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Değerli dostlarımız, sıcak yaz aylarından hepinize merhaba..

ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak, 79. Sayımızda da her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz.

Öncelikle geçtiğimiz ay Sakarya Akyazı da meydana gelen;  havuzda elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybetmesine 
sebep olan elim kazadan ötürü oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyor, kalanlara baş sağlığı ve hayatını kaybedenlere ise rahmet 
diliyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi’ Çalıştayında da gündeme getirdiğimiz üzere bu tür 
kazaların yaşanmasına zemin hazırlayan kontrol ve denetleme eksikliklerinin altını çizerek, teknik gerekliliklerin ve ilgili standartla-
rın uygulanmasının elzem oluşunu bu tür kazaların tekrar yaşanmaması adına tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Sektörümüz açısından artık oldukça gelenekselleşmiş olan ETMD Gecelerimizin 9.sunu her zaman olduğu gibi ilkbaharın başla-
rında, 13 Ekim 2017 Cuma günü, büyük bir aksilik çıkmaz ise her zaman olduğu gibi Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te tertip etmeyi 
planlıyoruz. Bu konu ile ilgili detayları yaz sonuna doğru sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım 
olmasını hedefliyor, sizler ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz. 

ETMD olarak; 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde, EMO İzmir Şubesi tarafından 
beşincisi gerçekleştirilecek Elektrik Tesisat Ulusal Kongresini ve 16-17-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da Harbiye Askeri 
Müze Kültür Sitesinde EMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenecek EEMKON 2017’yi destekliyoruz. Her iki kongreye de 
katılımların sektörümüz adına fayda ve ciddi farkındalıklar ile sonuçlanacağına inancımız tam.  

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve Mart-Mayıs ayları arasında düzenlediğimiz ETMD Futbol Ligi ile ilgili bilgileri son Final maçı 
öncesinde sizlerle paylamıştık. Final Maçını 4-1 kazanan EAE ikinci kez ETMD Futbol Liginin şampiyonu oldu. Bu sayımızda bu 
iki aylık dönemdeki grup maçları, çeyrek final, yarı final ve final maçları ile ETMD Futbol Liginde Turnuvanın en iyilerini ilerleyen 
sayfalarda görselleri ile görebileceksiniz. 

Temmuz ayıyla birlikte Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlüğe giriyor. Bu konuyla ilgili olarak Prysmian Firmasından Tamer 
YAVUZTÜRK’ün yazısını ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Bu sayımızda yer alan diğer teknik yazılarımız ise şöyle; 

Schneider Elektrik’den Jeff MYERS’in kaleme aldığı “BT ve OT’nin Birlikte Kullanımı Akıllı Şebeke Gelişimine Nasıl Olanak 
Sağlar”,

Siemens’ten Yasemin BAYĞAR ve Deniz Raif DURMAZ’ın kaleme aldığı “Yüksek Empedanslı Bara Koruma Devresinin Tasarımı”

Ve Elektrikport’tan gelen, Osman Nuri KOÇ’un kaleme aldığı “Harmoniklerin Tespitinde 4 Adım”, Zafer AKGÜL’ün kaleme aldığı 
“Bileşik İzolatörlerin Eskimesinin 15 Nedeni”, Kutlay SÜNGÜ’nün kaleme aldığı “HVAC vs HVDC | 5 Çevresel Etkinin Karşılaştı-
rılması” başlıklı yazılar. 

Sosyal yazılarımıza gelince: 

Birleşim Mühendislik Kurumsal İletişim Grubundan Gökçe AŞKIN’ın, daha önce kendi dergilerinde de yayınlanan “İhtiyacınız 
Olan Sadece Bir Çift Tekerlek” yazısı ile “Çiçek Akademi” başlıklı söyleşisini,

Artık sürekli yazarlarımızdan olan İnal AYDINOĞLU’nun, “Suçluluk Duygusu” başlıklı yazısını ve Gezi yazısı olarak da yeniden
V. Tuncer ÖZEKLİ’nin Antakya yazılarının birinci bölümünü ve kendi çektiği fotoğrafları bu sayımızda bulabileceksiniz. 

Tüm güzel günlerin sizlerle olmasını dileriz…  

Saygı, sevgi ve selam ile…

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY







Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik 
sektöründe 19 yıldır size güven veriyoruz.

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.

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde
Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

Hidiv Kasrı Cad.  Kanlıca Mah. Buğra Çıkmazı Sok. No: 4 D: 4-5 Beykoz / İstanbul 
Tel: 0216 680 33 11 - Faks: 0216 680 33 13 - Email: info@btsyangin.com.tr
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1961 yılında Bitlis’te doğdum. Demir Tüccarı Rahmetli Babam, 1964 yılında İstanbul’a götürmek üzere 4 
kardeşimle birlikte Ailemizi yola çıkarıp 14 yıl Gaziantep’te soluklandırdı. 

Şehit Kamil İlk Okulu, Cumhuriyet İlkokulu derken Gazi Orta Okulundan sonra evdeki ve komşularımızdaki 
her türlü elektrikli ev aletlerini bozmam üzerine önce Elektrik Ustası yanında çırak sonra da mecburen Sa-
nat okuluna gitmek zorunda bırakıldım. Benim adıma bu seçimi yapan Babama sonsuz minnet borçluyum.

1976 yılında Lise öğrenimim sırasında, Gaziantep’te Çocukluk ve Okul Arkadaşları ile kurduğumuz 3’ler 
Çizim Bürosunda Elektrik proje çizimine başlayıp Köy evlerinin Elektrik tesisat işleri yaptım. Bu vesile ile 
Gaziantep çevresindeki neredeyse bütün köyleri gezme fırsatım oldu.

Gaziantep M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünden 1977 yılında Mezun oldum. 

Nihayet Babam, Bitlis’ten çıkış sebebimizi hatırlayarak Ailemizi 1978 yılında İstanbul Göztepe’ye getirdi. 
Üniversiteye başlamadan önce 2 yıl İstanbul Hasanpaşa’da Elektrikçi Ustası olarak çalıştım.

1980 yılında Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik bölümüne başladım. 
Bir taraftan Sümer Lisesi Fen derslerine devam ederken diğer taraftan Kamyon Cam silecekleri ile kimlik 
kaplama makinaları yapıp güzel paralar kazandım. Birlikte bu işi yapmış olduğum Kayserili 2 arkadaşımı 
sevgi ile anmadan geçemeyeceğim. 3.5 yıl boyunca muhteşem anılar biriktirmeme sebep oldular.

1983-1984 öğretim döneminde mezun olduktan sonra, Beko-Hitachi Firmasında ARGE mühendisi, İsken-
derun Demir Çelik fabrikalarında Denetleme Şef Mühendisi olarak toplam 2 yıl çalıştım.

1986 yılında kısa dönem (8 Ay) çok güzel, dolu dolu askerlik görevimi yerine getirdikten sonra Mustafa 
Cemaloğlu Elektrik Taahhüt işleri isimli ilk firmamla Mühendis-Tüccar olarak kendi işimi yapmaya başla-
dım.

1988 yılında Kadıköy’de 2 ortakla META Elektrik Firmasını kurarak hem Taahhüt hem de toptan/perakende 
malzeme satışı yaptım. Aynı dönemde zamanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Yap-Sat Konut, Ofis 
inşaat işlerine de bulaşmış oldum. 
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1993 yılında bahşedilen bir lütufla muhteşem bir insanla, bir Mimarla evlendim. 

1994 yılında META hisselerimi komik bir şekilde devrederek CİHAN ELEKTRİK firmasını kurdum.

Geldiğimiz bu günde aktif olarak Elektrik Taahhüt, İnşaat, Elektrik Malzemesi Toptan Satışı, Dekoratif Elekt-
rik ev ürünleri ve Ev otomasyonu, Enerji Üretimi, Yenilenebilir Enerji Santralleri kurulumu yapan şirketle-
rimle çalışma hayatıma devam etmekteyim.

Çalışma hayatım boyunca kaldıramayacağım işin altına girmemeye çalıştım, girdiğimde ise acı da gelse 
tatlı da gelse bedelini ödeyerek o işin altından kalkmaya çalıştım, çok şükür geride ne yarım iş bıraktım, ne 
arkamda özürlü bir anı nede yola çıktıklarımı yolda bulduklarımla değiştirdim.

Çeşitli Sivil toplum kuruluşları ve platformlarına üyeyim, bazılarında aktif görevlerim devam etmektedir.

Kitap, Gezi, Koleksiyon ve Ata binmenin yanı sıra en büyük mutluluğu ailemle vakit geçirmekte bulurum. 
21 yaşında Oğlum, 15 yaşında kızım, aile gibi olduğum iş arkadaşlarım, 2 yaşında kız bir kedim, 13 yaşın-
da delikanlı bir köpeğim var.

Hangi Takımlı: Tabii ki Beşiktaş

En sevdiği renk: Turkuaz

Unutamadığı bir film: Otobüs (The bus), Yurttaş Kane…

Son okuduğu kitap: Sapiens (Yuval Noah Harari)
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ETMD Futbol Ligi
Şampiyonu İkinci Kez
EAE Oldu
25 Mart 2017 Cumartesi günü, Seyrantepe Mahallesi – 700. Yıl Park Arena Halı Sahasında başlayan ve 06 
Mayıs 2017 Cumartesi günü son bulan ETMD Futbol Ligi’nin ikincisinde Final Maçı EAE ile Birleşim Grup 
arasında oynandı. Final Maçını 4-1 kazanan EAE ikinci kez ETMD Futbol Liginin şampiyonu oldu.

