operasyonlu giderlerin de azalmasında önemli bir 
etkendir.

Ağ yapısının kurulmasındaki en önemli aşama-
lardan bir tanesi de temin edilen ağ anahtarları 
üzerinde ihtiyaca göre yapılması gereken konfigü-
rasyonlardır. Sistem kurulumu yapılırken öncelikle 
ağ yapısı üzerinde çalışacak olan sistemlerin 
belirlenerek her sisteminin ihtiyacına göre uygun 
ağ konfigürasyonlarının yapılmasıdır. Bunların 
başında VLAN (Virtual LAN) tasarımı gelmekte-
dir. Yönetilebilen bütün ağ anahtarlarının VLAN 
desteği vardır. VLAN, fiziksel ağ üzerinde birden 
fazla sanal ağlar yaratılarak her bir sanal ağın sanki 
ayrı bir fiziksel ağ gibi çalıştırılmasıdır. Böylelikle 
ağ üzerinde çalışan IP telefon, IP kamera, data, 
kartlı geçiş gibi sistemler ayrı VLAN’lar üzerinde 
çalıştırılabilir ve her bir sistemin trafiği birbirini 
etkilemeden aynı fiziksel ağ üzerinde ayrıştırılabilir. 
Ayrı sistemler için ayrı VLAN’lar oluşturmanın 
başlıca faydaları;

• Farklı sistem trafiklerini birbirinden ayırmak ve 
bir sistemde oluşabilecek bir problemin diğer 
sistemin trafiğini engellemesini sağlamak,

• Ağ üzerinde sanal ağlar yaratarak farklı sistemler 
üzerinde istenildiği gibi yetkilendirmeler yapabil-
mek,

• Data ve sistem güvenliğini sağlamak,

• Yalnızca birbiriyle görüşmesi gereken sistem-
leri ağ üzerinde birbiri ile görüştürerek güvenlik 
sağlamaktır.

VLAN konfigürasyonlarının yanında ağ üzerinde 
çalışan sistemler için gerekli diğer konfigüras-
yonların yapılması da zaruridir. Böylelikle uygun 
konfigürasyonlar yapılarak ağ anahtarları üzerine 
düşen yük de hafifletilmiş ve sistemin devamlılığı 
sağlanmış olur. Örneğin IP CCTV sistemi için 
gerekli multicast konfigurasyonu ağ anahtarla-
rı üzerinde yapılmazsa, IP kameralardan çıkan 
multicast paketler ağ üzerinde aşırı bir trafiğe 
neden olur ve bu da ağ anahtarlarının yüksek CPU 
utilizasyonlarına çıkmasına, ağ üzerinde çalışan 

sistemlerin yavaşlamasına, ağda paket kayıplarına 
sebep olarak sistemlerde kararsızlığa yol açabilir. 
IP CCTV sistemini ağ üzerinde ayrı bir VLAN olarak 
çalıştırmak burada anlattığımız problemin diğer 
VLAN’larda çalışan sistemlere etkisini belli bir 
oranda engeller.

Tasarım ve Uygulama Hataları

Buraya kadar bahsettiğimiz öneriler IP CCTV 
sistemlerinin kompleks yapılarda tasarım ve prob-
lemlerin önüne geçilmesi ve kolay çözülebilmesi 
için gereken adımlardan oluşmaktaydı. Genelde bu 
tür yapılarda gördüğümüz problemler;

• IP CCTV sisteminin kurulacak yapıya ve ihtiyaca 
uygun şekilde tasarlanmaması,

• Gerekli band genişlik hesaplarının yapılmaması,

• Bu hesaplara uygun ağ çözümünün oluşturulma-
ması,

• CCTV sistemi ve ağ sisteminde yedekli yapıların 
düşünülmemiş olması,

• Ağ cihazlarının konfigürasyonlarının gerektiği 
gibi yapılmaması,

• Yapılan IP CCTV ve ağ sisteminin düzgün dökü-
mante edilmemesi ve neticesinde çıkacak prob-
lemlerde ağ ve CCTV sisteminin tasarım ve fiziksel 
bağlantıları hakkında doğru bilgiye ulaşamamak,

• Özellikle ağ tasarımlarında ve konfigürasyonların-
da uzman firmalarla çalışmamak,

• Sistemi yöneten kişilerin özellikle IP teknolojileri 
hakkında yetişmiş olmaması olarak sıralanabilir. 

Okan USLU

IP CCTV Sistemleri
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Sonuç

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere son yıllarda kompleks yapılarda kurulan sistemler büyük oranda IP 
tabanlı sistemler olmakta ve bahsedilen birçok sistem kurulan ağ üzerinde çalışmaktadır.

Sistemlerin devreye alınmaları esnasında ve işletim esnasında mümkün olduğunca az problemle karşı-
laşmak veya karşılaşılan problemi kısa sürede çözmek için bu sistemlerin tasarımında mutlaka uyulması 
gereken noktalar bulunmaktadır.

IP CCTV sistemi büyüdükçe sistem karmaşıklaşmakta, yönetilmesi gereken çok büyük bir server yapısı 
ortaya çıkmakta ve ağ üzerinde çok büyük bir video trafiği oluşmaktadır.  

Bu tip sistemleri yönetmek için öncelikle sistemlerin olması gerektiği gibi tasarım adımlarından geçmesi 
ve tasarıma uygun kurulması, ayrıca sistemi yöneten insan gücünün IP teknolojisi konusunda yetişmiş 
olması sistemlerin olabilecek minimum kesintiyle çalışması için öncelikli şartlardandır.

KAYNAKLAR

1. PELCO web sitesi teknik bültenler
2. CISCO web sitesi, IP Video Surveillance Design Guide
3. CISCO web sitesi, Design Considerations for IP Video Surveillance
4. CISCO web sitesi, Architecture for Voice, Video and Integrated Data (AVVID)

Okan USLU
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Yangına Dayanıklı 
Fiber Optik Kablolar

Giriş

Toplu yaşam alanlarının artması ile birlikte, yangın riskleri de artmakta ve dolayısıyla can ve mal gü-
venliği konuları daha da önem kazanmaktadır. Bu yüzden yangına dayanıklı diğer ürünler gibi, yangına 
dayanıklı kablolar da hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. 

Bilindiği üzere, günümüzde kullanılanılan birçok enerji ve sinyal kablolarının yangına dayanıklı tipleri 
mevcuttur ve yangın sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yangın sistemlerinin teknolojik düzey-
lerinin artmasıyla, fiber optik kabloların da yangına dayanıklı olması bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Kullanım yerlerine göre yangına dayanıklı fiber optik kabloları iki gruba ayırabiliriz:
• Zırhlı (metalik) fiber optik kablolar
• Zırhsız (metalik olmayan) fiber optik kablolar
Haberleşme sistemlerinin ve görüntü cihazlarının kullanıldığı tünellerde, metrolarda ve sanayi 
tesisleri gibi yerlerde, artan güvenlik unsurlarıyla birlikte, yangın anında işlevini devam ettirmesi 
gereken fiber optik kablolara olan ihtiyaç ve talep her geçen gün artmaktadır.

Resim 1: Örnek bir tünel görünümü

Barış SÖNMEZ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
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Yangına dayanıklı fiber optik kabloları, diğer standart fiber optik kablolardan ayıran en önemli özellik, 
yangın anında işlevlerini devam ettirebilmeleridir. Bir diğer üstünlüğü de, ortama yaydıkları duman emis-
yonunun az olmasıdır. Bu sayede dumandan zehirlenme ve boğulma riski en aza indirilir ve can güvenliği 
üst seviyeye taşınır. 

Yangına dayanıklı fiber optik kablolarda kullanılan kılıf malzemesi; LSOH, LSZH (Low Smoke, Zero 
Halogen), LSHF (Low Smoke, Halogen Free) olarak adlandırılan özel malzemelerdir. Bu tip malzemelerin 
duman emisyonu, PVC ve Polietilen’e göre göre çok azdır. Kullanılan malzemelerin yanı sıra, kablonun 
tasarımı ve yangın anındaki performansı da yangına dayanıklılık kriterlerini belirleyici unsurlardır.

Yangına dayanıklı fiber optik kablolar, boru içinde kullanıma ve doğrudan toprağa gömülmeye (zırhlı 
tipleri) uygundur.

KABLO YAPILARI

1- Zırhlı (metalik) Fiber Optik Kablolar:

Kuru öz: Su sızdırmazlığı sağlamak için suda şişen ip ve suda şişen bant kullanılır. Jel dolgu malzeme-
sinin kullanılmamasının sebebi, herhangi bir yangın anında duman emisyonunu minimize etmektir. Bu 
nedenle yangına dayanıklı fiber optik kablolarda öz yapısı olarak “kuru öz” tavsiye edilmektedir.

Alev ve ısı bariyeri: Alevin ve ısının kablonun iç katmanlarına ve fiber tüplerine etkisini azaltamak için 
özel bantlar kullanılır.

Güçlendirme elemanları: Genellikle cam iplik kullanılmaktadır. Cam iplikler, istenen çekme kuvvetini 
karşılamak için kullanılırlar.

İç kılıf: Duman emisyonu düşük ve halojen içermeyen özel malzemeler kullanılmaktadır.

Zırh: Genellikle her iki tarafı ko-polimer malzeme ile kaplı ve korugasyonlu çelik bant kullanılır. Kullanılan 
zırh sayesinde kablo özü, mekanik darbelerden ve kemirgenlerden korunmuş olur.

Dış kılıf: Duman emisyonu düşük, halojen içermeyen ve çevre şartlarına dayanıklı özel malzemeler 
kullanılmaktadır.

2- Zırhsız (metalik olmayan) Fiber Optik Kablolar:

• Merkez elemanı (GRP)
• Fiber tüpler
• Kablo özü
• Su sızdırmazlık, suda şişen
ip ve / veya bantlar

• Merkez elemanı (GRP)
• Fiber tüpler
• Kablo özü
• Su sızdırmazlık, suda şişen
ip ve / veya bantlar

• Alev ve ısı bariyeri
• Güçlendirme elemanı
• İç kılıf
• Zırh
• Dış kılıf

• Alev ve ısı bariyeri
• Güçlendirme elemanı
• İç kılıf
• Alev ve ısı bariyeri
• Güçlendirme elemanları
• Dış kılıf

Resim 2: Yangına dayanıklı, zırhlı fiber optik kablo kesiti

Resim 3: Yangına dayanıklı, zırhlı fiber optik kablo örneği

Resim 4: Yangına dayanıklı, zırhsız fiber optik kablo kesiti
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Kuru öz: Kullanım amacı ve kullanılan malzemeler, 
zırhlı fiber optik kablolar ile aynıdır.

Güçlendirme elemanları: Genellikle cam iplik kul-
lanılmaktadır. Cam iplikler, istenen çekme kuvveti-
ni karşılamak için kullanılırlar. Ayrıca cam iplikler, 
belirli bir yoğunlukta kullanılmaları durumunda, 
kemirgenlere karşı koruma da sağlamaktadır.

İç kılıf: Duman emisyonu düşük ve halojen içer-
meyen özel malzemeler kullanılmaktadır.

Dış kılıf: Duman emisyonu düşük, halojen içerme-
yen ve çevre şartlarına dayanıklı özel malzemeler 
kullanılmaktadır.

Aleve dayanıklı fiber optik kablo testlerini üç ana 
gruba ayırabiliriz: Optik testler, mekanik testler ve 
yanma testleri. Bu testlerin detayları kablo stan-
dartları, şartnameleri ve müşteri taleplerine göre 
değişkenlik gösterebilir. Temel testler aşağıdaki 
gibidir;

Optik Testler (IEC 60793-1-40):  

Kablo zayıflama ölçümü

Mekanik Testler (IEC 60794-1-2):

Kablo çekme dayanımı testi (Tensile test – E1)
Ezme dayanımı testi (Crush test – E3)
Darbe testi (Impact test – E4)
Burulma testi (Torsion test – E7)
Bükme testi (Bending test – E11)
Sıcaklık testi (Temperature range – F1)
Su sızdırmazlık testi (Water penetration – F5B)
Yangın Performans Testleri: 

IEC 60331-25, Alev altında işlevini devam et-
tirme: Yangın altında kabloların işlevlerini devam 
ettirme süresi test edilir. Kablo, standartta belirtil-
diği şekilde yatay olarak test düzeneğine sabitlenir 
ve fiberlerin döngü yapacak şekilde OTDR veya 
Power Metre’ye bağlantısı yapılır. 750 °C sıcaklık, 
minimum 90 dakika boyunca uygulanır. Bu işlem-
den sonra 15 dakikalık soğutma sürecine geçilir. 
Alev uygulama ve soğutma süreleri boyunca fiber 
zayıflama değişimi gözlemlenir. Bu iki süre bo-
yunca (alev uygulama ve soğutma) fiberde kırılma 
olmamalıdır. 

