İçindekiler
4
10
12
14
16
18
30
34
40
42
52
54
56
59
		
64
68
78
88

Editörün Kaleminden / Ahmet Nuri İŞLEK
“Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi” Çalıştayı
WIN EURASIA 2016 Açılış Töreni
WIN EURASIA 2016 Etkinlikler: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği CPR
WIN EURASIA 2016 Kapanış Töreni
Test & Commissioning Süreci / Ayten DEMİRTAŞ
Levent SÜMER ile Söyleşi
Yüklenicilikte Sözleşme Çeşitleri / BÜLENT ATALAY
RLC Günleri
Seyyar Elektrikli Ekipman ve Teçhizatın Kullanımında Emniyet Gereklilikleri / Selahattin KÜÇÜK
Yüksek Sıcaklıklarda ve Yüksek Rakımlarda Yumuşak Yolverici Kullanımı / Ozan GÜLTEKİN
Alçak Gerilim Tip Testli Pano Sistemlerinde Lisanslama / Orhan BİLİCİ
Solar Sistemlerde Topraklama ve Eşpotansiyel Kavramı / Serdar AKSOY
Darbe ve Suya Dayanımlı Geliştirilmiş Yangın Kablosu / Zekeriya ŞİRİN, Can ALTINGÖZ,
Barış SÖNMEZ, Ahmet Eren DEMİREL
Basın Bültenleri
İş ve Zevk / İnal AYDINOĞLU
Gezi Notları: Berlin / Vahit Tuncer ÖZEKLİ
Reklam İndeksi

İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli yayındır. ISSN 1304-2556
Sahibi ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği adına İsmet DEFNE, Dikilitaş, Eren Sok. Özsoy Plaza No.10, D: 11-12 Beşiktaş / İstanbul
Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tülay KANIT
Dikilitaş, Eren Sok. Özsoy Plaza No.10, Daire: 11-12 Beşiktaş / İstanbul
Yayın kurulu V. Tuncer ÖZEKLİ, Ahmet Nuri İŞLEK, Etem BAKAÇ, Kevork BENLİOĞLU, Tanju AKLEMAN
Reklam Sorumlusu Emine Köroğlu
Yönetim Yeri Dikilitaş, Eren Sok. Özsoy Plaza No.10, Daire: 11-12 Beşiktaş / İstanbul Tel: 0212 327 16 84 / 85
e-mail: info@etmd.org.tr
www.etmd.org.tr
Yayına hazırlayan

Faks: 0212 327 15 74

Creative Office

Çayırbaşı Mah. Okul Sokak, Özden Sitesi, Çayırbaşı-Sarıyer Gsm: 0532 227 51 67 e-mail: rifatgunsal@gmail.com
Creative Director > Rıfat Günsal Art Director > Demet Genç
Operation > Sezgin Işık
Basım > Format Matbaacılık. Seyrantepe Girne Caddesi, Dumanlı Sokak, Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 280 98 54 Basım Tarihi > Mayıs 2016
Dergide yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler ve sorumluluk yazarlarına, ilanların
sorumluluğu da ilan sahibine aittir.

Ahmet Nuri İŞLEK

Değerli Dostlarımız
Bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz.
ETMD olarak 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü Kadıköy’de Double Tree By Hilton Otelinde “Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi” başlığıyla bir Çalıştay düzenliyoruz. Çalıştayın başlangıç bölümünde beş masada konularının önemli isimleri görüşlerini bildirecekler: 1. Yasalar, Yönetmelikler ve Uygulayıcılar. 2.
Kontrol Mekanizması. 3. Yatırım Finansmanı. 4. Uygulamacılar. 5. Son Kullanıcı. İkinci bölümde ise, ilk
bölümde oluşan değerlendirmeler ışığında masaların bildirileri paylaşılacak ve Çalıştayın Sonuç Raporu
hazırlanacak. Gelecek sayımızda, Çalıştay ile ilgili bilgileri ve Sonuç Raporunu sizlerle paylaşacağız.
17-20 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen WIN Fuarında ETMD olarak “Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği – CPR Construction Products Regulation” Panelini düzenledik. Yoğun bir katılımın olduğu
Fuarla ile ilgili bilgileri ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü, RLC Günlerinin onikincisini 23-24-25 Şubat 2016 tarihlerinde düzenledi. RLC Günleri ile ilgili bilgileri de bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.
Bu sayımızdaki söyleşimizde AE Arma-Elektropanç Strateji, İş Geliştirme ve Sözleşmelerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Levent SÜMER konuğumuz oluyor.
72. Sayımızdaki teknik yazılarımıza değinirsek de, Tüpraş’tan Selahattin KÜÇÜK “Seyyar Elektrikli
Ekipman ve Teçhizatın Kullanımında Emniyet Gereklilikleri “ başlıklı, AE Arma-Elektropanç’tan Ayten
DEMİRTAŞ “Test & Commissioning Süreci” başlıklı, Metaş’tan Bülent ATALAY “Yüklenicilikte Sözleşme Çeşitleri” başlıklı, EAE’den Orhan BİLİCİ “Alçak Gerilim Panolarında Lisanslama” başlıklı, ABB’den
Ozan GÜLTEKİN “Yüksek Sıcaklıklarda ve Yüksek Rakımlarda Yumuşak Yolverici Kullanımı” başlıklı,
Prysmian’dan Zekeriya ŞİRİN, Can ALTINGÖZ, Barış SÖNMEZ ve Ahmet Eren DEMİREL “Darbe ve
Suya Dayanımlı Geliştirilmiş Yangın Kablosu”, ve Yılkomer’den Serdar AKSOY ise “Solar Sistemlerde
Topraklama ve Eşpotansiyel Kavramı” başlıklı yazılarını bizlerle paylaşıyorlar.
Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU, “İş ve Zevk” konusunu yazısında işlerken, Gezi yazısı
olarak da V. Tuncer ÖZEKLİ’nin “Berlin” yazısı ve fotoğraflarını bu sayımızda bulabileceksiniz.
İlkbaharın son günlerine girerken en güzel günlerin sizlerle birlikte olması dileklerimizle.

Ahmet Nuri İŞLEK
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Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde

Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik
sektöründe 18 yıldır size güven veriyoruz.
Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Yangın alarm, yangından korunma ve güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaştık.
Bu alanda uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip konusunda lider üretici firmaların ürün
ve sistemlerinin satışı ile birlikte mühendislik, projelendirme, işletmeye alma ve satış
sonrası bakım çalışmalarını yapıyoruz.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya ve doğru çözümler ile deneyimlerimizi
paylaşmaya devam ediyoruz.

Yangından Korunma
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

Birlikte Olduğumuzda
Neler Başarabileceğimizi
Biliyor musunuz?

Biz Biliyoruz...

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

“Elektrik
Tesisatlarının
Denetlenmesi”
Çalıştayı
7 Mayıs 2016 Günü ETMD
Tarafından Düzenlenecek
ETMD tarafından, 7 Mayıs 2016 Cumartesi Günü
“Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi” Çalıştayı,
Kadıköy’de Double Tree By Hilton Otelinde düzenlenecek.
Sabah 08:30’da başlayacak olan Çalıştay akşamüstü saatlerinde
sonlandırılacak.
Çalıştay ile ilgili çalışmalar 2015 yılında ETMD Genel Sekreteri Mustafa CEMALOĞLU
başkanlığında oluşturulan Düzenleme Kurulunun bir araya geldiği toplantılarla başladı.
Bu toplantılarda Çalıştayın yapısı, alt konu başlıkları, katılabilecek olası isimler belirlendi
ve sonrasında ilgili kişilerle iletişime geçilip, olurları alındı, davetler gönderildi.
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Çalıştayın başlangıç bölümünde beş masada konularının önemli isimleri görüşlerini bildirecekler:
1. Yasalar, Yönetmelikler ve Uygulayıcılar.
(Sanayi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Elektrik Mühendisleri Odası, Belediyeler ve Üniversitelerin katılımıyla)
2. Kontrol Mekanizması.
(Sigorta Şirketleri, Yapı Denetçileri, Ortak Sağlık
Güvenlik Birimleri, Çalışma Bakanlığı Denetleyicileri,
Tesisi İşletenler, Enerji Yöneticileri, Danışmanlık
Şirketleri ve ilgili şirketlerin katılımıyla)
3. Yatırım Finansmanı.
(GYO firmaları, Kiralama ve İşletme Şirketleri, Yatırımcı Firmalar, Finansman Sağlayan Taraflar ve ilgili
uygulamacı şirketlerin katılımıyla)

Çalıştayın gerçekleşeceği Double Tree By Hilton Oteli

4. Uygulamacılar.
(Ana Müteahhitler, Proje Firmaları, Elektrik Müteahhitleri, Üretici Firmalar ve Montajcıların katılımıyla)
5. Son Kullanıcı.
(Tesislerde Çalışanların ve ilgili şirketlerin katılımıyla)
İkinci bölümde ise, ilk bölümde oluşan değerlendirmeler ışığında masaların bildirileri paylaşılacak, Çalıştay katılımcıları tüm bildirilerle ilgili görüşlerini paylaşacaklar, tüm bu bildiri sunumları ve tartışmaların
ışığında Çalıştayın bir Sonuç Raporu hazırlanacak.
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Hannover Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı
Wolfgang PECH Konuşmasını Yaparken

WIN Fuarı 17 Mart 2016 Günü Gerçekleştirilen
Açılış Töreniyle Başladı ve 20 Mart 2016 Günü
Sonlandı
17 Mart 2016 günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan “WIN Eurasia Automation Endüstriyel Otomasyon Fuarı” 20 Mart 2016 Pazar günü sonlandı.
WIN Fuarı’nın gündüz seansındaki resmi açılışında ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer
ÖZEKLİ ile birlikte Hannover Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Wolfgang PECH, Alman Elektrik
ve Elektronik Üreticileri Derneği (ZVEI) Şalt, Kumanda ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri Bölümü
Müdürü Dr. Markus WINZENICK, Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Suat
DEMİRER, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Hüseyin HALICI ve İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (ISDER) Yönetim Kurulu
Başkanı Ender AKBAYTOGAN konuşmalarını yaptılar. Aynı gün akşam üstü ise Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Endüstri 4.0 ürünlerinin son örneklerinin de yoğun olarak sergilendiği
WIN Fuarı’nın açılışını yaptı.

WIN Fuarı Açılış Konuşmacıları Toplu Halde
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V. Tuncer ÖZEKLİ’nin Açılış Konuşması
Sayın Hannover Messe Fuarcılık Genel Müdürü,
Sayın Deutsche Messe Kıdemli Başkan Yardımcısı, Sayın WIN Fuarını destekleyen kuruluşlar,
katılımcılar, ziyaretçiler ve değerli Basın Mensupları.
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
2016 WIN Fuarının açılışına hoş geldiniz.
Konuşmama başlamadan önce geçen hafta
Ankara’da terör saldırısı sonucu hayatlarını
kaybetmiş olan masum insanlarımıza Allahtan
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, ülkemizin
girdiği bu kaos ortamından bir an önce kurtulmasını diliyorum.

Bugün dünyamızda, elektrik santrallerinin yakıt
yüzdesi içinde Yenilenebilir Enerji çok az yer
tutmaktadır. Bu nedenle Yenilenebilir Enerji
kaynaklarının daha da artmasıve dolayısıyla fosil
yakıtlardan daha az istifade ederek, dünyada
karbon salınımını azaltma yönünde ve enerji
verimliliği konusunda çalışmalar hızla devam
etmektedir.
Geleceğimizi iyi noktalara taşımak adına, bizlere
de görevler düşmektedir. ETMD olarak, bu
kapsamda bir çok çalışmalar yapmakta, teknolojiyi yakından takip ederek gelişmelere destek
olmaktayız.

Düzenlenmeye başladığı 2000’li yılların başından
itibaren sürekli bir büyüme ve gelişme içinde
olan WIN Fuarlarının Electrotech bölümünü,
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak
desteklemekten gurur duyuyoruz.
Düzenlenmeye başladığı 2000’li yılların başından
itibaren sürekli bir büyüme ve gelişme içinde
olan, WIN Fuarlarının Electrotech Bölümünü,
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak
desteklemekten onur duyuyoruz.
WIN Fuarı; katılımcı firmalarımızın ürünlerini
paylaşmaları ile birlikte Fuar kapsamında düzenlenen paneller, seminerler ve konferanslarla da
katılımcıların bir çok teknik bilgiye ulaşmasını
sağlamaktadır. Bu sayede, hem ülkemizin gelişen teknolojilerini küresel platforma tanıtmaya
aracı olmakta, hem de yeni pazarlar arayan firmalar için fırsatlar sunmaya devam etmektedir.
ETMD olarak, Derneğimizin amacı; elektrik
tesisat mühendislerinin meslek uygulamalarının
ilerleme ve gelişmesine katkıda bulunmak, bu
konuda en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye ulaşmalarını sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; 2000 yılında kurulduğundan bugüne kadar, meslektaşlarımızın
mesleki eğitimleri ile teknolojik konular üzerine
bir çok seminer ve panel düzenleyen derneğimizin bu alanda 20’den fazla basılı yayını bulunmaktadır.
Bu yayınlarla birlikte, Elektrik Mühendisliği ile
ilgili teknik yazıları ve sektörde firmalardan gelen
haberleri içeren, 71. Sayısına ulaşan “ETMD
Bizden Haberler” dergimizi de iki ayda bir yayınlamaktayız.
Çalışmalarımız içinde Sanayi-Üniversite işbirliğine büyük önem vermekteyiz. Bu anlamda,
Üniversitelerle sık sık bir araya gelmeye gayret
gösteriyor, Derneğimizde yaptığımız toplantılarla, mühendis adaylarının mesleki yönden
gelişmesini sağlayacak, çalışma hayatına nasıl
başlayacakları hususunda karar verebilmeleri
adına önerilerde bulunuyor, mesleki tecrübelerimizi kendileri ile paylaşıyoruz.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ
Konuşmasını Yaparken

Bu amaçla Fuarımızın üçüncü günü, Karadeniz
Kongre ve Toplantı Salonu’nda Saat 11:00’de
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” başlıklı bir
etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinliğimizin yöneticiliğini, aynı zamanda Derneğimizin Yönetim Kurulu
Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip
CANSEVER hocamız yapacaktır. Konuşmacı
olarak panelimize, Prysmian firmasından Tamer
YAVUZTÜRK ve Zekeriya ŞIRIN katılacaklardır.
Şu an geçiş aşamasında olan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği’nin amacı; yapı malzemelerinin
temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak, yapı malzemelerinin
piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları
belirlemektir.
1 Temmuz 2017 tarihinde CE işaretinin tüm yapı
malzemelerinde bulunması zorunlu olacağından
bu konunun hayli önem arz ettiğini belirtmek
isterim.
Sözlerime son vermeden önce, Yarın 18 Mart ve
Çanakkale Deniz Zaferinin 100. Yıldönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere,
silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm katılımcılara
bir kez daha hoş geldiniz diyor, başarılı bir Fuar
geçirmenizi diliyorum.
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WIN Fuarı’nda ETMD tarafından düzenlenen
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
CPR Construction Products Regulation”
Etkinliği

Tüm Katılımcılar ve ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri

WIN Fuarı kapsamında, 19 Mart 2016 Cumartesi
günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Karadeniz
Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonunda ETMD,
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – CPR Construction Products Regulation” Etkinliğini düzenledi.
Etkinliğin yöneticiliği aynı zamanda ETMD Yönetim
Kurulu üyesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik
Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip
CANSEVER tarafından yapılırken, etkinliğe konuşmacı olarak Prysmian Group firmasından Tamer
YAVUZTÜRK ve Zekeriya ŞİRİN katıldılar.

14

V. Tuncer ÖZEKLİ Etkinlik Açılış
Konuşmasını Yaparken

Tüm Katılımcılar Toplu Halde

Etkinlik öncesinde ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, ETMD ve ETMD’nin
Fuardaki çalışmaları konusunda bir giriş konuşması yaptı. Sonrasında gerçekleştirilen
etkinlikte ise, Prof. Dr. Galip CANSEVER’in açış konuşmasını takiben Tamer YAVUZTÜRK
konuşmasında genel olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine değinirken, Zekeriya ŞİRİN
ise Yapı Malzemeleri Yönetmeliği konusunda kablolar üzerine yapılan çalışmaları detaylı
olarak anlattı. Etkinliğin son bölümünde konuşmacılar salondan gelen soruları yanıtladılar.

Tamer YAVUZTÜRK ve Zekeriya ŞİRİN Soruları Yanıtlarken
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rasyonun modern üretimin önemli bir unsuru
haline geldiği açıklık kazandı. 4.0 ticaret fuarları
(Automation Eurasia, Electrotech Eurasia,
Hydraulic & Pneumatic Eurasia ve Materials
Handling Eurasia) yeni endüstriyel dönemde
entegre üretim süreçleri için birinci sınıf bileşen, sürücü, yazılım, robot ve içlojistik çözümlerini bir araya getirdi. Kablolardan akışkan güç
teknolojilerine, sürücü teknolojilerinden yazılım
ürünlerine, robotik kollardan insansız forkliftlere kadar bir fabrika için gereken tüm çözümler
tek bir çatı altında sunuldu.
Otomasyon Eurasia’da ziyaretçiler hayvan ve
insan hareketlerini taklit ederek tasarlanan ve
daha kompakt bileşenlerle donatılan entegre ve
robot endüstriyel çözümlerini görme fırsatına sahip oldu. Bunların yanı sıra, teknolojik
ilerlemenin yüksek düzeyine işaret eden ve
doğal ölçülere sahip insansı robot tasarımı
olan “RoboThespian” ziyaretçilerden yoğun ilgi
gördü. Bir diğer önemli gelişme ise Materials
Handling Eurasia fuarında ziyaretçilere sunuldu.
Fuarda yenilikçi ve enerji tasarruflu yük kaldırma araçları ve endüstriyel araçlar, tam otomatik
elleçleme, raf ve depolama sistemleri sergilendi. Uygulama Parkı Alanında, paletsiz ulaşıma
olanak sağlayan forkliftler, canlı çözüm gösteirleri ile ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, 12. salonun Simülasyon Alanında eğitim simülatörleri
ve forklift ve vinç operatörlerinin eğitilmesine
olanak sağlayan mobil platformlar tanıtıldı.

Teknolojinin geleceği İstanbul’da start
aldı, WIN EURASIA Automation,
Endüstri 4.0’ı sundu
Endüstri 4.0 trendi global ekonomiyi baştan
aşağıya etkiliyor ve kelimenin tam anlamıyla
her sektörü değiştiriyor. Bu yeni gelişmeyle
birlikte, artık üretim sürecindeki makina, bilgisayar, sürücü ve kontrol cihazlarının birbiriyle
iletişim kurabilmesi ve insanlardan neredeyse
tamamen bağımsız olarak kendilerini koordine
ve optimize edebilmeleri mümkün. Bu gelişme
üretim süresini, maliyeti ve enerji kullanımını
azaltırken üretim kalitesini artırıyor ve “akıllı
fabrikaları” sektörün merkezine taşıyor.
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17 - 20 Mart tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenen WIN Eurasia Automation etkinliği
katılımcıların sergilediği yenilikçi ürünler ve çözümlerle Avrasya’da Endüstri 4.0’ın gelişimine
en büyük katkılardan birini sundu. Fuarda yeni
endüstriyel dönemin başladığı ve dijital enteg-

Endüstri 4.0’ın etkisi, Electrotech Eurasia Fuarı
kapsamında da kendini gösterdi. Fuar boyunca
IP numarasına sahip ve birbiriyle haberleşebilen elektronik komponentler, akıllı ve inceltilmiş
emniyet röleleri gibi çeşitli ürünler sergilendi.
Bununla birlikte, Hydraulic&Pneumatic Eurasia
fuarında otomasyon teknolojileri geliştirmeyi
destekleyen enerji tasarruflu sızdırmazlık formülüne sahip ürünler gibi akışkan güç sistemlerindeki yenilikler sunuldu.
Sektörlerin Geleceğine Odaklanan Forumlar
Sunulan ürünler ve çözümlere ek olarak, sektör
içinde ve dışında bilgi alışverişine olanak sağlayan forumlar ve panellerde de üretim sektöründe geleceğin teknolojileri ön plandaydı. AKDER
desteğiyle 5. salonda oluşturulan Hidrolik ve
Pnömatik Forum Alanı’nda enerji tasarrufu gibi
sektörün gündem konularına odaklanıldı.
Bu alan ayrıca Bosch Rexroth, Festo, Parker,
Mert Teknik ve İzmir Hidropar katılımıyla hidrolik ve pnömatikte otomasyonun yeri ve önemine ilişkin olarak AKDER’in düzenlediği panele
ev sahipliği yaptı. İSDER ve İSAG desteğiyle 12.
salonda oluşturulan Materials Handling Forum
Alanında ise iç lojistik sektöründeki yenilikçi
çözümler ve lojistikte iş sağlığı ve güvenliği gibi
önemli konular görüşüldü.

Fuar boyunca düzenlenen bir diğer etkinlik
de ENOSAD desteğiyle 1. salonda düzenlenen Automation Forumu’ydu. 4 gün süren
forumların bir parçası olarak ELİMKO, WAGO,
ENDRESS+HAUSER, TURCK, SMS-TORK,
FESTO, MITSUBISHI ELECTRIC, YASKAWA,
BOSCH REXROTH, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, STÄUBLI, ALTINAY, SICK, SEWEURODRIVE, LİMA, MCS, ve GÜNMAK gibi
önemli firmalar endüstriyel robot uygulamaları
ve otomasyonu hakkında sunumlar yaptı.
Ayrıca 18 Mart’ta ENOSAD Yönetim Kurulu,
BOSCH, FORD, IBM, KORDSA GLOBAL, TURKCELL Super Online firmalarının ve akademisyenlerin katılımıyla Endüstri 4.0 adlı bir panel
düzenlendi.

(Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri), MAİB (Makine İhracatçıları Birliği), Makine Tanıtım Grubu,
ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri
Derneği), İSDER (İstıf Makınaları Distribütörleri
Ve İmalatçıları Derneği), AKDER (Akışkan Gücü
Derneği) ve ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) olmak üzere 50’den fazla kurum,
birlik ve yayın tarafından desteklendi.
Bir sonraki WIN EURASIA Automation fuarı 1619 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Buluşma Noktası
Bu yıl tamamen Hannover Fairs Türkiye bünyesinde düzenlenen WIN Eurasia Automation
28.931 net metrekare alanda Avusturya, Brezilya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, İrlanda,
İtalya, Japonya, Hollanda, Pakistan, Romanya,
Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, İngiltere ve Amerika olmak üzere
25 ülkeden 1.556 katılımcıyı ağırladı. Bu ülkeler
arasında Almanya, Güney Kore, Çin ve Tayvan
kendi hükümetlerinin desteğiyle pavilyon katılımı gösterdi.
Katılımcılar Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu,
Avrupa, Afrika ve CIS ülkelerinden toplam
69.751 ziyaretçiye yeniliklerini sunma fırsatına
sahip oldu. Ekonomi Bakanlığının desteği ile
gerçekleşen Uluslararası Ticaret Heyeti programı sayesinde Bulgaristan, Kamerun, Hindistan,
Romanya ve Özbekistan’dan gelen alıcı heyetler
kilit yatırım kararları almak ve en yeni teknolojilerden haberdar olmak için WIN Eurasia
Automation’dan yararlandı. Ayrıca Çek Cumhuriyeti, Irak, Ürdün, Yunanistan, Kosova, Lübnan
ve Umman’dan gelen alıcılar dört gün boyunca
Hannover Fairs Türkiye tarafından ağırlandı.
Uluslararası ziyaretçi programının yanı sıra,
Ticaret Odası ve çeşitli birliklerle işbirliği
içerisinde düzenlenen Anadolu Heyeti Programı
kapsamında 75 farklı heyet fuarı ziyaret etti.
Ziyaretçilerin %94’ü fuardan duydukları büyük
memnuniyeti ifade etti.
Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları kaydetti: “Genel jeopolitik
koşullar potansiyelimizi tümüyle gerçekleştirmemizin önüne geçse de, huzur ve uyum
içerisinde başarılı bir fuar gerçekleştirmeyi
başardık. Profesyonel bir iş ortamı için tüm ziyaretçiler ve katılımcılar tarafından benimsenen
ve takdir edilen gerekli zemini oluşturduk.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri
Işık’ın katılarak şereflendirdiği WIN EURASIA
Automation başta Ekonomi Bakanlığı, OAİB
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Test & Commissioning, ülkemizde test ve devreye
alma olarak tanımladığımız, elektrik ve mekanik
taahhüt yaptığımız sektörde gelişen teknoloji,
azalan enerji kaynakları ve işletme firmalarının
daha bilinçli olmalarıyla önem kazanmış aynı
zamanda yerleşmeye çalışan bir süreçtir. Son 30
yılda elektrik ve mekanik tesisat işlerinde sektör,
giderek gelişen, karmaşıklaşan ve son kullanıcının taleplerinin etkin olduğu bir döngüye girerek
gelişmektedir. Bundan 10 yıl önce test ve devreye
alma için elektrik ve mekanik teknik şartnamelerde
herhangi bir tanımlama bulunmazken, geçmiş
yıllarda “tüm sistemlerin kusursuz bir şekilde
çalıştırılarak teslim edilmesi” şeklinde ifade edilen
tanımlarla karşılaştık. Uzun yıllardır süre gelen
yatırımcı, projeci, işveren, uygulamacının oturmuş
bir düzeni vardır. Bu düzende yatırımcı ve proje
firmasının kabul ettiği tasarım kriterlerine uygulamacı bir firma olarak sözleşme ve şartnameler gereği uymak durumundayız. Bu oturmuş düzende
belirli bir çizginin dışına çıkıldığında ticari ilişkiler
ve kaygılar göz ardı edilemeyecek kısaslar olduğu
için, her ne kadar devreye almanın önemini bilsek
ve uygulamak istesek bile bütün sektörün bu kavrama hazır olması gerekmektedir. Test ve devreye

alma işleminin ülkemizde öneminin artmasındaki
en büyük faktörler işletme firmalarının işletme
sürecinde bazı sorunlarla karşılaşması, teknik müteahhit olarak sözleşmelerimiz gereği uygulamaları
bitirmemize rağmen geçici kabul, kesin kabul ve iş
teslimi süreçlerinde işin bir türlü teslim edilememesi, işletme yapacak olan firmanın isteklerinin
uygulama yapılan tesisata yada dizayn kriterlerine
uygun olmaması gibi sektörün bizzat yaşadığı
durumları, elektrik ve mekanik işleri bitirilince işin
bitmediğini bütün sektöre öğretmiş oldu. Hâlbuki
asıl olan, tesisin kullanıcılarına vereceği hizmet ya
da sağlayacağı konforun, tasarım kriterlerini sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi ve tasarım
kriterlerine göre binanın şartlandırılmış olmasıdır.
Ülkemizde test ve devreye almanın önemini bile
Avrupa da ki standartlar ve “bir işin olması gereken evreleri ve şartları” olduğu için değil de, sektörün ihtiyaçları bu doğrultuda ilerlediği için dikkate
almış bulunmaktayız. Sebeplerinden bahsettikten
sonra bu sebepleri gözetmeksizin test ve devreye
alma safhasının elektrik ve mekanik işlerde söz
konusu bile olması rahatlatıcı bir durumdur.
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cevap verilmesi şeklinde sıralanabilir.

Test ve devreye alma, tasarım safhasından, binanın kullanıma açılmasına kadar olan dönemde;
sistemlerin birbiriyle etkileşimli olarak; tasarım
hedeflerine ve yatırımcının ihtiyaçlarına uygun
çalışmasını sağlamak üzere, işletme personelinin
hazırlanmasını da içeren her türlü doğrulama ve
dokümantasyon faaliyeti ile sistematik bir şekilde
güvence altına alma sürecidir. (Kaynak: National
Conference on Building Commissioning). Kısacası
test & devreye alma; fonksiyonel kalite kontrol da
diyebileceğimiz, bina sistemlerinin fonksiyonel
performanslarını ölçme ve doğrulama işidir.
Öncelikli olarak test ve devreye alma işinin
süreçlerini inceleyelim ve sonrasında ülkemizdeki
durumundan bahsedelim. Herhangi bir yapının
başlangıç safhasından son evresi işletme sürecine kadar olan dönemde genelleme yapmak
gerekirse; organizasyonun içinde; test ve devreye
alma yönetim grubu ve saha ekibi, yatırımcı-proje
yönetimi, bina teknik işletme ekibi, ana müteahhit, elektrik-mekanik müteahhidi, TAD(test, ayar
ve dengeleme) uygulama grubu bulunmalıdır.
Test devreye alma ekibi aynı zamanda TAD de
yapabilir. Bu organizasyona bakıldığında test ve
devreye alma yatırımcı sürecinden başlayıp son
kullanıcı sürecine kadar devam eden bir çalışma
bütünüdür. Ancak ülkemizde test ve devreye
alma sektörde kendine yer edinmeye çalıştığı için
bu organizasyon bu kadar teknik bölümlerden
oluşmamaktadır.
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Tasarım başlangıç aşamasından başlayan ve
süregelen test & devreye alma işleri belirli faaliyetleri gerçekleştirir. Tasarım öncesi dönem T&C
faaliyetleri olarak; tasarım kurgusu için, sistemlerin işlevsel beklentilerinin (OPR - Owner’s Project
Requirements) tespiti, devreye alma planının
oluşturulması, devreye alma sürecindeki sorunların çözümlerini içeren bir takip sistemi (IssueLog System) kurulması, devreye alma ile ilgili
dokümantasyon standartlarının tespiti şeklinde
sıralanır. Tasarım dönemi T&C faaliyetleri olarak;
tasarım kurgusu için, sistemlerin işlevsel beklentilerinin (OPR) güncellenmesi, Tasarım kriterlerinin
(BOD – Basis of Design) gözden geçirilmesi, tasarımın aşamalarında devreye alma planının güncellenmesi, devreye alma kriterlerinin oluşturulması,
inşaat ihalesinde devreye alma ile ilgili sorulara

T&C grubundan bazı işler beklenir. Bu grup,
öncelikli olarak projeleri inceler, devreye alma
planı hazırlar. Hazırlanan bu iş planına göre günlük
çalışma raporlarını kontrol eder ve saha gözlem
raporlarını hazırlar. Shop-drawing çalışmalarını
gözden geçirir yorumları var ise iletir. Bu çalışmaların hepsini devreye alma takip dosyasında
biriktirilir. Yapılan çalışmalar için devreye alma
toplantıları düzenler ve bu toplantıları yönetir. Sistem fonksiyon ön testlerini ve fonksiyon testlerini
yapar. İşletme personelinin eğitimini planlar ve
uygular. Sistem bakım ve işletme talimatlarını
hazırlar. Yapılan bu çalışmalar, “Geçici Kabul”
dosyasına eklenir. Test ve devreye alma grubu sayesinde; tüm cihazların teknik bilgileri, kullanım bakım kılavuzlarını ve katalogları, onaylı uygulama
yeterlilik föyleri, uygulama sırasında yapılan test
sonuçları belgeler, devreye alma çalışmalarının
yetkili servisler denetiminde yapıldığını gösteren
belgeler, yedek parça listesi, eğitim dosyası, onaylı
işletim yeterlilik föyleri gibi dokümanların hepsi
işletme firmasına daha sistematik bir şekilde iletilmiş olur. Bahsi geçen bu işler için bazı ayrımlar
vardır. Teknik müteahhittin sözleşmesine göre,
kendi test ve devreye alma grubu olup bu işlerin
hepsini yönetip işverene iletebilir. Aynı zamanda işverenin test ve devreye alma firması/ekibi
olabilir, bu durumu da uluslararası projelerde ve
Türkiye projelerinde third part olarak tanımlayabiliyoruz. Firmalar ve sorumluluklar değişse bile
test ve devreye alma sürecinde bahsi geçen işler
yönetilir ya da yapılır. Bu faaliyetler sayesinde test
ve devreye alma grubu aslında bir projenin süreç
ve yönetim açısından lokomotifi haline gelir. Bu
süreç bizim gibi elektrik ve mekanik müteahhitlik
yapan firmalar için sağlıklı bir kontrol mekanizmasının önemli bir basamağıdır.

Ülkemizde; şartname ve sözleşmelerde belirtilmeye başlanan devreye alma tanımı ile uluslararası
projelerde uygulanan yöntem arasında farklar
vardır.
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Öncelikli olarak uluslararası projelerin devreye
alma aşamaları incelendiğinde; test ve devreye
alma işlemi uluslararası standartlarda tasarım
öncesi dönemden başlar tasarım dönemi, inşaat
uygulama dönemi, kabul dönemi, garanti dönemi
sonuna kadar sürer. Bu sürecin inşaat ve kabul
döneminde mutlaka; tasarımcı, yatırımcı & proje
yönetimi, T&C yönetim grubu, ana müteahhit, alt
müteahhitler, TAD grubu bulunur. Tasarımcı; alt
müteahhitler ve ana müteahhitler ile çalışmalarına
devam eder. T&C yönetim grubu; alt müteahhitler,
ana müteahhitler ve TAD grubu ile çalışmalarına
devam eder. Garanti döneminde ise; Tasarımcı,
yatırımcı & proje yönetimi, T&C yönetim grubu,
ana müteahhit, alt müteahhitler, TAD grubu,
işletme grubu bulunur. T&C yönetim grubu; alt
müteahhitler, ana müteahhitler ve TAD grubu ile
çalışmalarına devam eder. İşletme grubu, yatırımcı ve proje yönetim ile çalışmalarına başlar ve
devam eder.
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Elektrik tesisat mühendisliği ve sektörüne baktığımızda gelişen teknolojiyle sistemlerin ihtiyaçları
değişmiş ve bu gelişim ortaya belirli ihtiyaçlar
ortaya atmıştır. Genel olarak elektrik tesisatlarında
yapılan testler ve devreye almalar; YG şalt tesis
ekipmanları primer ve sekonder testleri, AG-OG
şalt tesis ekipmanları primer ve sekonder testleri,
topraklama ölçümleri (Wenner ve Selvaz yöntemine göre), GIS testleri ve SF6 gazı testleri ve
uygulamaları, elektrik güçlerin harmonik ve termal
analizleri, elektriksel yağların testleri ve gaz analizleri, jeneratör ve motor testleri, koruma ve kontrol
röle testleri, UPS ve DC sistem testleri, trafo merkezleri için sekonder saha testleri, röle parametrelendirme ve programlama, sekonder ve primer
enjeksiyon testleri, uçtan uca gelişmiş röle testleri,
uçtan uca haberleşme testleri, fiber optik kurulumlar, özel simülasyon testleri, fabrika ve saha
kabul testleri, pano koruma ve kilitlemeler, şalt
sahası ve pano testleri, yangın algılama sistemi
test ve devreye alınması, kamera sistemi test ve
devreye alınması, fiber optik haberleşme sistemi
test ve devreye alınması şeklinde sıralanabilir. Bu
işlemlerin sorumluları sözleşme ve şartnamelere
göre değişebileceği gibi yapılacak olan testlerin ve
devreye almaların yapım yöntemleri kabul edilen
standartlara gör de değişkenlik gösterebilmektedir. Tüm bu süreç de yapılan testlerin raporları
ve kullanılan test ekipmanlarının da kalibrasyonlu
olması gerekmektedir.

Ancak ülkemizde şartnamelerin tanımlamaları
“tüm sistemlerin kusursuz bir şekilde çalıştırılarak
teslim edilmesi” kavramından yeni çıkmış ve daha
detaylı açıklamalara doğru yönelmiştir. Bazı projelerde test ve devreye almaya teknik olarak ayrılan
detaylı açıklamalara rastlayabiliyoruz. Bu bizim
desteklediğimiz ve yapımını daha uygun gördüğümüz bir yöntemdir. Ancak yine de organizasyon
uluslararası projelerde uygulandığı gibi değildir.
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Uluslararası test ve devreye alma standartlarına
göre yapılan uygulamalarda yukarıda bahsettiğimiz gibi 3d part olarak tanımlanan kavram
aslında; elektrik-mekanik uygulamacı, tasarımcı
ve diğer alt-yüklenicilerden bağımsız bir test ve
devreye alma ekibinin yapılan tüm devreye alma
işlerinin ölçüm ve doğrulanması işlemini yapması
anlamına gelir. Bu uygulama Türkiye projelerinde
yaygın olmamakla birlikte, yeni yapılan projelerde
bu ekibin yaptığı işlemlerin hepsini elektrik ve
mekanik uygulama firmalarından talep edilip,
doğruluğunun ve sorumluluğunun tamamıyla bu
uygulama firmalarına bırakılmasına doğru ilerlemektedir. Yani sonuç olarak ülkemizde devreye
alma işlemini yapmaya karar verdik ama bunu
yapacak bir kurum, standardize edilmiş bir yapı
veya bağımsız bir kuruluşun sorumluluğunu da
üstlenerek yapıyoruz.

Ayrıca kablo, pano ve ekipmanlarda, dielektrik
dayanımı, izolasyon direnci, topraklama devresi
sürekliliği, boya ve saç kalınlığı ölçümü, sıcaklık
ölçümü, radyasyon ölçümü gibi opsiyonel testler
de yapılabilir. Bahsi geçen bu testler her proje de
yapılmayabilir ya da yapılmak zorunda olmayabilir.
Ancak sektörümüz, elektrik tesisat uygulamalarında mekanik tesisat uygulamalarından daha
uzmanlaşmış ve daha dallara ayrılmış durumdadır.
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Bu da sistemlerin uzmanları tarafından devreye
alınması ve teslimi olarak görülüp sorumlulukların
paylaşılması gibi işleyen bir mekanizma olduğu
gibi, sorumluluklarını yerine getirmeyen ya da
yapılması gereken işten ziyade kendi yapabileceği
işlere dönüştürülen sistemler şekline dönüştürülüp karmaşık bir yapılanma ve akabinde istenilen
dışında bir devreye alma süreci oluşmasına sebep
olmaktadır. Elektrik tesisat uygulamalarında bu
durumların yaşanmasını işverenin maliyet kaygıları ya da ticari ilişkiler sebep olabiliyor. Bu gibi
durumlarda tasarım sürecinde 5 katlı pasta diye
yola çıkılan çalışma ekmek olarak çıkıp buna da
şükür dedirtebiliyor. Bu bizim pek karşılaşmadığımız bir durum olmasına rağmen sektör de tecrübe
edilen bir gerçektir.
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Test ve devreye alma grubunun tasarım aşamasında dâhil olmasının yatırımcı için kayda değer
faydaları bulunmaktadır. Binanın konfor, yangın
güvenliği ve enerji performansının öngörülen
şartlara uygun çalıştığının ölçümlere dayalı olarak
doğrulanması, binanın performansı ile ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması ve maddi değerinin
tespitine esas teşkil edecek teknik bir raporun
sağlanması sonucunda pazar değerinin artması
önemli ve etkin bir faydadır. Test ve devreye alma
uygulaması yapıldığı için; teknik performans ile
ilgili olarak yatırımcı nezdindeki tereddütlerin
ortadan kaldırılması, binanın kullanımı safhasında
beklenmedik bir durum yaşanma riskinin azaltıl-
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ması ve muhtemel kullanıcı şikâyetlerinin baştan
önlenmesi gibi faydalar, elektrik ve mekanik taahhüt firması olarak yaptığımız işin kontrol mekanizmasını güçlendirdiği gibi daha kaliteli ve layıkıyla
yapılmış işler ortaya çıkmasını sağlar.
Özellikle; binanın ömrünce belki sadece bir kez
çalışacak, ancak çalıştığı zaman fonksiyonunu
eksiksiz yerine getirmesi gereken (Yangınla Mücadele Sistemleri gibi) sistemlerin doğru çalıştığının güvence altına alınması, konfor veya enerji
giderleri ile ilgili olası düzeltici/geliştirici faaliyetlerin saptanması ve ilgili önlemlerin inşaat süreci
bitmeden alınmasına imkân tanınması yatırımcının
kaygılarını giderecek ölçüde önemli faydalardır.
Bu faydalar düşünüldüğünde; yatırımcıdan ve
tasarımcıdan test ve devreye alma işleminin daha
önemsenir hale getirilmesi için teşvik edici geliştirmeler beklemekteyiz. Ülkemizin mevcut piyasa
şartlarında, tasarım aşamasında test ve devreye
alma ekibinin dâhil olması veya böyle bir maliyeti
hesaplayıp organize olunması çak fazla tecrübe
edebildiğimiz bir durum değildir. Ancak bütün
taraflar için yapıcı sonuçları olan bu sürecin olmadığı durumlarda, ileriye dönük kayıp maliyetleri
hesaplandığında, test ve devreye almanın tasarım
aşamasında ortaya çıkartılması, kaybedilmesi
muhtemel olan bir bütçeyi geri kazandıracaktır.
Biz elektromekanik taahhüt firması olarak sektörden gelişen teknoloji şartlarının gerekliliğini göz
önünde bulundurularak çalışmalar geliştirmelerini
talep etmekteyiz.
En önemli katkı sağlanan konumlardan biri de müteahhit ve çözüm ortaklarıdır. Binanın kalitesinin
ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması,
uygulamadan kaynaklanmayan hataların gerçek
sebeplerinin tespit edilerek gerekli önlemlerin
belirlenmesi, yapım hataları ile ilgili düzeltici bir
faaliyet gerekiyorsa veya bir iyileştirici faaliyet
yapılacaksa şantiye kapatılmadan önce minimum
maliyetle yapılmasına imkân tanınması, teslim
ve kabul sürecini hızlandırması ve kolaylaştırması, teslim durumunun kayda geçmesi ve teslim
sonrası müşterinin olası haksız taleplerine karşı
koruyucu olması test ve devreye almanın sektöre
daha kesin çizgiler kazandırmasını sağlar.

Ayten DEMİRTAŞ
AE Arma-Elektropanç
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tığı iş planlaması ile öncelikleri belirleyip yapımcı
firma ile koordinasyon kurarak hem yapım işlerini
hızlandırmakta hem de gereksiz geri dönüşleri önlemektedir. Her ne kadar hem müteahhit hem de
yatırımcı firma kontrolörleri işin kalitesi ve planlamasını devamlı olarak kontrol etseler de işçiliğe
bağlı hatalar genellikle devreye almalar sırasında
ortaya çıkmakta, bu da bazen işin teslimini dahi
geciktirebilmektedir. Test ve devreye alma firması
bu konudaki aksaklıkları çok daha önceden tespit
edebilmekte ve işin teslimini kolaylaştırmaktadır.

Çünkü ülkemizin en büyük sorunlarından biri,
uygulamacının ve tasarımcının ayrıldığı ve işlerini
bitirdiğini iddia ettiği binaların, bırakın tasarım
kriterlerini, ortalama şartlarda dahi çalışamadığı
durumlardır.
Gelişen dönemde sektörde tasarımcı ve yatırımcıdan beklentilerimiz olduğu gibi, test ve devreye
alma firmaları ya da ekiplerinden de bazı beklentilerimiz söz konusudur. Bu ekiplerin kendi
firmalarımız bünyesinde ya da işveren cephesinde
olması bu beklentileri değiştirmeyecek aksine
geliştirecektir. Ülkemizde çok az sayıda bulunan
bu firmalardan, test, ayar ve dengeleme yöntem
ve prosedürlerinin uygulanmasında detaylı bilgi ve
deneyime sahip, güvenlik ve sağlık mevzuatları ve
prosedürlerine hâkim olmalarını bekleriz. Yatırımcı için, ilgili projenin tüm taraflarından bağımsız
kalmalarını bekleriz. Elektrik ve mekanik konulara
hakim, sistemlerin entegrasyonu ile ilgili konularda yorum yapabilme becerisine sahip olmalarını
bekleriz. Ölçümlerin kalite güvencesini sağlamak
için; eğitimli ve sürekliliği olan kadrolar ile çalışmaları tavsiye niteliğinde alınabilir.

Test ve devreye alma faaliyetleri henüz ülkemizde yeterince yaygınlaşmadığı için bu işin de bir
planlama dâhilinde yapılması gerektiği, kendi
aşamaları olduğu, zincirleme olarak faaliyetlerin
birbirinin peşi sıra gelmesi gerektiği her zaman
doğru tahmin edilememektedir. Bu nedenle de
test ve devreye alma faaliyetleri düşünülen zamandan daha uzun sürmektedir. Test ve devreye alma
planlaması, her ekipmanın ya da ekipman grubunun, sistemlerin devreye alınma tarihlerini ve aynı
zamanda gerekli işgücü ihtiyacını da kapsamak
zorundadır. Her işte olduğu gibi işgücü planlaması
ve dağılımı işin planlaması ile son derece yakından
ilgilidir. Devreye almadaki işgücünün anlamsız dağılımları işin yapılabilirliğini ve kalitesini doğrudan
etkilemektedir. Diğer disiplinlerin koordinasyonu
ve yapım planlamasının başarısı, devreye alma
çalışmalarının başarısını etkilemektedir.
Test ve devreye alma sürecinde ortaya çıkan
problemlerin ya da yetersizliklerin kaynağının
doğru şekilde tespit edilerek en kısa sürede çözüm
oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Uygunsuzlukların geç aşamada tespit edilmesi, çözüm
sürelerini uzatmakta ve maliyeti artırmaktadır. Ancak çoğunlukla yapımcı firmalar, işin yetiştirilmesi
telaşı içinde bu sorunlara yeterince eğilememekte,
dışarıdan bir göz olarak bakan test ve devreye
alma ekibi sorunların çözümü konusunda yatırımcı firmalara destek olabilmektedir.
Devreye alma sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar; işçilik kaynaklı, malzeme kaynaklı, ekipman
kaynaklı, proje ve hesap kaynaklı ve hatta yatırımcının öngörü hatalarından kaynaklanabilmektedir.
Test ve devreye alma faaliyetleri ne kadar erken
başlatılabilirse bu hataların fark edilmesi daha çabuk olacak ve çözümler de aynı oranda kolaylaşacaktır. Bu konuda uzman bir firma ile çalışılması,
çözümlerin süresini kısaltacak ve müteahhitlerin
elini güçlendirecektir.
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Uygulama safhalarında da bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Birçok projede, işin sonuna yaklaşıldıkça
ertelenmiş ya da proje değişikliği nedeni ile ortaya
çıkmış problemlerin tamamı, kısıtlı bir sürede çözülmek zorunda kalınmakta, test ve devreye alma
konusuna yeterli iş gücü ve mühendislik hizmetleri
ayrılamamaktadır. Test ve devreye alma ekibi, yap-

Test ve devreye alma hizmetleri ülkemizde henüz
çok tanınmıyor olsa da özellikle büyük yatırımcıların konuya verdikleri önem artmaya başlamıştır.
Test ve devreye alma faaliyetlerine bir denetimci
mantığı yerine, hem yapımcı hem de yatırımcının
yardımcısı, çözüm ortağı olarak bakmak, yaygınlaşmasının ve kabulünün önündeki engelleri
ortadan kaldıracaktır.

IÇI DIŞI BIR
YENI, GREEN T.HE SERISI EN 50541-1
STANDARDINDA ULTRA YÜKSEK VERIMLI
KURU TIP TRANSFORMATÖR.
LEGRAND’IN ÖDÜLLER KAZANAN*
SÜRDÜRÜLEBILIR ENERJI VERIMLILIĞI
ÇÖZÜMLERININ EN SON HALKASI.

* Green Brand for Residential Building Materials 2012, Greenest AV Manufacturer 2012.