EAE, ETMD Futbol Ligi Birincilik Kupasını Kaldırırken
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ETMD Futbol Liginde turnuvanın en iyileri de belli oldu:

En iyi kaleci: Mustafa COŞKUN  / Elektropanç

En İyi defans: Mustafa DİLMAÇ / Bilge Mühendislik

En İyi Orta Saha: Cemal Can YILMAZ / Birleşim Grup

En İyi Forvet: Cenk AYDEMİR / EAE

En Centilmen Oyuncu: Mehmet Sait DOKUMACI / Nemesis

Birleşim Grup takımı toplu halde

EAE takımı toplu halde

ETMD Futbol Ligi Şampiyonu İkinci Kez
EAE Oldu





Şampiyonluk töreninde EAE’ye Şampiyonluk kupası ve takım kadrolarına da şampiyonluk madalyaları 
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi V. Tuncer ÖZEKLİ tarafından verildi. Birleşim Grup ise ikincilik kupasını ve 
Birleşim Grup takım kadrosu da ikincilik plaketlerini Başakşehir Futbol Kulübü As Başkanı ve Birleşim Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN’ın elinden aldılar. En İyi Orta Saha seçilen Cemal Can YILMAZ ödü-
lünü ETMD Yönetim Kurulu Başkanı F. Sami ATABEY’in, En İyi Forvet seçilen Cenk AYDEMİR ise ödülünü 
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi Ediz YANIKOĞLU’nun elinden aldılar.

V. Tuncer ÖZEKLİ, EAE’ye Birincilik Kupasını verirken

16

ETMD Futbol Ligi Şampiyonu İkinci Kez
EAE Oldu
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Mesut ALTAN, Birleşim Grup’a madalyalarını verirken

F. Sami ATABEY’in, En İyi Orta Saha seçilen Cemal Can YILMAZ’a ödülünü verirken

ETMD Futbol Ligi Şampiyonu İkinci Kez
EAE Oldu
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Ediz YANIKOĞLU, En İyi Forvet seçilen Cenk AYDEMİR’e ödülünü verirken

A Grubu

1. Hafta

EAE   8
Schneider Electric 1 

IBAR Elektrik  2
Bilge Mühendislik  8

2. Hafta

IBAR Elektrik  2
Schneider Electric 5 

EAE   3
Bilge Mühendislik  1

3. Hafta

IBAR Elektrik  3
EAE   5 

Bilge Mühendislik  2
Schneider Electric 4

Grup Maçları Sonunda Puan Durumu

1. EAE Elektrik   9 Puan (Averaj: +11)
2. Schneider Electric 6 Puan (Averaj: -2)
3. Bilge Mühendislik 3 Puan (Averaj: +2)
4. IBAR Elektrik  0 Puan (Averaj: -11)

B Grubu

1. Hafta

Ateksis 0
Nemesis 1

Neocom 3
Pelsan Aydınlatma 0 (Hükmen)

2. Hafta

Neocom 2
Ateksis 7

Nemesis 3
Pelsan Aydınlatma 0 (Hükmen)

3. Hafta

Neocom 1
Nemesis 1

Ateksis 3
Pelsan Aydınlatma 0 (Hükmen) 

Grup Maçları Sonunda Puan Durumu

1. Nemesis 7 Puan (Averaj: +4)
2. Ateksis 6 Puan (Averaj: +7)
3. Neocom 4 Puan (Averaj: -2)
4. Pelsan Aydınlatma 0 Puan (Averaj: -9)

ETMD olarak, İkinci kez düzenlenen ETMD Futbol Ligi Şampiyonu EAE’yi ve ikincisi Birleşim Grup’u başarı-
larından dolayı ve tüm katılımcıları da ETMD Futbol Ligi’ne katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz.

ETMD Futbol Ligi Şampiyonu İkinci Kez
EAE Oldu
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C Grubu

1. Hafta

Birleşim Grup  5
Elektropanç  1

Cihan Elektrik  0
EEC   10

2. Hafta

Elektropanç  1
Cihan Elektrik  5

EEC   3
Birleşim Grup  3

3. Hafta

Cihan Elektrik  3
Birleşim Grup  9

EEC   3
Elektropanç  0 (Hükmen)

Grup Maçları Sonunda Puan Durumu

1. EEC    7 Puan (Averaj: +13)
2. Birleşim Grup  7 Puan (Averaj: +10)
3. Cihan Elektrik  3 Puan (Averaj: -12)
4. Elektropanç  0 Puan (Averaj: -11)

ETMD Futbol Ligi Çeyrek Final maçları 15 Nisan 
2017 günü oynanmış ve aşağıdaki sonuçlar alın-
mıştır:
Çeyrek Final Maçları

Birleşim Grup   2
Ateksis    0

EEC    2 
Schneider Electric  1 

Nemesis    1
Bilge Mühendislik   4

EAE    7 
Neocom    1

ETMD Futbol Ligi Yarı Final maçları ise 22 Ni-
san 2017 günü oynanmış ve aşağıdaki sonuçlar 
alınmıştır. Bu sonuçlar sonrasında EAE ve Birleşim 
Grup ETMD Futbol Ligi Finaline yükselmişlerdir.
Yarı Final Maçları

Birleşim Grup   7
EEC    3 

EAE    6
Bilge Mühendislik   2

ETMD Futbol Ligi Final Maçından Görüntüler
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ETMD Futbol Ligi Şampiyonu İkinci Kez
EAE Oldu
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ETMD Futbol Ligi Şampiyonu İkinci Kez
EAE Oldu



2017 Birleşim Grup Çalıştayı
Yoğun İlgi İle Gerçekleşti
Birleşim Grup firmalarından Birleşim Mühendislik ve ERDE Mühendislik çalışanlarının bir araya geldiği 
geleneksel ‘Birleşim Grup Çalıştayı’ 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde Kartepe The Green Park Resort & Spa 
Otel’de gerçekleşti. 

Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği çalıştayın bu seneki konusu ‘’ İş Etiketi, İmaj Yönetimi ve Adabı Muaşeret 
Kuralları ‘ olarak belirlendi.  İş hayatında kurum ve kişisel imajın önemini vurgulamak isteyen Birleşim 
Grup yöneticileri konusunda uzman ve Türkiye’de bir ilk olan Zarafet Akademi’sinin işbirliği ile çalıştayı 
gerçekleştirdi.  Zarafet Akademi Kurucu Eğitmeni Sn. Gökhan Dumanlı ile interaktif bir program geçiren 
çalışanlar doğanın da tadını çıkartarak outdoor aktiviteri ile şehrin stresinden uzaklaştıkları etkin ve hare-
ketli bir hafta sonu geçirdiler. 

25



EMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, “Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 2017 (EEMKON 
2017); 16-17-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde yapılacak.

EEMKON 2017, Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen elektrik, elektronik ve biyomedikal mühendisliği 
alanlarındaki yeniliklerin paylaşılacağı, irdeleneceği ve geleceğe ilişkin politikaların tartışılacağı geniş bir 
platformdur.

Oturumlarda üniversiteden, sektörden, düzenleyici kamu kuruluşlarından, STK’lar ve medyadan davetli 
konuşmacılar, son bilimsel gelişmeleri, bunun sosyal etkilerini ve gelecekteki politikaların belirlenmesine 
dönük görüşlerini sunacaklar.

26



Yurtiçinden ve yurtdışından gerek çağrılı gerek hakem heyeti tarafından belirlenmiş bildirilerin sunulacağı 
EEMKON 2017, yedi ayrı sempozyumdan oluşuyor. Sempozyum konu başlıkları ise şöyle:

• Biyomedikal Mühendisliği 

• Elektrik ve Kontrol Mühendisliği

• Elektronik Sanayi

• Enerji Politikaları 

• İletişim Teknolojileri 

• Kent ve Elektrik

• Mühendislik Eğitimi

Hakemli bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 30 Haziran 2017; tamamlanmış bildirilerin gönderil-
mesi için ise son tarih 31 Ağustos 2017’dir.  

2015 yılında yapılan EEMKON 2015’i  sayıları 3.000’i aşkın mühendis ve 850’ye yakın öğrenci izlemiş, 
kongre kapsamında 12 panel ve 45 oturum düzenlenmişti. Dokuzu yurtdışından olmak üzere 245 ko-
nuşmacının sunum yaptığı kongre, kamuoyunda olumlu etkiler yaratmıştı.  2017 Kasım ayında yapılacak 
kongrenin ise nicel ve nitel anlamda EEMKON 2015’in aşılarak kamuoyunda daha fazla etki yaratması 
amaçlanmakta. 

Yukarıda belirtilen yedi sempozyumda yapılacak panel ve oturumlara ek olarak firma tanıtımlarının yer 
alacağı bir sergi alanı da kongre süresince açık olacaktır. 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Berker Özağaç koordinasyonunda 75 kişiye yakın gönüllülerden oluşan 
çalışma grupları, kongrenin oturumlarını planlama, konuşmacıları organize etme ve kongrenin alt yapısını 
oluşturma çalışmalarına devam etmektedir. 

Kongre için ayrıntılı bilgiye ve oturum konularına  www.eemkon.org.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

Bunun yanında eemkon2017 facebook sayfası,  twitter ve instagram hesaplarından kongre ile gelişmeleri 
takip edebilirsiniz. 
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MTMD 10.
Çalıştayı 
MTMD, 10.Çalıştayını 12-14 Mayıs 2017 tarihlerinde, Margi Otel, Edirne’de gerçekleştirdi. Mekanik Tesisat 
Müteahhitleri Derneği’nin 10. Çalıştayının konusu; Sektörümüzün Genel Durumu ve Tesisat Sektörünün 
Geleceği olup  akademisyen, sektörel dernek başkanları, üretici ve satıcı firma yetkilileri, proje ve proje 
yönetim firma yetkilileri, MTMD üye firma yetkilileri konu hakkında değerlendirmeler yaptılar.