Resim 5: IEC 60331-25 test düzeneği

EN 50200, Alev ve darbe altında işlevini devam 
ettirme: Yangın anında zırhlı fiber optik kabloların 
düşen parçacık veya  sarsıntıya karşı dış etkenlere 
dayanımı test edilir. Deneye tabi tutulacak nu-
mune, iki ucu deney hücresinden dışarı çıkan ve 
yaklaşık olarak 100 mm kılıflı veya her bir ucun-
daki dış örtüleri çıkarılmış, yeterli uzunlukta (en 
az 5 m) kablo parçası olmalıdır. Çoklu fiber optik 
kablolar için; bağlantısı yapılacak olan numuneler, 
kablonun en dış tabakasından seçilmelidir. Teste 
tabi tutulacak olan numunenin uzunluğu yeterli 
değil ise, numunenin her ucuna özdeş fiberler bağ-
lanarak optik ölçüm metodu için yeterli uzunluk 
sağlanır. Zayıflamalar OTDR veya Power Metre ile 
test süresince takip edilmelidir. Kabloya 830 °C 
alev uygulanır ve ani darbe üreten cihaz çalıştırılır. 
Ani darbe üreten cihaz, çalıştırma işleminden 5 
dakika ± 10 saniye sonra ve ardından 5 dakika ± 
10 saniye aralıklarla darbe vurmalıdır. Uygulanan 
darbe süresi 30, 60, 90 veya 120 dakika olabilir. 
Bu süreç sonunda fiberde kırılma olmamalıdır. Bu 
test sonucuna göre kablolar pH30, pH60, pH90 
veya pH120 olarak sınıflandırılmaktadır. pH ifade-
sinden sonra gelen sayı, kablonun ne kadar süre 
darbeye dayandığını göstermektedir.

Resim 7: EN 50200 test düzeneği

IEC 60332-3-24, Demetlenmiş kablolar için alev 
ilerleme testi: Kablo çapına göre standartlarda 
belirtilen sayı ve uzunluklardaki kablo numuneleri 
biraraya getirilerek alev tatbik edilir. Alev ilerlemesi 
≤ 2,5 m olmalıdır.

Resim 5: IEC 60331-25 test düzeneği

Barış SÖNMEZ Yangına Dayanıklı Fiber Optik Kablolar



Resim 8: IEC 60332-3-24 (CAT. C) test düzeneği

IEC 60754-1/2, Halojen asit gaz testi, asidik (korozif) gaz testi: Kabloların yanma esnasında açığa 
çıkardığı gazların korozifliğini, pH ve iletkenlik cinsinden ölçmek için uygulanır. Olması gereken değerler: 
HCl < %0.5 pH ≥ 4.3, c ≤ 10µS/mm’dir.

IEC 61034-2, Duman yoğunluğu testi: Kablo çapına göre standartta belirtilen sayıdaki kablonun 3x3x3m 
(27m³) kapalı kübik test odasında %90 etanol, %4 metanol ve %6 saf su karışımından hazırlanan yakıt 
ile yakılarak açığa çıkan dumanın ışık geçirgenliği ölçülür. Ölçüm sonucu minimum %60 olmalıdır. 

Bu yangın performans testleri, kablolara tip bazında tatbik edilerek, yangın anında işlevini sürdürüp, 
ürün, can ve mal güvenliği risklerini en aza indirmek için uyulması gereken kriterlerdir.

Prysmian Group Türkiye olarak, yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile amacımız yalnızca yeni ürün geliştirmek 
ya da maliyet düşürmek değil, uygulamaya özel ürünleri maksimum performans ve güvenlik kriterleri ile 
birleştirmektir. Geliştirdiğimiz yangına dayanıklı fiber optik kablolarımız, bu tip kablolar için talep edilen 
ya da şart olan tüm performans ve güvenlik unsurlarına sahiptir. Enerji ve sinyal kabloları ile birlikte tüm 
sistemi tamamlayan fiber optik kablolarımız, tüm sistem güvenliğinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. 
Değişen tüm talep ve ihtiyaçlara göre, ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Referanslar

1  Firetuf OFC-LT-CST Version 1.1, 2014-05-27

2  Firetuf OFC-LT-NM Version Draft B, 2014-04-24

3  EN 50200,  IEC 60332-3-24, IEC 61034-2, IEC 60754-1/2, IEC 60331-25,  IEC 60794-1-2, IEC 60793-
1-40,
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Topraklama sistemlerinin standartlar çerçevesinde 
yapılması ve mühendislik hesapları göz önünde 
bulundurularak gerçekleştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü iyi yapılmamış bir topraklama 
sistemi büyük bir risk taşımaktadır.

Topraklama sistemlerinin standartlar çerçevesinde 
yapılması ve mühendislik hesapları göz önünde 
bulundurularak gerçekleştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü iyi yapılmamış bir topraklama 
sistemi büyük bir risk taşımaktadır. YILKOMER 
olarak topraklama konusunda standartların uygu-
lanması adına mümkün olduğunca bilgilendirme 
yapmaktayız. Derneğimize üye firmaların toprakla-
ma kurallarına uymasına özellikle dikkat ediyoruz 
ve bu şekilde standartlar dışında topraklama uygu-
laması gerçekleştiren firmaların bu riskli uygula-
maları yapmalarını engellemeyi amaçlıyoruz. Bu 
sebeple bu yazımda doğru bir topraklamanın nasıl 
yapılacağını anlatacağım. Topraklama konusunu 

ilgili standartlar (TSE 62305-1-2-3-4,EN 50164-
1-2) çerçevesinde açıklarsak; özellikle insanların 
ve hayvanların bulunduğu alanlarda toprağa geçiş 
direncinin mümkün olduğunca küçük tutulması 
önemli ve hayatidir.

Topraklama direncinin mümkün olduğu kadar 
küçük olması, atmosferik elektrik boşalmalarında 
yıldırımdan koruma tesislerinde meydana gelecek 
yan atlamaları ve tehlikeleri azaltacağından bu hu-
susa önem verilmelidir. İnsanlar ve hayvanlar için 
tehlike bulunan yerlerde her bir toprak elektrodu 
sisteminin toprağa geçiş direncinin en çok 10 
ohm değerinde olması istenir. Bunun yanında bu 
değerden ne kadar inilebilinirse avantaj sağlanmış 
olunur.

Topraklama Tesisatları:

a.) Çubuk elektrotla topraklama tesisatı
b.) Kazayağı biçiminde topraklama tesisatı
c.) Levha elektrotu ile topraklama tesisatı
d.) Şerit elektrot ile yapılan topraklama tesisatı
e.) Metal elektrotlarla topraklama tesisatı
f.) Yer altı su boruları ile topraklama tesisatı
g.) Bina ihata elektrotu ile topraklama tesisatı
yukarıdaki maddelerden biri ile yapılır.

Topraklama Tesisatlarında Dikkat Edilecek 
Konular

Yapılan topraklama tesisatının şekli ne olursa 
olsun topraklama elektrotunun yeri, bina temelleri-
nin çevrelediği alanın dışında olmalıdır. Ayrıca top-
raklama tesisatının çevresinde bulunan ve binaya 
girmese bile mevcut bütün yer altı şebekelerinden 
(elektrik, su, gaz ) mümkün olduğu takdirde 5 km 
uzaklıkta bulunması güvenlik bakımından gerekli-
dir.

Mini Potansiyel Bara

Serdar AKSOY
Obo Bettermann
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Uzun metal direkler, kule vinçleri, projektörle 
aydınlatma kuleleri, tersanelerde ve limanlarda 
kullanılan vinçler ve uzun kaldırma araçları ve 
diğer yapıların TSE’nin 622 no’lu standardındaki 
kurallara uygun olarak topraklanması genel olarak 
yeterli yıldırımdan korunmayı sağlar.

Toprak elektrotları en az aşağıdaki ölçülerden 
meydana gelmelidir:

• Uzunluğu 20m’den az olmayan ve kapalı bir halka 
meydana getiren iletken.

• Uzunlukları toplamı 9m’den az olmayan düşey 
çubuk ve borular.

• Uzunluğu 20m’den az olmayan radyal iletkenler.

Bazı yapılarda toprağın içinde binaya çevresel 
saran topraklama tesisatı olabilir. Ancak bu top-
raklama tesisatı genel olarak bakır veya galvaniz 
şerittendir. Bu hat yaklaşık olarak bina temelinden 
1 metre uzakta binayı çevreler. 

Bu tipten bir topraklama tesisatının ohm’ik tesisatı 
paratoner tesisatının direncinden düşük olmak-
tadır. Buna rağmen paratoner için her bakımdan 
uygun bir topraklama isteniyorsa; ayrı bir toprakla-
ma yapılmalıdır.

Binanın toprak tesisatı ile paratoner toprakla-
masının eş potansiyeli olması sağlanmalı ve her 
ikisi birbirine irtibatlandırılmalıdır. Eğer binanın 
genel topraklama tesisatına bilgisayar gibi hassas 
cihazlar bağlanmış ise; bu takdirde iki topraklama-
nın bağımsız olması düşünülebilir. İki topraklama 
tesisatının birbirinden tam anlamıyla izole edilmesi 
için aralarındaki uzaklık en az 10-20 m. olmalıdır.

Topraklama Direncinin Azaltılması İçin Alınacak 
Önlemler

Mümkün ise, aşağıdaki toprak tiplerinden biri 
seçilmelidir.

• Islak bataklık zemin.

• Kil, balçıklı toprak, sürülebilir toprak, killi toprak, 
az miktarda kum ile karışık killi toprak veya balçık.

• Değişik oranlarda kum ile karışık kil veya balçık, 
çakıl ve taşlar.

• Rutubetli ve ıslak kum.

• Kuru kum, çakıllı tebeşir, kireçtaşı, granit ve çok 
taşlı zeminler ve genç kayaların zemine çok yakın 
olduğu alanlardan kaçınılmalıdır.

Nem Miktarının Arttırılması: Elektrotun etra-
fındaki toprağın nemi ırmak veya yer altı suları 
ile arttırılır. Maksada en elverişli olanlar rutubet 
miktarının toprak ağırlığının %15-25³ ine kadar 
yükseltilmesiyle elde edilir ve bu halde geçiş diren-

ci yarı yarıya indirilmiş olur.

Tuz İlavesi: Yukarıda tarif edilmiş maksada en 
elverişli nemlilik miktarı; su ağırlığının 1/2’i oranın-
da tuz ilave edilecek olursa (bu tuz ilavesi toprak 
ağırlığının %0.1’i oranında olacaktır) geçiş direnci 
%20 oranında azaltılmış olur. Sofra, kaya ve bakır 
sülfat tuzları için rakamlar geçerlidir.

Suyun tesiri ile tuz, elektrot civarından akıp gitti-
ğinden yukarıdaki hesaplar neticesinde çıkan tuz 
miktarının üç misli doğrudan doğruya elektrotun 
yanına yedek olarak depo edilmelidir. Göz önüne 
alınan topraktan yağmur veya kar erimesi netice-
sinde kuvvetli yer altı su akımları geçmesi muhak-
kak sayılırsa tuz ilavesi hiçbir şeye yaramaz.

Çimli humus ve Tarla toprağı ilavesi: Bu usul 
taşlı, kayalı, çakıllı zeminlerde kullanılmak için 
çok elverişlidir. Kükürtlü olduğu için kok kömürü 
kullanmak yasaktır. 

Odun kömürü ilavesi çok faydalıdır. Elektrotun 
kurşun veya çinko kaplanması gibi tedbirler, 
toprak direnci üzerinde hiçbir tesis yapmaz. Yalnız 
paslanma tehlikesine karşı gelir. Pas da elektrik 
akımını toprak kadar iyi geçirir.