Ayten DEMİRTAŞ
AE Arma-Elektropanç

Test ve devreye alma, uzman bir ekip tarafından
yapılması tavsiye edilen bir iştir. Ülkemizde bağımsız bir test devreye alma firmasının talep edildiği projeler çok fazla olmasa bile şirketimiz bünyesinde bulunan test devreye alma departmanımız
ile işlerimizi şartnamelerde yeni yeni belirtilmeye
başlanmış standartlara uygun yürütebiliyoruz. Bu
departman sorumlularının yaptığı bazı faaliyetler
vardır. Bu faaliyetler elektromekanik olarak aldığımız işlerin mümkün olduğunca az sorunlu devam
etmesini sağlar. Ayrıca asıl olan, tasarım kriterlerini gözeterek sistemlerin optimum çalıştırılması ve
işletmecinin minimum sorun yaşamasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirir. Firmamız bünyesinde
bulunan test ve devreye alma ekibi işbaşı yaptığında, öncelikle tesisin projelerinin incelenmesi, ekipman listelerinin çıkarılması ve ekipman listelerine
göre test ve devreye alma faaliyetleri için gerekli
işgücünün hesaplamasını yapar. İkinci aşamada
yapım planlamasına bağlı olarak ve diğer disiplinlerle gerekli koordinasyon sağlanarak “test ve devreye alma planlaması” oluşturur. Test ve devreye
alma planlamasının diğer disiplinler ile koordinasyonunun sağlanması bizim için büyük önem
arz etmektedir. Test ve devreye alma konusunda,
projenin büyüklüğüne bağlı olarak periyodik
“devreye alma koordinasyon toplantıları” yapılır ve
tüm disiplinler tarafından belirlenen devreye alma
planları paylaşılır ve öncelikler belirlenir. Öncelikler
konusu, devreye alma açısından çok dikkatli değerlendirilmelidir. Örnek olarak, elektrik bağlantısı
yapılmamış bir klima santralinin devreye alınması
mümkün olamayacağı gibi soğutma sistemleri
hazır olmadan IT cihazları çalıştırılarak devreye
alınamayacaktır. Dolayısıyla tüm disiplinler, tesisin
tam olarak devreye alınması için birbirlerine
alternatifsiz olarak bağlıdırlar ve son derece girift
bir ilişki halindedirler. Her disiplinin kendi devreye
alma planlaması açısından, kendi içinde öncelikleri
bulunmaktadır. Test ve devreye almanın detayları
dendiğinde, her ne kadar herhangi bir ekipmanın
devreye alınması için ölçülmesi gereken detaylar
ve reglaj çalışmaları belli gibi görünse de aslında
bu konu yatırımcının talepleri ile sınırlı kalmakta
ya da işi gerçekleştirecek olan devreye alma ekibi
ve yatırımcı/müteahhit arasında varılacak anlaşma
ile belirlenmektedir. Ancak bu konu, çoğu proje
firmasının teknik şartnamelerine giremediği için
yapılan test ve devreye alma tanımı çoğu zaman
haksız rekabeti de beraberinde getirmektedir.
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Bahsi geçen bütün bu kriterlerin faydaların ve
kolaylıkları göz önünde bulundurarak maliyetinin
göz ardı edilerek test ve devreye almanın tasarım
aşamasından başlayabilmesini temenni ediyoruz.
Ancak asıl ve en önemli sorun yatırımcı, proje
firması ve bizim gibi teknik müteahhitlik firmaları
üzerine düşen sorumlulukları yapabilmesi için
belirli standartların oluşturulması ya da uluslararası olan standartların kabul görüp uyarlanması
gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılmaması belirli
bir test ve devreye alma tarifinin ya da yapım
yönteminin eksik yapılması anlamına gelir.

Test & Commissioning Süreci

Organizasyon içinde bulunan bütün firmalar
üzerine düşeni yapsa bile asıl olan standartlaşmış
mesnet kabul edebileceğimiz doğruların tanımlanmamış ya da kabul görüldüğü teknik detaylar
belirtilmediği sürece bu düzenin bir ayağı hep
topal kalacaktır. Bunun için de elektrik tesisat
mühendisleri oda ve derneklerin test ve devreye
alma için standart ve yönetmelikler adına öncü
olmalarını talep etmekteyiz.
Test ve devreye almanın ülkemizde yer edinmeye
çalışması mesleki gelişim, meslek değerini koruma, mühendisçe yaklaşımlar adına çok güzel katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmalar meslek etiği ve
işin daha doğru yapılması için standardizasyona
zorlayacaktır. Her ne kadar yer edinme süresinde
farklı sorunları da beraberinde getirse bile mesleki
açıdan onur ve gurur verici gelişmelerdir.

Ayten Demirtaş
1989 Muğla doğumlu Ayten Demirtaş, ilk, orta
ve lise eğitimlerini Muğla’da tamamlamıştır.
2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümüne başlamış ve son sınıfta satış mühendisi olarak tesisat sektörüne
giriş yapmıştır. Yoğun bir iş ve okul temposu
ile geçirdiği üniversite hayatını, 2011 yılında
mezun olarak tamamlamış, mezuniyet ardından saha mühendisliği ve şantiye şefliği gibi
görevlerde çalışmıştır. 2013 yılında AE ArmaElektropanç firmasında saha mühendisi olarak
başladığı görevine, yurtdışında(Azerbaycan)
devreye alma mühendisi olarak devam etmiştir. 2014 yılında başladığı İstanbul Teknik
Üniversitesi Enerji Enstitüsü-Enerji Bilim ve
Teknoloji bölümünde yüksek lisans çalışmaları devam etmektedir. Halen AE Arma-Elektropanç firmasında iş hayatına devam etmekte
olup Kalite Kontrol ve Test & Devreye Alma
Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Söyleşi

Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
AE Arma-Elektropanç’ta Strateji, İş Geliştirme ve Sözleşmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. İTÜ inşaat mühendisliği mezunuyum. Amerika’da Illinois Institute of Technology’de proje yönetimi alanında yüksek lisans yaptım ve
profesyonel iş yaşantıma ABD’de başladım. 16 yıldır yapı sektörünün içerisindeyim. Batı ve doğu kültürleriyle farklı ülkelerde çalışma fırsatım oldu. Profesyonel
iş yaşantımın yanında akademik çalışmalarıma da devam ediyorum. Şu anda
Boğaziçi Üniversitesinde gayrimenkul finansmanı üzerine doktora tezi yazıyor ve
Yıldız Teknik Üniversitesinde misafir Öğretim Üyeliği yapıyorum. Ayrıca Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü’nün kurucu Yönetim Kurulu üyesiyim.
Firmanızdan ve firmanızın gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseder misiniz?
AE Arma-Elektropanç, geçmişi 80’li yıllara dayanan
iki büyük ve köklü firmanın 2001 yılında güçlerini
birleştirmesiyle kurulmuş olup yurt içinde ve yurt
dışında anahtar teslimi elektromekanik taahhüt
hizmetleri sunmaktadır. Dünyanın en büyük 250
müteahhitlik firması listesinde yer alan tek Türk
elektromekanik (MEP) taahhüt firması olarak
3000’in üzerinde çalışanı, dünyada kurulu 6 şirketi
ve 4 şubesi ile Türkiye, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Cezayir ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde bulunan toplam 22 projenin teknik
müteahhitlik işlerini yürütmekteyiz. Yıllara dayanan
tecrübemiz ve başarılı mühendislik çözümlerimizle, uluslararası bir teknik servis sağlayıcısı olarak;
çok amaçlı ofis-konut kompleksleri, eğitim ve ticaret yapıları, sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri, otel, turizm ve eğlence tesisleri, lüks konutlar,
endüstriyel tesisler ve hava alanları gibi çok çeşitli
fonksiyonel yapıların, teknik müteahhitlik hizmetlerini başarıyla gerçekleştirmekteyiz.
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Elektrik Taahhüt İşleri esnasında karşılaştığınız problemler nelerdir?
Taahhüt konusunda temel sorunların başında
uygulama projelerinin ve işveren kararlarının
imalat süreçleriyle olan senkronizasyonunda
yaşanan aksaklıklar ve gecikmeler gelmektedir. Özellikle sürenin kısıtlı olması ve müşterilere yapılan satışlar sebebiyle imalatın hızla
gitmesi gereken projelerde uygulama projeleri,
sahanın imalat programına uygun olarak
üretilememekte, bu da hem malzeme temin
programını hem de iş programını aksatmaktadır. Diğer bir sorun ise proje revizyonları ve
bunun mimari-elektrik-mekanik-statik proje
koordinasyonuna negatif etkisidir. Müşteri
beklentileri ve piyasa koşulların değişmesi sebebiyle proje revizyonu inşaat devam
ederken yapılabilir, bu doğaldır ancak bunun
için gerekli disiplinler arası koordinasyonun
sağlanması ve işveren kaynaklı değişiklikler
için gerekli ilave sürenin toplam iş süresine
yansıması konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
Türkiye’de Elektrik Taahhüt İşleri yapan
firmaların durumunu değerlendirir misiniz?
Elektrik taahhüt yapan firmaların özellikle yurt
içindeki işveren beklentileri ve aşırı rekabet
sebebiyle oldukça sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Piyasa fiyatlarının gerek enflasyon
gerekse döviz kurundaki aşırı dalgalanmalar
ve artışlar sebebiyle sözleşmelerin imzalandığı
tarihten iş bitim tarihine kadarki süreçte firmaları oldukça zorladığı bir gerçek. İşverenlerin
teklif alırken sergilediği aşırı tenzilatçı yaklaşım bu bağlamda elektrik firmalarının zarar
etmelerine sebebiyet verebiliyor. Doğru fiyat
verenlerin ilk başta yüksek bulunarak elenmesi
de bu firmalara sürdürülebilir iş alma konusunda da başka bir sorunu doğuruyor. Bu
durum, elektrik taahhüt firmaların yurt içinde
iş yapma konusunda isteksiz olmasına ve yurt
dışına yönelmesine sebep oluyor.
Elektrik Taahhüdü konusunda Türkiye’deki
Yasal Prosedürleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılabilecek düzenlemeler ve geliştirmeler konusunda Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nden beklentileriniz nelerdir?
Öncelikle ruhsat süreçlerinde elektrik proje
onaylarının mimari ve statik proje onayları
kadar dikkate alınması ve yapı ruhsatlarının
bütünleşik yapı tasarımı çerçevesinde tüm
projelere birlikte verilmesi sağlanmalı. Kağıt
üstünde bu şekilde yürütülmesi gerekir iken
pratikte ruhsat süreçleri mimari projelerin
onayı ile başlıyor ve daha imalat yeni başlarken bile bu projeler revize oluyor. Bu süreçle-

rin daha dikkatli yürütülmesi ve denetlenmesi
gerek. İkinci husus elektrik taahhüt dahil tüm
imalat süreçlerinde işverenlerin ihale, sözleşme ve uygulama aşamalarında keyfi uygulamalar yapmasının önüne geçerek uluslararası
kontrat türlerinin ve proje yönetim metodolojilerinin ülkemizde de yaygınlaşması için ilgili
devlet kurumlarıyla ve derneklerle ortak çalışma yürütülebilir. Son olarak, özellikle elektrik
taahhüt alanında son teknolojilerin takip edilip
ülkemize know-how kazandıracak nitelikli
mühendislik çözümlerini içinde barındıran
projelerle ilgili uluslararası işbirlikleri yaparak teknoloji ve bilgi transferinin sağlanması
faydalı olacaktır.
Proje Firmaları, Taahhüt Firmaları ve
Üreticiler arasındaki ilişkileri değerlendirir
misiniz?
Proje firmaları, taahhüt firmaları ve üreticiler arasında iç içe geçmiş güçlü bir bağ var
aslında. Proje firmaları, teknik şartnameleri
hazırlarken üreticilerle görüşüp üretim ve
ürünler açısından yapılan son yenilikleri teknik
şartnamelerine eklerler. Taahhüt firmaları
ise, proje firmalarının ürettiği projeleri kendi
tasarım ve mühendislik ekipleri ile gözden
geçirerek değer mühendisliği çerçevesinde ele
almakta ve alternatif çözümler sunmaktalar.
Burada üreticilerin de sistemsel bazda katkıları oldukça yüksek seviyede olur. Neticede
bir projede kullanılacak olan bir ürün, cihaz,
ekipman, sistem; doğru bir proje ve yetkin bir
uygulamacı sayesinde hayata geçebilmektedir.
Türkiye’de Yapı Tesisatı konusunda tüm Mühendislik Dallarının çalışmalardaki bütünlüğü sizce nasıl sağlanmalıdır? Firmanızın bu
bütünlükteki konumu nedir?
Bir yapıyı insana benzetirsek, yapının mimarisi
insanın şeklini, statik taşıyıcı sistemi iskeletini,
elektromekanik (MEP) sistemleri ise damarlarını oluşturur. Birini diğerinden ayırmak veya
her bir disiplini tek başına çözmek bu bağlamda çok başarılı sonuç veremeyebiliyor. Bu
sebeple gerek ön tasarım aşamasında gerekse
detaylı projelendirme ve uygulama aşamasında tüm disiplinlerin birlikte çalışması ve proje
süperpozisyonları başta olmak üzere tüm
teknik kararların birlikte alınması gerekir. Bu
durum, uygulama süreçleri için de geçerlidir.
İş programına uygun imalat yaparken birbirini takip eden farklı mühendislik dallarının
koordinasyonu, doğru bir proje yönetimi için
olmazsa olmazdır. AE olarak biz, bünyemizde
hem elektrik hem de mekanik mühendislik
disiplinlerini barındırıyoruz.
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AE Arma-Elektropanç Strateji, İş Geliştirme ve
Sözleşmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Levent SÜMER ile Söyleşi
Bu sebeple başta bu iki disiplin arasında çıkabilecek uygulama sorunlarını daha işin başında
bertaraf edecek bir teknik takımımız mevcut. Bu durum işverenler açısından da ciddi bir avantaj ve güven sağlıyor. Sahadaki uygulamada da elektrik ve mekaniği üstleniyor olmamız saha
koordinasyonunda ciddi kolaylıklar sağlıyor.

Son zamanlarda Bütünleşik Tasarım başlığı altında firmaların işveren ile birlikte hareket
ettiği görülmektedir. Bütünleşik Tasarımın gelecekte sağlayacağı faydalar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bütünleşik tasarım, yapının hayat döngüsündeki tüm faktörleri kapsayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yapıya ilişkin enerji ihtiyaçları, çevresel etkiler, malzeme ve
doğal kaynak kullanımları, atık yönetimi ve kullanıcı ilişkileri bir bütün olarak değerlendirilir. Az
önce bahsettiğim disiplinler arası koordinasyon, bütünleşik tasarımda olabildiğince üst düzeyde
sağlanır. Karar süreçlerinin proje başında ve tüm disiplinlerin katılımı ile yürütülmesi gerek
bütçe ve süre gerekse kalite bakımından projeye ciddi avantajlar sağlar. Üretimde yaşanan sorunlar en aza indirgenir ve projenin test ve devreye alma süreci sorunsuz tamamlanır. Proje
revizyonları azalır ve paydaşlar zamanlarını diğer disiplinlerin hataları veya eksiklerini tespit ve
bunun düzeltilmesi için beklemekten çok kendi işlerini daha başarılı ve verimli olarak yapma
konusunda harcar. Bu da daha başarılı ve sürdürülebilir projelerin yapılmasına olanak sağlar.
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Söyleşi

Genel olarak Elektrik konusunda Dünya’daki değişimleri ve gelişimleri geleceğimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Elektrik elektronik endüstrisi, teknolojik
gelişmelere paralel olarak oldukça hızlı gelişiyor. İnsanlar rutin e-mail kontrollerini,
profesyonel işlerini, bankacılık işlemlerini, seyahat planlamalarını, iş ve özel tüm
ihtiyaçlarını akıllı telefonlarla takip ediyor.
Akıllı bina kavramı ise çok daha önceleri
girdi dünyamıza. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte akıllı bina kavramında büyük
değişim ve gelişim gösteriyor. Bir evin
panjur ve cephelerinden ısıtma-soğutma
sistemlerinin kontrolüne, kendi enerjisini
üreten yapıların aydınlatmasından otomasyon sistemine herşeyin uzaktan mobil
olarak kontrol edildiği, bina güvenlik sistemlerinin şehrin emniyet ve sağlık birimleriyle anında iletişim kurduğu, deprem
dalgalarının afet koordinasyon merkezlerine erken uyarı sistemi ile iletildiği
ve elektrik-elektronik sistemlerin ön
planda olduğu/olacağı bir dönem içerisindeyiz. Bu bağlamda bu teknolojiye
uyum sağlayacak şirketlerin ayakta kalacağı ve yeni kuşaklara aktarılacağını düşünüyorum.
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Yüklenicilikte
Sözleşme Çeşitleri
Günümüzde yavaş yavaş yerini “Yüklenici” kelimesine bırakan “Müteahhit” kelimesi Arapça
kökenli bir kelimedir. Müteahhit, taahhüt eden anlamına gelmektedir. Yani bir işin yapımını
üstelenen, yüklenen kişi demektir. Bu anlamda da “Yüklenici” kelimesinin, “Müteahhit” kelimesinin yerini alması son derece doğru ve haklı bir gelişme olmuştur.
Yüklenici, kelime anlamıyla bir işin yapımını üstlenen kişi demiştik. Çağımızda yüklenicilik
kavramı, doğal olarak kişiler için değil de firmalar için kullanılmaktadır. Her ne kadar kelime
anlamıyla, yüklenici firmalar, üstlendikleri bir işi yapacaklarının sözünü veriyor olsalar da işin
yapımı esnasında hem işvereni hem de yükleniciyi koruyan, istenilen işi detaylarıyla ortaya koyan, kullanılacak malzemelerin ve istenilen hizmetin niteliklerini belirleyen, işin bedeli ve ödeme
konularını netleştiren resmi sözleşmelerin yapılması kaçınılmazdır.
Temelde, yüklenicilikte kullanılan üç tane sözleşme çeşidi vardır.
1- Götürü Fiyat (Lump Sum)
2- Birim Fiyat (Unit Price)
3- Maliyet + Kar (Cost plus Fee)
Günümüzde, farklı sözleşme çeşitlerine rastlanıyor olsa da genelde bu sözleşmeler, yukarıda
sayılan üç temel sözleşmeden türetilmiş alt gruplardır.
1- Götürü Fiyat Bazında Yapılan Sözleşmeler
Götürü, kelime anlamıyla herhangi bir ölçü biriminden bağımsız olarak bir işin yapımını toptan
anlamında ifade eder. Yani yüklenici, işvereniyle götürü fiyatla anlaşmışsa ne kadar malzeme
kullanırsa kullansın, ne kadar işçilik harcarsa harcasın işverenden alacağı bedel bellidir ve değişmez. Yani yüklenici tahminlerinde yanılır ve işi daha fazlaya mal ederse zarar etmiş olacaktır. Diğer taraftan maliyetlerini aşağıda tutarsa o oranda da kar etmiş olacaktır.
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Bu haliyle işveren açısından faydalı bir sözleşme
çeşididir. İşveren, yatırımını gerçekleştirmekte
olduğu bina için ne kadar harcayacağını önceden
belirlemiş ve ona göre pozisyonunu alma imkanı
bulmuştur. Yüklenicisi, işini düşük maliyetle bitirip
kar sağlamış olsa bile hesaplarını ona göre yapmış
olan bir işveren açısından bu durum bir şey değiştirmeyecektir.
Ancak bu sözleşme çeşidi, yüklenici açısından
en riskli olandır. Henüz sözleşmeyi imzalamadan incelemesi gereken çok konu vardır. Doğru
değerlendirmeler yapmak zorundadır. Her şeyden
önce yapılacak binanın uygulama projelerinin tam
ve eksiksiz olması gerekmektedir. Yüklenici, bu
projeleri kullanarak (ki bu projeler sözleşme eki
olacaktır) kendi keşif listesini çıkarmalıdır. Gerek
idari gerekse teknik şartnameyi iyi inceleyip orada
tanımlanan koşullara uygun fiyat vermelidir. Ayrıca mutlaka işin yapılacağı yeri bizzat görmeli, işin
yapımı sırasında çıkabilecek sürprizleri önceden
kestirmeye çalışmalıdır. Çok emniyetli fiyatlar
verdiği takdirde işi kaçırması, düşük fiyatlar verdiğinde de zarar etmesi söz konusudur. Yüklenici,
bir şekilde kazanç sağlayacağından eminse götürü
bazla iş almalıdır. Yoksa götürü işin doğası gereği
işverenle fiyat görüşme kanalları büyük ihtimalle
kapanmış olacağından yüklenici haklı da olsa
derdini anlatmakta çok zorlanacaktır.
Diğer taraftan, işveren açısından doğru teklif değerlendirmesi yapıp yüklenicisini doğru seçmesi
de önemlidir. Neticede teklifçi her firma, kendi
açısından bir değerlendirme yapacak, ona göre fiyat verecektir. En düşük teklif sahibine işi vermesi,
işverenin yararına olmayabilir. Yüklenicinin işin
altından kalkamaması, işverenin yatırımını tehlikeye atacak, belki işin süresini uzatarak maliyetlerini
arttıracaktır. Yüklenici, banka teminat mektubu
verse bile teminatının nakde çevrilmesi, başka
bir yükleniciye işin yaptırılması projenin sağlığı
açısından hiç arzu edilmeyecek şeylerdir.
Bu nedenle bazı ihalelerde en düşük fiyat veren
teklifler otomatikman elenir. Zaten yüklenicilere
gönderilen teklif dokümanlarında verilen bilgiler
yeterliyse, firmaların teklifleri belli bir fiyat aralığında olacaktır. Bu aralığın mümkün mertebe dar
olması teklif dokümanlarında istenen işin ne kadar
doğru tanımlanmasıyla orantılıdır. İşverenin,
bu aralığın içinde kalarak yüklenicisini seçmesi
kendisi açısından da riskleri azaltacaktır. Böylece
işin sonunda önceden pozisyonunu aldığı maliyetlerde işini tamamlayacak ve kendisi açısından da