12 Mayıs 2017 Cuma günü gerçekleşen ve başkanlığını İsmet Mura’nın yaptığı 1. Oturuma konuşmacı 
olarak katılan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Sadi UZUNOĞ-
LU, “Ülke Ekonomisi Genel Durumu” konulu bir sunum yaptı. İlk oturumun tamamlanmasından sonra 
otelden ayrılan davetliler Arda Bağları ve Şarapçılığı ziyaret etti. Edirne’nin güzel restoranlarından Hanedan 
Restaurant’ta akşam yemeğine Göksel Demlendirici dinletisi eşlik etti.

13 Mayıs 2017 Cumartesi günü; 

• Mürşit ÇELİKKOL’un başkanlığını yaptığı 2. oturuma sektörel dernek başkanlarımız; Zeki POYRAZ 
(İklimlendirme Meclisi), Vural EROĞLU (ISKAV), Taner YÖNET (İSKİD),
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• İrfan ÇELİMLİ’nin başkanlığını yaptığı 3. oturuma 
üretici ve satıcı firma yetkililerimiz; İsmet GENCER (Alarko 
Carrier), Haluk HACIZEKERİYAOĞLU (Giacomini Unival), 
İsmail TURANLI (Norm Teknik), Alp YILMAZ (Johnson 
Controls),

• Barış ŞEVKETBEYOĞLU’nun başkanlığını yaptığı 
3. oturuma proje ve proje yönetim firma  yetkililerimiz; 
Kani KORKMAZ (Detay Mühendislik), Abdullah BİLGİN 
(Merkezi Isıtma Sistemleri, Kemal OKUMUŞ (Entegre 
Proje Yönetimi), Zühtü FERAH (Dinamik Proje),

• Hüseyin ERDEM’in başkanlığını yaptığı 4. Oturuma 
MTMD üye firma yetkilileri; Ersin GÖKBUDAK (Demta), 
Gürkan ARI (Arı Mühendislik), İbrahim BİNER (Birleşim 
Mühendislik), Mehmet UZEL (İdeal Tesisat) konuşmacı 
olarak katıldı. 

Oturumlardan sonra Edrinet Restaurant’ın bahçesinde 
keyifli bir akşam yemeği yendi.

Çalıştaya, MTMD üyelerinin yanı sıra;

• Sektörel dernek başkanları,
• Tasarımcılar,
• Akedemisyenler,
• Proje yönetim firmaları,
• Üretici ve satıcı firmalardan önemli 40 konuk katıldı.
14 Mayıs 2017 Pazar günü; Genel Değerlendirme ve 
Sonuç Bildirgesinin oluşturulmasıyla 10. Çalıştay tamam-
landı. Sonuç Bildirgesinin oluşturulduğu oturumun video 
kaydı ve Sonuç Bildirgesi aşağıda bulunmaktadır.

MTMD 10. Çalıştay Sonuç Bildirgesi:

1. Sektörümüzdeki standartların geliştirilmesi konusunda 
çalışma yapılması.

2. Yurtdışı pazarların geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılması. Ortak Yurt dışı ofislerin kurulması ile ilgili 
görüşmeler yapılması.

3. Sektörel platformda haksız rekabetin engellenmesi için 
bir güvence sistemi oluşturulması.

4. Firmalarda sürdürebilir yönetimin geliştirilmesi için 
çalışma yapılması.

5. Tahsilat riskinin azaltılması konusunda çalışmalar 
yapılması.

6. Sözleşmelerde FIDIC’e paralel taslak sözleşme hazır-
lanması.

7. BIM çalışmalarının desteklenmesi ve uzun vadeli 
etkilerinin değerlendirilmesi.

8. Uluslararası eşdeğer dernekler ile ilişkilerin geliştirilme-
si.

9. Meslek içi personel eğitimi ile ilgili çalışmaların yapıl-
ması, düzenlenmesi (mühendis, tekniker ve işçi)

10. Yabancı elektro-mekanik firmalarının Türkiye pazarına 
girme eğilimlerinin takip edilmesi.

11. Gelişen malzeme teknolojileri ve montaj şekilleri ile 
ilgili yurt dışı yeniliklerin takip edilmesi.

12. MTMD yeni üye katılımlarının hızlandırılması için 
çalışma yapılması.

13. Yüksek yapılar yönetmeliği hakkında çalışmalar 
yapılması (TTMD’ye yönlendirme yapılması)

14. Yapı denetim kanunun işler hale getirilmesi.

15. Kamu ihale kanunu ve haksız rekabetin önlenmesi 
konusunda çalışmalar yapılanması.

16. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartname” 
çalışmalarının Takip edilmesi

17. Derneğimizin proje yönetim firmaları ile ortak çalışma-
larının arttırılması.

18. Mekanik tesisat sektörünün ortak faydaları çerçe-
vesinde yurt dışı tanıtım ve girişim faaliyetlerinde sektör 
personel ve kaynaklarının ortak kullanımı konusunda 
çalışma yapılması.

19. Mesleki sorumluluk sigortasının mekanik tesisat 
sektöründe hem uygulamacı hem de tasarımcı gruplar 
için araştırılması.

20. Talep (Claim) Yönetimi konusunda çalışma yapılması 
ve bu konuda bir yöntem geliştirilmesi.

21. DEİK’e üye olma konusunun dernek yönetimince 
değerlendirilmesi.

22. Dernek bünyesinde ikişer kişiden oluşan gruplar ile 
yatırımcı , tasarım grubu, proje, işletme, yönetim grubu, 
üretici ve satış grupları ile çalışmalar yapılması.

23. Pazarlama stratejisi geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılması. Özellikle Yatırımcıya yönelik olarak yeni bir 
pazarlama yöntemi geliştirilmesi.

24. Tüm sektör bileşenleri tarafından TAD konusunun 
desteklenmesi.
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Yıldızlı Projelerde Ödüller 
Sahiplerini Buldu
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE Öğrenci
Kulübü tarafından, YTU Teknopark ve YTU
Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle gerçek-
leştirilen “Yıldızlı Projeler Yarışması’17” de 
ödüller sahiplerini buldu.

Bu sene Global IEEE içerisinde 2016 Darrel Chong Student Activity Award kapsamında 1 gümüş ve 1 
bronz ödülün yanı sıra YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü Danışmanı ve YTÜ Rektör Yardımcısı Galip Cansever’in 
kazandığı IEEE Outstanding Branch Counselor and Branch Chapter Advisor Award ve IEEE Day kapsa-
mında kazanılan The Largest Gathering Award olmak üzere toplamda dört ödül birden kazanan YTÜ IEEE 
Öğrenci Kulübü’nün  “Fikrini Geleceğe Taşı” sloganıyla 9.sunu düzenlediği Yıldızlı Projeler Yarışması’nda 
ödüller sahiplerini buldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından YTÜ Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi 
desteği ile bu sene 9. kez gerçekleştirilen Yıldızlı Projeler Yarışması 2017’de bugüne kadar tüm Türkiye 
çapında toplamda 128 farklı üniversiteye ulaşmış ve 1589 proje başvurusu almıştır. 2017 döneminde de 
Türkiye’nin dört bir yanından alınan proje başvuruları alındı; ön eleme sonrasında, 4 kategoride finale kalan 
12 proje YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmada jürinin karşısına 
çıktı.
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4 Kategoride 12 Proje Jüri Karşısında Ter Döktü 

Final etkinliğinde “Nesnelerin İnterneti (ioT) ile Raspberry Pi ve Bulut Kullanarak Gerçek Zamanlı Yüz Ta-
nıma Sistemi”, “Diya End”, “Yürüme Destekçi Alt Uzuv Dış İskelet Robotu”, “Oyunla El Rehabilitasyonu”, 
“Yeni Nesil Teknik Tekstil Kompozit Gövdeli ve Şaseli Citycar” gibi pek çok proje kategorilerinde dereceye 
girmek için jürinin karşısında sunum yaptı. 

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda 4 kategoride 1.ler belirlendi. Kazanan projeler düzenlenen tören 
ile ödüllerini aldı.

YTÜ Rektör Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’in, Rektör Yardımcısı ve IEEE YTÜ Danışman Hocası Prof. Dr. Galip 
CANSEVER, YTÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut GÜNER ve YTÜ TTO Yöneticisi Barkın 
ARAK’ın da katılımıyla 29 Mayıs pazartesi günü YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezinde düzenlenen ödül 
töreninde finale kalan 12 projeden kazananlar açıklandı!

Kazanan Projelere Ödül Yağdı 

Yıldızlı Projeler Yarışması’nın kazananları ise YTÜ Teknopark bünyesinde yer alan Prototip Atölyesi ve 
Kuluçka Merkezi’ndeki ofisleri kullanma hakkı elde ettiler. Yarışmayı kazanan projeler KOSGEB, TÜBİTAK 
ve Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi gibi teşviklere başvuruda YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
desteğini almaya hak kazandı. Yarışmada ayrıca her kategorinin birincilerine 10.000 TL ve diğer finalist 
projeler 1.000 TL olmak üzere toplamda 48.000 lira ödül dağıtıldı. İngiltere Warwick Üniversitesi tarafından 
İnovasyon ve AR-GE eğitimi, OpenUpCall desteğiyle 1 yıllık Sanal Ofis Plus desteği, IBM desteğiyle Blue-
mix kullanım hakkı ve mentörlük de verilen ödüller arasında. 