Serbest su: Göl, nehir, havuz veya su birikintileri 
kastediliyor. Bu hallerde elektrotun doğrudan 
doğruya suyun içine değil, ıslak zemine (sahile) 
konması daha uygundur.

Bina ihatası: Son derece kötü şartlarda izolasyon-
suz iletkenlerle korunacak tesis etrafında bir bina 
ihata topraklama tesisatı yapılır.

İlave Topraklama: Gerektiği kadar ilave toprakla-
ma tesisatı yapılarak toprak yüzeyinin büyütülmesi 
veya topraklama elektrotlarının civarda bulunan su 
borularına bağlanarak bir toprak ağının meydana 
getirilmesi sağlanır.

Bütün yukarıdaki tedbirlere rağmen direnç düşü-
rülemezse mevcut direnç miktarı ile yetinilmelidir. 
Sektörümüzün tüm bileşenlerini Türkiye’nin en 
güvenilir çatısı altında olmaya davet ediyoruz. 

PLC Koruma
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Emre ŞİMŞEK
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Kablo Pabucu ve
Kablo Uyumu
Giriş

Bilindiği üzere, enerjiyi iletmek için kul-
lanılan kabloların seçimi kadar, yapılan 
bağlantılarda doğru kablo aksesuarla-
rının seçimi ve kablo aksesuar uyumu 
hayati önem arz etmektedir. Birçok 
elektrikli uygulamalara doğrudan bağ-

lantı yapılmasını sağlayan kablo pabuçlarını seçer-
ken nelere dikkat edilmelidir?

Kablo Pabucu Nedir?

Endüstriyel terminolojiye göre “konektör” ya da 
“çapa” olarak da bilinen kablo pabuçları, birçok 
elektrikli uygulamalara doğrudan bağlantı yapılma-
sını sağlamak, bakım, tamirat, montaj ve demontaj 
işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tasarlan-
mış kablo aksesuarlarıdır. En yaygın örneği; mo-
torlu araçların elektriksel aksamlarını beslemek için 
kullanılan akü bağlantı uygulamalarıdır.

Resim 1: Farklı boyutlarda kablo pabuçları

Kullanım Şekilleri
Kablo pabuçları, kalıcı bağlantı olması gereken ve 
direkt bağlantının uygulanmasının sakıncalı oldu-
ğu yerlerde kullanılırlar. Kullanım şekillerine göre, 
uygulama yöntemleri de değişkenlik gösterebilir. 
Bağlantısı yapılacak olan pabucun tipine göre lehim 
ya da kaynak yapılır. Daha sonra pabucun bağlantı 
ucu, cıvata, vida ya da klips vasıtası ile tam eşle-
şen bir terminal ile bağlantı noktasına sıkıştırılarak 
bağlanır. Birçok ebatta ve farklı metal malzemeler 
ile üretilen pabuçlarda en sık kullanılan metal ise 
bakırdır.  Çatal veya “U” şekilli pabuçlar, vida termi-
nalleri için; kapalı ring veya “O” tipi pabuçlar cıvatalı 

uygulamalar için; pin veya yassı tutamaklı pabuçlar 
ise sıkıştırmalı ya da bıçak uçlu terminaller için kul-
lanılırlar. Kablo pabuçları, daha kalın kesitli kabloyu 
daha küçük ebatta bir konektöre bağlayabildikleri 
için kablo boyutunu indirgemek için de kullanılırlar.

Resim 2: Kablo başlığı uygulamasında kullanılan bir 
pabuç tipi

Pabuç ve Kablo Uyumu
Bir kablo tasarımının ilk ve aynı anda en önemli aşa-
malarından biri iletken tasarımıdır. İletkenlerin tasa-
rımları için en yaygın standart IEC 60228’dir. Tasarımı 
yapılırken ve iletken seçilirken, iletkenin geometrik 
boyutu ve kesiti oldukça önemlidir; ancak en önemli 
parametre geometrik kesit değil, elektriksel kesittir. 
Bu da 20 ³C’deki 1km uzunluk için verilen maksimum 
doğru akım iletken direnci ile sağlanır. Standartlar, 
elektriksel kesit için maksimum iletken direnci şartı-
nı koyarken, geometrik kesit için bir şart koymayıp, 
bilgi ve kılavuz olması için geometrik çap aralığı ver-
miştir. Türkiye’de kablo üreticilerinin iletkenler için 
“Türk Standardı” olarak kullandıkları standart, TS 
EN 60228:2007’dir. Örnek olarak; tek ve çok damarlı 
kablolar için Sınıf 2 örgülü iletkenlere ait maksimum 
iletken direnci ve minimum tel sayısı parametreleri 
(Tablo 1’de) TS EN 60228:2007, Çizelge 2’de zorunlu 
olarak verilirken, ilgili kesitler için iletken çapları bilgi 
amaçlı olarak aynı standardın “Ek Bilgi” kısmındaki Çi-
zelge C.2’de verilmiştir. (Tablo 2). 
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 Tablo 1: TS EN 60228: 2007, Çizelge 2

Dairesel İletkenlerin Boyut Sınırlarıyla İlgili Kılavuz

C.1 Amaç

Bu ek, iletkenlerin ve bağlayıcıların boyut bakımından uyumlu olduğunu sağlamakta kabloların ve 
kablo bağlayıcılarının imalatçılarına yardımcı olması için bir kılavuz olarak amaçlanır. Bu ek standar-
dın kapsamında bulunan aşağıdaki iletken tipleri için boyut sınırlarıyla ilgili kılavuz sağlar.
a) Bakır, alüminyum ve alüminyum alaşımdan dairesel katı iletkenler (Sınıf 1),
b) Bakır, alüminyum ve alüminyum alaşımdan dairesel sıkıştırılmış dairesel örgülü iletkenler (Sınıf 2),
c) Bakırdan bükülgen iletkenler (Sınıf 5 ve Sınıf 6).

C. 2 Dairesel bakır iletkenler için boyut sınırları

Dairesel bakır iletkenlerin çapları Çizelge C. 1’de verilen değerleri geçmemelidir.
Sınıf 1 dairesel bakır iletkenler için en küçük çaplara ihtiyaç olursa, katı dairesel alüminyum veya 
alüminyum alaşımlı iletkenler için Çizelge C. 3’te gösterilen en küçük çaplara atıf yapılabilir.
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Resim 3: TS EN 60228: 2007, EK C

C. 3 Örgülü sıkıştırılmış dairesel bakır, alüminyum ve alüminyum alaşımlı
iletkenler için boyut sınırları

Örgülü sıkıştırılmış dairesel bakır, alüminyum ve alüminyum alaşımlı iletkenlerin çapları en büyük 
değerleri geçmemeli ve Çizelge C. 2’de verilen en küçük değerlerden daha az olmamalıdır.

Sıkıştırılmamış dairesel örgülü alüminyum veya alüminyum alaşımlı iletkenlerin olmaması durumunda en 
büyük çaplar Çizelge C. 1 sütun 3’te verilen bakır iletkenler için karşılık gelen değerleri geçmemelidir.

Bu örnek, diğer dairesel iletkenler için de geçerlidir. TS EN 60228:2007 standardının ekler kısmındaki diğer 
iletken sınıflarına ait çap bilgilerini içeren tabloları görebilmemiz mümkündür.

Yapılan kablo ve iletken tasarımları hem standartların belirlediği “20 ³C’deki 1km uzunluk için verilen mak-
simum doğru akım iletken direnci” kriterine, hem de kılavuz olarak verilen “en büyük ve en küçük çap” 
sınırlarına uyum sağlamaktadır. Bununla birlikte pazardan gelen uygunsuzluklarla ilgili yorumlar ve tarafımıza 
yöneltilen sorulara ışık tutmak amacıyla üç farklı pabuç üreticisinden alınan dört farklı kesit için (35,50,70 ve 
95 mm2) tasarlanmış kablo pabuçlarından, her birinden üçer adet olacak şekilde testler yapılmıştır. İletkenleri-
mizin, doğru üretilen her pabuç numunesi ve doğru sıkıştırma ile tam uyum sağladığı yaptığımız test sonuçla-
rında gözükmektedir. Yapılan bu çalışma, Tablo 3’te karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Not 1: 630 mm2 nin üzerindeki kesit alanlı alüminyum iletkenlerin boyut sınırları sıkıştırma teknolojisi genel olarak  
 oluşturulmadığı için verilmemiştir.

Not 2: 1,5 mm2 den 6 mm2 ye kadar olan boyut aralığındaki sıkıştırılmış bakır iletkenler için hiçbir değer   
 verilmemiştir.

Kesit alanı mm2

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630

En küçük çap mm

3,6
4,6
5,6
6,6
7,7
9,3
11,0
12,3
13,7
15,3
17,6
19,7
22,3
25,3
28,7

En büyük çap mm

4,0
5,2
6,5
7,5
8,6
10,2
12,0
13,5
15,0
16,8
19,2
21,6
24,6
27,6
32,5

1 2 3

Örgülü sıkıştırılmış dairesel iletkenler (Sınıf 2)

Çizelge C. 2: Örgülü sıkıştırılmış dairesel bakır, alüminyum ve alüminyum alaşımlı iletkenlerin en küçük ve en büyük çapları
ICS 29.060.20 TÜRK STANDARDI TS EN 60228/Şubat 2007

Tablo 2: TS EN 60228: 2007, Çizelge C.2

Emre ŞİMŞEK Kablo Pabucu ve Kablo Uyumu
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Tablo 3: Farklı pabuç üreticilerinin pabuç çapları ve TS EN 60228’deki iletken çapları

Resim 4: Direkt olarak kablo ucuna bağlanmış ve doğru montaj yapılmış bir pabuç tipi.

Uygun Olmayan Bağlantı Nedeniyle Oluşabilecek Sonuçlar

Bağlantısı yapılacak kablo ve pabuç malzemelerinin standartlara uygun olması gerekliliği tartışmaya açık bir konu 
olmadığı gibi, doğru klemensleme ve bağlantı şekli de kurulacak sistemin hem uzun ömürlülük açısından hem de 
can ve mal güvenliği açısından belki de en çok dikkat edilmesi gereken husustur. Doğru malzemelerin seçilmesi 
ve kullanılması durumunda dahi, yapılacak olan hatalı bağlantı sebebiyle, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak işten 
bile değildir. En çok yapılan hatalardan biri, aşırı sıkıştırmadır. Yapılan aşırı sıkıştırma işlemi ile bağlantı noktasındaki 
iletken ezilip zarar görebilir. Zaman içerisinde titreşim, bükülme vb sebeplerden dolayı tel kopmaları oluşabilece-
ğinden, iletkenin elektriksel direnci yükselecektir. Buna bağlı olarak da, aşırı ısınma meydana gelebilir. Aşırı ısınma, 
kablo izolasyonununda kullanılan polimerik malzemenin limit değerlerini aşması durumunda, polimerik malzemenin 
kimyasal özelliklerini bozup, yangınla sonuçlanabilir.

Hataları önlemenin yolu ise, hidrolik sıkıştırma aparatı kullanmak ve aparat üreticisinin tavsiye ettiği periyot geçme-
den kalibrasyonunu yaptırmaktır. Diğer bir hata ise, bağlantısı yapılacak kablonun iletken kesitine uygun pabucun 
seçilmemesidir. Pabucun olması gerekenden büyük seçilmesi durumunda, pabuç ile kablo iletkeninin temas yüzeyi 
arasında istenilen seviyede bir birleşme olmayabilir. Bunun sonucunda ise, bağlantı noktasındaki boşluklarda 
oluşabilecek arklar ile yine polimerik malzemeye zarar verip, yangına sebebiyet verebilir. Bu tip durumların önüne 
geçmenin yolu; standartlara uygun doğru malzemeleri seçip, doğru bağlantıyı yapmaktır. 

Referanslar

1TS EN 60228 “Kablolar - Yalıtılmış kabloların iletkenleri”

Emre ŞİMŞEK Kablo Pabucu ve Kablo Uyumu
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Asenkron Motorlar

Çağın ÖZÇİVİT
Elektrikport

Günümüzde ülkemizin elektrik yükü kullanımının 
yaklaşık %40’ı asenkron motorlar kapsamaktadır. 
Hatta sanayi kuruluşlarının kullandığı yük duru-
muna bakıldığında bu oran %80’lere çıkmaktadır. 
Bu yazımızda elektrik makine çeşitlerinden biri 
olan asenkron motorları inceleyeceğiz. Asenkron 
motorların çalışma prensibini, konstrüksiyonunu, 
çeşitlerini ve kullanım alanlarını anlatacağız.