sürprizler ve yol kazaları yaşanmayacaktır.
Götürü bazlı işlerdeki teklif hazırlama süreci ne
kadar zorsa işin uygulaması sırasındaki hakediş
hazırlığı da o oranda kolaydır. Hakedişler, her iki
tarafın da üzerinde antant kalacağı bir ilerleme
yüzdesi üzerinden ödemeye çevrilerek yapılır.
Böylece yüklenici, hakediş hazırlama kadrosunu, işveren de hakediş kontrol kadrosunu geniş
tutmak zorunda kalmaz.
Götürü bazlı işlerde, yüklenicilerin ister istemez
maliyetleri düşürme yolunda dürtüleri olduğundan maalesef bazı doğru olmayan yöntemlere
başvurabilirler. Mesela projelerde gösterilen bir
hattı bilerek çekmeyebilirler, bazı çap ve kesitlerde
teknik olarak doğru bile olsa onay almadan değişiklik yapabilirler, farklı markalar kullanabilirler,
vs. İşverenlerin, bu konuda kontrol mekanizması
oluşturması hem kendi projeleri açısından hem
de teklif aşamasında diğer rakiplerini elemiş olan
mevcut yüklenicinin haksız rekabetini engellemesi
açısından önemlidir.
Götürü bazlı işlerde, başta proje ve tanımlarda
eksik olmaması esastır. Ancak işin yapımı sırasında ilave iş çıkması olasılığı her zaman vardır. İlave
işlerin tanımı ve nasıl fiyatlandırılacağı sözleşme
aşamasında net olarak tarif edilmelidir.
2- Birim Fiyat Bazında Yapılan Sözleşmeler
Birim fiyatlı sözleşmelerde, işin yapımı sırasında
kullanılan malzeme ya da verilen hizmetin miktarı
sözleşmede belirtilen birim fiyatlarıyla çarpılarak
fiyatlandırma yapılır.
Bu sözleşme çeşidinin, işveren açısından önemli
dezavantajı, maliyetini iş sonuna kadar kesin
olarak bilememesidir. Götürü bazlı işlerde eksiksiz
proje ve şartnamenin hazırlanması için geçirilen
zamanı beklemek istemeyen bir işveren, kısmen
hazır projeyle yola çıkmayı ve işin yapımına bir
an önce başlamayı arzu edebilir. Neticede yatırımcı, yaklaşık maliyetini bilmeyi yeterli görüp işe
başlama yönünde tercih yapabilir. Bu durumda
kullanılacak malzemelerin niteliklerinin ve yaklaşık
miktarlarının belirtildiği keşif listesi ile yüklenici
adaylarından teklif toplar. Her teklifçi firma tarafından aynı keşif listesi doldurulmuş olacağından
işverenin teklif değerlendirmesini yapması daha
kolay olacaktır. Ayrıca ihale süreci de o oranda
daha kısa olabilir.
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Bu durumda yüklenici açısından da teklifi hazırlamak nispeten daha kolaydır. Kendi keşif çalışmasına gerek duymadan işveren tarafından gönderilen
keşif listesini, her türlü malzeme temini, montajı,
firma genel giderleri ve karı birim fiyatlara dağıtılacak şekilde doldurur. İşveren, topladığı teklifler
arasından uygun olanını seçerek yükleniciyle
birim fiyat bazlı bir sözleşme imzalar. Söz konusu keşif listesi yardımıyla bulunan iş bedeli,
muayyen(tahmini) bedel olarak sözleşmeye yazılır.
Bu bedel kesin olmasa da mertebe olarak doğru
bir bedel olmalıdır. Taraflar, pozisyonlarını almak,
teminat ve avans miktarlarını belirlemek, işin
finansmanı konusunda ayarlamalar yapmak için
böyle bir rakama ihtiyaç duyarlar.
İşin yapımı sırasında, kullanılan malzemenin
miktarı sözleşmedeki birim fiyatlarla çarpılarak
hakedişlendirilir. Ancak bu sözleşme çeşidinde
hakediş hazırlanması ve kontrolü, götürü bazlı
sözleşme çeşidine göre çok daha zor ve detaylıdır.
Yüklenici tarafı hakediş hazırlayacak kadrosunu, işveren tarafı da hakedişleri kontrol edecek
kadrosunu oluşturmak durumundadır. Yüklenici,
işin yapımında kullanacağı malzemenin, şantiyeye girişinden montajının yapıldığı noktaya kadar
şantiye içindeki yolculuğunu hakedişinde belgeler.
Malzemenin şantiyeye giriş irsaliyesini ve montajının yapıldığı yerin ataşmanını hakedişine ekler ve
bunu her malzeme kalemi için yaparak bir anlamda her kalem malzemenin çetelesini tutar. Buna
karşılık, işverenin temsilcisi de tüm bu irsaliyeleri
ve ataşmanları kontrol eder, gerekli düzeltmeleri
yapar, hakedişleri onaylayarak, ödemenin önünü
açar. Yani götürü bazlı işte, teklif hazırlığı zor
hakediş çalışması kolayken birim fiyatlı işte, teklif
hazırlığı kolay hakediş çalışması zordur.
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Sözleşmede, işin yapımı sırasında kullanılacak
malzemelerin çoğunun keşif listesinde geçmesi
gerekir. Eğer kullanılan malzeme, keşif listesinde
bulunmuyorsa yüklenici yeni birim fiyat analizi
yaparak işverenin onayına sunar. Yeni fiyat analizlerinin nasıl yapılacağı sözleşmede işin başında
tanımlanmış olmalıdır. Tahmin edileceği üzere,
yeni birim fiyat analizi yapılan kalemlerin sayısı
arttıkça keşif listesinin doğrulu kaybolacaktır. Bu
da gerçek iş bitim bedelinin sözleşmedeki tahmini
iş bedelinden çok sapması olasılığını doğurur.
Bu nedenle işin başında kullanılacak malzeme
nitelik ve nicelik bilgilerinin mümkün mertebe
doğru olması gereklidir. Zaten yeni fiyat analizlerinin sayısı çok artmışsa, işin sözleşme çeşidi

daha başta yanlış seçilmiş demektir. Bu tür bir
işte maliyet+kar bazlı sözleşme çeşidi seçimini
yapmak daha isabetli olur.
Birim fiyatlı işlerde karşımıza çıkan “sabit birim
fiyat” ifadesi aslında sözleşmede işverenleri
korumak adına, yüklenicinin işin yapımı sırasında
fiyatların tanımını esnetip bazı hizmetlerin fiyata
dahil olmadığını iddia edip ilave taleplerde bulunmasının önünü kapatmak adına kullanılır. İşin
başından sonuna kadar tüm birim fiyatlar sabitlenmiş olup yüklenicinin her türlü giderlerini fiyatlara yansıtmış olduğu ve iş süresince değişiklik
talebinde bulunamayacağı anlamına gelir. Elbette
yükleniciden kaynaklanmayan gecikmelerden, iş
miktarının önemli oranda artıp eksilmesinden ve
diğer sebeplerden ötürü yüklenicinin, bazı ilave
taleplerde bulunması son derece doğaldır.
3- Maliyet + Kar Bazında Yapılan Sözleşmeler
Uygulamada, karşımıza çıkan sözleşme çeşitlerinden bir tanesi de Maliyet + Kar’dır. Bu uygulama
aslında yüklenicilerin sevdiği bir sözleşmedir.
İşin başında, sözleşmeyle bir oran belirlenir ve
yüklenici maliyetlerinin üzerine bu oran kadar
kar alır. Genelde işverenler, bir işi acilen yapmak
durumunda kaldıklarında bu yönteme başvururlar.
Proje, keşif, ihale, teklif değerlendirme vs. gibi
aktivitelere zaman ayırmadan hızlıca yüklenicisi
belirleyip tüm bu aktiviteleri yola çıktıktan sonra
yapmayı tercih edebilir.
Bu tür sözleşmelerde, işveren iş bitim bedelini
son ana kadar kesin ve net olarak bilemediği için
finansal anlamda pozisyon alması her zaman güçtür. Buna karşın yüklenicinin her maliyetine karışıp
her an ekonomi sağlama fırsatını elinde tuttuğu
için bir bakıma avantajlıdır. Bu durum, maliyetleri
analiz edecek bir kadroyu bulundurmasını da
gerektirir.
Hakediş dönemlerinde, yüklenici tüm maliyetlerini
belgeleyerek bir hakediş hazırlar. Buna sözleşmesel hakkı olan yüzdesel oranı da yansıtarak
hakedişini sunar. Sözleşmedeki ödeme şartları
paralelinde ödemesini de alır.

Yüklenicilikte
Sözleşme Çeşitleri
Bu uygulama, anlaşılacağı üzere yüklenici üzerindeki iş süresi baskısının öneminin azalmasına yol
açabilir. Neticede, yüklenicinin maliyeti bir şekilde karşılandığına göre işin süresinin uzamasının pek
de olumsuz etkisi olmayacaktır. Bu nedenle, işverenler üstten sınırlamalı, azalan katsayılı, sabit kar gibi
değişik sözleşme çeşitleri yapmaya yönelmektedirler. Mesela sözleşmede üstten bir limitle sınırlanır
ve bu limit aşılması halinde yükleniciye çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Ya da belli bir değer aşıldıktan
sonra yüzdesel kar oranı azalmaya başlayabilir. Ya da işin başından sonuna maliyet ne olursa olsun
yüklenicinin alacağı kar sabit kalabilir. Bu hallerde yüklenici süre baskısını üzerinde hissedip ve yüksek
karı en kısa sürede almaya gayret edecektir.
İşveren ve yüklenici açısından üç sözleşme çeşidinin de avantaj ve dezavantajlarını aşağıdaki gibi 3
kademeli çubuk grafik şeklinde özetlemeye çalışırsak:

Götürü Fiyat Bazlı

Birim Fiyat Bazlı

Maliyet + Kar Bazlı

Götürü Fiyat Bazlı

Birim Fiyat Bazlı

Maliyet + Kar Bazlı

İşin uygulanmasına başlanması
noktasındaki işverenin aciliyeti
İşin uygulamasının bitirilmesi
noktasındaki işverenin aciliyeti
Uygulama öncesi proje, ihale dokümanı hazırlığı içeriği ve süresi
Teklif değerlendirme süresi
İşveren açısından iş bitim
bedelinin netliği

Yüklenicinin teklif hazırlama
zorluğu ve süresi
Yüklenicinin teklifine yansıtacağı
emniyet katsayısı
Hakediş hazırlama zorluğu,
kadrosu ve onay süresi
Yüklenici üzerindeki işi
tamamlama süre baskısı
Yüklenicinin maliyetlerini
işverenle görüşme, derdini
anlatma kanallarının açıklığı
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Yüklenicilikte
Sözleşme Çeşitleri

Anahtar Teslim Fiyat (Turn Key Price)
Uygulamada, “Anahtar Teslim Fiyat” terimi çoğunlukla götürü fiyat bazlı sözleşme çeşidi anlamında
kullanılmaktadır. Aslında “Anahtar Teslim Fiyat” ifadesi işin kapsamını ifade eden bir terimdir. Bu
durumda yukarıda bahsedilen 3 sözleşme çeşidi içinde geçerli olabilecek bir ifadedir. Yani bir işi anahtar
teslim götürü fiyat bazlı yapmak, ya da anahtar teslim birim fiyat bazlı yapmak ya da anahtar teslim
maliyet+kar şeklinde yapmak mümkündür. “Anahtar Teslim Fiyat” terimini yanında sözleşme çeşidini
belirtmeden yalnız başına kullanmak eksik ifade olmaktadır.
Anahtar teslimi, işin en geniş kapsamını ifade etmenin kısa yoludur. İşveren, tıpkı bir otomobilin parasını ödeyip anahtarını aldıktan sonra çalıştırıp yola çıkabilmesi gibi anahtar teslimi bir işin sonunda tesisini faaliyete geçirebilmeli, hizmete hemen sokabilmelidir. İşverenin, tesisini bütün organlarıyla hizmete
sokabilmesi noktasına kadarki tüm işlerin yapılması kapsamı yüklenicinin sorumluluğundadır. Böylece,
sözleşme çeşidi ne olursa olsun işin sonu gelip “anahtarı” işverene teslim etmeden herhangi bir bahane
ile işini tamamladığını iddia edip işi bırakamaz.
Özetle, bir yatırımın gündeme geldiği ilk andan itibaren yatırımın nitelik ve niceliğinin ne kadar belli
olmasıyla orantılı olarak 3 çeşit sözleşme tipi kullanılabilir. Nitelik ve nicelik bilgileri doğrulukla hesaplanabiliyorsa işin götürü bazlı olarak yapılması, nitelik bilgileri tamam ama nicelikte bir takım muğlaklıklar
varsa birim fiyat bazlı yapılması, hem nitelik hem de nicelikte doğru bilgiler verilemiyorsa maliyet+kar
şeklinde yapılması daha doğru bir seçim olacak, her iki taraf için de kazan-kazan politikası uygulanmış
olacaktır. Projenin başta nitelik ve nicelik bilgilerinin tespiti yapılmadan rastgele sözleşme çeşidinin
belirlenmesi işi biraz şansa bırakmak olacak, bir taraf kazanırken diğer taraf muhtemelen kaybedecektir.

38

12. RLC Günleri’nin Ardından
‘Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği”
‘Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz
!’ sloganıyla yola çıkılan RLC Günleri bu
sene 23-24-25 Şubat 2016 tarihlerinde
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Fakültesi’nde bir kez daha sektörün nabzını
tuttu.
12. RLC Günleri’nde yeni konular ve yeni
fikirler bakış açısı adı altında elektrik, elektronik,
otomasyon, aydınlatma, otomotiv ve bilişim
konularını mercek altına alındı. Türkiye’nin ve
dünyanın önde gelen şirketlerinin sunumları,
alanında uzman akademisyen ve sanayicilerin katıldığı paneller, bunların yanı sıra teknik eğitimler,
workshop ve stant alanları ile yeniliklerle dolu 3
verimli gün geçirildi.
Sektörün öncü kuruluşlarından Bosch, RLC
Günleri’ne Platin sponsoru oldu. Ayrıca
Mercedes-Benz, EAE, Anel Grup, Prysmian
Group altın sponsor; ABB, Best Trafo, Siemens,
Yılkomer, Borusan Gümüş sponsor olurken,
Metro, ulaşım sponsoru olarak yer aldı. Bunların dışında RLC Günleri katılımcıları Philips,
Schneider Electric, Danfoss, Ortadoğu Enerji ve
destekçiler ETMD, GÜNDER oldular.
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Etkinliklerde üç gün boyunca Türkiye’de Sosyal İş Hayatı, Endüstride Led Aydınlatma Uygulamaları,
Akıllı Ev Sistemleri, Kariyer Yönetimi, AR-GE, Güneş Enerjisi, Nükleer Enerji gibi birbirinden farklı
konular işlendi. Gündemde olan konulardan biri olan ‘Enerji Verimliliği’ hakkında Schneider Electric’ten
Genel Müdür Yardımcısı Erhan Kaya ve Satış Mühendisi Mahmut Dede sunumlarını gerçekleştirdi.
Siemens’ten Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy’un gelecekte bizi nelerin beklediği ve adımlarımızı
nasıl atmamız konusunda Endüstri 4.0’ın önemini vurguladığı ‘Endüstri 4.0’ oturumu, herkes için etkili
bir konferans oldu.
Oturumlar dışında sergi alanlarında kurulan şirket stantları yoğun ilgi gördü. Şirket yetkilileri ile birebir tanışıp konuşma fırsatı yakalayan öğrenciler, aynı zamanda bu stantlara CV’lerini bırakma imkanı
buldular.
Etkinliğe başta Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 25 farklı
üniversite öğrencisi katılma fırsatı buldu.
Etkinlik, geçtiğimiz on bir senede RLC Günleri Etkinliğinin oluşturduğu temelin üstüne birçok farklı bakış
açısı getirerek ‘Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ unvanına bir kez daha ne kadar layık olduğunu
kanıtladı. RLC Günleri sahip olduğu tecrübe ve sektörde edindiği özel konumla oldukça başarılı bir yılı
geride bıraktı. 13.RLC Günleri’nin de oldukça başarılı geçeceğinin işaretlerini vererek sona erdi.

41

Selahattin KÜÇÜK
TÜPRAŞ – İzmit Rafinerisi

Seyyar Elektrikli Ekipman ve
Teçhizatın Kullanımında
Emniyet Gereklilikleri
Özet
Teknik ve pratik gerekçelerden kaynaklanan
nedenlerden dolayı geçici olarak, ancak değişen
periyot ve farklı sürelerde kullanımına ihtiyaç
duyulan ekipman, alet veya tesisat, yaygın
olarak seyyar veya portatif ekipman/alet, bunların kontrol ve beslemesinde kullanılan pano, fiş,
priz, kablo vb. yardımcı malzemeler ise geçici
tesisat elemanı olarak adlandırılır. Genel anlamda sabit bir elektrik tesisatına seyyar kablo,
fiş ve priz aracılığı ile bağlanan veya üzerinde
gerekli enerjiyi depo edebilen kaynak bulunan,
alçak gerilimli her türlü ekipman ve alet seyyar
veya portatif olarak adlandırılır [1,2,5]. Seyyar veya portatif olarak adlandırılan ekipman ve aletler
ile bunların beslemesinde kullanılan tesisat elemanları zaman zaman yer değiştirir, kullanıma alınır
veya devre dışı edilir. Konutlarda kullanılan mikser, elektrik süpürgesi, ütü, saç kurutma makinesi,
tost makinesi, su ısıtıcıları, ofislerdeki bilgisayar besleme kabloları, faks ve fotokopi makinaları,
bahçe düzenlemesinde kullanılan çim ve dal biçme makineleri, endüstriyel temizleme ekipmanları,
ekipman veya tesisat montajında, imalatında kullanılan matkap, çeşitli kesici ve delici aletler kaynak
makineleri, zımpara ve taşlama aletleri, seyyar lambalar, inşaatlarda kullanılan seyyar mikserler,
asansörler ilk akla gelen seyyar ekipmanlar, portatif aletler ve bunların bağlantı, kontrol ve beslemesinde kullanılan pano, fiş, priz ve kablo gibi tesisat elamanlarıdır.
Seyyar ekipman/alet ve tesisat elemanları, sabit ekipman/alet ve tesisata nazaran, zaman zaman
yer değiştirmesi, yapılan işin gereği kontrolsüz ve özensiz kullanılmasından kaynaklanan nedenlerden dolayı arızalara, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek kazalara sebep olma olasılığı daha
yüksektir. Bu nedenle bu tür ekipman/alet ve tesisatın periyodik olarak izlenmesi, denetlenmesi,
sürekliliğinin ve güvenirliliğinin kontrol edilmesi gerekir.
Kayıt altına alınan arıza/kaza raporlarından elde edilen bilgilerden, elektrik kaynaklı kazaların yaklaşık dörtte birinin seyyar ekipman/alet ve tesisatlardan kaynaklandığı sonucu elde edilmiştir [2 ]. Bu
kazaların önemli bir kısmı da canlıların tehlikeli temas gerilimine maruz kalmalarına, yani elektriksel
çarpılmalarına neden olmuştur.
Bu çalışmada seyyar veya portatif olarak adlandırılan ekipman/alet ve tesisattan kaynaklanan kazaların asgariye indirilmesi için alınması gerekli tedbirler anlatılacaktır. Tedbirler sabit tesisata veya
geçici olarak kurulan kaynaklara bağlanacak elektriksel ekipman/alet ve tesisatın her türlü can ve
mal güvenliğini tehlikeye düşürecek, çevreye zarar verecek boyutlara ulaşmadan önlenebilmesi için
alınması gerekli tedbirleri de kapsayacaktır.
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1. Giriş
Seyyar ekipmanların/aletlerin ve tesisatın kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus,
bunların hangi amaç ve ortamda kullanılmak için
imal edilmiş ise, bu amaç ve ortamlarda kullanılmasıdır [1]. Bir masa lambasının seyyar lamba
olarak, kuru ortamlar için imal edilmiş bir aletin
nemli ve su içeren ortamlarda kullanılmayacağı
gibi.
Seyyar veya portatif ekipman/alet ile bunların
uzantı ve eklentilerinin ilgili tesisatta meydana
getirebileceği bir sorunun pratik, hızlı, ekonomik
ve kolay önlenebilmesi, bunları çalıştırmadan
önce mümkünse her seferinde gözle kontrol
edilmesi ile sağlanabilir. Yapılan araştırmalar
göstermiştir ki seyyar alet ve ekipmanlardan
kaynaklanabilecek sorunların %95’i kullanımdan
önce yapılacak göz muayenesi ile tespit edilebilir
[3].
Ofis ve benzeri düşük riskli ortamlarda yaygın
olarak kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi ve faks
makinesi gibi aletlerin genelde seyyar olan kablo
ve fişlerine gelecek mekanik darbe, daha hareketli
kullanım gerektiren örneğin matkabın besleme kablosuna ve fişine göre daha azdır. Matkabın kablosu
ve fişi, işin yapım tekniği gereği, kullanım esnasında
sık sık yer değiştir, çekme gerilmelerine, burulma
kuvvetlerine maruz kalır. Dolaysı ile kablo ve fişin
zarar görme olasılığı yüksektir. Bu nedenle kontrolünün yukarıda bahsedilen ve örnek olarak verilen
ofis malzemelerine göre daha sıklıkla yapılması
gerekir. Ancak matkap çalışma şartlarından dolayı
daha büyük risk grubu oluşturduğundan, hem
çift izoleli olmalı hem de kuru, temiz ve elektriksel
iletken özelliği olmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ise mal, özelliklede ıslak zeminlerde can güvenliğini
büyük ölçüde tehlikeye düşürür. Ofis, otel, karavan
ve konutlarda kullanılan portatif alet ve ekipmanlar,
montajdaki kadar olmasa da, yoğun kullanılmaları
durumunda kablo, priz, fiş gibi bağlantılarda ise
mekanik darbenin yanında gerilime maruz kalarak,
elektriksel sürekliliğin ve izolasyon bozulmasına,
kısa devre gibi tehlikeli akımların oluşmasına dolayısı ile can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürerek
bazen de yangınların çıkmasına neden olur.
Elektrik ve tehlikeleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olmayan personel tarafından kullanılan elektrikli
ısıtıcı, fan, çay ve kahve makinaları gibi portatif,
taşınabilir aletlerinde periyodik kontrol ve testleri
Ek-1’deki programa uygun olarak yapılması gerekir.
Şayet kontrol esnasında belirlenen elektriksel
güvenlik kriterleri sağlanamıyor ise, tamir edilinceye
kadar kullanımdan kaldırılması gerekir.
Ek – 1’de verilen gözlem aralıkları ile test periyotları
tavsiye niteliğinde olup, resmi olarak istenen süreler
değildir. İşin niteliğine, kullanım sıklığına ve bu
aletleri kullanan personelin eğitim durumuna, tecrübesine göre süreler değiştirilebilir. Ancak süreler ne
olursa olsun gözlem ve testlerin bir programa göre
yapılması, gözlem ve testi yapan personel tarafından elde edilen bulguların ve ölçülen değerlerin
kayıt altına alınarak saklanması gerekir.

Seyyar olarak kullanılacak her türlü elektrikli ekipman veya teçhizatın kullanımı esnasında oluşabilecek olası tehlikelere karşı gerek imalat aşamasında
amacına uygun özel dizaynlar yapılmakta, gerekse
kullanım aşamasında önleyici amaçlı uyarılar
işletme/kullanım kılavuzlarında detaylı olarak
verilmektedir. Dolayısı ile seyyar olarak kullanılacak
elektrikli ekipmanın seçiminin doğru yapılması ve
işletme/kullanım kılavuzunun dikkatli okunması,
olası tehlikeleri en aza indirecektir.
Matkap, taşlama aleti, seyyar lamba ile portatif
mikserler gibi çok ağır şartlarda, montajlarda kullanılan alet ve ekipmanlar ile bunların beslemesinde
kullanılan kablo, fiş ve priz takımlarında fiziki darbelerin gelme olasılığı yüksek olup, dikkat edilmez
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2.0 Seyyar Ekipmanlar
2.1 Seyyar Ekipman Kullanımı
Seyyar ekipman ile bunları sabit tesisata geçici
bağlantısını sağlayan kablo, fiş gibi aksesuarlarının kullanımı esnasında fiziksel darbelere maruz
kalarak özelliklerini yitirmesi, can ve mal güvenliğini
tehlikeye sokması, sabit tesisata göre çok daha fazladır. Sabit tesisat hem imalat/montaj aşamasında,
hem de kullanım esnasında olası tehlikelere maruz
kalmaması için sabit korunaklarla güvenlik altına
alınmıştır. Elde taşınan veya elle kontrol edilen
elektrikli ekipmanların kullanımı esnasında oluşturacağı ilk risk, aleti taşıyan veya kullanan personelin
tehlikeli temas gerilimlerine maruz kalmasıdır.
2.2 Seyyar Ekipmanların İmalatları
İmalat veya kullanım gereği elle temas edilebilen
parçaları metal olan seyyar veya portatif aletlerin
metal kısımlarının dikkatli bir şekilde topraklanması
ve bu irtibatın kolay bozulmaması için özel önem
verilmesi gerekir. Bu tipteki Aletler “Sınıf I” olarak
bilinir. Metal kısmın topraklama irtibatının ortadan
kalkması durumunda, elektriksel bir kaçak halinde
metal parçalara dokunan personel gerilim altında
kalarak yaralanmalara, hatta sonu ölümle bitebilecek tehlikelere maruz kalırlar. Kullanım esnasında
mekanik darbelere ve gerilmelere daha fazla maruz
kalacak aletler ise, elektriksel kaçaklara karşı çift
izoleli imal edilirler ve bunlar
şeklinde etiketlendirirler. Bu tür aletler “Sınıf II” olarak bilinir. El ile
temas edilebilecek kısımların yalıtkan malzemeden
olması dolayısı ile topraklanmalarına gerek yoktur.
2.3 Kablolar
Seyyar aletlerin en fazla zarar gördüğü, mal
ve can kaybına neden olabilecek parçaları, bu
aletlerin beslemesinde kullanılan kablolardır.
Bu kablolar çok haraketli olmaları nedeniyle,
gerekli esnekliği sağlamak için damar iletkenleri ince telli ve çok damarlı imal edilirler.
Kablonun izolasyonu, keza gerekli esnekliği
sağlayabilmesi için kauçuk, lastik gibi malzemelerden yapılmıştır. Kablonun elektriksel
izolasyonunun bozulmasına, kullanımı dolayısı
ile kontrolsüz hareketleri nedeniyle çarparak,
sürünerek veya dokunarak kısa sürede yaşlanması, mekanik darbelere maruz kalması,
bükülmesi ve dolanması neden olabilmektedir.
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Kullanımı gereği besleme kablosunun yukarıda ifade edilen genel arıza kaynaklarının
yanında en çok karşılaşılan diğer bir arıza
kaynağı da, besleme kablosunun ekipmana
veya besleme kaynağına bağlandığı bölgeler-

deki fiş ve priz gibi bağlantı elemanlarındaki
tahribatlardır. Böyle bir bozulma tespit edilir
edilmez, kablo ve bağlantı elemanları tehlikeli
temas gerilimleri, ark şeklindeki atlamalar
oluşmadan yenileri ile değiştirilmelidir.
2.4 Kullanım Ortamı
Seyyar olarak kullanılan elektrikli ekipmanların kullanıldığı ortam, hem ekipman, hem
de bağlantı parçalarındaki yaşlanmanın daha
fazla darbelere maruz kalmasına doğrudan
etki eden önemli bir faktördür. Seyyar ekipman ve bağlantı parçalarındaki izolasyonun
bozulması halinde can ve mal güvenliğinin
tehlikeye düşmesi, ortama bağlı olarak önemli
değişiklikler gösterir. Toprak, beton veya
metal malzemelerden meydana gelen zeminler
elektriksel olarak iletken kabul edildiğinden
bir kaçak halinde oldukça risklidir. Kuru olan
ağaç, plastik, toprakla teması olmayan metal
satıhlar, portatif ekipmanların kullanılması için
nispeten güvenli sayılır.