Yıldızlı Projeler Yarışması 2017’de büyük ödülü kazanan projeler ise şöyle; 

Bilişim, Elektrik, Telekomünikasyon ve Yazılım Uygulamaları;

1.The Awakening  /  Mustafa Yiğit SERT – Yıldız Teknik Üniversitesi
  Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği Kalitesi;

1.Sinek  /  Enes IRMAK – Namık Kemal Üniversitesi
  Mekanik, Mekatronik, Robotik ve Otomasyon;   

1. Yeni Nesil Ultrasonik Kurutucu
 / Ömer BEŞİKÇİ – Celal Bayar Üniversitesi
  Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji, Metalurji ve Malzeme Uygulamaları;

1. Engelsiz Klavye
 / Samet AYALTI – İstanbul Teknik Üniversitesi



YEKSEM 2017
IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Sempozyumu ve Sergisi
03–05 Kasım 2017 tarihlerinde
Rixos Downtown Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Zengin bir içerikle gerçekleştirilecek bu etkinlik; akademisyenlerin, teknik elemanların,  kamu 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin, üretici, tüketici ve kullanıcıların, müşavir ve mühendislerin 
ortak buluşma platformu olacak ve tüm ilgililer bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini birbir-
lerine aktarma fırsatı da bulacaklardır. 
Ayrıca alanında uzman yurtiçi ve yurtdışından özel çağrılı konuşmacıların sunumlarına da 
yer verilecek olan bu gelenekselleşmiş sempozyumda ülkemizin birçok bölgesinden sektö-
rünün tüm bileşenleri Antalya’da buluşacaktır. Sempozyum ile eş zamanlı olarak oluşturu-
lacak sergi alanında da  yenilenebilir enerji sektöründeki firmalar, ürün ve hizmetleri ile  yer 
alacaktır.

Sempozyumun, yenilenebilir enerji piyasalarını tüm boyutları ile değerlendirmek ve en son 
gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmak, 
kamuoyunu yenilenebilir enerji kaynakları konusunda biraz daha bilgilendirebilmek amacıyla 
büyük bir fırsat oluşturacağına inanıyorum. 

Sempozyuma ait güncel ve ayrıntılı bilgiye http://yeksem.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Siz değerli meslektaşlarımızı, sektöre önemli katkılarının olacağını düşündüğüm bu etkinlik-
te, katılımcı, konuşmacı olarak ağırlamaktan büyük onur duyacağım.

Elk.Müh.Rüştü BEKDİKHAN

YEKSEM 2017 Yürütme Kurulu Başkanı
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Binalarda Yangın Güvenliği ve 
Kablolar İçin Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği (CPR)

Tamer YAVUZTÜRK

Prysmian 

Özet

Elektrik tesisatlarının, dolayısı ile kabloların kul-
lanıldığı yerler, binalardaki yatay ve dikey alanları 
birbirine bağladıkları ve yüksek miktarda yanıcı 
malzeme barındırdıkları için yangın esnasında 
risk faktörü oluşturmaktadır. Yapılan araştır-
malar, yangın anındaki ölümlerin çok büyük bir 
kısmının dumandan ve zehirli gazların solunma-
sından kaynaklandığını göstermektedir.  Elekt-
rik tesisatında kullanılacak olan malzemelerin 
özelliklerine ve yangın esnasında gösterecekleri 
performansa bağlı olarak doğru kablo seçiminin 
yapılması; bu sayede yangın sırasında oluşabile-
cek yoğun dumanın, toksik ve korozif gazların ve 
alevin hızlı ilerlemesinin önüne geçilerek, binanın 
tahliyesi ve yangın söndürme çalışmalarının 
verimli bir şekilde yapılması, dolayısı ile can ve 
mal güvenliğinin sağlanması en önemli unsurlar-
dan biridir. 

Günümüzde inşa edilen yapılarda, yüksek 
miktarda kullanılan malzemelerden biri olmala-
rından dolayı kabloların seçimi, “güvenli” yaşam 
alanlarının inşa edilmesinde çok kritik ve önemli 
bir rol oynamaktadır.

Bu yazıda, 1988 yılından bu yana üzerinde 
çalışılan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, “CPR 
- Construction Products Regulation (EU) No: 
305/2011” ve bu yönetmeliğin kablo sektörün-
deki uzantısı olan ve güç, kontrol ve iletişim 
kablolarındaki uygulamaları düzenleyen “EN 
50575” standardı ile testlerin detaylı olarak açık-
landığı “EN 50399” standardı hakkında bilgiler 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CPR, Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği, kablo, yangın, EN 50575, EN 50399, EN 
50399, elektrik, duman, gaz

1. Binalarda Yangın Güvenliği

Zamanımızın %90’ını binalarda geçiriyoruz. Ev-
lerimiz, ofislerimiz, hastaneler, okullar, oteller ve 
kamu binaları gibi yangınların %90’ının meydana 

geldiği binalarda her yıl yangınlarda binlerce kişi 
hayatını kaybediyor ve son yıllarda yangının baş-
lamasından yayılmasına kadar geçen ortalama 
süre 25 dakikadan 3 dakikaya kadar düşmüştür. 
Elektrik tesisatlarının, dolayısı ile kabloların kul-
lanıldığı yerler, binalardaki yatay ve dikey alanları 
birbirine bağladıkları ve yüksek miktarda yanıcı 
malzeme barındırdıkları için yangın esnasında 
risk faktörü oluşturmaktadır. Yapılan araştır-
malar, yangın anındaki ölümlerin çok büyük bir 
kısmının dumandan ve zehirli gazların solunma-
sından kaynaklandığını göstermektedir.  

Elektrik tesisatında kullanılacak olan malzeme-
lerin özelliklerine ve yangın esnasında göstere-
cekleri performansa bağlı olarak doğru kablo 
seçiminin yapılması; bu sayede yangın sırasında 
oluşabilecek yoğun dumanın, toksik ve korozif 
gazların ve alevin hızlı ilerlemesinin önüne geçile-
rek, binanın tahliyesi ve yangın söndürme çalış-
malarının verimli bir şekilde yapılması, dolayısı 
ile can ve mal güvenliğinin sağlanması en önemli 
unsurlardan biridir. Binaların inşasında kullanılan 
yapı malzemeleri önemli ölçüde gelişmesine 
rağmen, binaların yangın güvenliğini düzenleyen 
yönetmelikler bu gelişime ayak uyduramamıştır. 

2. CPR Nedir? Kapsamı ve Amacı Nelerdir?

CPR, yapılarda kullanılan her türlü güç, kontrol 
ve iletişim kablolarının performans beyanları-
nı ve CE işaretlemesini zorunlu kılan; Avrupa 
pazarında ortak bir dil oluşturulmasını sağlayan 
yönetmeliktir.

CPR’ın amacı, yapı malzemelerinin temel karak-
teristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve 
malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kural-
larını oluşturarak, yapı malzemelerinin piyasaya 
arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili 
usul ve esasları belirlemek, bununla birlikte yapı 
malzemelerinin performansları ile ilgili olarak 
güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır. 
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Şehirleşmenin ve dikey yapılaşmanın giderek art-
tığı ülkemizde, binalarda kullanılan kablo miktarı 
her geçen gün artarken, “Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik” halen yapılar-
da kullanılacak kabloların sahip olması gereken 
yangın performansları ile ilgili kesin ve net 
tanımlamalar ve zorunluluklar getirmemektedir. 

Doğru kablo seçimi yapılarak yangın sırasında 
oluşabilecek yoğun dumanın, toksik ve korozif 
gazların ve alevin hızlı ilerlemesinin önüne geçil-
mesi, ve bu sayede insanların güvenli bir şekilde 
yangın mahallinden tahliye edilebilmesi ve yangı-
na müdahalenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır.

3. EN 50575 ve EN 50399 Standartları

EN 50575 standardı, bina ve altyapı dahil olmak 
üzere, herhangi bir yapıda kullanılan “güç, 
kontrol ve iletişim” kablolarının yangına tepki 
performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle 
ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile 
ilgili kriterleri belirler. Bununla birlikte yapılarda 
kullanılan kabloların yangına karşı performans 
beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar. 

EN 50399 standardında ise, CPR kapsamında 
bulunan kabloların Avrupa Sınıflarına göre sınıf-

landırılabilmesi için yangına tepki performansla-
rının ölçülebilmesini sağlayacak test yöntemleri, 
düzenekleri, bu düzeneklerin kalibrasyonu, 
testlerin uygulama işlemleri ve sonuçlarının ra-
porlanması konuları detaylı olarak açıklanmıştır. 

4. CPR ve CE İşaretlemesi

Ürün etiketlerine yapılacak olan CE işaretleme-
sinde, sadece CE işaretinin koyulması dışında 
hangi bilgilerin, hangi formatta ve nasıl ürünün 
etiketine yerleştirileceği EN 50575 standardında 
açık ve net olarak belirtilmiştir. Bugüne kadar 
sadece Low Voltage Directive (LVD) – Alçak 
Gerilim Direktifi altında yapılan ve imalatçının 
kendi beyanına göre yapılması yeterli olan CE 
deklarasyonu ve işaretlemesinin, CPR altında 
yapılmasına olanak sağlayan EN 50575 standardı 
birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir.