Bir elektrik makinesinin girişine elektrik enerjisi 
uygulayıp, çıkışından mekanik enerji aldığımızda 
bu çalışma şekli motor çalışmadır. Eğer durum 
tam tersi ise çalışma şekli jeneratör çalışmadır. 
Elektrik makinelerinin çalışma mantığı her zaman 
manyetik alanla ilişkilidir. Özellikle bu durum 
jeneratör ve motor olarak çalışan senkron veya 
asenkron makinelerde döner manyetik alan çok 
önemli bir olgudur. Döner manyetik alan oluşmaz 
ise senkron ve asenkron makineler çalışmaz. 
Makinenin çalışabilmesi için döner manyetik alanın 
oluşması gerekir.  Asenkron motorlara indüksiyon 
motorlar da denir. Biz bu yazımızda asenkron 
motoru detaylı olarak inceleyeceğiz.

Asenkron Motorlar Nasıl Çalışır?

3 fazlı asenkron motorlarda, 3 fazlı stator sargıları 
gerilim ile beslendikleri zaman makinede döner 
manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan senkron 

hızda döner. Bu hızda dönen manyetik alandan 
dolayı durmakta olan rotor iletkenlerinde bir geri-
lim indüklenir. Rotor uçları kısa devre edildiğinden 
rotorda bir akım akacaktır. Biot-Savart yasası 
gereği akım akan iletken, manyetik alan içerisinde 
olduğunda bu iletkenlere bir kuvvet etkir ve rotor 
dönmeye başlar. Rotorun hızı senkron hızdan 
küçüktür ve hiçbir zaman senkron hıza ulaşamaz.

Döner manyetik alanın oluşturduğu dakikadaki 
senkron hız formülü;

Buradaki formülde f frekansı, p ise kutup çifti 
sayısıdır.

Ancak bir fazlı asenkron motorlarda döner manye-
tik alan oluşmaz. 3 fazlı sargılara gerilim uygulan-
dığında döner alanı meydana getirir.

Halbuki bir fazlı makinede hem sargıların hem 
de akımları bir fazlı olması gereği ancak sadece 
makinede alternatif manyetik alan oluşur.

Değeri sadece zamanla ve akımın genliğine bağlı 
olarak değişir. Bir fazlı asenkron motorda döner 
alan olmadığı için rotor dönemez.
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Bu durumda bir fazlı asenkron motorlara döner alanı yaratacak yardımcı bir sistem gerekir. Bu durumda 
ya yardımcı sargı ya da kondansatör kullanılarak döner manyetik alan oluşturulur ve makine döner.

Asenkron Motorun Konstrüksiyonu ve Çeşitleri

Asenkron makinenin konstrüksiyonunu inceleyecek olursak; makinenin bir statoru bir de rotoru vardır. 
Sargılar bu yapılara sarılır. Stator makinenin hareketsiz kısmıdır. Rotor ise hareketli kısmıdır. Bunların 
üzerlerine sargılar yerleştirildiği için stator ve rotor silindirik yapıda üretilirler. Uzunlukları birbirine eşit 
olup oluşan manyetik alan, stator ve rotor arasındaki hava aralığını geçip rotora ulaşması sağlanır. Çalış-
ma şekline göre statordaki sargı uçları üçgen veya yıldız bağlanır. Nasıl bağlı olması gerektiği motorun 
plakasında yazar.

Asenkron motorun yapısı

Bir asenkron motorun statoru
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Rotor iki çeşit olup bu çeşitlere göre asenkron 
motorlar ikiye ayrılır:

> Sincap Kafes Rotorlu Asenkron Motorlar:

Sincap kafesli rotorda oluklara yerleştirilen sar-
gılar, rotor silindirinin her iki ucunda bir çember 
ile kısa devre edilirler. Bu şekilde uçları kısa devre 
edilmiş rotor iletkenlerinden akım akarak maki-
nenin dönmesi sağlanır. Bu motor çeşidine kısa 
devre çubuklu asenkron motorlar da denir.

Sincap Kafesli Rotor

> Bilezikli Rotorlu Asenkron Motorlar:

Rotoru sargılı olanlarda ise rotor üzerine açılmış 
oluklara aynen statorda olduğu gibi üç fazlı olarak 
sargılar sarılmıştır. Sargı uçları fırça ve bilezikler 
yardımıyla dışarı çıkarılarak motor gövdesi üzerin-
deki bağlantı kutusuna bağlanır. Rotordaki bilezik 
yapısı ise yol verme ve hız ayarında çok önemli bir 
yere sahiptir. Bazı durumlarda bilezikli asenkron 
motorlarda yol verme ve hız ayarı motorun bilezik-
lerinden yapılır.

Bilezikli Rotor Yapısı

Bu yapılardan başka makinenin gövde ve kapakları, 
yatak ve rulmanları, soğutma pervanesi, klemens 
kutusu ve karkas gibi yapıları mevcuttur.

Asenkron Motorların Kullanım Alanları

Asenkron motorların ucuz olması, fazla bakım 
gerektirmemesi ve çalışma sırasında pek fazla ark 
yapmamasından dolayı son derece tercih edilen bir 
makinedir. Bir fazlı asenkron motorlar küçük güçlü 
olarak imal edilirler. Çamaşır makinesi, pompalar, 
buzdolabı gibi sistemlerde veya bir fazlı alıcılarda 
kullanılırlar.

Üç fazlı asenkron motorlar genelde fazlar arası 
gerilimin yüksek olduğu sanayi kuruluşlarında, 
fabrikalarda vs. kullanılır. Asenkron motorların 
avantajlarını sayacak olursak; önceden de belirt-
tiğimiz gibi ucuzdurlar ve diğer motor çeşitlerine 
göre daha sağlamdırlar. Çalışma esnasında ark 
yapmaması en büyük özelliklerindendir. Yük 
altında devir sayıları çok değişmez. Güç elektroniği 
devreleri ile devir sayısı ayarı yapılabilir. Hem kü-
çük güçler hem de büyük güçler için üretilebilirler.

Kaynak:

• en.wikipedia.org

• Prof. Dr. Faik Mergen, Elektrik Makineleri II

Çağın ÖZÇİVİT Asenkron Motorlar



77

Aydınlatma
Ölçümü
Nasıl Yapılır?

Aydınlatma ölçümü; İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin stan-
dartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olması gerekir. Aydınlatma ölçümü, 
konusunda yetkili, uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. Bu konu ile detaylı bilgiyi makalemiz-
den edinebilirsiniz.

Aydınlatma şiddeti ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. 
İşletmelerin, çalıştığı sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekir.

Çalışmakta olan işletmelerin, aydınlık düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu gereklilik ve 1475 
sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereğince 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” gereğince zorunludur.

Her türlü yaşam ve çalışma ortamının en az aydınlık düzeyleri söz konusu tüzükte belirtilmiştir.

HASTANELER

GECE

GÜNDÜZ

MUAYENE ODALARI

PERSONEL ODALARI

LABORATUVARLAR

50

200

500

100

500

500

1000

200

300

300

OFİS, İŞ YERLERİ, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

GENEL OFİS ALANLARI

ÇİZİM OFİSLERİ

BEKLEME SALONLARI

BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ

MAĞAZALAR

Cumali ÖZEL Elektrikport
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Aydınlatma Ölçümü Neden Yapılmalıdır?

Aydınlatma düzeyi, iş hayatımızı direkt olarak etkiler. Personelin çalışma performansı bu etkilerin başında 
gelir. Aydınlatma düzeyinin önemini açıklayacak olursak;

Perakende sektöründe, rafta ki ürünün görüntü kalitesini ve buna paralel olarak müşteri mutluluğunu 
doğrudan etkiler. Müşterinin mağazada bulunma süresini değiştirir.

Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. İş güvenliği açısından son derece önemlidir. 

Bankacılık sektöründe ve ofis ortamlarında personelin dikkat düzeyini de doğrudan etkiler.

Hastahanelerde, hasta psikolojisi açısından son derece önemlidir. Hastahane personeli ile hasta arasında 
iletişimini ve çalışmaların titizlikle sürdürülmesinde önemli faktördür.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

Aydınlatma düzeyi ölçümü, yetkili mühendislerin kontrolünde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Aydınlatma düzeyi ölçümü, yetkili mühendislerin kontrolünde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Cumali ÖZEL Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?
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Aydınlatma ölçümleri lüxmetre ile yapılır. Cihazın 
kalibrasyonunun yetkili laboratuvar tarafından 
yapılmış olması gerekmektedir.

Test talebinde bulunan firmanın önceden tespit 
edilmiş olan aydınlatma şiddeti ölçüm noktaları, 
boş mahallerde yerden 80 cm. imalat yapılan yer-
lerde ise imalat makinalarının üzerinde, ofislerde 
masalar üzerinde ölçülür. Özetle, aydınlatılan 
zemin üzerinde test yapılır.

Gündüz yapılan ölçümlerde ölçüm yapılan yerde 
cihaz üzerine direkt güneş ışığı gelmemesine dik-
kat edilir. İşletmelerin isteğine göre ölçümler gece 
de tekrarlanır.

Tespit edilen değerler, olması gereken değerlerden 
az ise firma uyarılır ve ilave aydınlatma sistemleri, 
reflektörlerin temizlenmesi, açık renk boyanması 
gibi önerilerde bulunulur.

Buna göre tanzim edilecek raporda bölge bölge 
ayrıntılı olarak bulunan ve en az olması gereken 
değerler belirtilerek firma yetkililerine iletilir.

 

Kaynak: Pro Asist

Cumali ÖZEL Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?
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Vecihi Hürkuş
Soyadını Hak Eden Adam

73 yıllık hayatında zaten zor şartlar altında olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymeti bilinemeyen insa-
nı, Cumhuriyeti havacılıkla tanıştıran insan, Uçak 
düşüren ilk Türk pilotu; Vecihi Hürkuş. İlk Türk 
pilotumuzun hayatını merak ediyorsanız yazımızın 
devamını okuyabilirsiniz.

Birinci dünya savaşında pilot brövesini alan Hür-
kuş Ruslara karşı yapılan ve sonunda esir düşece-
ği 1917 yılındaki harekata katıldı. Uçağını Ruslara 
teslim etmemek için yaktı. Nargin adasındaki esir 
kampına götürüldü ancak Azerbaycanlı Türklerin 
yardımı ile adadan yüzerek kaçtı ve İran üzerinden 
İstanbul’a dönmeyi başardı.

Vecihi Hürkuş’un Kafkas cephesinde düşürdüğü 
uçak

İstanbul’a döndüğünde kendisini yine savaşın 
içinde buldu. Kurtuluş savaşında önemli keşif ve 
bombardıman görevlerini yerine getirdi hatta bir 
yunan uçağını düşürdü. Kurtuluş savaşının ilk ve 
son uçuşlarını yapan Hürkuş başarılarından dolayı 
kırmızı şeritli istiklal madalyasıyla ödüllendirildi.

Savaştan sonra Edirne’ye yanlışlıkla inen bir yolcu 
uçağını almakla görevlendirilir. Hizmeti karşılığı 
uçağa “Vecihi” adı verilince, uçak inşa etmek dü-
şünceleri canlanır. 1924’te Yunanlılardan ele geçi-
rilen motorla ilk Türk uçağını yaptı: Vecihi K-VI. Bu 
uçak ilk uçuşunu 28 Ocak 1925’te gerçekleştirdi.

Veysel KALIN Elektrikport
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Vecihi Hürkuş’un ağzından ilk uçağı Vecihi K-VI 
“İlk uçağım vecihi K6’nın tasarımı ve yapımına Hal-
kapınar atölyesinde başladım. Tasarım ölçütlerim;
- Tayyarenin nakil ve monte işlemini en az zaman-
da en az el işiyle mümkün kılmak.
- Keşif tayyaresi olmasına rağmen hızını 200 kilo-
metrenin üstüne çıkarmak ve tırmanma kabiliyeti 
kaybetmemek
- Savunma silahlarının kolaylıkla kullanılabilmesi 
için görüş vasfını yükseltmek ve manevra kabiliyeti 
temin etmek.”