Seyyar Elektrikli Ekipman ve Teçhizatın
Kullanımında Emniyet Gereklilikleri

2.5 Seyyar Ekipmanların Kontrol ve Bakımı
Seyyar olarak kullanılacak ekipmanlar ve aksesuarlarının seçimi, kullanım biçimi ne kadar düzgün yapılsa da, meydana gelecek arızalar ve sonrasında oluşacak tehlikeler, ancak bu ekipman
ve aksesuarlarının sürekli bakım ve kontrolleri ile önlenebilir.
Sınıf I’e giren elektrikli seyyar ekipmanların güvenliği, metal kısımlarının topraklama elektrotuna
kadar olan iletken sürekliliğinin ve doğru bağlantısının sağlanması ile elde edilir. Bu sürekliliğin yanında elektrot ile toprak arasındaki geçiş direncinin de standartların öngördüğü değerin
altında olması gerekir. Dolayısı ile Sınıf I’e giren seyyar elektrikli ekipmanları kullanan personelin güvenliği, ancak bu irtibatın korunması ile sağlanacağından, topraklama sürekliliğinin
toprak geçiş direnci de dahil sık, sık kontrol edilmesi gerekir. Seyyar elektrikli aletlerin bakımı,
gereğine göre gözle kontrol, test, tamir ve değiştirme faaliyetlerinin bir veya birkaçını kapsar.
Bakım ile aletin kullanıma hazır olup olmadığı, değil ise gerekli iyileştirici tedbirin şekli belirlenir. Rutin kontrol, gerekiyor ise test, seyyar elektrikli ekipmanın emniyetli ve güvenli kullanımı
için önleyici tedbirlerin önemli kısımlarıdır.
Elektrikli ekipmanların bir iş öncesi bakımı,
- Ekipmanı kullanacak tarafından yapılan ön kontrol,
- Bu tür bakımlar için eğitilmiş personel tarafından rutin olarak yapılan gözle kontrol,
- Konusunda uzman yetkili personel tarafından yapılan kontrol ve testler,
ile sağlanır.
Seyyar elektrikli el aletlerinin kullanıldığı işin/bölgenin veya sahanın yöneticisi, yukarıda ifade
edilen kontrollerin etkili olarak yapılıp yapılmadığını, oluşabilecek tehlikelerin neden kaynaklandığını ve oluşma sıklığını kontrol etmelidir.
2.5.1 Gözle Yapılabilecek Kontroller
Seyyar elektrikli el aletlerini kullanacak personelin, bu alet ve bağlantılarında oluşabilecek bir
bozulmadan dolayı ilk etkilenenin kendisi olacağı, başkalarına veya çevreye zarar vereceği bilinci oluşturularak, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda eğitilmelidir.
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Gözle tespit edilebilecek kusurlar, eksikler,
uygunsuzluklar [2];
- Ekipmanın kablosunda oluşabilecek çeşitli
şekillerdeki bir tahribat,
- Ekipman girişinde veya kablosunun bağlantı
noktasındaki fiş, priz gibi tesisat elemanlarındA
çatlak, kırık veya gevşeklikler,
- Standart dışı irtibatlar, ekler ve bağlantılar,
- Ekipmanın kullanım ortamına (ıslak, nemli
tozlu, yağlı vb.) uygunsuzluğu,
- Aşırı ısınmadan oluşabilecek eğilme, bükülme,
renk değişme vb. farklılıkların varlığı,
olarak söylenebilir.
Yukarıdaki kontroller, ekipmanın kullanımından
önce ve kullanımı esnasında yapılmalı, herhangi
bir farklılık görülür veya tespit edilirse ilgili yönetici haberdar edilmeli, ekipman hemen devre
dışı edilerek besleme kaynağından ayrılmalıdır.
Kontrol birimi, arızalı ekipmanı etiketleyip,
bakımı yapılıncaya kadar tekrar kullanılmasını
önlemelidir.
Seyyar elektrikli el aletlerinin en önemli bakım
süreci, deneyimli personel tarafından rutin olarak yapılan gözle kontrollerdir. Bu kontrollerde
ilk etapta çok sık karşılaşılan arızaların oluşup,
oluşmadığı araştırılmalı ve bakıma bu arızaların
giderilmesi ile başlanılmalıdır.
Riskleri kontrol etmek ve kullanıcı kontrollerinin yapılıp, yapılmadığını izlemek için sorumlu
teknik personel amacına uygun ve sistematik
kontrol teknikleri geliştirmelidir. Yukarıdaki
paragrafta gözle yapılan kontrollere ilaveten,
kullanıcının can güvenliğini tehlikeye düşürecek,
mala ve çevreye zarar verecek olası arızaların
önüne geçmek için;
- Ekipmanın besleme devresinde toprak kaçak
akım rölesinin mevcudiyetinin kontrolü,
- Fiş içindeki bağlantıların, topraklama dahil
sürekliliğinin ve doğru yapıldığının kontrolü,
- Fiş içindeki bağlantılarda, eksik ve yanlış
bağlantılardan kaynaklanan herhangi bir renk
değişikliğinin kontrolü,
yapılmalıdır.
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Gözle Yapılan rutin kontroller için seyyar elektrik
ekipmanın kullanım yerinden uzaklaştırılması
gerekmez. Seyyar elektrikli ekipmanların kontrol
ve testlerini yapan deneyimli personel, ekipman
ve bağlantılarında olası bozuklukların nelere
sebep olacağı konusunda bilgi sahibi olan ve
aynı çalışma grubunda bulunan teknik personel-

den biri olmalıdır. Bu iş için atanan personel bilgi
ve tecrübelerinin, yetkisinin, olası tehlikelerde
nereye kadar etkili ocağı konusunda da yeterli
birikime sahip olmalıdır. Yetkili personel kontrol
ve testlerin hangi sıra ve sıklıkta yapılacağı konusunda anlaşılabilir, kolay kullanılabilir kontrol
listeleri geliştirmelidir.
Kontroller düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.
Kontroller arasındaki süre, ekipmanın tipine,
kullanım şekline, yerine ve ortama göre değişir.
Örneğin ağır endüstriyel tesislerin imalat ve
montajlarında kullanılan seyyar elektrikli aletlerin
kontrol aralığı, ofis ortamında kullanılanlardan
daha sıklıkta olmalıdır. Kontrol aralığı için standart bir değer vermek doğru değildir. Her iş ve
alet için kontrol aralığı, ilgili personelin tecrübesi
ile belirlenir. Arızaların tipi, oluşma şekli ve oluşma sıklığı, yönetimin gerekli tedbirleri alması için
gerekli verilerdir.
Elde edilen verilerden yararlanarak;
- Ekipmanın, konu iş için doğru seçim olup
olmadığına,
- Ekipmanın kullanılacağı ortamda ilave koruma
tedbirlerine gerek olup olmadığına,
- Ekipmanın yanlış kullanılıp kullanılmadığına,
karar verilebilir.
2.5.2 Testler
Daha önceki paragraflarda verilen kontrol ve
gözlemlerin düzgün ve düzenli yapılması halinde
çok daha tehlikeli arızalar, kazalar önlenebilir. Ancak
yoğun ve kötü şartlarda kullanılan seyyar elektrikli
ekipmanların kablosunda, bağlantı noktalarında ve
bizzat ekipmanın kendisinde bozulma, zarar görme
ve arıza çıkma ihtimali yüksektir.
Ekipmanın metal kısımlarının topraklamasında
kullanılan topraklama iletkeninin, besleme kablosunun izolasyon sürekliliğinin veya görünen/görünmeyen yüzeylerde oluşan çeşitli kirlenmelerin bir
tehlike oluşturup, oluşturmayacağına gözle yapılan
kontrollerle her zaman karar verilemez. Bu nedenle
periyodik olarak ekipman, kablo ve bağlantı parçalarının kontrol ve testinin birlikte yapılması, olası bir
tehlikeyi önlemenin en güvenli yoludur.
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Kontrolü test ile devam ettirmekle;

2.5.3 Kontrol Sonuçlarının Kaydı

- Gözle tespiti yapılamayacak hasarların olup,
olmadığı,

Seyyar elektrikli el aletlerinin belirlenen periyotlarda yapılan göz kontrollerinin ve test sonuçlarının
kaydedilmesi için her hangi bir yasal zorunluluk
olmasa da, aletin ve bağlantı parçalarının durumu
hakkında istenilen durum bilgisinin zamanında alınabilmesi için kayıt edilmesi faydalıdır. Bu kayıtlar,
seyyar elektrikli aletin başka bir kullanıcı tarafından
tereddüde meydan vermeden kullanılması için
yeterli güvencedir.

- Tamir, değişiklik veya benzeri işlemlerin ekipman
veya parçalarında emniyetsiz bir durum
yaratıp, yaratmadığı, tespit edilebilir.
Testlerle birlikte;
- Kabloların polaritesi,
- Koruma değerlerinin uygun seçimi,
- Kablo ve damar iletkenlerinin bağlantılarının
düzgünlüğü,
- Ekipmanın kullanılacak ortama uygunluğu,
kontrol edilir.
Gözle yapılan kontrolü genelde ekipmanı kullanan
ve daha önce bu tür kontrolleri yapan personel olabilecekken, testleri yapacak ve elde edilen sonuçları
değerlendirecek elemanın, ölçülen elektriksel
değerler konusunda bilgili ve deneyimli olması, bu
tür testler için eğitimli olması gerekir.
Seyyar elektrikli el aletlerinin testini, ayrı ayrı veya
kombine test cihazları ( PAT, portable appliance
tester ) ile yapacak personel, test cihazlarının genel
sonuç ve detay verilerinden yararlanarak yorumlayacak şekilde iki grupta toplanabilir.
- Birinci gruptaki elemanlar; elektriksele değerler
konusunda fazla bilgisi olmayan, sadece test cihazının verdiği sonuç bilgisi “TEST GEÇTİ” veya “TEST
BAŞARISIZ OLDU” gibi sonuçlara bakıp, bir yere
kaydeden personeldir. Bu elamanlar, test edilen
elektrikli aletin hangi nedenlerden ve hangi seviyede testi geçemediğini yorumlayamazlar. Bu konuda
uzman personelden yardım almaları gerekir.
- İkinci gruptaki elamanlar; seyyar elektrikli el
aletlerindeki olası arızaları test cihazında bulunan
verilerden yararlanarak arızanın özelliği, önemi ve
yeri konusunda bilgi verebilirler. Bu personel, bu
tip arızalar için eğitilmiş olup, yeterli tecrübeleri de
olmalıdır.
Portatif elektrikli el aletlerinin oldukça iyi ortamlarda
ve eğitimli personel tarafından kullanılması halinde,
hem ucuz, hem pratik hem de işi aksatmaması gibi
nedenlerden dolayı sadece gözle yapılan kontrollerle yetinilir. Portatif elektrikli el aletlerin kullanıldığı
ortamın kirli, aletleri kullanan personelin az eğitimli
olduğu, endüstriyel tesislerin inşaat, montaj ve
bakım sahlarında gözle kontrollerin yanında elektriksel özelliklerinin, bu aletleri kullanan personelin
can güvenliğinin sağlanması, mal ve çevrenin
korunması maksadı ile test edilmesi gerekir.

Kayıtlardaki bilgiler seyyar ekipmanın daha önce
nerede kullanıldığı, ekipmanda hangi arızaların
meydana geldiği ve nasıl giderildiği hakkında bilgi
içereceği gibi, ekipmanın kullanım şartları göz
önünde bulundurularak doğru seçilip, seçilmediği
hakkında da ipucu verir.
Kayıtlar basılı olarak saklanabileceği gibi, elektronik
ortamda da tutulabilir. Yeni test aletlerinin kapasitesi çok sayıda veriyi depolayacağı gibi bilgisayarlara
kolaylıkla aktarmaya da imkan verecek tipleri de
vardır. Bilgisayar ortamındaki bilgilerden yararlanarak aynı elektrikli aletin çeşitli zamanlarda yapılan
ölçümleri arasında istendiğinde karşılaştırma yaparak, aletin son durumu hakkında bilgi edinilebilir.
2.5.4 Kontrol ve Testlerin Yapılma Sıklığı
Seyyar elektrikli aletlerde meydana gelebilecek
arızaları, personele, mala ve çevreye zarar vermeden önce tespit edebilmek için kontrol ve testlerin
yapılma sıklığı risk analizleri ile belirlenir. Bununla
birlikte seyyar elektrikli aletlerde meydana gelen
arızalar konusunda bilgi ve deneyime sahip uzman
kişilerin görüşleri, ekipmanı tedarik eden yapımcının ve ilgili ticari müesseselerin önerileri dikkate
alınarak, kontrol ve test aralıkları belirlenir.
Kontrol ve test periyotlarına karar vermede aşağıdaki faktörler de dikkate alınmalıdır.
- Elektrikli ekipmanın tipi, taşınabilir olup olmadığı
- Yapımcının ekipmanın kullanımı ile ilgili tavsiyeleri,
- Kullanım basitliği,
- Ekipmanın ömrü,
- Ekipmanın kullanım alanları ( tozlu, nemli vb. ) ile
ilgili bilgi,
- Ekipmanın kullanım sıklığı ve her periyotta kullanım süresi,
- Ekipmanın olası hor kullanımı,
- Değişikliklerin ve bakımın ekipmanda meydana
getireceği etkiler,
- Daha önce ekipman ile ilgili kontrol ve testlerin
analizi,
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Ek-1’de seyyar elektrikli ekipmanlar için önerilen
gözle kontrollerin ve testlerin yapılma sıklığı verilmektedir. Ek-1’de verilen periyotlar, ilgili ekipmanın öngörülen şartlarda kullanımı için ortalama
değerlerdir. Kullanım süresinin uzunluğu, ortam
şartlarının çok daha kötü olması halinde periyotlar
daha kısa olmalıdır. Bunun tersi olarak, daha az kullanılan ve çalışma koşulları daha iyi olan ekipmanlar için kontrol ve test aralıkları daha uzun olabilir
Kullanıcısı birden fazla olan ofis veya kamuya açık
alanlardaki seyyar elektrikli aletlerin kontrolü, bu iş
için görevlendirilmiş bir personel tarafından daha
kısa aralıklarla ve formel bir liste üzerinde işaretleme yapılarak gözle kontrol edilmelidir. Gerek kontrol aralığı, gerekse kontrol listesi bu tür ekipmanlar
hakkında bilgi ve tecrübesi olan tarafından hazırlanmalı, kontrolü yapacak personel eğitilmelidir.
Çok sayıda seyyar el aletinin kullanıldığı sağlık
merkezleri, oteller, ofisler vb. yerlerde birden fazla
kontrol ve test programı hazırlanmalıdır. Ofis
ortamı gibi yerlerde elektrikli ekipmanların mekanik
darbelere maruz kalması sık rastlanan bir olay
değildir. Örneğin “desktop” adı verilen bilgisayarlar
bir fiş ile sabit tesisata bağlı olduğu halde, ilgili personel yer değiştirmediği sürece hareket ettirilmez.
Dolayısı ile kablo ve fişinde elektriksel bir özelliğin,
elektriksel sürekliliğin veya izolasyonun bozulması,
normalde kolay değildir. Ancak “laptop” bilgisayarlar, gerek gün içerisinde, gerekse gün sonunda
sabit tesisata bağlanmakta ve sabit tesisattan
ayrılmakta olduklarından kablo, fiş vb. parçalarında
daha kısa sürede arızalar meydana gelebilmektedir.
Sonuç olarak bilgisayarların kullanım durumuna
bağlı olarak farklı kontrol periyotları hazırlanmalıdır.
Seyyar elektrikli ekipmanlar için gerek göz ile,
gerekse test aletleri ile yapılacak gerçekçi kontrol
aralıkları, başlangıçta yapılan kontrol sonuçlarına
bağlı olarak zaman içinde yeniden belirlenebilir.
Düşük çıkan arızalarda kontrol ve test aralıkları
uzatılırken, daha sık oluşan arızaları önlemek için
kontrol ve test aralıları kısaltılır.
2.5.5 Tamir ve Değiştirme
Seyyar elektrikli aletlerde meydana gelen arızalar ve
hasarlar, şayet yapılacak bakımlardan ve tamirlerden sonra emniyetli bir şekilde kullanılmasına
izin verilmesi, bu konuda bilgi ve deneyimi olan
personel tarafından yapılabilir.
Şayet bakım ve tamir sonucunda ekipmanın
emniyetli durumda olamayacağı garantisi verilemiyor veya tamir ve bakım için yapılacak masraflar
konu ekipmanın yenilenmesinden daha fazlaya
mal oluyor ise, ekipmanın yenilenmesine karar
verilir. Kablo, fiş, priz vb. bağlantı parçalarının
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zarar görmüş veya bir arızaya neden olduğu tespit
edilmiş ise, yenilenmeleri daha doğru olur. Elektrikli
aletlerin beslemesinde kullanılan kablolar mekaniki
darbelere, salınıma, sürtünmeye maruz kalmasından dolayı kısa sürede yıpranacağından, eski kablolar hiç tamir işiyle uğraşılmadan yenilenmelidir.
Yeni ve kısa kablolar zarar gördüğünde tamamen
yenilenme yoluna gidilirken, uzun kablolarda
zarar gören kısım uç tarafta ise kesilerek, sağlam
kısımdan ayrılmalıdır. Şayet zarar gören yer, yeni
kablonun orta yerine yakın bölgede ise tahribat
gören kısım kesilerek çıkarılmalı geri kalan sağlam
parçalar ise kablo birleştirme elemanları kullanılarak irtibatlandırılmalıdır. Şayet birleştirmede fiş-priz
takımı kullanılacak ise seyyar prizin gerilim kaynağına, fişin ise ekipman tarafına dikkatli bir şekilde
bağlanması gerekir.
3.0 Montaj Sahalarında Uygulamalar
3.1 Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Kaydı
İşveren veya taşeron tarafından montaj alanında
veya alanlarında kullanılacak her türlü seyyar
elektrikli el aletinin, panelin, kablo vb. ekipmanın,
bu ekipmanların kullanımı için onay veren birim
tarafından kayda alınması gerekir. Kaydı kolay
yapılanlar, standartlara göre imal edilen ve seri
numarası, üreticisi, özellikleri vb. karakteristikleri etiketlerinde yazılı olan aletler ve panolardır.
Sisteme tanıtımı yapılan alet ve aksesuarlar onay
verilip renkli barkod etiket vurulmak üzere kontrol
birimine teslim edilir.
3.2 Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Onayı
Kayıt sistemine tanıtımı yapılmış seyyar elektrikli
aletler ile aksesuarları, daha önceki paragraflarda
açıklanan görsel kontrollerin yapılması, mekanik
bütünlüğün (koruma siperliğinin bulunması vb.)
uygun bulunması ve yapılan testlerden geçmesi
halinde Ek -1’de verilen süreler için üzerinde tanımlayıcı numara, kullanıcı firma adı ve bir sonraki
test tarihi bulunan renkli barkod etiketi yapıştırılarak
ilgili personele teslim edilir. Barkod’un sökülmesi
veya bir başka bir ekipmanda kullanılması gibi
uygunsuzluklar ağır suç sayılacaktır. Gözle yapılan
kontrollerde önemli eksiklikler ve kusurlar tespit
edilirse, test işlemine geçilmemelidir.
Seyyar elektrikli aletler ile aksesuarları ve bağlantı
parçalarında onayın geçerlilik süresince kullanım
hataları, yıpranma, tadilat vb. nedenler ile oluşabilecek hasar, uygunsuzluk ve tadilat durumlarında,
firma sorumlusu hasar veya uygunsuzlukları
gidererek yeniden onay alacaktır.
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3.3 Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Beslemesi

Sonuç

Seyyar elektrikli aletlerin beslemesinde kullanılacak
ise pano, fiş ve prizin de alet ve ekipmanlar gibi ortama uygun olması gerekir. Sabit besleme kaynağı
ile seyyar panel arası kablo, zeminden çekilecek ise
mekanik darbelere karşı korumak için kısa tutulmalı, mümkünse fiziksel önleyici tedbirler alınmalıdır.
Kablonun sabitlenmiş dayanıklı bir borudan geçirilmesi, bantla çevrilmesi veya kablonun zırhlı seçilmesi belli başlı tedbirlerdir. Montaj sahalarında ekli,
bantlı kablo kullanılmamalıdır. Geçici pano veya
sabit kaynakla seyyar elektrikli el aleti arasındaki
kablo, bükülmeye, kırılmaya karşı gerekli esnekliği sağlamak için çok telli iletkenlerden ve lastik/
kauçuk izolasyonlu kablolardan olmalıdır. Kablo
uzunluğu olarak tercihen 5 m’yi geçmemelidir.
İhtiyaç halinde gerekli emniyet tedbirleri alınmak
şartı ile kablo uzunlukları daha uzun tutulabilir.

Seyyar elektrikli ekipman ve teçhizat ile bunların
eklenti ve uzantılarının gelişigüzel, çoğu zamanda
işin geçici olması dolayısı ile özensiz kullanıldığı
bilinen bir husustur. Bu şekilde bir kullanım sonucu
istenmeyen kazaların, arızaların meydana gelmemesi, bu çalışmanın ana temasını oluşturan kontrol
ve testlerin yapılması ile sağlanır. Girişte verilen
elektrik kaynaklı arızaların %25’inin seyyar elektrikli
ekipman ve teçhizattan kaynaklanması, referans
dokümanda göz önünde bulundurulduğunda, kontrol ve testlerin yapılmış olmasına rağmen ortaya
çıkın bir sonuçtur. Ülkemizde bu konuda herhangi
bir yetkin kurumun yayınladığı bir yönetmelik, tebliğ olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu
oranın, herhangi bir istatistiki bilgi olmasa da çok
yüksek olma olasılığı vardır. Resmi kurumlarda bu
tür kontrol, test mekanizması olmadığı gibi, konu
ile ilgili oda ve kurumsal şirketlerinde tatmin edici
bir izleme sistemine rastlanılmamıştır.

Bu durumda seyyar dağıtım panelini besleyecek
kabloya mekaniki bir darbe gelmemesi için;
- Toprağa, güzergah işaretlenmek şartı ile gömülebilir.
- Zemine, üzerinden herhangi bir ağırlık geçmeyecek ise kaymaya veya dolanmamaya karşı 2
metrede bir sabitlenmek şartı ile serilebilir.
- Açık arazide 2 metre aralılarla yerleştirilmiş metal
ve plastik desteklere asılmak şartı ile uzatılabilir.
Metal desteklerin kabloya temas ettiği yüzeyin
kabloyu zarar vermemesi, kabloda bozulma olması
halinde temas gerilimi oluşturmaması için plastik
veya lastik yalıtkan malzemelerden yapılması
gerekir.
- Montaj güzergahı müsait ise, kablo mevcut tesislere 2 metrede bir tutturulmak şartı ile asılabilir.
Gerek sabit, gerekse seyyar olarak kullanılacak
panellerin ana giriş şalterindeki kaçak akım rölesi
300 mA, her bir çıkıştaki kaçak akım rölesi ise 30
mA olmalıdır. Kaçak akım rölesi olmayan panel,
linye ve sorti çıkışlarının kullanımına müsaade
edilmemelidir.