EN 50575 standardında bulunan yangına tepki 
sınıfları ile ilgili temel sınıflandırma kriterleri ve 
ilgili test metotları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Bunların yanı sıra, sınıflandırmada kullanılan ve 
duman oluşumu-(s), yanarak düşen parçacık-(d) 
ve asitlik derecesi-(a) gibi ek kriterler de stan-
dartta detaylandırılmıştır.
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EN 50575 standardında belirtilen gereklilikler sağlandıktan sonra, kablonun etiketine aşağıda bir 
örneği görülen CE işareti ve ek bilgileri iliştirilir.

CE işaretinin ürün etiketine iliştirilmesi için zorunlu olan Performans Beyanı (DoP)’nun hazırlanması 
ile ilgili kritik noktalar ve gereklilikler de EN 50575 standardında açık ve net olarak tanımlanmıştır.

5. CPR ve Performans Beyanı (DoP)

Her firma, EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü ilgili pazara sürmeden önce yasal olarak, o 
ürünün kodu, kullanım amacı ve yangına tepki performansı bilgilerini de içeren bir performans beyanı 
(Declaration of Performance -DoP) düzenlemek zorundadır. Performans beyanı (DoP) düzenlemek 
isteyen üretici, ürünlerini Avrupa Komisyonu’nun NANDO sisteminde yayınlanan Onaylanmış Kuru-
luşlara veya onaylanmış test laboratuvarlarına göndererek, testlerini yaptırıp ilgili CPR sınıfına göre 
belgelendirir.

Tüm bu bilgiler ışığında her bir ürün grubu için aşağıda bir örneği görülen DoP belgesi düzenlenir.
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Binalarda Yangın Güvenliği ve Kablolar İçin Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)

6. Sonuç

10 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir yıllık geçiş süresinden sonra, 1 Temmuz 
2017’den itibaren zorunlu olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerindeki pazarlarda kablo pazarlamak, sat-
mak veya dağıtımını yapmak isteyen firmalar, üreticilerden o ürüne ait bir Performans Beyanı (DoP) 
düzenlemesini ve ürünün üzerine veya etiketine ilgili formata uygun CE işaretlemesinin yapılmasını 
yasal olarak talep edebilecekler.

Bu zorunluluk, Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerde üretilen ve Avrupa 
Birliği ülkelerine satılmak istenen ürünler için de zorunlu olmakla birlikte, bu durumda o ürünü ilgili 
ülkeye sokmak isteyen ithalatçı veya dağıtıcı da aynı sorumlulukları üstlenmektedir.

EN 50575 standardının, sadece Avrupa Birliği ülkelerine satış yapacak olan kablo firmaları tarafından 
değil, ülkemizdeki kablo standartlarını ve kalite bilincini artırmak, yangın güvenliğini sağlayarak oluşa-
bilecek kayıpları en aza indirmek ve standartlara uymayan düşük kaliteli ürünlerin piyasaya sürülme-
sinin ve kullanılmasının önüne geçmek isteyen üreticiler başta olmak üzere, proje firmaları, yüklenici 
firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, toptancılar ve distribütörler tarafından da çok iyi anlaşılması 
ve uygulamaya koyulması için bu geçiş süresinde elimizden geleni yapmamız gerekmektedir.

Güvenli yaşam alanlarının inşası için:

• Yangınlarda can ve mal güvenliğinin kullanılan malzemelerin yangın esnasında göstereceği per-
formans ile doğru orantılı olmasına bağlı olarak, kabloların günümüzde yüksek miktarda kullanılan 
malzemelerden biri olması sebebiyle doğru kablo seçimine dikkat edilmelidir.

• Konu ile ilgili resmi yönetmeliklerin bir an önce yapılarda kullanılacak kabloların sahip olması gere-
ken yangın performansları ile ilgili kesin ve net tanımlamalar ile zorunlulukları içermesi sağlanmalıdır.

• Mevcut koşullar altında, kullanılan kabloların can ve mal güvenliği açısından doğru ve uygun seçimi-
nin temin edilmesi için kamuoyu bu hususun ciddiyeti ve önemi hakkında bilgilendirilmelidir. 
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Yüksek gerilim ve orta gerilim sistemlerindeki 
baralar, tesislerin can damarı olarak tanımlana-
bilir. Sistemdeki enerji alışverişinin tamamı bara 
vasıtasıyla yapılırken meydana gelen arızaların 
hızlı temizlenememesi durumunda sistemin 
büyük bir kısmının zarar görmesi söz konusu 
olmaktadır. Bu sebeple koruma sistemlerinde, 
bara koruma dizaynına ve boyutlandırılmasına 
özen gösterilmelidir. Yeni tesis edilen merkezler-
de genellikle güvenilirliği ve esnekliği nedeniyle 
düşük empedanslı bara koruma düzenleri tercih 
edilmektedir. Yüksek empedanslı bara koruma 
düzenleri ise her sistem için güvenilir olmasa 
da, belirli sistemlerde sağlıklı ve ekonomik bir 
koruma çözümü sunmaktadır.

Yüksek empedanslı(HI) koruma şemaları ile 
bara, trafo, ototrafo, reaktör, motor ve genera-
tör gibi elektrik santrali bileşenlerin neredeyse 
tamamının korunması mümkündür. Farklı 
ekipmanların HI koruma şemaları Şekil.1,2,3 
ve 4’te görülebilir. HI koruma özellikle trafoların 
sınırlamalı toprak arızası korumasında tercih 
edilmektedir. Bununla birlikte 1 baralı merkezler 
ile 1,5 kesicili merkezlerin bara korumalarının HI 
olarak tasarlanması da güvenli ve ekonomik bir 
çözümdür. 
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1 HI Bara Korumayla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Yüksek empedanslı bara koruma tasarımına baş-
lamadan önce şu noktalara dikkat edilmelidir,

Yüksek empedanslı koruma yalnızca galvanik 
olarak birbirine bağlı devrelerde yapılabilir

(Güç trafolarının primeri ile sekonderi izole olduğu 
için Trafo diferansiyel(87T) korumasını yüksek 
empedanslı yapmak uygun değildir)

HI koruma devresinde kullanılan akım trafoları, 
başka koruma devrelerinde kullanılamazlar

HI devresinde kullanılan akım trafolarının PX ti-
pinde olması gerekir. PX Sınıfı akım trafosu tipiyle 
birlikte şu bilgiler tanımlanır,

 Doyma noktası gerilimi, VKp

 Mıknatıslanma akımı, Im

 Sekonder sargı direci, Rw2

Ör:  2000A/1A VKp = 300V; Im ≤ 20 mA ;Rw2 ≤ 2Ω

İdeal koşullarda fider akım trafosu ile bara koruma 
devresi arasındaki mesafenin her fider için aynı 
olması istenir. Bu mesafenin fiderden fidere çok 
farkettiği merkezlerde, stabilizasyonu sağlamak 
için yakın fiderlerin akım trafosu sekonder devre-
lerine direnç ilavesi düşünülebilir.

Bara koruma sistemlerinde genişlemeye gidil-
diğinde, yeni fiderlerin akım trafolarının, kurulu 
akım trafolarının karakteristiğini sağlıyor olmasına 
dikkat edilmelidir.

2 HI Bara Koruma Sisteminin Boyutlandırılması

Tasarlanacak sistemde tek baralı bir merkezin 
faz ayrımlı HI diferansiyel devre şeması Şekil.6. 
üzerinden devrede kullanılması gereken direnç ve 
varistörün boyutlandırılması anlatılmıştır. Uygun 
röle ayar değerlerinin belirlenebilmesi için gerekli 
formüller verilmiştir. 

Uygulamanın anlaşılır olması için örnek bir 
154kV tek baralı trafo merkezi değerleri üzerinden 

boyutlandırma yapılmıştır. Verilen değerler örnek 
bir merkez için geçerli olduğundan, farklı uygula-
malarda, bu örnekte kullanılan değerlere benzer 
değerler olabileceği gibi farklı değerler olabileceği 
de bilinmelidir. 

Şekil.6 Uygulanacak HI Bara Koruma Sistemi 
Şeması

2.1. Sistem Bilgisi

• Harici arızalarda gerçekleşebilecek maksimum 
simetrik kısadevre akımı

 Im
sc,max,ext = 31,5 kA

• Dahili arızalarda gerçekleşebilecek maksimum 
simetrik kısadevre akımı

Im
sc,max,int = 31,5 kA

• Bu uygulamada harici ve dahili kısadevre akımı 
olarak TMnin maximum simetrik kısadevre akımı 
kullanılmıştır.

• İlgili fider kesicilerini açma akımı Ir,load = 2000A

• Dahili arızalarda gerçekleşebilecek minimum faz-
faz simetrik kısadevre akımı

Im
sc,min,int = 7,5 kA

Şekil.5.İki baralı bir merkezde bara koruma bölgeleri
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2.2. Akım Trafosu Bilgisi

• Devreye bağlanacak akım trafosu adedi  
 NCT = 4
• Akım trafosu oranı

• Akım trafosu doyma noktası gerilimi
 Ek = 300 V (AT siparişinde belirtilmelidir)
• Akım trafosunun doyma noktası mıknatıs-
lanma akımı
 Ie = 20 mA (AT siparişinde belirtilmelidir)
• Akım trafosu sekonder devre direci
 RCT = 2 Ω (AT siparişinde belirtilmelidir)

• Akım trafosu sekonder kablaj direnci 

kwire = 1 (k değeri,4 kablolu AT bağlantısı 
için 1,6 kablolu AT bağlantısı için 2 alınma-
lıdır)
Pcu = 0.02171 Ω mm2/m @ 75 °C
lwire = 100 m (paralel devredeki en uzun 
kablonun uzunluğu)
awire = 4 mm2 

  (1.0.02171Ω mm2/m.100 m)  

  (4mm2)  = 0.54 W
2.3. Röle ve Harici Ekipman Bilgisi

Uygulamada Siemens 7SJ8 rölesi kullanıl-
mıştır. Röle Şekil.8’de görülebilir.