Ancak iş uçak yapmakla sınırlı değildi bir de 
izin boyutu vardı bu işin. Uçağa uçuş sertifikası 
verilmesi için bir heyet toplanır ama bu heyette 
kimse uçmayı bilmediği için “Biz sana bu lisansı 
veremeyiz, uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de 
kurtar” denir ve Hürkuş anılarında böyle anlattığı 
15 dakikalık tecrübe uçuşunu gerçekleştirir.

“Şimdi boşlukta uçuyorum berrak semada kendi 
elimle kendi kafamla yaptığım kanatlar üzerinde-
yim süratim 180 km’lere yükselirken tayyarem 
tok ve hırçın tırmanışına devam ediyordu. Bu 
sürat bizdeki mevcut tayyarelerin hiç birinde yok 
kumanda hassasiyeti çok iyi bu sürede yapabildi-
ğim manevralar tayyaremin itaatinin tam olduğunu 
doğruluyordu. Uzun zaman kullanılmış bir tayya-
rede uçuyor gibiydim 15 dakikadan sonra normal 
bir uçağın hassasiyetiyle indim ve kendimi etrafımı 

kuşatan arkadaşlarımın omuzlarında buldum.”
Uçuş sertifikası alamamak Hürkuş için engel 
değildi aksine onu daha da heveslendirdi.1930’da 
bir kereste dükkânı kiralayarak ilk Türk sivil uçağı 
olacak olan Vecihi K-XIV ü 3 ay gibi kısa bir sürede 
yaptı ve 16 Eylül 1930’da ilk uçuşunu gerçekleş-
tirdi.
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Uçabilirlik sertifikası için iktisat bakanlığına başvurdu ancak “Tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek 
kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir” cevabını aldı. Uçabilirlik sertifikası alamayan 
Hürkuş uçağın sökülüp sertifika alabilmek amacıyla demiryolu vasıtasıyla Çekoslovakya’ya götürülmesi 
için izin alabildi.

23 Nisan 1931’de Çekoslovakya’dan uçuş sertifikası alan Hürkuş 25 Nisan’da yola çıkarak 5 gün uçuşun 
sonunda Türkiye’ye geldi. 1931 yılında halkı uçaklar hakkında bilinçlendirmek amacıyla Türkiye turları-
na başlamıştır. Gezileri sırasında gençlikte oluşturduğu havacılık sevgisiyle bir havacılık okulu açmayı 
düşünür.1932’de ilk Türk sivil havacılık okulu olan Vecihi Sivil Tayyare Mektebini açar. Bu okulda ilk Türk 
kadın pilotumuz Bedriye Gökmen de dahil olmak üzere 12 öğrenci vardı. 30 ağustos 1933’te 2 Vecihi 
XIV, 2 Vecihi XV ve Nuri Bey (Vecihi 16) uçaklarıyla Hürkuş ve hür öğrencileri İstanbul göklerinde gösteri 
uçuşu yapar.

Okulun Gayesi
• Türk gençliğini tayyareciliğe alıştırmak
• Tayyareci kuşaklar yetiştirerek Türkiye Cumhuriyeti hava ordusunun yedek gücü olmak

Nuri Demirağ’ın verdiği para ile Vecihi K-XVI’yı yapan Hürkuş bu uçağa ‘Nuri Bey’ ismini vermiştir.

1937 de mühendislik eğitimi için Almanya’ya gönderilir. Weimar mühendislik okulunda ihtisas sınıfın-
da eğitimine başlayan Hürkuş eğitiminden sonra ülkeye döndüğünde karşılaştığı bir başka ayıbı böyle 
anlatır:
 
“27 Şubat 1939da tayyare makine mühendisliği diplomamı aldım ancak kendi ülkemin yetkililerinin “iki 
yılda mühendis olunmaz” gerekçesiyle vermediği ”tayyare mühendisliği ruhsatnamesini Danıştay kararı 
ile kabul ettirebildim”
 
Bu sırada THY’de yönetim değişmiştir ve Van’a sürgün edilmiştir bunun üzerine istifa ederek işinden 
ayrılır. Havacılık aşkıyla yanıp tutuşan Hürkuş “Vecihi havada” adlı bir kitap yazmış ardından “Kanatlılar” 
dergisini çıkarmıştır. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan kanatlılar birliği 12 sayı dayanabilmiştir.

Veysel KALIN Soyadını Hak Eden Adam Vecihi HÜRKUŞ
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Hürkuş 1951’de 5 arkadaşıyla havadan zirai ilaçlama yapan bir şirket kurmuş ama ortaklarla anlaşama-
yınca ayrılmak zorunda kalmıştır. 

1954’te Hürkuş Havayolları’nı kurdu. Türk hava yolarının kullanımdan kaldırdığı 8 uçağı borçlanarak 
almış ve THY’nin uçmadığı yerlere uçuş koymuştur. Bir dönem Gazete taşıyarak ayakta kalmaya çalışmış 
ama uçak masrafları ve sabotajlar yüzünden fazla dayanamamıştır. Elinde kalan son uçağıyla Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü’ne Güneydoğu Anadolu’da toryum uranyum fosfat arayarak yardımda bulundu.
 
Gözleri ve kalbi göklerde olan Vecihi Hürkuş aya basacak astronotları taşıyan Apollo 11’in fırlatıldığı gün 
16 Temmuz 1969’da GATA’da hayata gözlerini yumdu. 

“Gezdiğim yabancı ülkelerde nasıl havacılığa başladıklarını nasıl atölyeler yaptıklarını çok iyi bili-
yordum. Her şeyden önce milli inanç ve teşvik bu yoldaki başarının tek çaresiydi. Ben de muvaffak 
olmak için buna muhtaçtım. Elimizden alınamayacak tek özgürlük tavrımızı seçme özgürlüğüdür.

Ben Vecihi Hürkuş, bundan 88 yıl önce ülkemi kanatlandırarak soyadımı hakkettim.

Benim özgürlüğüm milli bağımsızlığa tek yolun milli üretimden geçtiğine olan inancıma ömrümü 
vakfetmekti. Çünkü başkalarının kanatlarıyla uçmaya çalışanlar “Hürkuş” olamazlar.”

BU AYIP BİZE YÜZ YIL YETER

Kaynak : - Ekşi sözlük - Çankaya Üniversitesi - Vikipedi - Listelist

Veysel KALIN Soyadını Hak Eden Adam Vecihi HÜRKUŞ
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Bir maymun, daktilonun başına oturup sonsuza 
kadar rastgele şekilde daktilonun tuşlarına basarsa 
sonuç sizce ne olurdu? Ortaya çıkan metinin bir 
yerinde acaba hayat hikayemiz veya bir sanat 
eserinin tamamı olabilir miydi?

Sonsuz maymun teoremi, daktilonun tuşla-
rına rastgele basan bir maymunun belirli bir 
süre beklenildiğinde ortaya çıkan metnin içinde 
Shakespeare’in Hamlet’inin yazılı olabileceğini 
öngörür. Tabi bu teoremdeki maymun, olayın 
rastlantısal olarak gerçekleştiğini belirtmek için 
kullanılan imgesel bir yöntemdir. Peki, gerçekten 
de sonsuz maymun teoremi ile anlamlı metinler 
oluşabilir mi?

Aslında sonsuz maymun teoremi ‘Düzensiz 

sonsuz bir seri, düzenli sonlu tüm serileri içerir.’ 
matematiksel ifadesine dayanıyor. Şimdi yazı/
tura deneyi ile bu konuya biraz açıklık getirelim. 
Madeni bir para, iki kez atıldığında ikisinin de tura 
gelme olasılığı bağımsız olay olmalarından dolayı 
(1/2)x(1/2)=1/4’tür. Bu örnekten yola çıkarak 
teoremdeki maymunun yazması gereken kelimenin 
‘elektrikport’ olduğunu düşünelim. 50 tuşu olan 
daktilodan, maymunun ‘e’ harfine basma olasılığı 
1/50’dir. Daha sonra ‘l’ harfine basması ‘e’ harfine 
basmasından bağımsız olarak gerçekleşir ve bu 
olasılık da 1/50’dir. Maymunun tuşlara basması, 
yazı/tura deneyinde olduğu gibi bağımsız olaylar 
olduğu için ‘elektrikport’ kelimesini yazma olasılığı 
(1/50)12’dir.

Sonsuz maymun teoreminin, matematik ile 
kesiştiği en belirgin yer pi sayısıdır. Hiçbir tekrar 
olmaksızın sonsuza dek sürüp giden bu sayının 
ondalıkları harfler ile kodlandığında tıpkı maymun 
teoreminde olduğu gibi düzenli sonlu tüm seriler 
kodlanmış bu sayının içinde bulunur. 

Sonsuz Maymun Teoremi

Burak KESAYAK ElektrikportBurak KESAYAK



Teoremin sonsuz ile ilişkili olması büyük bir ilgi 
toplamasına yol açmıştır. Teorem temel olarak 
‘metin oluşumu’ üzerine kurulu gibi görünüyor 
olsa da evrim ve varoluş ile ilişkilendirilmesi tartış-
malara yol açmıştır.

Sonsuz maymun teoremi geçmişten günümüze 
komik olaylara da neden olmuştur. Birçok sanatçı 

sanatın şans eseri üretilemeyeceği, üretilse bile 
belirli bir öze sahip olamayacağı gerekçesi ile bu 
teoremin karşısında durmuştur. Plymouth Üni-
versitesi araştırmacıları ise bu teoremi sorguçlu 
kara şebek maymunları (köpeksi maymun türü) 
üzerinde denemiştir. Araştırmacılar maymunların 
önüne bir klavye koyup, sonuçları radyo bağlantısı 
ile bir web sitesi üzerinden yayınlamışlar. Sadece 
5 sayfalık bir metin oluşturabilen maymunlar, son 
olarak klavyeyi taşla kırmışlar.

Kaynak:

• Türk Fizik Topluluğu
• Wikipedia
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Elektriği DC İletmek
Elektriği genelde üç fazlı üretiyor, iletiyor, dağıtıyor 
ve kullanıyoruz. Güneş enerjisinden elde edilen 
doğru gerilimi de yine iletmek için alternatife 
çeviriyor ve öyle iletiyoruz. Peki ya elektriği doğru 
gerilimle iletseydik? Elektriği DC iletmenin avantaj-
ları ve dezavantajları neler? Dünya’da elektriği DC 
ileten yerler var mı? Cevapları yazımızda.

Elektriği üç fazlı alternatif üretimini, dağıtımını ve 
kullanımını yapıyoruz. Elektriği alternatif şekil-
de iletmenin avantajları olduğundan AC şekilde 
iletiyoruz. Peki, elektriği doğru gerilimle iletsek ne 
olurdu? Uzun hatlarda elektrik yüksek gerilimde 
iletilir. Türkiye için söyleyecek olursak iletim hattı 
gerilim seviyeleri 66, 154 ve 380 kv şeklinde alter-
natif olarak iletiliyor. 

Elektriği yüksek gerilimde DC iletim yapmak ne 
gibi avantajlar sağlar?

Yüksek gerilim DC hatları HVDC Hatlar olarak 
adlandırılır. Frekansı sıfırdır. Salınım yapmayan 
hatlardır. Avantajlarından bahsedecek olursak bir 
kere çevreye olan zararı daha azdır. Çünkü AC 
hatlar, DC hatlara göre etrafına daha fazla elektro-
manyetik dalga yayarlar. 

Şekil 1: İsveçteki  Baltık Denizinden
Gotland Adasına giden HVDC Hattı

Genelde herkes AC gerilimde sıfır geçişi olduğun-
dan DC iletimde daha fazla güç kaybı olacağını 
düşünür. Aslında durum tam tersidir. Hattın omik 
direncinde deri etkisi olmadığından güç kaybı 

alternatif iletime göre daha azdır. Böylece hatta 
daha az gerilim düşümü oluşacaktır. Kayıpların 
DC iletimde daha az olması bu iletim türünün en 
büyük avantajlarındandır. Ayrıca DC iletimde kablo 
kesitinden daha fazla yararlanılır. Yani DC iletim 
hatta daha fazla gücü iletme imkanı tanır.