Yoğun bir imalat, montaj ve hızla gelişen iş hayatının yanında, sayıları gün geçtikçe artan ve konutlarda kullanılan seyyar alet ve cihazların oluşturduğu
riskler göz önünde bulundurulduğunda, kontrol ve
test prosedürlerinin acilen hazırlanmasının ne kadar önemli olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.
Bu konuda en büyük görev, öncü olarak her zaman
olduğu gibi ilgili resmi ve gayri resmi kurumlara
düşmektedir.

3.4 Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Tank, Kazan
Gibi Kapalı Alanlarda Kullanılması
Tank, kazan vb. metal malzemelerden meydana
gelmiş, genellikle kapalı olan alanlarda aydınlatma
ve seyyar elektrikli el aletlerinin besleme gerilimi en
fazla 100V DC veya 42 V AC olacaktır. DC kaynak
kullanılıyor ise, “+” kutup topraklanmalıdır. AC
kullanılacak ise, metal ekipmanın dışına konacak
izole bir transformatör üzerinden enerji tahsisi
yapılmalıdır. Şüphesiz seyyar elektrikli el aletleri
işe ve ortama uygun olmalı, besleme kabloları çok
damarlı iletkenlerden dış kılıfı ise lastik veya kauçuk
malzemeden seçilmelidir.
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Seyyar Ekipman tipi veya
kullanıldığı iş ortamı

Kullanıcı Kontrolü

Gözle Kontrol

Gözle Kontrol +Test

Kiralık Ekipman

Gerekli değil

Kullanımdan önce ve sonra

Kullanımdan önce

İmalat ve Montaj işlerinde

110 V Haftalık
220 V Günlük / Vardiya değişiminde

İlk kullanımdan önce ve 3 Ayda Bir
İlk kullanımdan önce ve Ayda Bir

Endüstri

Günlük

Aylık
Haftalık
Kullanımdan önce ve
daha sonra 6 Ayda Bir

Ağır Endüstri

Günlük

Haftalık

Gereğine göre 6 / 12 Ayda Bir

Pil ile çalışan ve 20 V’dan düşük
gerilimli aletler

Gerekli değil

Çalışmadığında

Çalışmadığında

Çok Düşük gerilimle (50V’dan
az) çalışan aletler (Telefon vb.)

Gerekli değil

Çalışmadığında

Çalışmadığında

Ofis Ortamında (bilgisayar,
Monitör vb.)

Gerekli değil

1 / 2 Yılda Bir.

Çift izoleli ise gerekli değil,
aksi halde 5 Yılda Bir

Fotokopi, Fax vb. cihazlar

Gerekli değil

2 / 4 Yılda Bir.

Çift izoleli ise gerekli değil,
aksi halde 5 Yılda Bir

Çift izoleli, el ile taşınamayan
(fanlar, masa lambaları vb. )

Gerekli değil

2 / 3 Yılda Bir.

Gerekli değil

Çift izoleli, el ile taşınan aletler
(mutfak aletleri, ütüler vb.)

Günlük

Gereğine göre 6 / 12 Ayda Bir

Gerekli değil

Topraklı (Sınıf I) ekipmanlar
(su ısıtıcıları, yer temizleyicileri
vb.)

Günlük

Gereğine göre 6 / 12 Ayda Bir

1 / 2 Yılda Bir

Halka açık yerler, Otel vb.

Görevli personel

3 Ayda Bir

Yılda Bir

Kablolar, fişler vb. uzantı
elemanları

Günlük

Yılda Bir

2 Yılda Bir

Gereğine göre 6 / 12 Ayda Bir
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Ozan GÜLTEKİN / Kontrol Ürünleri Pazarlama Uzmanı
ABB Alçak Gerilim Ürünleri

Ortam sıcaklığı, 24 saat boyunca yumuşak yolvericiyi çevresinde oluşan sıcaklığın
ortalama değeridir. Çoğu yumuşak yolverici 40°C’ye kadar çalışma akımında herhangi bir azalma olmadan çalışabilir.
Çalışma esnasında akımda herhangi bir düşme olmadan müsaade edilen ortam
sıcaklığı yumuşak yolverici modeline göre değişiklik gösterebilir. Bu bilgiler üretici
teknik kataloglarından mutlaka kontrol edilmelidir.
ABB yumuşak yolvericiler 40°C üzerindeki ortamlarda çalışacaksa çalışma akımındaki düşüş aşağıdaki formülden hesaplanabilir:
Ie azalma = Ie - (∆ T x Ie x 0.008)
Ie azalma = Azalma sonrası maksimum çalışma akımı
Ie

= Yumuşak yolvericinin nominal akımı

∆T

= Sıcaklık farkı

0.008

= Azalma faktörü

Örnek 1
PSTX105 yumuşak yolvericimizin 48°C ortam sıcaklığında nominal çalışma akımının ne olduğunu
hesaplayalım.
• PSTX nominal akımı: 106 A ‘dir.
• Ortam sıcaklığı: 48°C olursa
• 40°C üzerinde °C başına %0,8 akım düşmesi için
∆ T= 48 – 40 °C = 8 °C ise
Yeni akım= Ie - (∆ T x Ie x 0.008) = 106 – (8 x 106 x 0.008) = 99.2 A olur.
Yani 48°C’de 106A nominal akım isteniyorsa bir büyük boy yumuşak yolverici kullanılması gerekmektedir. (Aynı sıcaklıkta PSTX142’nin yeni akımı 132,9A olduğundan dolayı PSTX142 uygundur.)

52

Örnek 2
PSTX300 yumuşak yolvericimizin 46°C’de nominal çalışma
akımının ne olduğunu hesaplayalım.
• PSTX nominal akımı: 300 A ‘dir.
• Ortam sıcaklığı: 46°C olursa
• 40°C üzerinde °C başına %0,8 akım düşmesi için
∆ T= 46 – 40 °C = 6 °C ise
Yeni akım= Ie - (∆ T x Ie x 0.008) = 300 – (6 x 300 x 0.008)
= 285.6 A olur.
Yani 46°C’de 300A nominal akım isteniyorsa bir büyük
boy yumuşak yolverici kullanılması gerekmektedir. (Aynı
sıcaklıkta PSTX370’in yeni akımı 352,2A olduğundan dolayı
PSTX370 uygundur.)
Yüksek rakımlarda yumuşak yolverici kullanılırken basınçtan dolayı soğutma azalacağından nominal akımda düşüş
gözlenir. Çoğu markada 1000 m deniz seviyesinden yüksekliğe kadar akımda azalma olmadan yumuşak yolverici
üniteleri çalışabilir.
1000 m üzerinde aşağıdaki hesap yapılarak yeni nominal
akım hesaplanabilir. Hesaplanan yeni değer neticesinde bir
üst boy yumuşak yolverici kullanmak gerekebilir.
% Ie = 100 – (( x – 1000) /150 )
x = yumuşak yolvericinin bulunduğu yükseklik
Aşağıdaki grafik yumuşak yolverici akım düşüşünü hesaplamada kullanılabilir.
Örnek 3
PSTX300 yumuşak yolvericimizin 2500 m deniz seviyesinden yükseklikte nominal çalışma akımının ne olduğunu hesaplayalım.
% Ie = 100 – (( 2500 – 1000) /150 ) = 90
Ie=300 x 0.9 = 270 A (yeni nominal akım)
Bu da demek oluyor ki eğer deniz seviyesinden 2500 m yükseklikte 300A nominal akım elde edilmek isteniyorsa bir üst model yumuşak yolverici seçilmelidir. (2500 m yükseklikte PSTX370’in
nominal akımı 333A olduğundan PSTX370 uygundur.)
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Orhan BİLİCİ
EAE

Alçak Gerilim Tip Testli
Pano Sistemlerinde
Lisanslama
61439-1/2 olarak değişen alçak gerilim tip testli pano standartları yanlış algıyı beraberinde getirmiştir.
Tip test panolar için eski standart olan 60439-1‘ deki gri noktaları ortadan kaldıran, alçak gerilim panolarını daha kapsamlı
inceleyen ve tasarım doğrulama kurallarını şart koşan 614391/2 deki kurallar çok açık olmasına rağmen uygulamada
büyük eksiklikler yapılmaktadır.
Tip Testli Pano: 61439-1/2 standartlarına göre tip testleri
yapılıp sertifikaları alınmış ve tasarım doğrulama kurallarına
bire bir uyularak elektro-montajı yapılmış panolar.
61439-1 standardında 2 önemli tanımlama yapılmıştır.
Orijinal Üretici: 61439-1/2 standartlarına uygun olarak panonun tasarımını ve doğrulamasını yapan organizasyon.
Nihai Üretici (panocu): Orijinal üreticinin tasarım kurallarına
bire bir uyarak tasarım ve doğrulaması yapılmış panonun
elektro-montajını yapan ve sorumluluğu alan organizasyon.
Tip test şartlarının tam olarak yerine getirilebilmesi için;
panoyu üretip tip testlerini yaptırıp belgeleyen orijinal üretici
tarafındaki sorumluluklar kadar panonun elektro-montajını
gerçekleştiren nihai üreticinin de standartta belirtilen sorumluluklarını yerine getirmesi şarttır.
Orijinal üretici üretip, tip testlerini yaptırıp belgelediği panoları
için nihai üreticiye kendi tasarım ve montaj kurallarını hazırlayacağı dokümanlarla bildirmek durumundadır.
Yukarda yapılan tanımlamalara göre orijinal üreticinin ve nihai
üreticinin üzerine düşen sorumluluklar vardır.
Her şeyi ile tip testli panonun yapılabilmesi için her iki üreticinin de yukarda belirtilen sorumluluklarını tam olarak yerine
getirmesi şarttır. Her iki üreticinin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip getirmediği kontrol edilmelidir.
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• Elektromanyetik uyumluluk (EMU) (IEC 614391 - 10.12)
• Mekanik çalışma (IEC 61439-1 - 10.13)
Uygulamada kullanılacak tüm şalterlerin modellerinin pano içerisinde tip testlere tabi tutulmuş
olduğu sertifikalarla ispatlanmalıdır. (Örn: açık tip
şalter 6300 A - 4000 A vb. kompakt şalterlerde
1600 A den 100 A e kadar tüm şalterler testlere
dahil edilmiş olmalıdır)

Orijinal Üreticinin Sorumluluklarının Kontrolü
Orijinal üreticinin panolarının IEC 61439-1/2 standartlarına haiz olduğu sertifikalarla ispatlanmalıdır.
Panolarda sismik özellik isteniyorsa; panoların IEC
60068 standartlarında sismik yeterlilik testlerine haiz
olduğu sertifikalarla ispatlanmalıdır.
Panolarda iç ark isteniyorsa; panoların IEC 61641
standartlarında iç ark testlerine haiz olduğu sertifikalarla ispatlanmalıdır.
Testlerin yaptırıldığı laboratuvarın akreditasyonu ve
uluslararası geçerliliği belgelerle ispatlanmalıdır.

Pano tip testlerinin şalt malzemelerle birlikte
nominal akımda yapılmış olduğu sertifikalarla
ispatlanmalıdır. (Örn: testler 4000 A de yapılmış
ise o pano içerisinde 5000 veya 6300 A şalter
kullanılamaz)
Testlerde kullanılan şalt malzeme markası ile
proje kullanılacak şalt malzeme markasının aynı
olduğu sertifikalarla ispatlanmalıdır. (Örn: testler A
markalı şalt malzeme ile alınmış ise uygulamada A
markasının haricinde şalt markası kullanılmaz.)
Test sonuçlarına göre oluşturulmuş, nihai üreticiye panonun montaj şartlarını ve tasarım kurallarını
anlatan teknik kataloglara sahip olunduğu ispatlanmalıdır.
Nihai Üreticinin (Panocunun) Sorumlulukları

Panolara 61439-1/2 standartlarının ön gördüğü
aşağıda açıklamaları ve numaraları verilmiş tüm tip
testlerin yapılmış olduğu sertifikalarla ispatlanmalıdır.

Nihai üreticinin, Orijinal üretici tarafından yetkilendirilmiş olduğu imzalı ve kaşeli belgelerle ispatlanmalıdır.

• Malzeme ve bölümlerin dayanıklılığı
(IEC 61439-1 - 10.2)

Nihai üreticinin, orijinal üretici tarafından hazırlanmış olan tasarım doğrulama ve uygulama kuralları
kataloglarına sahip olduğu ispatlanmalıdır.

• Mahfazaların koruma derecesi
(IEC 61439-1 - 10.3)
• Yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu
uzunlukları (IEC 61439-1 - 10.4)
• Elektriksel çarpmaya karşı koruma ve koruma
devresinin bütünlüğü (IEC 61439-1 - 10.5)
• Anahtarlama cihazları ve bileşenlerin birleşimi
(IEC 61439-1 - 10.6)

Nihai üreticinin, elektro-montajını yaptığı panoların, tasarım doğrulamasını yaparak CE uygunluk
beyanı hazırladığı belgelerle ispatlanmalıdır.
Nihai üreticinin orijinal üreticinin tarif ettiği tasarım
doğrulama kurallarına uyup uymadığı orijinal
üretici tarafından kontrol edilerek panolar lisanslandırılmalıdır.

• Dahili elektriksel devreler ve bağlantılar
(IEC 61439-1 - 10.7)
• Harici iletkenler için bağlantı uçları
(IEC 61439-1 - 10.8)
• Di-elektrik özellikler (IEC 61439-1 - 10.9)
• Sıcaklık artış sınırları (IEC 61439-1 - 10.10)
• Kısa devre dayanımı dayanıklılığı (IEC 61439-1 10.11)
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Solar projelerde her zaman 4’lü korumanın önemi
oldukça önemlidir. Pasif Yakalama Uçları tasarımı
ve AG Parafudr tasarımının ardından en önemli
ikili topraklama ve eşpotansiyel sistemdir. Bir
solar projesinde Topraklama genel tanımı altında
birçok topraklama çalışması uygulanmaktadır.
Temel topraklaması, fonksiyon topraklaması,
işletme ve koruma topraklaması solar projelerde
adım adım uygulanır. Ancak asıl önemli olan tüm
farklı topraklamaların proje sonunda eş değer
dirence gelmesidir. Aksi durumda tesisinin uzun
yıllar içerisinde oluşacak hata akımlarından ve
ani gerilim darbelerinden kaçınması zor olacaktır.
Topraklama konusu kesinlikle teknik hesaplara
dayalı olarak gerçekleşmelidir. Toprak özgül
direnç değeri ölçülmeden, tesis dışında ki alanların özgül dirençleri var ise mevcut yapılan topraklama değerleri ölçülmeden tasarım ve uygulama
yapmamız doğru sonuçlar vermeyebilir. Öncelikle
olarak tesiste her metal donatının her noktanın
global toprak hattından faydalanması için hesaplar
dahilinde bir tasarım yapmak zorundayız. Risk
analizi sonucunda santral çevresinde bir ring hat
dönülmeli, risk analizi sonucunda çıkacak mesh
ölçülerine göre santral temelinde darbelerin kolay
dağılması için topraklama ağı örülmelidir ve
örülen ağ, çit, masa ayakları tüm temel donatılara

ulaşmalıdır. Yine hesaplar sonucunda belirlenecek topraklama çubuk sayısı toprak özgül direnç
değerine paralel olarak tasarlanmalıdır. Genellikle
ring hat boyunca kullanılan topraklama elektrotları
ve topraklama iletkenleri 80cm derinlikten itibaren
topraklanmalı ve filizleri yüzeye çıkarılmalıdır.
Temel topraklama sistem kurulumunda en dikkat
edilmesi gereken husus IEC 50164 Standardına
uygun ürün ve malzeme kullanılmasıdır. Çünkü
korozyon riski kısa sürede tesis topraklama direnç
değerlerini yükseltecektir. Bu nedenle antikorozif
ürünlerin seçilmesi, mümkün ise galvaniz iletken
seçilecekse 70mikron kaplama seviyesinin olması,
bağlantı elemanlarının 3mm kalınlığının altında
olmaması, mümkünse her bağlantı noktasında
korozyon bandı kullanılması son derece önemlidir.
Termokaynak ile bağlantı yapılması daha doğru
bir uygulama olacaktır. Ayrıca tüm kullanılan
ekipmanların ve bağlantı elemanlarının aynı cins
metalden oluşması önem arz etmektedir. Bimetal
etkiye karşı aynı cins materyal kullanımı önemlidir.

Topraklama sistemlerinde bakır kullanmamız
zorunlu değildir. IEC 62305 standardında da açık
olan tablomuzda yeterli kesit ve ölçülerde farklı
materyaller kullanılabilir. Galvaniz alaşımlı ve
paslanmaz çelik ürünler en ideal olmakla birlikte mgsi alaşımlı iletkenler korozyona karşı son
derece dayanımlıdır. Temel topraklaması tasarımı
yapıldıktan sonra tesiste Pasif yakalama uçlarının
yerleşimi ve dizaynı ardından da tesis zıt yönlerinde fonksiyon topraklaması yapılmalıdır. Fakat her
fonksiyon topraklaması spark gap sönümleyiciler
ile mutlaka eşpotansiyele alınmalıdır. Bu noktada
uzman mühendislerce tasarım ve uygulama yapılmalıdır. Paratoner kullanımının sakıncalı olduğu
GES Projelerinde paratoner topraklamasının eşpotansiyel alınmaması tam olarak risktir. Yıldırımdan
Korunma Sisteminde pasif yakalama uçları tercih
edilmeli ve eşpotansiyele alınmalıdır.
Trafoların İşletme ve Koruma topraklama direnç
değerleri ise son derece önemlidir. Trafo koruma
ve işletme uygulamaları ve direnç değerleri standartlarca belirlenmiş olup uzun yıllar göz önüne
alındığında tüm topraklama değerlerinin 1ohm
seviyesinin altında yapılması, korozyon bandı
kullanılması son derece önemlidir.Saha dağıtım

panoları ve toplama panolarının topraklamaları
kesinlikle farklı yapılmamalıdır. Eşpotansiyele
alınmalıdır. Bunun nedeni oluşabilecek yıldırım,
ani aşırı gerilim ve diğer hata akımları direncin
düşük olduğu panoya 25ns de akar ve bu noktada
olumsuz sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle
saha panoları, combinerbox topraklamaları, inverterler mutlaka global topraklamadan faydalanmalıdır. Tüm topraklama sistemleri kurulduktan ve
eşpotansiyele alındıktan sonra IEC 62305 standardı kapsamında eşpotansiyel kontrolü ve kalibrasyonlu cihazlarla ölçümleri yapılmalıdır. Bu noktada
uzman mühendislerce kontrol son derece önemlidir. Belirlenen 100 noktada direnç farkı 0,2ohm u
aşmamalıdır. Bu nedenle farklı lokasyon ölçümleri
son derece önemlidir. Ancak tasarım, uygulama,
santral çevresindeki özgül direnç farklılıkları farklı
çalışmaları gerektirebilir. Zaman zaman tesiste
risk atma noktaları oluşturulup direnç o noktada
kasıtlı olarak düşük tutulabilir. Bu özgül direnç
değerlerinin dengesiz olduğu sahalarda yapılmalıdır. Topraklama konusunda hesaplar, malzeme
seçimi, uygulama ve ölçüm aşamaları kesinlikle
uzmanlık dahilinde yapılmalıdır. Aksi durumda tesisin elektriksel anlamda uzun süre ayakta kalması
oldukça zordur.

IEC 60364 Standardı PV Santral Topraklama Şeması
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Solar Sistemlerde Topraklama ve
Eşpotansiyel Kavramı

A Yöntemi Topraklama Şeması

Zekeriya ŞİRİN, Can ALTINGÖZ, Barış SÖNMEZ, Ahmet Eren DEMİREL
Prysmian Group

Darbe ve Suya Dayanımlı Geliştirilmiş
Yangın Kablosu
Özet
Günümüzde yangın ortamında işlevini sürdüren, alevin yayılmasını önleyen, zehirli gaz çıkarmayan,
düşük duman yoğunluklu, korozif ortam oluşturmayan, halojenden arındırılmış kablolar konutlarda, iş
yerlerinde, altyapıda ve endüstride yoğunlukla kullanılmaktadır.
Kullanım alanı günden güne daha da artan yangına dayanıklı bu kablolar sayesinde daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulmaktadır. Yangın durumunda can ve mal kayıplarının önüne geçmek için bu
kabloların kullanımı büyük önem taşımaktadır.
Yangına dayanıklı kabloların kullanımının artması, kablo üreticilerini kabloyu daha da güvenli hale getirmek için çalışmalara yöneltmiştir. Yangın koşulları düşünüldüğünde yangın alarm kablolarının, alevlerin
yanı sıra suya ve darbeye dayanımı tartışmasız büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada geliştirilmiş
yangın alarm kablosunun yapısı ve uygulanan testler anlatılmaktadır. Geliştirilen kablo, yangına karşı
dayanımın yüksek seviyede istendiği alanlarda kullanıma uygun olup, sektörün en zorlayıcı yangın test
standartlarına karşı başarılı sonuçlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler
Yangın, Alev Yayılımı, Halojenden Arındırılmış, Kablo, Darbeye Dayanım, Suya Dayanım
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1. Giriş
Çeşitli nedenlerle meydana çıkan yangınlar hem
can hem mal kayıplarına yol açmaktadır. Yangınlar çoğu zaman bir kıvılcım ile başlayıp, hızlıca
yayılarak büyümektedir. Günlük hayatta kullanılan
birçok ürünün ana malzemelerinin alevi iletici
özellikte olmasının, yangının yayılmasını kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu da bilinmektedir.
Yangınla mücadele farklı şekillerde olmaktadır.
Yangının tespiti ve ihbar süresi yangını söndürmek için önemli parametrelerdir. İhbar süresinin
kritik olduğu öncelerden beri bilinmekte olup
geleneksel yangın alarm butonları ve yangın
söndürme aparatları okul, hastane vb. kalabalık
ortamlarda yıllarca çözüm olarak düşünülmüştür.
Geleneksel yangın alarm butonlarının yerini ısı,
duman ve çeşitli sensörler aracılığı ile erken uyarıcı görevi gören yenilikçi elektronik yangın alarm
sistemleri almaktadır. Elektronik yangın alarm
sistemleri ile ihbar süresinin minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemlerde kullanılan
yangın alarm kablolarının yangın altında devre
bütünlüğünü sürdürmesi önem taşımaktadır.

sinyal iletimini alev altında, hatta darbeli ve sulu
ortamda da gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Geliştirilmiş yangın alarm kabloları olarak adlandırılan yeni nesil yangın alarm kabloları, daha
güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasında
önemli yere sahiptirler. Darbeye ve suya dayanıklı
olmayan kabloların yangın ve yangın söndürme esnasında iletimi sağlayamadığı, kısa devre
arızalarının oluşmasına neden olabildiği yaşanan
üzücü olaylar ile tespit edilmiştir. Yeni nesil yangın söndürme sistemleri yangın anında görüldüğü
gibi yangını söndürmeye yönelik aktif olmaktadır.
Yangın alarm kablolarında aranan diğer özellikler
de, alev altında duman ve zehirli gaz çıkarmayan,
halojensiz yapıda olmalarıdır. Yangın anındaki
ölümlerin bir çoğunun boğulma ve zehirlenmelerden kaynaklı olduğu bilinmektedir. Yangın anında
oluşan duman ve alevler Şekil 1’de görülmektedir.