• İşletme akımı ayar değeri

 Iset,range = 0.03  A: 0.001: 100A

• Röle direnci Rrelay = 0.1 W

• Siemens 7SJ8 rölesi ile HI koruma ya-
pılacağı zaman kullanılması gereken ilave 
ekipmanlar,

 • Stabilizasyon Direnci
 • Koruma Varistörü (Şekil.7)

Şekil.7.600A/S1 Varistör

2.4. Stabilizasyon Geriliminin Hesabı

Diferansiyel ölçüm devresi, maksimum 
arıza akımı meydana geldiğinde devrede 
endüklenen gerilime, Udiff,ext ,dayanabilme-
lidir. Maksimum arıza akımında devrede 
endüklenen Udiff,ext., pratik olarak (1)’deki 
gibi hesaplanır RCT  ve Rwire direnç değerleri 
için paralel devredeki maksimum dirençler 
alınır.

Ayar gerilimi, Uset, stabilizasyon gerilimin-
den büyük olmalıdır
Uset≥ Ustab,100 V ≥ 40 V -- Uset =100 V √ (2)

Uset değeri piyasada yaygın kullanılan 
cihazlarla uyumlu olması için en fazla 300V 
olarak seçilmelidir.

2.5. Açma Ayarının Hesaplanması

Açma ayarı belirlenirken dahili arıza duru-
muna ve uygulamaya uygun hassasiyetin 
seçilmesine dikkat edilmelidir.

Şekil.8. 7SJ8 çok fonksiyonu röle

kr= =
Ipr

Isr

2000 A
1 A

= 2000

Rwire =
kwire  . Pcu . lwire

awire

Ustab= Udiff,ext= RCT+Rwire= 31,5 kA (2+0,54)=40 V (1)
2000

Imax

kr

Rwire =
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• Akım trafosu doyma noktası gerilimi Ek, Uset değerinin 2 katından büyük olmalıdır
Ek  ≥  2 . Uset  (3)

Uset =100 V, Ek= 300 V, 300 V ≥ 2.100 V ---  300 V ≥ 200 V  √

Dahili arıza durumunda istenen hassasiyetin sağlanabilmesi için diferansiyel devrede da-
hili arıza durumunda oluşacak akımın Ip,des, belirlenmesi gerekir. Bu akım değeri için diğer 
HI uygulamalarında minimum kısadevre akımı baz alınır. Bara koruma uygulamalarında ise 
minimum kısadevre akımı oldukça yüksek olduğu için en küçük fider akımı seçilebilir. 
• Ip,des = 600 A    (4)

Bu değere göre akım ayar değeri Iset, belirlenir. Bu değer uygulama gözönünde bulunduru-
larak seçilmelidir.

Iset  =  0.3 A

2.6. Stabilizasyon Direncinin Boyutlandırılması

(3) ve (5) adımlarında Uset ve Iset değerleri hesaplanmıştı. Bu değerleri kullanarak (6) ile, 
röle girişine bağlanacak direç değeri belirlenir,

Direncin termal dayanımı (7) ye göre belirlenir

Hesaplanan dayanım, rölenin açma değerine göre hesaplanmıştır. Buna ilave olarak arıza 
temizleninceye kadar (ts=0,5sn), direncin dayanması gereken arıza akımına göre de bo-
yutlandırma yapılmalıdır. Bunun için cihazın maruz kalacağı maksimum gerilim (8)’e göre 
hesaplanabilir,

Direncin maruz kalacağı ve dayanması gereken maksimum güç, 0,5sn için (9)a göre 
hesaplanır,

Devrede kullanılması tavsiye edilen direnç boyutlandırılmış olup, şu değerlere sahip olma-
lıdır, Rstab =  350 Ω , Pstab,cont  ≥  30 W,  Pstab,0.5s = 1863 W

Iset Ie -Ivar (Uset)=
Ip,des Uset 600A 100V

.0.020 A=0,273 A
2000 300V

-4-NCT (5)
kr Ek

Pstab,cont ≥ = =
Uset2 1002

=28 W ~ 30 W
Rstab 350 Ω

(7)

Rstab = =
Uset Uset

Iset Iset

100V
333 Ω ~ 350 Ω

0,3A
Rrelay (6)≈

= =
Urms,f2 807,5 V2

Rstab
350 Ω

1863 WPstab,0.5s
(9)≥

Urms,f =1,3. =1,3.
4 4Isc,max,int

kr

E3
set . Rstab . 31,5 kA300V3.350 Ω. = 807,5 V

2000
(8)

Yüksek Empedanslı
Bara Koruma Devresinin Tasarımı



2.7. Varistörün Boyutlandırılması

Dahili arıza durumunda diferansiyel devrenin uçlarında aşırı gerilimler oluşabilir. Oluşan 
gerilimlerden sekonder devredeki ekipmanları korumak için varistör kullanılır.

Sekonder devredeki ekipmanlar en kötü ihtimalle 3000 V dayanımlıdır. Diferansiyel devre-
nin uçlarında meydana gelecek maksimum gerilim değeri hesaplanıp 3000 V’tan büyükse 
ve bu gerilim civarındaysa varistör kullanımı şart, küçükse şart değildir denebilir.

Akım trafosunun doyması da hesaba katılırsa varistör uçlarındaki maksimum gerilim,

Şekil.9. Standart varistör seçim tablosu

Varistör seçimi Şekil.9’daki değerlere göre yapılabilir. Uset  = 100 V olarak belirlendiği 
için 600A/S3/1/S1195 seçilebilir. Katalogdan C ve B değerleri alınarak maksimum gerilim 
hesaplanır,

Maksimum gerilim değerinden rms değer hesaplanır ve artık akım bulunarak 30mAdan 
küçük olduğu görülmelidir. Artık akımd değeri, 1A sekonderli devrelerde 30mA’den, 5A 
sekonderli devrelerde ise 100mA’den küçük olması gerekir.

Varistörün maruz kalacağı maksimum güç aşağıdaki ampirik formülle hesaplanabilir,

(Rrelay + Rstab)= (0,1 Ω+ 350 Ω)=5514,1 VUsc,max,int,rms 

Isc,max,int

kr

(10)= 31,5 kA
2000

(2Ek(Usc,max,int,rms-Ek)= (600V (5514V-300V) 3538 V2 2Umax, tie (11)= =

= 3538 V > 3000 V --- Varistör kullanımı şarttırUmax, tie 

=0,52 =0,52 = 0,2mAIvar
Uset 100V (14)
C 990( () )2. 2.

1/β 1/0,25

31,5 kA
2000( )C.Iβ

4Uvar = = 990 = 2151 V
2

(12)

/~Uvar Uvar (13)2 = 1521 V
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Varistör kataloğundan cihazın dayanabileceği kısa süreli güç değerlerine göre yapılan 
seçim uygundur.

2.8. Yapılan Boyutlandırmanın Hassasiyet Kontrolü

Boyutlandırma tamamlandıktan sonra uygunluğunun kontrolü (16)’ya  göre yapılabilir, 

Gerekli hassasiyetin sağlandığının görülmesiyle birlikte sistemin boyutlandırması tamam-
lanmıştır.

Referanslar

SIPROTEC 4 - Application:SIP4-APN Circulating Current High Impedance Differential 
Protection Using Multifunctional Relay 7SJ6 Edition 2014-10-17

Circulating Current High Impedance Differential Protection Using Multifunctional Relay 
7SJ8 (SIP5-APN-030)

Reyrolle 7SR23 DAD High Impedance Protection Relay Catalog

= = . .4 4
300V=6019 J/sPvar

Isc,max,int

π πkr

Ek (15)31,5 kA
2000

= 2000

= 653,73 A > 600 A (en düşük yüklü fiderin yükü)

= ~ kr + NCT + Ivar (Uset)Ip,des,final Ie

Uset

Ek

Iset

(16)

100 V0,3 A + 4 0,020 A + 0,0002 A
300 V

Yüksek Empedanslı
Bara Koruma Devresinin Tasarımı
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BT ve OT’nin
Birlikte Kullanımı
Akıllı Şebeke Gelişimine 
Nasıl Olanak Sağlar?

Jeff MEYERS, P.E. 