Ayrıca farklı frekanstaki şebekeleri de yine DC 
iletimle birbirine bağlanabilir. Ancak AC iletimde 
böyle bir durum yoktur. DC iletimin bir avantajı 
da korona olayının meydana gelmesi alternatif 
iletimdekine göre daha azdır. DC’de akım ve kont-
rolünün daha kolay ve sade bir şekilde yapılması 
ve su altından iletime uygun olması yine bu iletim 
türünün avantajlarından sayabiliriz.

Şekil 2: Kuzey Dakota yakınlarındaki iki DC 
Gerilim Hattı (Soldaki hat 400kV, sağdaki hat 
250 kV)

DC iletimin dezavantajları nelerdir?

Sistemde harmonik oluşturmaları önemli deza-
vantajlarından. Evirici ve çeviricilerin reaktif güce 
ihtiyaç duyması ve sistemde harmonik oluşturması 
önemli dezavantajlarındandır. Bu nedenle filtre-
ler ve kompanzatörlere gereksinim duyması ana 
maliyeti artırır. Ayrıca doğru akımın kesilmesi zor 
olması, kontrol sisteminin de karmaşık olması yine 
dezavantajlarındandır. 

Maliyet açısından DC iletimin yol açtığı durum-
lar nelerdir?

Başta şunu söylemek gerekirse DC ile iletim yap-
mak maliyetli bir durumdur.

Çağın ÖZÇİVİT ElektrikportÇağın ÖZÇİVİT
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Çünkü jeneratörlerden üç fazlı alternatif üretilen enerjinin önce doğrultucularla doğrultulup DC’ye çevir-
mek ve hattı ilettikten sonra tekrar inverter ile AC’ye çevirmek maliyeti çok ciddi bir biçimde artırıyor. 
Yani dönüştürmenin yapılabilmesi için doğrultucu ve inverter istasyonları kurulması gerekiyor. Bu da çok 
maliyetli bir durumdur. Yine önceki sorumuzda da belirttiğimiz gibi sistemin filtre ve kompanzatörlere de 
ihtiyaç duyması maliyetin daha fazla olmasına sebep oluyor.

Ancak yapılan araştırmalarda 500 km ve altındaki hat uzunluklarında AC iletim, DC iletime göre daha 
az maliyetli olduğu saptanmıştır. Zaten 500 km ve daha uzun hatlar fazla olmadığından AC iletim tercih 
ediliyor. 500 km ve üzerindeki mesafelerde ise DC iletim daha az maliyetli.

Çok uzun hatlarda elektriği DC iletmenin limiti var mı?

Çok uzun mesafelerde AC iletimde hattın reaktif güç akışı iletim hattının mesafesini kısıtlıyor. Buna kab-
lonun kapasitans etkisi neden oluyor. Ama DC iletimde frekans olmadığından kapasitans etki olmaz. Yani 
DC iletimde mesafe limiti yok.

DC iletim Dünya’da nerelerde yapılıyor?

Şu anlık günümüzde Türkiye’de DC iletimin bir uygulaması yoktur. Ancak ileride Türkiye’de komşu 
ülkelerle ortak DC hatlar kullanmaya başlayacaktır. Ayrıca Dünya’da bazı yerlerde kullanılmaktadır. Bazı 
örnekler verecek olursak;

• İsveç-Almanya arasında Baltık Denizi içinden 600MW’lık 235m uzunluğundaki hat

• Manila Adaları’nda havai hat olan 350Kv, 430km uzunluğundaki DC gerilim hattı

• İtalya-Yunanistan arasında 400kV’luk 160 km uzunluğundaki DC gerilim hattı

• Brezilya’da 50 ve 60 Hz’ deki iki farklı frekanstaki şebekeyi birleştirmek amacıyla 805km uzunluğundaki 
600kV’luk DC iletim hattı mevcuttur.

Kaynak:  teias.gov.tr      /      en.wikipedia.org 

Şekil 3: Mesafe-Maliyet Arasındaki İlişkiye Göre AC-DC İletim Hattı Grafiği
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Yangınlar! Bazen elektrik kaynaklı bazense başka 
sebeplerden kaynaklanan yangınlar, telafisi olma-
yan büyük hasarlara yol açabilir. Peki kullandığımız 
kabloların yangınlarda dayanıklılığı ne kadar? Yan-
gın durumunda bile elektrik iletimine güvenli bir 
şekilde devam edebiliyor mu? Kablonun yanma-
sıyla salınan gazlar insan sağlığı açısından tehdit 
oluşturuyor mu? İşte tüm bu soruların cevapları 
yazımızda...

Enerji taşıma, haberleşme ve veri iletimi gibi 
birçok farklı amaçla kullanılan kablolar evimizin, 
ofisimizin en çok kullanılan malzemeleri arasın-
dadır. Olası bir yangın durumunda bu kablolar 
iletimine standartlarca belirlenen minimum süre 
boyunca sorunsuzca devam edebilmelidir. Ayrıca 
yanan kablolar insan sağlığı açısından tehdit unsu-
ru oluşturacak etkenler oluşturmamalıdır. 

Şekil 1: Havaalanı yangınlarından bir kare

Bazense kablolar var olan yangınları daha da 
genişletebilir. Bunların da önlenmesi için yangı-
na dayanıklı kablolar kullanılmalıdır. Kabloların, 
yangınların daha da genişlemesine sebep olduğu 
tarihteki önemli yangınlara bakarsak:

• Dusseldorf Airport, Almanya, Nisan 1996
• Rockefeller Center, ABD, Ocak 1996
• Garly Building, Hong Kong, Kasım 1996
• Bangkok President Tower, Tayland, Şubat 1997
• Credit Lyonnais Bank, Fransa, Mayıs, 1997
• Heathrow Airport, İngiltere, Aralık 1997

• Montblanc Tunnel, Fransa/ İsviçre, Mart 1999
İşte bu yüzden yangına dayanıklı kablo kavramı 
ortaya çıkmıştır. Bu kablolar, gerek yanan kablo-
nun saldığı gaz, gerekse alev altında dayanım gücü 
gibi uygulanan birçok test ile belirli bir standartları 
yakalamış olmalıdır. Bu testlerin neler olduğuna 
şimdi daha yakından bakacağız. Ama öncelikle 
“Yangına Dayanıklı Kablo” kavramına biraz deği-
nelim. 

Yangına Dayanıklı Kablo Nedir?

Topluma açık yapılarda olası bir yangın sırasında 
insanların can güvenliği, değerli eşya ve cihazların 
korunması ve yangına müdahalenin kolaylaştırıl-
ması için mutlaka çalışması gereken acil durum 
emniyet devrelerine enerji ve sinyal taşıyan kab-
lolardır. Yangına dayanıklı kablolar yapıları gereği 
yapıda ortaya çıkacak bir yangın sırasında alevi 
geciktirebilirler, zehirli ve korozif gaz yaymazlar, 
duman yoğunlukları düşüktür.

Zayıf Akım Kablolarında Uygulanan Yangın 
Testleri

• Yatay Alev Testi 

Yangına dayanıklı kablolara uygulanan en temel 
testtir. Bu test ile kablonun yatay olarak aleve 
dayanım gücü ölçülmektedir. 3 saat itibariyle aleve 
maruz kalan kablonun elektriksel devamlılık sağla-
yıp sağlamadığı test edilir.

Şekil 2: Kablo 3 saat teste tabi tutularak elektriksel 
devamlılığı test edilir.

Zayıf Akım Kablolarında Uygulanan 
Yangın Testleri

Engin GÜLGÖR Elektrikport
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• Alev Altında Mekanik Darbe Testi 

Bu test ile kablonun bükümlü yerlerde kullanılması 
durumunda yangına dayanım gücü ölçülmektedir. 
Kablo Z şekline getirilir.

Şekil 3: Test sırasında sıcaklık 950 ±45(±40) ºC 
olup, 15 dakika boyunca her 30 sn’de bir 60°’lik 
açıyla 25 kg ağırlığında darbe uygulanarak elektrik-
sel devamlılık ölçülür.

• Su Altında Elektriksel Devamlılık Testi

Bu testte, kablonun yangın anında suya maruz 
kalması durumunda iletime devam edip edemeye-
ceği tespit edilir.

Şekil 4: Test sıcaklığı (650±40)°C , test süresi ise 
30 dakikadır.Numune ilk 15 dakikalık periyotta 
yalnız aleve, ikinci 15 dakikalık periyotta ise alev 
ve suya maruz bırakılmaktadır. 30 dakika boyunca 
kablo iletimde kalabilirse testi geçmiş sayılır.

• Alev Altında Darbe ve Su ile Elektriksel De-
vamlılık Testi

Test suyla ve susuz olarak 2 farklı şekilde ya-
pılmaktadır. Bu test ile kablonun yangın anında 
darbeye ve suya dayanım gücü tespit edilir.

Şekil 5: Toplam sürenin yarısında test alev ve dar-
be altında, diğer yarısında ise bunlara ek olarak su 
altında devam ettirilir. Test süresince kablo elektrik 
iletimine devam edebiliyorsa testi geçer.

• Tek Kabloda Dikey Alev Testi

Tek bir kablonun aleve karşı dayanıklılığı ve test 
boyunca alevin ilerlemesi gözlenir. Kablonun alev 
yayılma karakteri ölçülür.

Şekil 6: Tek bir kablo numunesine 60 saniye 
boyunca 45°’lik açıyla alev uygulanmaktadır. Test 
sonucunda kablonun siyahlaşan kısmı ölçülür ve 
standartlarda belirtilen değerlerle karşılaştırılır.

• Demet Kabloda Dikey Alev Testi

Kabloların yangın anında birbirlerine etkileri 
ölçülür. Kablolar tek başlarına testleri geçebilirler 
ancak olası bir yangın anında birbirlerini tetikleye-
rek daha büyük yangınlara sebebiyette verebilirler. 
Ayrıca tek kabloya göre demet kablolar aleve karşı 
daha dayanıksız olmaktadırlar.
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Şekil 7: Test 3 kategoride yapılmaktadır. A ve B kategorileri için 40 dakika, C kategorisi için 20 dakika 
süre ile alev verilir. Test sonunda numuneler temizlenerek kılıfın zarar gördüğü uzunluk tespit edilir ve 
standarda göre zarar gören kısım 2,5 m’yi aşmamışsa ürün testi geçmiş demektir

• Halojen Gaz Miktarı Tayini Testi 

Kabloların yangına dayanıklılıklarının artırılması amacıyla halojensiz maddelerden yapılması gerekmek-
tedir. Bu durumun sebebi halojenlerin oksijen ile tepkimeye girme isteklerinin çok yüksek olmasıdır. Bu 
test ile kablonun halojen oranı tespit edilmeye çalışılır.

Şekil 8: Bir takım kimyasal işlemler sonucu ortaya çıkan halojen gaz miktarı tespit edilir.

Engin GÜLGÖR Elektrikport
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• Toksik Gaz Miktarı Tayini Testi

Bu test ile kablonun yangın anında ortama ne 
oranda zararlı gaz salacağı tespit edilmeye çalışılır.

Şekil 9: Kullanılan numune tamamen yakılır ve 
yanma sonucu oluşan gazlardan bazıları özel tüp 
yardımıyla toplanabilir. Toksik oranı kontrol edilir.

• LOI ve TOI Testleri

Bu testlerle kablonun ne oranda oksijen ile yanabi-
leceği belirlenmeye çalışılır.

Şekil 10: LOI testinde oksijen oranı artırılarak kab-
lonun ne oranda oksijenle yandığı tespit edilir. TOI 
testinde ise aynı şekilde kablonun kaç derecede 
yanacağı tespit edilmeye çalışılır.

• Duman Yoğunluğu Testi

Duman yoğunluğu testi, kablonun yanmasıyla 
ortama salınan gazların insanların görüş alanını ne 
oranda kapatacağı tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

Şekil 11: Standartlarda belirtilen büyüklükte olan 
odaya duman yayılır, her iki tarafta bulunan sen-
sörler yardımıyla ışık geçirgenliği tespit edilir.

Kaynak: 2M Kablo
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İşyerinde Tekrarlayan
Gerilme Yaralanmaları 
ETMD Dergisi’nin Değerli Okuyucuları,

Bu ayki sağlık köşemizde ofis çalışanlarında oldukça yaygın görülen bir problem olan ‘Tekrarlayan ger-
ilme yaralanmaları’ndan söz etmek istedik. Tekrarlayan gerilme yaralanmaları nedir, sebepleri nelerdir 
ve nasıl önlenebilir, sorularına birlikte cevap bulmaya çalışacağız.