Yangının yayılmasını önlemek de yangının tespiti
ve ihbar süresi kadar önemli bir parametredir.
Gelişen teknolojiyle birlikte bina içlerinde kullanılan kablo çeşitliliği ve miktarları artmaktadır.
Kabloların yangının yayılmasında aracılık yaptığı
düşünüldüğünden, son yıllarda bina içi kabloların
alev iletmeme özellikte olması aranan bir standart
halini almıştır.
Alınan tüm önlemlere rağmen yangının çıkması durumunda, yangının hızlıca söndürülmesi
istenmektedir. Bunun için geliştirilen elektronik
kontrollü, sensörlü yangın söndürme sistemleri
insan gücünden bağımsız, risk taşımayan sistemler olarak güvenli çözüm sunmaktadırlar. Bu
sistemlerde çok sayıda elektronik cihaz birbiriyle
kablolar aracılığı ile bağlantılıdır.
Bu noktada yangın alarm kablosu olarak kullanılan
kabloların kalitesi kurulu sistemler kadar hayati
öneme sahiptir. Yangın alarm sistemlerinin yanında, yangın söndürme sistemlerinin de yaygınlaşması alarm sistemlerinde kullanılan kablolarda da
farklılaşma ihtiyacı oluşturmuştur. Yangın ortamı
simüle edildiğinde alevlerin dışında ortamda devrilen, düşen cisimlerin varlığı, yangın söndürme
sistemleri tarafından püskürtülen suyun olduğu
bilinmektedir. Bu koşullarda ortam kablolarının
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Şekil 1 Yangın sonrası söndürme çalışmaları
2. Kablo Dizayn
Yangın alarm kabloları yangın alarm sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Bu kablolar alev altında
çalışmasını sürdürecek özelliklere sahip, duman
çıkarmayan, zehirli gaz ihtiva etmeyen, sinyal
iletiminde kullanılan iç ortam kablolarıdır. Geliştirilmiş yangın alarm kabloları ile daha zorlu yangın
ortamında çalışabilecek, daha güvenli kablo
üretimi hedeflenmiştir.

Darbe ve Suya Dayanımlı
Geliştirilmiş Yangın Kablosu
c) Deney sırasında numune kabloya uygulanacak, yatay monte edilmiş alev kaynağı düzeneği.
d) Ani darbe üreten bir cihaz.
e) Su püskürtme düzeneği.
Şekil 4’te deney düzeneği gösterilmektedir.

düzeneğine monte edilir. 842°C’lik sabit sıcaklıkta
alev veren propan alev kaynağı düzeneği aktif
edildikten sonra elektrik besleme kaynağı devreye
alınmalı, ani darbe üreten cihaz çalıştırılmalı ve
deney süresi zamanlayıcısı başlatılmalıdır. 25 ±
0,2 kg’lık ani darbe üreten cihaz çalıştırma işleminden 5 dakika ± 10 saniye sonra ve ardından
5 dakika ± 10 saniye aralıklarla deney duvarına
darbe vurmalıdır.
Kabloların yangına karşı dayanıklılık sınıflandırması Ek D’de anlatılmaktadır. Performans kriteri güç
beslemesinin veya işaretin sürekliliğidir. Kablonun
fonksiyonunu sürdürdüğü süre, (örnek olarak; 15,
30, 60, 90 veya 120 dakika gibi) kablo sınıfının
belirlenmesini sağlamaktadır. Bu test sonucunda
kablolar PH30, PH60, PH90 veya PH120 olarak
sınıflandırılmaktadır.

Şekil 4 EN 50200 Test Düzeneği
Test edilecek numune en az 1200 mm uzunlukta
olup, elektriksel bağlantı için her iki ucundan
100’er mm kadar açılmış olması gerekmektedir.
Sembolik olarak “U” şekline getirilen kabloda
büküm noktalarında, kablo için deklare edilmiş en
düşük bükme yarıçapı esas alınır.
Kablonun dikey kısımları arasındaki mesafe yaklaşık olarak 475 mm olacak şekilde kablo deney

Darbe altında yangın testine ilave olarak EK E’de
anlatılan kabloya su püskürtülmesi testi, kablonun
sağlamlığını ve güvenilirliğini ileri seviyeye taşıyan
bir testtir. Standarda göre alev ile ani darbe 15
dakika boyunca uygulandıktan sonra, 0,8 ± 0,05
l/dk. debi ile su püskürtme başlatılmalıdır. Suyun
uygulanması deneyin son noktasına kadar devam
etmelidir. Bu şekilde toplam 30 dakika olduğunda,
kablo fonksiyonunu sürdürüyorsa testi geçiyor
anlamına gelmektedir. Testin grafiksel açıklaması
Şekil 5’te gösterilmektedir.

Şekil 5 EN 50200 Annex E Test Simülasyonu
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Zekeriya ŞİRİN, Can ALTINGÖZ, Barış SÖNMEZ, Ahmet Eren DEMİREL
Prysmian Group

JE-H(St)H FE180 kablo rumuzu ile bilinen yangın
alarm kablolarının yanında bina içi sinyal ve
kontrol kabloları olarak kullanılan LiHCH FE180,
LiHH FE180 gibi kablolarda da yangına dayanım
performansı önem kazanmıştır. JE-H(St)H FE180
yangın alarm kablosunun yapısında, iç ortamda
kullanıma uygun olarak izolasyon ve kılıf malzemeleri için duman ve zehirli gaz çıkarmayan
LS0H malzeme kullanımı tercih edilmiştir. Bakır
telden oluşan iletken üzerine alev bariyeri görevi üstlenen özel bant helisel olarak sarılır. Alev
bariyeri üzerine folye sarıldıktan sonra elektriksel
özellikleri karşılayacak kalınlıkta LSOH izolasyon
malzemesi püskürtülerek damarlar elde edilir.
2 çift kablo için damarların birlikte yıldız dörtlü
şeklinde bükülmesiyle, 4 çift ve üzeri kablo için
üniteler oluşturulması ve demetler halinde bükülmesi ile kablo çekirdeği oluşturulur. Bu çekirdek
üzerine tutucu ve koruyucu özellikte polyester
bant (opsiyonel) sarıldıktan sonra üzerine, ekranın
devamlılığını sağlamak üzere boylamasına kalay
kaplı bakır toprak teli ve 1 kat metal kısmı içe dönük, alüminyum kaplı polyester bant ekran sarılır.
Ekran üzerine turuncu renkli LSOH kılıf kaplanır.
Kablo katmanları Şekil 2’de gösterilmektedir.
LSZH dýþ kýlýf

Alu-Pes bant

Toprak teli

LSZH izolasyon

Bakýr iletken

Alev Bariyeri

Şekil 2 JE-H(St)H FE180 PH120 Annex E Kablo
Katmanları
Kablonun fiziki görünümü Şekil 3’te verilmiştir.
Burada iletkenler, damarlar, topraklama teli,

3. Yanma Testleri
Standart yangın alarm kablolarına uygulanan; IEC
60754-1/2 halojen asit gaz testi, IEC 61034-1/2
düşük duman yoğunluğu testi, IEC 60332-1-2
alev yayılma testi, IEC 60331-21 yangına dayanıklılık testi, EN 50200 darbeli yangına dayanıklılık
testinin yanında ilaveten EN 50200 test standardının ek E’si uygulanmıştır. Uygulanan testler
aşağıda anlatılmaktadır:
• IEC 60754-1/2: Yanma esnasında açığa çıkan
gazların korozifliği, pH ve iletkenlik değerlerini
ölçmek için yapılır. Olması gereken değerler: HCl
< 0.5 % , pH ≥ 4.3 , c ≤ 10µS/mm
• IEC 61034-1/2: IEC 61034-1/2 test standartı 1
metre boyundaki kablonun 3x3x3m (27m3) kübik
kapalı test odasında %90 etanol, %4 methanol
ve % 6 su karışımı yakıt ile yanması ile açığa
çıkan dumanın ışık geçirgenliğinin ölçümüne
dayanır. Işık geçirgenliği minimum %60 olmalıdır.
• IEC 60332-1-2: Yangın ortamında alev yayılmasını simüle eden bu testte, 25 mm den düşük
kablo çapı için alev, kabloya 45 derece açı ile 60
sn boyunca uygulanır. Yanan kısmın üst destek
noktasının alt kısmından en az 50 mm mesafeyi
koruması gerekmektedir. Aynı şekilde, alev ilerlemesi 540 mm’den fazla olmamalıdır.
• IEC 60331-21: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün test edildiği standart testtir. Bu testte en
az 750 derecelik bir ortamda 90 dakika boyunca iletimin devamlılığı istenmektedir. Bu test
Prysmian standardı olarak 180 dakika boyunca
gerçekleştirilmiştir.
• EN 50200: Bu standard, alarm, aydınlatma ve
haberleşme amaçları için acil durum devreleri
olarak kullanılması amaçlanan ve yangına karşı
dayanıklılığa sahip olarak tasarlanmış kablolar
için deney metodunu kapsar. Bu deney metodu,
iletken boyutları en fazla 2,5 mm2’ye kadar olan
metalik iletkenli, dış çapı 20 mm’ yi ve beyan gerilimi 600/1000 V’u geçmeyen kablolara uygulanabilmektedir. Deney sırasında ortam sıcaklığı 25 ±
15 °C olmalıdır.
Deney düzeneği beş temel kısımdan oluşmaktadır.

alüminyum folye ve kılıf katmanları detaylı görülebilmektedir.
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Şekil 3 JE-H(St)H FE180 PH120 Annex E Yangın
Alarm Kablosu Görünümü

a) Çelik desteklere bağlanmış ısıya dayanıklı
tutuşmayan malzemeden imal edilmiş, kablonun
üzerine monte edildiği düşey bir duvar.
b) Deney sırasında sürekliliği kontrol etmek için
uygulanan akımın kaynağı olan transformatör.

Darbe ve Suya Dayanımlı
Geliştirilmiş Yangın Kablosu
4. Sonuç
Can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yangına karşı alınan önlemler günümüzde boyut değiştirmiştir. Yangın alarm ve yangın söndürme sistemlerindeki gelişmeler, yangına dayanıklı kablo ihtiyacını
artırmıştır. Özellikle alarm sistemleri gibi kritik öneme sahip alanlarda kullanılacak kabloların, yangın
ortamındaki etkiler göz önüne alındığında, tam bir uyumluluk içinde güvenle çalışması beklenmektedir.
Mevcut yangın alarm kabloları EN 50200 standardına uygun yapılan darbeli, yangına dayanım testlerinde 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü korumaktadır. Geliştirilen yeni ürün, standart
yangın alarm kablolarının yanma performanslarının üzerinde, EN 50200 Ek E koşullarına da dayanım
sağlamaktadır. Yangın ve darbe etkilerine ilave olarak yanma sırasında kablo üzerine su efekti uygulanmış, böylece 15 dakika boyunca darbe ve 15 dakika boyunca da darbe ve sulu ortamda toplamda 30
dakika devre bütünlüğü korunmuştur. Yangın ortamında itfaiyeci hortumlarından ve yangın söndürme
sistemlerinden püskürtülen sular, kablonun alev ve darbenin yanında su ile temasına neden olmaktadır.
Su efektlerine karşı çözüm olarak geliştirilen bu kablo, standart yangın alarm kablolarına kıyasla daha
güvenli çözüm sunmaktadır.

5. Referanslar
• IEC 60754-1/2 Halojen Asit Gazı Miktarı Testi,
• IEC 61034-1/2 Duman Yoğunluğu Testi,
• IEC 60332-1-2 Tek Kablo Yanma Testi,
• IEC 60331-21 Gerilim Altında Yanma Testi,
• EN 50200 Kablolar / Acil Durum Devrelerinde Kullanilan Korumasiz Küçük Boyutlu Kabloların Yangına
Karşı Dayanıklılığı İçin Deney Metodu,
• TSEK 173 Kablolar - Haberleşme ve Bilgi İletimi İçin
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ABB, Modern Raylı Sistem Çözümlerini
Eurasia 2016 Fuarında Tanıttı
ABB, Eurasia Rail 2016 fuarında demiryolu
araçları ve altyapıları için kapsamlı elektrifikasyon ürünleri ve hareket sistemlerini ziyaretçilere tanıttı.

yan SACE Emax 2 devre kesici ve demiryolu
için özellikle üretilen geniş bobin besleme
aralıklı kontaktörler fuarın dikkat çeken ürünleri
arasında yer aldı.

Fuarda ABB’nin alçak gerilim şalt donanımları,
Enviline güç depolama sistemleri, Bordline
konvertörler, modüler asenkron cer motorları
başta olmak üzere demiryolu araçları ve altyapıları için sunduğu kapsamlı ürün ve sistemler
ziyaretçilere sunuldu.

ABB’nin kompakt, dayanıklı ve yüksek performans özellikli modüler asenkron cer motorları
ise “tek platform, birden çok tasarım” yaklaşımıyla üretiliyor. Bu yaklaşımda her bir motor,
standart parçalar ve çok sayıda konfigürasyon
seçeneği sayesinde kullanım amacına göre özel
olarak tasarlanabiliyor. Bu sayede mühendislik
aşamalarından ve üretim sürelerinden önemli
derecede tasarruf sağlanıyor.

ABB’nin demiryolu teknolojisinde sunduğu
ürün ve teknolojilerinin en önemli özeliği
elektrik enerjisi tasarrufunda yüksek değerlere
ulaşmasıdır. Dünyada hızla artan enerji talebine
karşı ABB, geliştirdiği tüm ürünlerinde enerji
tasarrufunu ön planda tutuyor. Raylı sistemler
için üretilen Bordline konvertör ve Enviline güç
depolama sistemleri enerji tasarrufunda yaklaşık %10’ları aşan avantaj sağlarken, motor
üzerindeki baskıyı azaltarak bakım maliyetlerinde önemli azalma sağlıyor.
Dünyanın birçok demiryolu projesinde, demiryolu araç ve istasyonlarında kullanılan
ABB elektrifikasyon ürünleri arasında devre
kesiciler, panolar, röleler, sigortalar ve bağlantı elemanları bulunuyor. ABB’nin standında
ziytarerçilere sunulan ve yaklaşık %20’lerde
enerji ve kurulum süresinden tasarrruf sağla-
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Gelecek on yılda yüksek hızlı trenler, bölgesel
ulaşım, yük taşımacılığı ve kentsel raylı sistem
ağını geliştirmeyi planlayan Türkiye raylı taşımacılık pazarı için ABB’nin sunduğu demiryolu
araçlarına ve altyapısına yönelik güç ürünleri,
güvenilirlik ve yüksek performans sayesinde
demiryolu projelerinde önemli roller üstlenmeye devam edecektir.
ABB (www.abb.com) kamu, sanayi, ulaşım ve
altyapı alanındaki müşterilerinin performansını arttırırken, çevre etkilerini azaltmalarını
mümkün kılan güç ve otomasyon teknolojileri
lideridir. ABB Grup şirketleri 100 civarında
ülkede yaklaşık 135,000 çalışanı ile faaliyet
göstermektedir.

AE Arma-Elektropanç İngiltere’de İş Yapan
İlk Türk Teknik Müteahhitlik Firması Oldu

Üç kıtada dokuz ülkede hizmet veren lider teknik müteahhitlik firması AE
Arma- Elektropanç faaliyet gösterdiği coğrafyalara İngiltere’yi de kattı.
AE Arma- Elektropanç 11-15 Grosvenor Crescent Rezidans projesiyle
İngiltere’ye giren ilk Türk teknik müteahhitlik firması oldu.
Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması
AE Arma- Elektropanç İngiltere’nin en lüks ve
pahalı rezidansı olma özelliğine sahip 1115 Grosvenor Crescent Rezidans projesinin
elektromekanik (MEP) taahhüt hizmetlerini
üstlendi. Yeni projesiyle birlikte İngiltere’ye ilk
giriş yapan Türk teknik müteahhitlik firması AE
Arma-Elektropanç oldu.

rak, tarihi dokunun modern hayatla harmanlandığı projede, yenilenen kısımlarda kullanılan
malzemelerle de yerel mimari geleneğine
bağlı kalınacak. Buckhingam Sarayı ve Hyde
Park’a oldukça yakın bir lokasyonda yer alacak
projede, modern rezidans dairelerin yanı sıra;
dinlenme ve spor tesisleri ve otopark alanları
da olacak.

Londra’nın en lüks bölgelerinden
Westminister’ın Belgravia bölgesinde yer alan
projede, Birleşik Krallık’ın en soylu ailelerinden
biri olan Grosvenor’lara ait malikânenin tarihi
dokusu korunarak rezidansa dönüştürülmesi
planlanıyor. Bölge korunma kriterlerine uyula-

Ana müteahhitliğini Ant Yapı UK’in üstlendiği proje, Birleşik Krallığı’n görkemli tarihini
Londra’nın lüks ve renkli hayatıyla birleştirecek. 2017 yılında bitmesi hedeflenen 11.250
m2’lik kapalı alana sahip projenin kontrat
bedeli ise 16 milyon 352 bin ABD doları.
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Medeniyetler Şehri Hatay’ın Arkeoloji
Müzesine Ateksis Dokunuşu
Dünya’nın mozaik mirası yönünden ikinci zengin müzesi Hatay Arkeoloji Müzesi’nin
Yangın, CCTV, Acil Anons Ve Kartlı Geçiş Sistemleri Ateksis tarafından Hayata Geçirildi
Antik Çağ’da “Orientis Apicem Pulcrum” (Doğu’nun
Kraliçesi) olarak anılan ve güncel ismini Atatürk’ün
verdiği, yaklaşık olarak 2300 yıllık bir geçmişi olan
Antakya’da ilk yerleşimin tarihi M.Ö. 8000’e kadar
uzanır.
Şehri, İskender’in ölümünden sonra imparatorluğunu
paylaşan komutanlarında Seleukos kurmuştur. Daha
sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi Tolunoğulları,
Aksitler, Hamdanogulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk
egemenliklerine girmiştir. Şehir, Yavuz Sultan Selim’in
Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine geçmiştir.
1937’de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş,1939’da
Hatay, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.
Marcellinus’un “Dünyada hiç bir kent, ne topraklarının bereketi, ne de ticaretteki zenginliği bakımından
bu kenti geçemezdi” dediği Antakya, Amik Ovası’nın
güneybatı kıyısında, Önasya’nın üç önemli yolunun
birleştiği ve bu yolların batıya Akdeniz’e yönlendiği
noktada yer alır.
Tarihi boyunca çeşitli inançlara sahip pek çok millete
ev sahipliği yapan Hatay bölgesinde çok sayıda şair,
bilim adamı ve sanatçı yetişmiş, zaman içinde zengin
bir kültür birikimi meydana gelmiştir. Bu birikimin
izlerini, etkilerini bugün de tarihi yapılarda, müzelerde
eser olarak; toplum yaşayışında sanat, basın-yayın
etkinlikleri ya da adet, gelenek, görenekler halinde
görmek mümkündür. Ayrıca tarihi boyunca çeşitli dinlerin, inançların bir arada yaşadığı Hatay bu özelliğini
bugün de korumakta; İslam, Hıristiyanlık ve Musevi
inançları iç içe yaşamakta; cami, kilise ve havra yan
yana varlıklarını ve fonksiyonlarını sürdürmektedir.
Toplumun sahip olduğu ortak kültür nedeniyle inanç
farklılıkları Hatay’da kültürel yapının bir zenginliği
olarak kabul edilmiştir. Bu kültürel yapıya ev sahipliği
yapmış olan Hatay, UNESCO tarafından ‘’Barış Kenti’’
olarak seçilmiştir.
Tarihi, kültürü, medeniyetleri, doğası, zengin mutfağı
ve turistik mekânları ile ülkemizin en büyük zenginlik-
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lerinden biri olan Hatay, aynı zamanda dünyanın ikinci
en büyük mozaik koleksiyonunu barındırır.
Mozaik koleksiyonu zenginliği yönünden dünyada
ikinci, para koleksiyonu yönünden ise üçüncü sırada
yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi’nin yangın, CCTV, acil
anons, kartlı geçiş sistemleri ile özel alanlardaki görsel
sunum ve ses sistemlerinin tedarik ve devreye alma
işlemlerini gerçekleştirdik. Saha mühendislerimizin
bahsi edilen sistemlerde devreye alma işlerini sürdürdüğü projede, estetik ve kalite anlayışına uygun ürün
ve çözümler kullanılmasına özen gösterildi.
Tarihi mozaikleri ve diğer sanat eserlerini içinde barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi’ne, Bosch ürünleri ile
güvenlik çözümleri sağladık.
Yangın Algılama Ve Acil Anons Sistemi
Müzeye, Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ve PLENA
Genel Seslendirme & Acil Anons ile güvenlik çözümü
sağlandı. Yangın panelinde yaklaşık 800 detektör ve 83
manüel alarm noktasına sahip sekiz döngü bulunuyor.
Kullanılan 500 hoparlör ile tahliye mesajlarının müze
alanında açık ve anlaşılır bir şekilde duyulması sağlanıyor. Dünya çapında 8.000’den fazla tesiste kurulu PLENA Genel Seslendirme ve Acil Anons sistemi, küçük ile
orta ölçekli uygulamalarda ideal bir çözüm sunuyor.
CCTV Çözümleri Ve Kartlı Geçiş Sistemi
Video gözetim sistemi, 175 DINION IP gece\gündüz kamerasından oluşuyor. Bu kameralar, ONVIF
uyumluluğu ve Bosch Entegrasyon Partner Programı
(IPP) sayesinde mevcut farklı marka video yönetim
sistemlerine kolayca entegre edilebiliyor. Kamuya açık
olmayan alanlar, 7 adet Bosch AMC2 Kartlı Geçiş ve
Kontrol Sistemi ve 53 adet kart okuyucu ile denetlenirken, kullanılan 150’den fazla hareket ve 70 perde
detektörü, eserleri hırsızlık ve saldırılara karşı koruyor.
Kurulan güvenlik sisteminin tamamı modüler tasarıma sahip olup sistem ihtiyaç duyulduğunda kolayca
genişletilebiliyor.

Teksan Türkiye’nin İlk Hibrit Güç Sistemi İle
Yenilikçi Çözümler Sunuyor
Sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı ve yaşamın
her alanını saran dijitalleşmenin etkisi ile bir
taraftan dünyanın enerji ihtiyacı artarken diğer
taraftan kaynaklar hızla tükeniyor. Günümüzde iş
ve yaşam alanlarımızda kullandığımız eşyaların
elektrikle ilişkisi düşünüldüğünde enerji sürekliliği
büyük önem taşıyor. Enerji sektöründe hizmet
veren şirketlerin büyük çoğunluğu sürdürülebilir
enerji çözümleri üretmek için kolları sıvamış
durumda…
Bugün Teksan olarak, doğalgazlı ve biyogazlı
jeneratör setlerimiz, yenilenebilir enerjide önemli
bir araç olan kojenerasyon ve trijenerasyon
çözümlerimiz ve hibrit güç sistemleri gibi birçok
doğa dostu çözüm üretiyor, dahası bu konularda
hatırı sayılır AR-GE yatırımları yapıyoruz.
1994 yılından bu yana tam 22 yıldır Türkiye enerji
sektöründe yenilikçi ürünlerimiz ve çözümlerimiz
ile hizmet veriyoruz. Teksan olarak ürün gamımıza Ar-Ge’deki başarımızın da bir göstergesi olan
Türkiye’de ilk ve tek dünyada ise sayılı olan hibrit
güç sistemimizi kattık. Enerji verimli ürünlerin gündem yarattığı sektörümüzde TÜBİTAK
işbirliğinde geliştirdiğimiz hibrit güç sistemleri
teknolojisinin önemli bir yer tutmasını bekliyoruz.
Enerjide sürekliliğin önem kazandığı günümüzde
tek başına rüzgar veya güneş enerjisini kullanmak
yeterli olmuyor. Birbirini tamamlayıcı özellik gösteren iki veya daha fazla enerji kaynağını birlikte
kullanma imkânı sunan hibrit enerji sistemlerinin
otomobilden stadyumlara kadar geniş bir yelpazede kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Teksan Ar-Ge ekibinin geliştirdiği hibrit güç
sistemlerimiz, güneş ve rüzgar enerjisi ile entegre
kullanımı sayesinde geleceğin sürdürülebilir enerji çözümlerine atıfta bulunan bir teknolojiye sahip.
Güneş ve rüzgar enerjisinin değişken doğasından
dolayı hibrit sistemlere sürekliliği sağlamak amacıyla dizel jeneratörler ilave ediliyor.
Özellikle şebeke enerjisinin olmadığı yerlerde
kullanım avantajı sağlayan hibrit güç sistemlerini
bu yönüyle yurtdışında daha çok telekomünikasyon firmaları tercih ediyor. Türkiye’de de telekomünikasyon firmalarından yoğun ilgi göreceğini
tahmin ediyoruz.
Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yakıt tüketimini yüzde 65
oranında düşüren hibrit güç sistemleri çevreye
duyarlı olduğu kadar ekonomik de bir yatırım
olarak dikkat çekiyor. Jeneratör çalışma süresini yüzde 80’e varan oranda azaltan hibrit güç
sistemleri, servis aralığının uzunluğu ve daha
az teknik personel ihtiyacı ile de işletim masraflarında tasarruf avantajı sağlıyor. Isı, karbon ve
gürültü emisyonunu azaltan teknik özellikleri ile
de öne çıkan sistem yatırım maliyetini 1,5 yıl gibi
çok kısa bir sürede çıkartıyor.
Ar-Ge yaklaşımımızı gözler önüne sermesi açısından da çok önemsediğimiz hibrit güç sistemlerimiz ile sektörümüze önemli katkılar sağlayacağımızı umuyoruz. Bugün Türkiye’de Ar-Ge’ye
yatırım yapan şirketler arasında 136. sırada yer
almamızı da yenilikçi ürün ve çözümler üretmek
konusundaki cesaretimize borçlu olduğumuzu
söyleyebiliriz.
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İş insan için büyük önem taşır. Mutlu ve
başarılı yaşayabilmenin en başta gelen koşullarından birisidir. İşsiz olmak çok zordur.
Aşırı çalışmak, işe esir olmak ise ondan daha
kötüdür. İş yaşama anlam katar, insanı üretken
tutar. Her yaşta, insanın bir işi olmalıdır. Ama
bu iş onun yaşına, konumuna, sağlığına, yeteneklerine uygun biçimde seçilmelidir.
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Aktif iş yaşamı biten, emekli olan veya fiziksel yetenekleri azalan bir insan bile hemen
kendine yeni bir uğraş edinmelidir. Belki bu

koşullarda yaptığı işten ve üstlendiği görevlerden para kazanmayacak, belki de cebinden ek
para harcayacaktır. Ama iş gibi bağlandığı bu
uğraş ister, hayır ve hizmet, ister hobi, isterse
birilerine yardım amacıyla olsun, onu yaşama
bağlayacak, hâlâ yararlı ve üreten bir insan
olmanın moralini kazandıracaktır. İşi olan insanın yaşamla bağları daha sıkı, umutları daha
yüksek, öğrenmeye, gelişmeye ve başarıya
olan istekleri daha fazla olur.