Schneider Elektrik

İdari özet
Akıllı şebeke teknolojisine yatırım yapan herhangi bir elektrik şirketinin amacı, daha fazla verimlilik ve 
güvenilir performans elde etmektir. Bir akıllı şebeke platformu; şebeke fiziksel altyapısı varlıkları ve uygu-
lamaları olan Operasyon Teknolojisinin (OT) ve hızlı ve bilinçli karar vermeyi sağlayan insan arayüzü olan 
Bilgi Teknolojisinin (BT) birlikte kullanımı anlamına gelir. Bu araştırma, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir bir 
akıllı şebeke ağına geçiş için en iyi uygulamaları anlatmaktadır.
Giriş
Operasyon Teknolojisi (OT), elektrik şirketlerinin güvenli ve güvenilir enerji üretimi ve dağıtımı için ihtiyaç 
duyduğu geniş bir bileşenler kategorisini temsil eder. OT; yağlı devre kesicilerden ve ayırıcılardan yarı 
iletken rölelere ve aradaki pek çok cihaza kadar gerekli donanımı kapsar. Ayrıca OT, şebekeyi izleyen 
denetleme kontrolü ve veri toplama (SCADA) sistemleri gibi kontrol odası uygulamalarını da içerir, trafo 
istasyonları gibi karmaşık ya da sensörler gibi basit cihazları bünyesinde barındırır. OT genellikle projenin 
kritik alanlarında uygulanır ve elektrik operasyonlarında çalışan herkes tarafından tanınabilir ancak, sektör 
dışından bir kimse tarafından dikkate alınması ya da anlaşılması nadir ya da imkansızdır.
Eğer OT, kısıtlı bir kesimin amacıysa, Bilgi Teknolojisi (BT) bunun tam tersidir. BT sistemleri, makinelerin 
genellikle bir saniye veya daha uzun bir sürede insanlarla doğrudan bilgi alışverişinde bulunmalarına 
imkan vermek için mevcuttur. Elektrik endüstrisi, BT sistemlerinin hem niteliği hem de niceliği açısından 
üst düzey bir artış yaşadı. Gelişmiş Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri; ofis tabanlı verimlilik araçları ve mobil bilgi işlem cihazlarıyla 
birlikte, elektrik şirketlerinin çalışma ortamına yayıldı. Ancak yakın zamana kadar, BT bünyesindeki büyü-
me, bu sahada sessizce yer alan, hizmet veren ve şebekeyi koruyan gizli OT ekipmanlarından bağımsızdı.
Akıllı Şebeke, elektrik operasyonlarını dönüşüme uğratıp BT’yi geleneksel sınırları boyunca dikkat çekici 
bir süratle OT bünyesine yaklaştırırken, iki kategori arasındaki ayrımı hızla ayırt edilemez bir hale getiriyor. 
(bkz. Şekil 1). Bu araştırma, BT ve OT entegrasyonunun dinamiklerini ve elektrik şirketlerinin bu birleşme-
yi daha akıllı, daha uygun maliyetli ve daha güvenilir bir çalışma için nasıl kullanabileceğini ele almaktadır.

Şekil 1
BT ve OT bütün haline geliyor.44



Teknoloji normlarını yeniden tanımlayan Akıllı Şebeke
Şebeke modernizasyonundaki büyüme, elektrik şirketlerinin daha akıllı ekipman ve otomasyon uygula-
ma biçiminde önemli bir kavramsal değişikliğe neden oluyor. Bu modernizasyon, aşağıdaki eğilimlerle 
nitelendiriliyor:

1. OT uygulamalarındaki sürekli büyüme
2. Dağıtım sisteminin model alınması, izlenmesi ve yönetilmesi için elektrik şirketleri tarafından
 gerçekleştirilen sürekli BT uygulamaları
3. Elektrik şirketlerinin acil olarak BT ve OT şebekelerini entegre etme ihtiyacı
 BT ve OT’nin Yakınsaması Akıllı Şebeke Gelişimine Nasıl Olanak Sağlar

OT büyümesinin nedenleri
Şebeke için yeni cihaz türleri

OT uygulamasının büyümesi, pek çok şekilde daha akıllı bir şebekenin geliştirilmesine yol açtı. Son birkaç 
yıldır piyasaya sunulan yeni teknolojiler, üstün izleme ve tedarik kontrolünden, daha verimli üretim ve tü-
ketime ve daha yenilikçi enerji depolamaya kadar, şebekeyi daha akıllı bir hale getirmeye yardımcı oluyor.

Yeni çıkan şebeke teknolojisinin örnekleri arasında aşağıdakiler gibi entegre haberleşme modüllerine 
sahip çeşitli cihazlar bulunmaktadır:

• Orta ve düşük gerilimli hat sensörleri ve düşük gerilimli devre kesiciler

• Güç akışı dalga biçimini yönlendirerek yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştıracak 
yeni dönüştürücüler

• Transformatörleri, şebekeyi esnek hale getiren aktif öğelere dönüştüren, yük altında kademe değiştiri-
ciler

• Kurşun asidi, lityum iyon ve akışlı akü teknolojisine dayalı şebeke ve 
tüketici ölçekli enerji depolama cihazları

Akıllı sayaçlar ve ev alanı şebekesi teknolojileri de enerji tedariği ve enerji 
dağıtım alanları arasındaki ortak kullanımın artışına yardımcı oluyor.

Geleneksel ekipmanlarda daha akıllı, daha kapsamlı işlevsellik

Yeni teknolojilere ek olarak, mevcut cihazlarda bugün pek çok geliştirme 
uygulanıyor. Bunlar arasında kapatıcılar ve ayırıcılar için yarı iletken röle-
lerde ve kontrolörlerde artan ‘akıllı özellikler’ ve geliştirilmiş regülatörler 
ve kapasitör kontrolörleri yer alıyor. Örnek olarak, günümüzde kapasi-
tör bankı kontrolörleri, entegre bir haberleşme modülü aracılığıyla güç 
kalitesini izlerken ve raporlarken, anahtarlamayı etkilemek için uzak ve 
gerçek zamanlı parametreleri kullanabiliyorlar.

Birbirine bağlı ve veri alışverişi yapan daha fazla cihaz ve ekipman

Her tür cihazın yaygınlaşması ve modern şebekenin etrafındaki ‘her şeyin 
daha fazlası’ anlayışı da OT kapsamındaki büyümenin artmasına yardım-
cı oldu. 2006 yılı gibi yakın bir zamanda, çoğu anket SCADA kontrolünün Kuzey Amerika’daki tüm dağıtım 
besleyicilerinin %20’sinden daha azında mevcut olduğunu gösterdi. O zamandan beri, ARC tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, dağıtım trafosu otomasyonu yılda yaklaşık %7 oranında arttı ve çoğu en-
düstri gözlemcisi, bu eğilimin 2020 yılına kadar artmaya devam etmesini bekliyor.1
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Şekil 2
Birleştirilmiş hizmet yönetimi 
mimarisi.

Bu rakamlar, trafo merkezleri bağlamındaki büyümeyi temsil ederken, OT’nin gerçek anlamda yaygınlaş-
ması dağıtım besleyicileri üzerinden gerçekleşiyor. Trafo otomasyonu yerine, besleyici otomasyonu, her 
otomatik besleyici için 7-10 hat cihazını veya daha fazlasını idare edebilir. Pek çok durumda, volt/VAR 
kontrolü konusunda yükselen odaklanma, kapasitör ve regülatör kontrolörlerinin yanı sıra hat gerilim 
sensörlerinin de sayısını artıracaktır. Kendi kendini onarma ve gelişmiş anahtarlama kontrolü için besle-
yici otomasyonu, trafo merkezleri dışındaki akıllı anahtarlama cihazlarının artışına katkıda bulunacaktır.

BT, rolü yeniden tanımlıyor
Çalışma alanındaki bilgi teknolojisi, sürekli bir dönüşüm geçirmektedir. Dağıtım Denetim Kontrolü ve Veri 
Alımı (DSCADA) ile Dağıtım Yönetim Sistemleri (DMS) uygulamaları, bir zamanlar BT altyapısının geri 
kalanından tamamen yalıtılmış bir biçimde geliştirilip muhafaza ediliyordu. Ayrıca sadece sınırlı sayıda 
cihazı kontrol etmeye odaklanıyorlardı. Artık DSCADA ve DMS uygulamaları, çok daha geniş uygulama 
ve entegrasyon gereksinimleriyle nitelendiriliyor.

Bu arada, pek çok sahada Kesinti Yönetimi Sistemi (OMS), işletmeden uzaklaşıp operasyon alanına doğru 
bir geçiş eğilimi gösterdi. Bir zamanlar pek çok kişi tarafından bir çağrı merkezi uygulamasının bir uzantısı 
olarak görülen modern OMS uygulamaları, artık tekrar yapılandırma ve anahtarlamayı desteklemek için 
akıllı şebekeyi içeriyor. OMS şebeke modeli ne kadar doğru ve güncel olursa, operasyon merkezinin diğer 
uygulamalarına ve iş akışına entegre olma olasılığı da o kadar yüksek olur. Bunun bariz olduğu düşünüle-
bilir ancak BT ve OT’nin birlikte kullanımı, dağıtım şebekesini model alan, izleyen ve yöneten operasyonel 
uygulamalar için çok geniş kapsamlı etkilere sahiptir.

Modelleme

Pek çok SCADA, DMS ve OMS uygulaması için ön uçtaki entegrasyonun artırılmasının sağlanması, doğru 
şebeke modellerine olan ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Şebekenin güncel durumunu muhafaza etmek, pek 
çok eski SCADA, DMS ve OMS uygulaması için bir zorluk teşkil eder.

Dağıtım şebekesi, günlük büyük ve küçük iş gereksinimleriyle sürekli olarak değişir. Bir OMS veya 
DMS’nin ve bir bakıma Dağıtım SCADA’sının (DSCADA) performans gereksinimleri, güncel şebeke mo-
delinin veya en azından ilgili parçalarının anlık olarak kullanıma hazır olmasını gerektirir. Bir kesinti mey-
dana geldiğinde veya yakın zamanda acil bir anahtarlama işlemi gerektiğinde, şebeke operatörleri için 
modelin en doğru ve en güncel durumunda olması gerekir. Böyle güncel ve yüksek performanslı bir 
modelin kaynağının sağlanması bir zorluk oluşturabilir.