‘Kümülatif travma bozuklukları’, ‘mesleki aşırı kullanım sendromları’, ‘iş ile ilişkili üst vücut yarısı 
bozuklukları’ olarak da bilinen ‘tekrarlayan gerilme yaralanmaları’, sıklıkla işyeri ortamında meydana 
gelen, özellikle vücudun üst yarısına ait, spesifik olmayan ağrılar bütünüdür. İşyerinde aynı aktivitenin, 
yeterli dinlenme olmadan, haftalar ya da aylar boyunca sürekli olarak tekrarlanması ile kas, tendon, bağ 
ve/veya sinir dokularının aşırı zorlanmasının bu yaralanmalara yol açtığı düşünülmektedir. 

Tekrarlayan gerilme yaralanmalı hastanın ana şikayeti üst vücut yarısı ağrısıdır. Şikayetler sıklıkla 
tekrarlayan hareketleri içeren aktivitelerin sonrasında el ya da önkolda hissedilen künt bir ağrı ya da 
rahatsızlık hissi ile başlar. Önceleri aralıklı olan ve istirahat ile geçen bu ağrı, hareketler düzenli olarak 
uzun süre tekrarlandıkça ya da hareketlerin şiddeti arttıkça işyerinde minimal eforla dahi tetiklenmeye, 
giderek şiddetlenerek kişiyi günlük yaşam aktiviteleri sırasında da rahatsız etmeye başlar. Semptomlar 
sıklıkla el bileği, dirsek ya da önkol gibi tek bir bölgeye lokalize olarak başlarken bir süre sonra tüm kola 
ve bazen de karşı tarafa yayılabilir. Ağrı mesai saatleri içinde giderek artarak mesainin son saatlerinde en 
üst seviyeye ulaşırken, hafta sonları ve tatil günlerinde ise gerileme gösterebilir. Ağrının yanı sıra sıklıkla 
görülen diğer semptomlar uyuşma, karıncalanma, kuvvetsizlik, kramp ve tutukluktur. Bu şikayetler gece-
leri artarak uyku kalitesini bozabilir, tedavi edilmezse kişiyi depresyona sürükleyebilir.

Dr. Tuğçe Özekli MISIRLIOĞLU Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğçe Özekli MISIRLIOĞLU



Son yıllarda giderek artan tekrarlayan gerilme 
bozuklukları, yıllık olarak bildirilen tekrarlayan 
travmaya bağlı işle ilişkili hastalıkların %65’ini 
oluşturur. İşle ilişkili kas-iskelet sistemi hastalıkları 
arasında özellikle el ve el bileği ile ilgili olanların 
daha uzun süreli iş gücü kaybına ve daha fazla 
maddi kayba yol açtığı bildirilmiş,  uzun süreli 
bilgisayar ve klavye kullanımı gerektiren tüm 
işlerin tekrarlayan gerilme yaralanmaları için risk 
unsuru olduğu gösterilmiştir.
Tekrarlayan gerilme yaralanmaları için bildirilen en 
önemli risk faktörlerinden bazıları şunlardır:
• Tekrarlayan eklem hareketleri yapmak
• Eklemleri hareket açıklığının son noktasına kadar
   zorlamak
• Aynı pozisyonunda uzun süre kalmak
• Titreşimli cihaz kullanmak
• Ergonomik olmayan işyeri ortamında çalışmak
• Monoton bir iş yapmak
• Otonomi gerektirmeyen bir iş yapmak
• İşyerinde yüksek psikolojik stres yaşamak
Ergonomi, çalışanların biyolojik, psikolojik özel-
liklerini ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak, 
insan-makine-çevre uyumunu oluşturmaya çalışan 
çok yönlü bir bilim dalıdır. Ergonomik modifikasy-
onlar iş ve işyeri kaynaklı gerilme yaralanmalarının 
önlem ve tedavisinde primer öneme sahiptir.  
Yazımızın bundan sonraki bölümünde tekrar-
layan gerilme yaralanmalarından korunmada 
ofis çalışanlarının nelere dikkat etmesi gerektiği 
konusuna yoğunlaşacağız.
Bilgisayarlı bir çalışma ortamında ideal bir çalışma 
düzeni sağlayabilmek için öncelikle nötral vücut 
pozisyonu kavramını anlamak gerekir. Nötral 
vücut pozisyonu, vücudun kas-iskelet sistemine 
binen gerilme kuvvetini  minimal  düzeyde tuttuğu 
doğal dizilim pozisyonudur. Nötral pozisyonda 
çalışmak, tekrarlayan gerilme yaralanmaları riskini 
büyük ölçüde azalttığı için çalışma sırasında nötral 
pozisyonun devamlılığı son derece önemlidir. 
Bilgisayarlı bir masa çalışma düzeninde korunması 
gereken nötral pozisyon şu şekildedir (Şekil 1):
• Baş ve boyun öne dönük, gövde ile aynı hizada, 
çene yere paralel ya da hafif öne eğik
• Gövde yere dik
• Omuzlar ve kollar yere dik, gövdenin her iki 
yanında serbest
• Dirsekler vücuda yakın ve 90-120°’de bükülü
• Her iki önkol, el bileği ve el düz ve yere paralel 
• Bel, uygun bel desteği ile desteklenmiş
• Uyluklar yere paralel, bacaklar yere dik, kalçalar 
dizler ile aynı düzlemde ya da hafif yüksekte

• Ayaklar yere tam olarak basılı ya da tam olarak 
basamıyorsa bir ayak desteği ile desteklenmiş
Bilgisayarlı çalışma masası düzeninde diğer dikkat 
edilmesi gereken bazı ayrıntılar şunlardır:
Bilgisayar monitörü: Monitör kullanıcının tam 
karşısında yer almalı, üst ucu göz seviyesinde ya 
da göz seviyesinin biraz aşağısında kalmalıdır. 
Monitör merkezi ile horizontal göz seviyesi 
arasındaki açı 15-20°’den fazla olmamalı, monitör 
ve kullanıcı arasındaki mesafe ise en az 50 cm 
olmalıdır (Şekil 1).

Şekil 1: Bilgisayarlı çalışma masası düzeni

Klavye: Klavye kullanıcının tam karşısında, 
omuzları rahat, el bileklerini ve dirsekleri masa 
üstüne paralel ve gövdeye yakın tutacak bir vücut 
uzaklığında kullanılmalıdır. Klavye kullanımında 
en çok dikkat edilmesi gereken nokta el bilekler-
inin bükük olmamasıdır. Bunun için klavyenin tilt 
açısına dikkat edilmeli, klavye eğimi bilek pozisyo-
nuna göre ayarlanmalıdır.

Şekil 2: Klavye kullanım pozisyonları
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Fare: Fare, klavyeye yakın kullanılmalı, fare kul-
lanan el dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Fare 
kullanımı kavrama sırasında el bileğinin bükül-
mesine neden olduğundan mümkün olduğunca 
azaltılmalıdır. Klavye kısa yollarını kullanmak, 
dokunmatik panel ya da ekranlı bilgisayarları tercih 
etmek bu konuda yardımcı olabilir

Şekil 3: Fare kullanım pozisyonları

Çalışma sandalyesi: Sandalyenin arkalığı 
omurganın doğal eğrilerine uygun olup yeterli bel 
desteği sağlamalıdır. Sandalyenin oturma kısmı 
orta yumuşaklıkta ve rahat olmalı, sandalyenin 
yüksekliği ayakların yere tam olarak basabilm-
esine izin vermelidir. Kolçaklar, yumuşak olmalı; 
dirseklerin vücuda yakın, omuzların gevşek pozisy-
onda olmasını sağlamalıdır. Sandalye ayaklarının 
en az 5 adet olması, sandalyenin stabilizasyonunu 
arttıracağı için tercih edilmelidir (Şekil 1).
Çalışma alanı: Çalışma alanı derinliği en az 50 cm 
olup klavye, telefon, fare gibi sık kullanılan cihazlar 
primer çalışma bölgesinin içinde yer almalıdır 
(Şekil 4). Masanın yerden yüksekliği 50-72 cm 
arasında olmalı ve pozisyon değişikliklerine 
izin verebilmek için masa altında yeterli boşluk 
olmalıdır. 

Şekil 4: Çalışma alanı bölgeleri

Telefon: Telefon kolay ulaşılan primer çalışma 
bölgesinin içinde yer almalıdır. Özellikle çok sayıda 
uzun telefon görüşmeleri yapan kişiler boyun-

omuz problemlerinden korunmak için kablosuz 
kulaklık ya da hoparlör kullanmalıdır. Telefonu 
boyun ve omuz arasında sıkıştırarak konuşmak 
son derece sakıncalıdır.

İdeal bir çalışma düzeni içinde ideal vücut 
duruşumuzu tüm çalışmamız boyunca korumuş 
olsak bile aynı pozisyonda uzun süre çalışmanın 
sakıncalı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle 
çalışmamız sırasında da almamız gereken birkaç 
küçük önlem bulunmaktadır. Bunlar;

• Oturma pozisyonumuzu aralıklı olarak 
değiştirmek; bacaklarımızı hareket ettirmek, 
kollarımızı vücudumuzun her iki yanından aşağı 
sarkıtmak
• Her 10-15 dakikada bir başımızı bilgisayar 
ekranından kaldırarak uzaktaki bir noktaya bakmak
• Periyodik aralıklarla birkaç dakika ayağa kalkarak 
yürümek 
• Her birkaç saatte bir germe egzersizi yapmak 
(Şekil 5).

Sadece birkaç dakika süren bu egzersizler kan 
dolaşımını arttırırken olabilecek tekrarlayan 
gerilme yaralanmalarından korunmamızı sağlar. 
Germeler yavaş ve nazik bir şekilde uygulanmalı, 
her iki taraf için tekrarlanmalıdır.

REFERANSLAR

1. van Tulder, Maurits, Prof, Malmivaara, Antti, MD, Koes, 
Bart, Prof. Repetitive strain injury [Journal]. The Lancet 
2007; Volume 369, Issue 9575, Pages 1815-1822. 

2. Ulin, Sheryl S., MS, PhD, Armstrong, Thomas J., BSE, 
MPH, Phd. Analysis and Design of Jobs for Control of 
Work-Related Upper Limb Musculoskeletal Disorders 
[Book]. Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, 
Chapter 139, Pages 1790-1811. 2011 by Mosby, Inc., an 
affiliate of Elsevier Inc. 

3. Frontera Walter R, Silver Julie K, Rizzo Thomad D. Es-
sentials of Physical Medicine and Rehabilitation: Muscu-
loskeletal Disorders, Pain, and Rehabilitation. Repetitive 
Strain Injuries, Chapter 112, 561-566. Third Edition. 2015 
by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

4. Harvard RSI Action: preventative education and support 
for people with repetitive strain injury website. http://www.
rsi.deas.harvard.edu/tips.html#harvard

5. United States Department of Labor. Occupational Safety 
and Health Administration website.  https://www.osha.gov/
SLTC/etools/computerworkstations/positions.html

6. The Ohio State University. Sports Medicine. Patient 
education materials. https://osuwmcdigital.osu.edu/site-
tool/sites/sportsmedicinepublic/documents/OSU_MC_pa-
tient_education/general/Office_Stretching.pdf

7. http://www.scenar-pain-relief.co.uk/rsi-pain-relief.
html#prettyPhoto

Dr. Tuğçe Özekli MISIRLIOĞLU İşyerinde Tekrarlayan
Gerilme Yaralanmaları 

Dr. Tuğçe Özekli MISIRLIOĞLU



95

OFİS GERME EGZERSİZLERİ

Yumruk açma-kapama

 

Omuzları kaldırma-indirme

Boyunu her iki yana eğme

Boyunu her iki yana çevirme

 

Omuzları öne ve arkaya yuvarlak yaparak çevirme

Her iki omuzu önden germe

 
Her iki omuzu arkadan germe

  
Beli yana esnetme
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Brezilya’dan Başlayarak Gemiyle Okyanus Turu 3
Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı

Brezilya turunun burada sona ermesi ile tüm yolcular gemiyi boşalttmaya başladı. Latin 
halkının o müthiş dansa yatkınlığını unutmak sanırım pek kolay olmayacaktı.18 gün süren 
Atlantik turunun bitmesi ile artık aşina olduğumuz o yüzleri bir daha göremeyecektik. Tur 
onlar için bitmiş olmasına rağmen biz Venedik-İstanbul turunu da katıldığımız için sad-
ece kamara değişikliği yaparak yolumuza devam edecektik. Bavullarımızı yeni kamaramıza 
yerleştirdik, gemi akşama kadar orada kalacağı için bizde Venedik’i bir ziyaret edelim dedik. 
Biz gemiden ayrılırken, tur başlangıç yeri Venedik olması sebebiyle Avrupa’nın her yerinden 
gelen dört bine yakın yolcunun giriş işlemlerini yapmak için beklediklerini gördük. 