Profesyonel olarak yapılan her işin gerçek
amacı kazanmaktır. Kazanma arzusunu yalnızca
paraya yönlendirmek, çalışanı tek yönlü yapar.
İş yaşamı, çok yönlü, çok zevkli bir dünyadır.
Onun tüm renklerinden, yarattığı ilişkilerden,
verdiği yaşam deneyimlerinden, başarıyla
birlikte getirdiği mutluluklardan yararlanmak
gerekir. Örneğin birlikte çalıştığınız insanları
ezerek ve haklarına tecavüz ederek belki biraz
daha fazla para kazanılabilir. Ama severek,
sayarak, hak tanıyarak iş yapmak daha zevkli
ve daha huzurludur. Bunlardan birini seçmek
bize aittir.
Bir insan işini aynı zamanda bir zevk haline getirmediği takdirde, her sabah kalkıp istekle işe
gidebilmesi, başarılı olması mümkün müdür?
Zevk alınmayan bir iş; sevmediğiniz, bir arada
bulunmak istemediğiniz, görmekten rahatsız
olduğunuz bir insanla kurulan evlilik gibidir. İşe
gidiş insana, özlediği yuvaya kavuşma, hayran
olduğu eşle buluşma gibi zevk vermelidir.
Bizim şirkette öğlen yemeklerini yapan bir
hanım vardır. Yemek salonumuz küçük olduğu
için yarımşar saat ara ile üç kez yemek servisi
yapar. Bulaşıkları yıkar, çay, kahve isteyenlere gün boyu servis yapar. Yemek saatinde
şirket dışında olup geç kalanlara veya yemek
saatinden evvel şirketten ayrılacak olanlara
her istediği saatte yemek verir. “Hangi yemeği
istersiniz?” diye herkesin fikrini sorar. Sık sık
değişik yemekler dener. Her servisi gülerek
yapar. Yemekleri ev yemekleri gibi çok lezzetlidir. En büyük zevki, yemeklerinin beğenildiğini
hissetmesidir. Bir gün ona, “Her çalışanı evindeki misafir gibi ağırlıyorsun” dedim. “Bizim
ailemizde en zevk alınan iş misafir ağırlamaktır.
Maddi olanaksızlıklar nedeniyle evimde yapamadığım misafir ağırlama işini burada yapıyorum. Evimde ağırlamak kadar büyük bir zevk
alıyorum. Değişik yemekler deneyerek yemek
yapma zevkimi tatmin ediyorum Hizmet ettiğim
insanların beni sevdiğini hissediyorum. Ben
de onları seviyorum. Böyle bir ortamda bulunmaktan ve zevk aldığım bir işe sahip olmaktan
büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
İşinizden daha büyük zevk alabilmek için her
gün heyecanlarınızı tazeleyiniz. Öğrenme
alışkanlığınızı artırınız. Sürekli bir arayış içinde
olunuz. İşle birlikte kişisel gelişiminizi de
sağlayınız. İş yaşamında karşılaştığınız insanları eğer beğenirseniz onlarla sosyal yaşamı da

paylaşınız. İşte çıkan sorunları çabuk çözünüz.
Gecikmeler ve savsaklama işe karşı sevgisizlik
yaratır. İşinize yoğunlaşınız. Yetki verilmesini
beklemeden yetkilerinizi arttıracak başarılar
gösteriniz. İşyerinizdeki çalışma ortamını daha
zevkli hale getirecek düzenlemelere önderlik
yapınız. Üstlendiğiniz şeylerle insanlara daha
yararlı olabilmek için çaba sarf ediniz. Başarının mutluluğunu ve sevincini işinizde hissediniz.
Çalışmak çok güzel bir şeydir. Sevgiyi, heyecanı, başarıyı, sevinci ve gelişimi işinizde üretiniz.
İşinizi zevkli ve renkli bir dünya haline getiriniz; özenle gidiniz, huzur ve mutluluk içinde
çalışınız.

İnal Aydınoğlu kimdir?
İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir
ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılında
başladığı gönüllülük yolculuğunda bulduğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka
insanlarla paylaşma çabası içindedir. Bu
amaçla gazete ve dergilerde yazılar yazmakta, televizyon programları yapmakta,
kurslar, seminerler, konferanslar vermektedir. Marmara Üniversitesi ve bazı özel
üniversitelerde lisans ve yüksek lisans
programlarında öğretim görevlisidir.
Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha İyi
Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine, Kadın Erkek
Üzerine, Bilinçli Yaşam Üzerine, Özgür
Yaşam Üzerine, Karşılıksız: “Bir Gönüllü
Yolculuğu”, İçsel Yaşam Üzerine olmak
üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış 10
kitabı bulunmaktadır.
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Alte Nationalgalerie
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Yazı ve Fotoğraflar
Vahit Tuncer ÖZEKLİ

Sevgili Dostlar,
Bir dergi sayısı daha ara verdikten sonra
gezi yazılarıma kaldığımız yerden devam
edelim dedik, en son Amsterdam gezimizde kalmıştık, bu sefer de Avrupa’nın
başka bir şehrinden bahsedeceğim,
geçen Şubat ayında gittiğim, tarihi dokunun öne çıktığı, Türklerin çoğunlukta
olduğu güzel bir şehir, Berlin.
Berlin, Almanya’nın başkenti, aynı zamanda bir eyalet-kent, II. Dünya Savaşı
öncesinde 4,3 milyon kişinin yaşadığı
bu şehirde, 2012 itibarı ile 3,5 milyon
kişi yaşamakta. İnternette Berlin ile ilgili
o kadar çok şeyler anlatmışlar ki, benim
bunlar gibi detaylı yazmam yerine, bu üç
günlük bir gezi de neler yapabildiysem,
onlardan bahsedeceğim.
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Berlin’in maskot ayısı

Öncelikle uçak biletimizi, her zaman yaptığımız
gibi üç ay öncesinden 25-28 Şubat tarihleri için
aldığımızı söyleyebilirim, daha sonra da bu tarihler için hotel arayışına girdik. <booking.com>
aracılığı ile yaptığım araştırmada, Berlin’in en
uzun ve güzel caddesi olan Kurfürstendamm’ da
bulunan Hotel California am Kurfürstendamm’
da karar kıldım. Buna karar vermemde en büyük etken, hotelin, metro istasyonuna yürüme
mesafesinde olmasıydı.
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Kurfürstendamm bağlantılı cadde

Bu seyahate ilk defa birlikte yolculuk yapacağımız, samimi arkadaşlarımız sigortacı aile ile çıktık. Altı
seneden fazla tanışmışlığımız olan bu aile ile son derece uyumlu bir arkadaşlığımız vardı. Arkadaşlarınızı seyahatte tanırsınız derler ya, onlar bize, biz de onlara şaka yollu bunu söyleyerek, yolculuk
tarihimiz olan 25 Şubat günü Atatürk Havalimanında buluştuk. Böylece, THY’nin saat 12.00 tarifeli
uçağı ile Berlin’e yolculuğumuz başlamış oldu. Tegel Havaalanı’na indiğimizde az bulutlu ama soğuk
bir hava ve kar yağışı ile karşılaştık. Tegel Havaalanı’ndan şehre giden tren yok, Tegel bölgesine
gelen bir tren var ama havaalanı ile arasında 3 km mesafe var.
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Kaiser- Wilhelm- Memorial Church
Mesafenin fazla olması sebebi ile bundan vazgeçtik, otelimizin çok
yakınına, U (Uhlandstr) durağına gelen L109 no’lu otobüse binmeyi düşündük, 2,60 € / kişi ücreti vardı ama dört kişi olmamız, bavullarımız, üstüne üstlük bir de kar yağışı olunca taksiyle gitmenin
en iyi çözüm olduğuna karar verdik. Taksi şoförünün başka yollardan getirmesi, ya da o saatlerde trafik olması sebebi ile 40 dakikayı
geçen bir yolculuktan sonra hotelimize geldik. Resepsiyonda giriş
işlemlerini yaparken Hotel California müziğinin çalması bizler için
ayrı bir güzellik oldu.
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Tavanda mozaik- Hz. İsa
Hotel, geniş odaları, yeri ve fiyat uygunluğu, kahvaltısı bakımından, rahatlıkla önerebileceğim bir hotel. İlk günü, bir program yapmadan, Berlin’i şöyle bir yürüyerek dolaşalım dedik, cadde gerçekten
çok güzel, tüm meşhur, popüler mağazalar, restoranlar burada, hemen karşımızda Hard Rock Cafe,
caddeden aşağı doğru devam ettiğimizde, Breitscheidplatz Meydanı’nda eski kilise ile karşılaşıyoruz.
Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirch, 1891-1895 yılları arasında I. Wilhelm anısına inşa edilmiş, II. Dünya savaşında kilise kulesinin tepesi bombardımanla tahribata uğramış, bu sebeple de Yıkık Kilise
olarak anılmaya başlamış. Kiliseye girdiğimizde iç tasarımında rölyefler ve özellikle Hz. İsa’nın betimlendiği mozaik ile karşılaştık.
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Akşam olunca kahve içebileceğimiz neresi olabilir diye düşündüğümüzde, aklımıza Einstein
Cafe geldi. Bu kafenin çok popüler olduğunu öğrenmiştik, yakınımızda olabilir diye araştıralım
dedik ama maalesef soracağımız kimseyi bulamadık, yolumuzun üzerinde bir Türk bayanın
işletmesini yaptığı yine popüler diyebileceğimiz
bir kafeye girdik. Kahvelerimizi içerek, Berliner
pastalarından tattık. Vakit geçince, akşam yemeği için Hotelimizin yakınında bulunan Savignyplatz bölgesine gittik. Bu bölge, ortasında ufak
bir parkın bulunduğu hemen yanından banliyö
trenlerinin geçtiği sakin bir yer. Etrafında İtalyan,
Yunan ve İspanyol lokantaları ve Zollpackhoff
Bira bahçesi var. Karnımız acıkınca, orası burası
derken bir İtalyan-Yunan lokantasında kendimizi
bulduk, her yer dolu olmasına rağmen, cam kenarında ayrılmış masayı vermeleri, doğrusu bizi
hayli memnun etti. Yemeklerden ve servisten
hayli memnun kalarak karnımız tok, sırtımız pek
hotelimizin yolunu tuttuk.

Gendarmenmarkt- Fransız Katedrali

İkinci günü, nerelere gidebiliriz diye şehir
haritasını incelediğimiz de Berlin’i kısa zamanda dolaşmanın biraz zor olacağını anladık, Hop On, Hop Off Otobüslerine binmenin Berlin’i tanımak adına en iyisi olacağına
karar verdik. Tur fiyatları 20 € civarında,
yapacağınız tura göre, bir ya da iki günlük
olmasına göre fiyat değişiyor. Bir gün geçerli biletimizi alarak kırmızı renkli tur otobüsüne bindik, şansımıza otobüs şoförünün
değişme zamanı olması sebebi ile gelecek
şoförü beklememiz, bize biraz zaman kaybettirdi.
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Checkpoint Charlie
Zaten bu turu seçene kadar epey zaman harcamamızın üzerine bu da canımızı sıkmadı değil. Her
neyse, Kurfürstendamm’dan kalkan otobüsümüzün güzergahında Berliner Dom- Cathedral, Brandenburg Gate, Berlin Wall Memorial, Checkpoint Charlie, Holocaust Memorial, Alexander Platz ile
Museum Island ve Potsdamer Platz bulunmaktaydı. Yaklaşık iki buçuk saat süren bu turda, öncelikle
şehir turumuzu tamamladık. Daha sonra Checkpoint Charlie’ye yakın bir durakta inerek, Batı Berlin,
Doğu Berlin arasında ana geçiş noktası olan bu yerde, şu an temsili olarak bulunan Amerikan ve
Sovyet askerlerin fotoğraflarını çektik. Yine burada Haus am Checkpoint Charlie’ ye uğrayarak savaş
döneminde kaçmak isteyenlere ait görsellerin bulunduğu yeri gezdik, sökülen duvardan bir bölümünün bulunduğu bu yerde hatıra fotoğraf çektirenleri de fotoğrafladım. Buradan ayrıldıktan sonra
muhakkak görmeyi arzu ettiğimiz, Museum Island’ a geldik.
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Müze adası, Spree nehri üzerinde oluşturulan bir adacık, içinde Bode-Museum,
Neues Nuseum, Alte Nationalgalerie, Altes Museum ve Pergamonmuseum olarak beş adet müzenin bulunduğu ilginç
bir yer. Bergama Müzesini gezmek için
müze kapanmadan saat 17.00 gibi müzeye geldik. Giriş 10 €, müzeye girmeden
palto ve kaban gibi üstlerimizi vestiyere, çantalarımızı da bize gösterilen kilitli
dolaplara bırakarak içeri girdik, fotoğraf
makinem ve lenslerin olduğu çantayı da
dolaba bırakmış olmam beni hayli tedirgin etti. Neyse ki çıktığımızda, dolaplar
da her şey yerinde duruyordu. Müze içerisinde; Klasik Antik Çağlar Koleksiyonu,
Eski Yakın Doğu Müzesi ve İslam Sanatı
Müzesi olmak üzere üç ayrı bölüm bulunuyor. Bergama Zeus Sunağı, Milet’in
Market Kapısı gibi yapılar gerçekten müthiş, öğrendik ki Miletos kentinde yapılan
antik kazılardan ele geçen eserler Sultan
II. Abdülhamit emriyle Almanlara hediye
edilmiş. Ne diyelim, öyle uygun bulmuş.
Bergama Müzesi

Müze her bölümüne zaman ayıracağınız
ilginç bir yer, girişte verilen kulaklıkla,
üstelik Türkçe anlatımla tarih bilgilerinizi
hatırlayarak, güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Akşam saat 18.00 itibarı ile müzenin
kapanacak olması nedeni ile müzeden
ayrılmak durumunda kaldık.
Müze adasından ayrıldıktan sonra Berliner Dom- Katedral’e geldik, görünüş
olarak gerçekten çok güzel bir yapı, içeri
girmek için vakit çok geç olunca Brandenburger kapısına doğru yürümeye
devam ettik. Yolda gördüğümüz sanat
eserlerini hayranlıkla izleyerek ilk gördüğümüz Einstein Cafe’ye girdik. Kahvelerimizi içerek o güzel pasta ve keklerinden
yedik, inanın, Viyana’da yediklerimiz ve
içtiklerimizden çok daha iyiydiler. Daha
akşam yemeğine vakit olduğu için, başka
bir Einstein Cafe’ de akşam yemeği yiyebiliriz düşüncesi ile Brandernburg Kapısına kadar yürüdük.
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Berliner Dom - Katedral

Altes Museum- Eski Müze
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Brandernburger Kapısı
Brandernburger Kapısı, 1788-1791 yıllarında yapılan kapı, Berlin Şehrinin sembollerinden biri olarak
tanınmakta, kuzeyinde Reichstag-Alman Parlemento Binası bulunmakta. Havanın kararması sebebi
ile yapılan cephe aydınlatması kapı sütunlarını ve üzerinde ki Quadriga – dört atlı savaş arabası zafer
tanrıçası Nike’ın heykelini muhteşem gösteriyordu. 1806 yılından sonra Napolyon, Prusya’yı yenince, Quadriga’ yı yerinden sökerek Paris’e götürüyor, 1814 yılında Prusya’lı General Ernst Von Pfuel
Napolyon’u yenip Paris’i ele geçirince Quardriga’yı alarak Berlin’e geri getiriyor. Üzerindeki zeytin
dalı da Demir haç ile değiştiriliyor. Kapının daha uzun bir hikayesi var ama burada bahsetmeyeceğim, isteyenler <wikipedia.org> web sahifesinden detaylı bilgi bulabilirler. Brandernburg kapısından
sonra Unter den Linden tarafına doğru yürüyünce Reichstag’ a geldik.
Reichstag, Parlamento Binası, tepesindeki cam kubbe ile ilginç bir mimari yapı olarak dikkati çekiyor. Tabii girmek istediğimizde daha önceden internetten rezervasyon yapılması gerektiği aklımıza
geldi. Zaten orada bulunan bu hizmetten yararlansak da ancak ertesi gün için randevu alabilecektik. Böylece uzaktan bakarak Parlamento binasından ayrılmak zorunda kaldık. Bu binanın üzerinde
güneş panellerinin olduğu, kubbeye vuran ışığı, değişik açılarda aynalardan oluşan bir yapı ile parlamento salonuna yansıttığı ve üzerine gelen yağmur suyunu arıtarak kullanabilen bir teknoloji ile
donatılmış olması, binayı gezemediğim için beni ayrıca hüsrana uğrattı.
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Vakit geç olunca Kurfürstendamm’ ın Yıkık Kilise tarafında bulunan Einstein Cafe’ye giderek akşam
yemeğini orada yiyelim dedik, Brandernburg kapısı yakınında bulunan taksi durağına geldik, dört
kişi olunca bazen kısa mesafelerde taksi kullanmak çok daha uygun ve kısa yol oluyor.

BERLİN

Einstein Cafe’ ye geldik ama burada sadece kahve ve pasta, kek verildiğini öğrendik, yani yemek
yeme hevesimiz kursağımızda kaldı, ne yapalım diyerek Hotelimize doğru yürüdük, otelimizin karşı
tarafında, biraz çaprazında kalan bir restoran - kafe’ de karar kıldık, canlı müziğin de olduğu bu yer,
fena sayılmazdı. Şnitzel sığır eti ısmarladık, geleni gördüğümde gözlerime inanamadım, iki kişinin
rahatlıkla doyabileceği koca bir porsiyondu. Geri gönderemeyeceğimize göre, masaya gelen yenir
diyerek, hakkından gelmeye çalıştık.
Holokost Denkmal-Yahudi Anıtı

Bu arada ben de bir iz bırakan Yahudi Anıtı’ndan bahsetmeden geçemeyeceğim, Tur otobüsünden
görebildiğim, Brandernburg kapısının çok yakınında bulunan, 2700 beton bloktan oluşan bu anıt
mezar, Nazi döneminin acımasız uygulamalarını hatırlatmak amacı ile Yahudi anısına ithafen yapılmış.
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Ertesi günü, beraber geldiğimiz aile, Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan yeğenleri ile öğlen buluşacaklarını, akşam da hep birlikte yemek programı
yaptıklarını söylediler. Bizde tamam diyerek akşama
kadar herkesin serbest takılmasına karar verdik. Öğlene kadar Kurfürstendamm caddelerini dolaşarak
Berlin’in en meşhur mağazası Ka De We’nin sadece
giriş katını gezdim, zengin ve kaliteli çeşitlerin yanı
sıra, lüks ve üst sınıfa hitap eden markalarıyla tanınan
bu AVM, açıkçası beni çok ilgilendirmedi. Yine yakınlarda olan spor mağazası <Karstadt Sports Am Neuen
Kranzler Eck.> görülmesi gereken bir spor mağazası,
bizde ki Decathlon gibi, her türlü spor malzemeleri ve
giyimin bulunduğu güzel bir mağaza.
Berlin’de şirin bir Büfe

Tüm cadde boyunca yürüdüm, cadde üzerinde ki kavşakta bir grubun müzik yapması hayli güzeldi, biz de buna izin verileceğini hiç sanmıyorum. Dolaşarak akşamı
ettim ama sadece bu caddeyi görebildim,
Berlin gerçek’ ten çok büyük ve gezilecek
o kadar fazla yer var ki, iki tam günün yeterli olmadığını böylece anlamış oldum,
demek ki bir daha gelmek şart oldu. Akşam olunca hep birlikte yine Savignyplatz
bölgesinde yeğenlerinin daha önceden
masa ayırttığı güzel bir İspanyol lokantasına geldik, dekorasyon eskiye dokunulmadan sanki bizleri eski tarihe götürecek
tarzda yapılmıştı. Burada kendimizi sanki
İspanya ‘da gibi hissettik diyebilirim, tapasları ve ana yemekleri mükemmeldi,
ismine gelince <Restaurant Mar y Sol >,
tren yoluna sırtınızı verip, parkın sağından
yürüdüğünüzde biraz ileride ufak bahçesi
olan tek katlı bir bina, adresi: Savignnypl.
5, tel: +49 30 3132593, bakarsınız yolunuz düşer, önceden rezervasyonun şart
olduğunu belirtmeliyim. Güzel keyifli bir
akşam geçirdikten sonra geç saatte otelimize döndük.
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Sokak müzisyenleri

BERLİN

Ertesi günü öğlene kadar hotelimizin karşısında pastane türü bir
kafede vakit geçirdik. Kafede yeme içme yerinin haricinde, en dipte
başka bir oda daha var ve içi her çeşit kitaplarla dolu tam bir kütüphane, kafa dinlemek için ideal bir yer. Aklıma gelmişken, Berlin’de
en çok dikkatimi çeken şey, hiçbir kafede ve lokantada wi-fi yok,
herkes sohbet ediyor. Kimsenin elinde ne telefon, ne ipad, ne de
bilgisayara rastladım. Kafe de güzel bir sohbetten sonra otelimize
dönerek bıraktığımız bavullarımızı aldık. Artık Berlin’e veda etme
zamanı geldi, otelimizden ayrılarak, taksi ile 25 dakika içinde Tegel
Havaalanı’na geldik, havaalanı çok büyük olmadığı için işlemlerimizi kısa zamanda yaptık böylece saat 15.00 tarifeli THY uçağı ile
İstanbul’a dönüşümüz başladı.
Bir seyahat anılarımızı daha tamamladık, artık yaz geliyor, yeni gezilerde buluşmak üzere, hepiniz sağlıcakla kalın, sevgi ve saygılarımla.
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Reklam İndeksi
ABB
AE Arma-Elektropanç

5

Aktif Mühendislik

19

Alimar

21

BTS

7

Dünya Enerji Kongresi

6

EAE

9 - 23

EEC

Ön Kapak İçi

Elektrikport
Entegre Satek

84

Arka Kapak İçi

51
Arka Kapak

Erse Kablo

3

ETMD

8

Legrand

27

Mısırlıoğlu

39

Sıemens

25

Yılkomer

29

UTC-Fire

1