La Valetta’dan biraz kalbim kırık ayrıldıktan 
sonra Venedik’e kadar geçen zaman fotoğraf 
makinemin çalışmadığını bana unutturmaya 
yetti. Sonuçta seyahatte olduğumuza göre hiçbir 
şey keyfimizi kaçıramazdı. Fotoğraf çekmeye 
Lumix TZ41 ile devam edecektim.
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Venedik’ten kısaca bahsetmek istiyorum. 
Kuzeydoğu İtalya’da birbirinden kanallarla 
ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın 
üzerine kurulu, özellikle Türk turistlerin en 
çok tercih ettiği yerlerden biri Venedik. En 
çok görülmesi gereken yerleri arasında San 
Marco Meydanı ve Rialto Köprüsü gelmekte. 
Rialto Köprüsü 1400 yılında ahşap olarak 
inşa edilmiş, daha sonra bugünkü haline 
gelmiş.
Limandan çıktık. San Marco Meydanı’na 
gitmek için ‘vaperrotto’ denilen dolmuş 

teknelere binmemiz gerekiyordu. Bu teknel-
er, bizde İstanbul Boğazı’nda yolcu taşıyan 
teknelerin daha küçüğüne benziyor. Bir çeşit 
nehir teknesi aslında. Geminin yanaştığı 
rıhtım ile tekne iskelesi arasını yürüyerek 
gitmek neredeyse on beş dakikamızı aldı. 
Yağmur da hafiften atıştırmaya başlayınca 
pek de güzel bir yürüyüş olduğunu söyley-
emem ama Venedik’te yiyeceğimiz pizzanın 
hayali bize sıkıntılarımızı unutturdu. Otuz 
dakikalık bir tekne yolculuğundan sonra San 
Marco Meydanı’na vardık. 

Kaçıncı defadır geldik 
hatırlamıyorum, ama herkesin muh-

akkak görmesi gerektiğine inandığım 
bir yer. Bir seferinde Aralık ayında 
gelmiştik. San Marco Meydanında 

gördüğümüz pazar sehpaları da nedir, 
Pazar mı kuruluyor derken, öğleden 

sonra her yeri su basması ile  bu 
sehpaların aslında üzerinde yürümek 

için kullanıldığını anladık. 

Venedik
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Yağmurun yağması bir taraftan, turis-
tlerin çokluğu diğer taraftan, meydanda 
yürümek de pek keyifli değildi. Biz de 
orada fazla oyalanmayarak hedefimizi daha 
önce de geldiğimiz ve uğramamız gereken 
pizzacı ‘’ Antico Forno’’ ya çevirdik. Tadına 
doyamayacağınız çok güzel pizzalar yapan 
bu yerin adresi ise (Ruga Rialto, 973-30125). 
Son derece ekonomik olduğu da benden 
söylemesi.
Venedik ile ilgili o kadar çok gezi haberi var 
ki ne ararsanız internette bulabiliyorsunuz.  
Benim de aynılarından bahsetmemin pek 

gerekli olmadığını düşünüyorum. Yine de 
Dan Brown’ın ‘Cehennem’ adlı kitabında 
da sözünü ettiği, İstanbul Sultan Ahmet 
Meydanı’ndan çalınan atların halen San Mar-
co Bazilikası üzerinde olduğunu söylemeden 
edemeyeceğim. San Marco Meydanında 
bulunan en önemli diğer tarihi eser olarak 
‘Dükler Sarayı’ ve ‘Çan Kulesi’ni sayabiliriz. 
Çan Kulesi 1902 senesinde yıkıldığı için ben-
zeri tekrar inşa edilmiş. Kule içinde bulunan 
asansörle Venedik manzarasını yüksekten 
seyredebilirsiniz.

Venedik’te içecek, yiyecek ve hediyelik eşyalar çok pahalı. Alacağınız hediyelik eşyaları daha 
içeride, ara sokaklara girerek seçmenizde fayda var. Aynı eşyanın çok farklı fiyatlarını bu-
labilirsiniz. Maskelere gelince el yapımından, fabrikasyon yapımına binbir çeşit maske var. 
Hangisini alacağınızı şaşırıyorsunuz. İnanın aldıktan sonra da hangisini almış olduğunuzun 
pek önemi kalmıyor. Eve gelince hepsini unutuyorsunuz. Çok büyük paralar vermeye 
değmez gibime geliyor. Venedik’te bence en güzel şey, ara kanalları biribirine bağlayan 
köprüler. İnsanlar bunlar üzerinde fotoğraf çekmekten büyük keyif alıyor. Arka fonda gon-
dollar, tekneler ve rengarenk evlerin olması, insana başka bir huzur veriyor. Tabi buraya 
kadar gelmişken de gondol turu yapmadan olmaz. Biz daha önce yaptığımız için bu sefer 
katılmıyoruz. Ama Venedik’e ilk defa gelen herkese tavsiye ederim. Tabi fiyatlara yine dikkat.. 
Öncesinde birazcık soruşturmakta fayda var..
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Üç saat kadar dolaştıktan sonra vaperottoya binmek için 
San Marco İskelesi’ne gittik. Yaklaşık bir saat içinde gemimi-
zin bulunduğu rıhtıma geldik. Bu esnada yolumuz üzerinde 
gördüğümüz bir yat hayli dikkatimizi çekti. Üzerinde yelkenli 
bir tekne, bir helikopter ve iki adet sürat teknesi ile jet-skileri 
görünce gözlerime inanamadım. Bu dışarıdan görünenler 
haricinde içinde başka neler olduğunu düşünmekten kendimi 
alamadım.

Gemiye döndüğümüzde artık kalkış saatini beklemeye başladık. 
Venedik’te en güzel anlardan biri de ana kanaldan geçerken 
kıyıları seyretmek. İnsana rüya gibi geliyor. Yavaş yavaş Ven-
edik kanallarından çıkarak denize açıldık. Bundan sonra 
uğrayacağımız liman Bari.. Hala İtalya’dayız.
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Bari

Bari’ye güneşli bir günde saat 11.00 gibi geldik.  Saat 15.30’ a kadar gezecek vaktimiz 
olduğunu öğrendik. Bari, İtalya’nın Adriyatik kıyılarında yer alan, zeytin ve badem ağaçlarıyla 
çevrili, şarap bağları olan muhteşem güzellikte olan, aynı zamanda Türkiye, Arnavutluk, 
Hırvatistan ve Yunanistan’a giden feribotların kalktığı bir ticaret limanı. En önemli gezilecek 
yerleri olarak ‘Bari Vecchia’ olarak bilinen şehrin tarihi bölgesi ile ‘St. Nicholas Bazilikası’, 
‘Palazzo del Catapano’, ‘St. Sabino Katedrali’ ve ‘St. Anthony Kalesi’ni sayabiliriz. Bunun 
haricinde şehire 60 km uzaklıkta olan ‘Alberobello’ kasabası da görülmeye değer. Unesco 
tarafından dünya kültür miras listesine alınmış, kireç taşından yapılmış konik evleri olan bu 
kasaba, bizde Harran’daki evleri hatırlatıyor.
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V. Tuncer ÖZEKLİ
Brezilya’dan Başlayarak Gemiyle Okyanus Turu 2

Daha önce Alberobello’ya gittiğimiz ve Bari’nin tüm sahilini dolaştığımız için bu sefer tarihi 
şehri gezmek için yürüyüşümüze başladık. Aslında bisiklet kiralamak daha iyi olacaktı ama 
bizden önce gemiden çıkanlar tüm bisikletleri çoktan ele geçirmişti. Şehir yürümeye çok 
müsait. Kafeleri ve restaurantları ile insan huzur veriyor. Tarihi kale surları içinde yürümek 
hayli keyifli.

Sahilde palmiye ağaçları arasında çimlere oturmuş çocuklara bir kişinin hareketlerle bir olayı 
anlatması bize çok ilginç geldi, bu arada ebeveynlerde çocuklarını kenardan seyrediyorlardı, 
bu olay bizde eski  zamanlardaki meddahı hatırlatıyor gibiydi. Bari güzel bir şehir, özel-
likle sakin ve tarihi dokusu ile burada birkaç gün kalabileceğimiz, gecesini de görmek 
isteyebileceğimiz bir yer olarak aklımızda kalacaktı.  



İtalya kıyılarından ayrılarak, Adriyatik sahilinde,Yunanistan’ın şirin bir kasabası olan 
Katakolon’a sabah saat 09.00 gibi geldik. Gemimizin bağlı olduğu iskele ile liman çıkışına 
kadar otobüs servisleri tahsis edilmişti. Ücretsiz düzenlenen bu seferlerle zamandan da tasar-
ruf edecektik. Katakolon için küçük bir caddenin etrafında kafe, restoran ve hediyelik eşya 
satan dükkanların yer aldığı, deniz kenarında şirin, küçük bir kasaba diyebiliriz. Ana caddes-
inin uzunluğu 300 - 400 metreyi geçmez gibime geliyor. Bu kasabanın en önemli özelliği ise 
‘Olimpia harabeleri’ne yakın olması. Katakolon’dan taksi, otobüs veya kiralık motor ile burayı 
görmeye gidebilirsiniz. 60 km mesafe yaklaşık bir saat sürüyor. Açıkçası zaman da dar olunca 
o kadar yolu gidip gelmek istemedik ve bunun yerine dükkanları dolaşmayı tercih ettik. 
Deniz kenarında kafelerde oturarak kahvelerimizi yudumladık. Kahve deyince ‘Greek kahve’ 
denilen kahvenin ‘Türk kahvesi’nden bir farkı olmadığını belirtmeliyim ama ben yine de Türk 
kahvesini tercih ederim.

Katakolon
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Katakolon’dan ayrıldıktan sonra gemimiz artık Türkiye karasularına girecek ve İzmir’den 
sonra da İstanbul’a dönüşümüz başlayacaktı. İzmir’de gemiden çıkmaya hiç niyetimiz olmadı, 
zira bu uzun yolculukta bavullarımızı toplayıp İstanbul’a geldiğimizde her şeyimizin hazır 
olmasını istedik. İzmir’de herkes Efes  ve şehir turuna çıkınca da gemi bize kaldı. Havu-
zundan, jakuzisinden ve tüm nimetlerinden doya doya faydalandık.

09 Nisan saat 07.00’de gemimizin Karaköy rıhtımına yanaşması ile, Sau Paulo ve Santos 
kara gezilerimizi de sayarsak toplamda 26 günlük Brezilya-Venedik-İstanbul seyahatimiz 
böylece tamamlanmış oldu. Bir kere daha anladık ki İstanbul muhteşem bir yer. Gemiden 
bakıldığında Boğazın girişi, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya, Sultanahmet Cami’lerinin 
bulunduğu Sarayburnu tarafı harika bir görüntü veriyor. Tüm yabancı yolcuların güverteden 
hayranlıkla İstanbul’u seyrettiğine bir kere daha şahit olduk. İstanbul, onlar için görülmesi 
gereken tarihi bir şehir olmasına karşın bizler için içinde yaşadığımız, trafiğin ızdırap verdiği 
bir şehir olması elemle aklımızdan geçiyordu. 

Zaman zaman yaşadığımız onca sıkıntılara rağmen 
İstanbul’u hep sevdim. Bilhassa şehir hatları vapu-
rundan İstanbul’u seyretmenin ayrı bir keyfi olduğunu, 
insana yaşadığını hissettirdiğini düşünüyorum. Şimdi 
eve gidip torunumuzu, kızımızı görme vakti gelmişti. 
Onlardan hiç bu kadar ayrı kalmamış olmanın özlemi 
içinde bir an önce kendimizi taksiye attık.
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