Günümüzde pek çok elektrik şirketi, şebeke ve varlık yönetimi araç setlerinin kritik bir bölümü olarak bir 
coğrafi bilgi sistemi (GIS) kullanıyor. GIS tabanlı şebeke modelleri, dahili şebekenin önemli bir temsilcisi 
olabilir ancak bu modelin her zamankinden daha eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekir.

Performans ve mevcut durum gereksinimlerini desteklemek için, yeni bir şebeke modeli seviyesinin en-
tegrasyonu gereklidir. Modern entegrasyon teknolojisi ve mimarisi; SCADA, DMS ve OMS’nin kaynağı 
GIS şebekesinden olduğu gibi alınan ortak bir modeli paylaşmasını mümkün kılabilir. Tek, birleştirilmiş 
çevre ve kullanıcı deneyimi ya da başka bir deyişle ‘tek bir gerçeklik’, verilerin güncelliğinden ya da hızın-
dan taviz vermeden elde edilebilir (bkz. Şekil 2).
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BT ve OT’nin Yakınsaması Akıllı Şebeke Gelişimine Nasıl Olanak Sağlar

İzleme

Şebekeyi izlemek için kullanılabilen çok sayıda veri noktası, operasyonel farkındalığı geliştirir. Ancak da-
ğıtım şebekesi modelinin boyutu ve karmaşıklığı, bir yönetim zorluğu teşkil eder. BT/OT sistemi, çok 
miktarda bilgiyi idare edebilmelidir ve ayrıca veri noktalarını operasyonel ilişkiye göre hızlı bir şekilde 
sıralamalı ve tanımlamalıdır.

Şebekeye daha fazla bağlantılı cihaz eklendikçe ve DSCADA sis-
temleri trafo alanının hem içinde hem de dışında genişledikçe, 
BT/OT sisteminin şebekenin mevcut durumunu anlamak için 
sürekli artan veri hacimlerini anlamlandırabilmesi gerekecektir. 
Geleneksel OT ekipmanlarındaki kritik sınır ise bu işi zorlaştırır. 
Pek çok eski saha cihazı, yükseltme veya yenileme için tasar-
lanmamış olan özel haberleşme protokollerine dayalıdır. Bu 
cihazların daha modern ve açık teknolojilere entegre edilmesi, 
BT/OT’nin birlikte kullanımı için kritik öneme sahip bir görevdir.

Akıllı bir ‘trafo istasyonunun’ kullanılması, eski cihazların enteg-
rasyonunu kolaylaştırabilir ve iş açısından kritik ya da duruma 
özgü verilere erişime yardımcı olabilir. Bu cihazlar; IP, DNP3, 
IEC104 ve IEC61850 gibi modern trafo merkezi otomasyonu-
nun açık ve standart protokolleriyle ‘konuşur’. Bu cihazlar, eski 
OT ekipmanlarında mevcut olabilecek daha eski veya özel pro-
tokollere bağlanma ve bunlar için ana makine çevirisi yapma 
işlevi sunar.

Sahada bulunan yüksek miktardaki bilgi, bulunması ve seçil-
mesi zor olan değerli bir içerik bulundurur. Ses şebekesi yönetimi için, güvenilirlik ya da güç kalitesi 
açısından daha fazla ilerleme sağlamak amacıyla verilerin analiz edilmesi ve ayrıştırılması çok önemlidir. 
Bu verilerin, entegrasyon yoluyla biriken normal operasyon bilgileri tarafından saklanması ya da gölge-
de bırakılması halinde, iyileştirme olanağı kaybolur. Geleneksel sayaç veri yönetimi (MDM) araçları ve 
kurumsal veri madenciliği sistemleri, genellikle şebekeye ilişkin değerli operasyon bilgilerini zamanında 
tanıma ve seçme görevinin üstesinden gelemezler. Verileri gerçek zamanlı ya da yakın zamanlı olarak 
yönetmek ve yorumlamak için tasarlanmış bir platforma dayalı bir operasyonel veri deposunun uygulan-
ması, bu amaca ulaşılmasına yardım edebilir.

Yönetim

Birleştirilmiş BT/OT sistemi aracılığıyla dağıtım şebekesinin kontrolü, geleneksel bir sisteme göre hem 
daha kolay hem de daha zordur. Bir taraftan, daha fazla veri ve geliştirilmiş işlevler, daha bilgili ve daha 
hızlı karar verme anlamına gelir. Diğer taraftan ise, eklenen karmaşıklık operasyon hataları riskini artıra-
bilir. Pek çok elektrik şirketinde, operatörler daha yüksek miktardaki bilgiyi işlemek için mücadele edecek 
ve daha fazla alternatif arasından çalışma seçeneklerini seçmesi gerekecektir.

Bunun yanı sıra, depolanmış DSCADA, DMS ve OMS uygulamaları, dağıtım sisteminin verimli bir şekilde 
çalışmasını desteklemeyecektir. Kontrol odası senaryosunu bir acil durum anahtarlama operasyonu sıra-
sında hayal edin. Operatörün bütün bir mahalle ya da bir alışveriş merkezi gibi bir ticari tesis için servisi 
yenilemesi gerektiğini düşünün. Şimdi de dağıtım sistemi operatörünün üç farklı sisteme dikkat etmeye 
çalıştığını hayal edin. Operatörün alarmlar ve şebeke parametreleri açısından DSCADA sistemini izler-
ken, diğer yandan tekrar sağlama için herhangi bir anahtarlamanın mümkün olup olmadığını belirlemek 
amacıyla DMS’ye dikkat etmesi gerekir. Bu esnada operatör, kesintinin olası kaynağını belirlemek, rapor 
edilen herhangi bir tehlikeyi görselleştirmek, kaç müşterinin enerji kesintisine uğradığını tespit etmek ve 
yardım için gönderilebilecek ekiplerin yerlerini belirlemek için OMS’ye ihtiyaç duyar. Bu, özellikle büyük 
bir hizmet kesintisinin baskısı altında gerçekleştirildiğinde, korkutucu bir iştir.

BT ve OT’nin Birlikte Kullanımı
Akıllı Şebeke Gelişimine Nasıl Olanak Sağlar?
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Bazı lider elektrik şirketlerinin ve bu şirketlerin satıcı ortaklarının benimsediği bir yaklaşım, dağıtım ope-
rasyon uygulamalarını tek bir platforma entegre etmektir. Bu yaklaşım, genel sistemin yönetimini ko-
laylaştırmaya yardımcı olur, gelişmiş iş akışı sunar ve görev yürütmeyi basitleştirir. Genellikle Gelişmiş 
DMS (ADMS) olarak adlandırılan bu yaklaşım; DSCADA, OMS ve DMS’yi tek bir platformda birleştirir. 
Kullanıcılara, birleştirilmiş ve kolay bir kullanıcı deneyimi içerisinde entegre bilgi akışı sağlayan tek bir 
araç sunulmasıyla, dağıtım şebekesinin operasyonları ve analizi operatör için basit hale gelir ve yüksek 
hızlı ve yüksek kaliteli kararlar alımına imkan sağlanır.

Büyük ölçekte entegrasyon
BT ve OT’nin birlikte kullanımı; uygulamaları ve cihazları yeni yollarla bir araya getirmek ve eskiden tek 
başına çalışan sistemleri birbirlerine bağlamak demektir. Cihaz sayısındaki büyüme ve artan BT ve OT 

işlevselliğiyle birlikte, sistemleri bir araya getirmek, yeni bir ölçekte entegrasyon 
sunar. BT/OT entegre dağıtım şebekesinin ihtiyaçlarını belirlemek; haberleş-
me alanında ilerlemeler, genişletilmiş standartlara uyum ve mimari ile gü-
venlik üzerine odaklanma gerektirir.

Haberleşme ve Protokoller

Entegre BT/OT dünyası, muhtemelen özel ve kamuya açık altyapıları birleş-
tiren şebekeler birliğinden oluşacak ve mevcut özel ve eski çözümlere sahip 
IP gibi standartlara dayalı ve açık teknolojileri entegre edecektir. Birbirine 
bağımlı haberleşme sistemlerinden oluşan bu entegre grup büyüyecek ve 
gelişecektir. Faaliyetleri devam eden hiçbir elektrik şirketi, geçmişe sünger 
çekip yeni bir başlangıç yapamaz ve haberleşme altyapısını sıfır noktasından 
tasarlayamaz. Muhafaza edilmesi gereken önemli parametreler, iş kritik uy-
gulamalarda OT’yi destekleyen parametrelerdir. Bunlar; güvenilirliği, buluna-
bilirliği, güvenliği ve öngörülebilir performansı sağlayan sistemlerdir.

Standartlar

Akıllı Şebekenin en önemli yan avantajlarından biri de işin devlet ve sanayi 
grupları tarafından işbirliği içinde gerçekleştirilmesidir. Birlikte çalışabilirlik standartlarının geliştirilmesi, 
şebeke modernizasyonunun desteklenmesinde anahtar bir rol oynayacaktır. Ulusal Standartlar ve Tek-
noloji Enstitüsü’nün (NIST); Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Elektrik Enerjisi Araştırma Ens-
titüsü (EPRI) ve Akıllı Şebeke Birlikte Çalışabilirlik Paneli (SGIP) gibi endüstri derneklerinin ve Gridwise 
Birliği (GWA) ile Gridwise Mimarlık Konseyi (GWAC) gibi ticaret gruplarının çalışmalarının tümü, şebeke 
cihazlarının bağlanması konusunda tanımların ve teknik özelliklerin oluşturulmasına katkıda bulunmakta-
dır. Bu gruplar, Akıllı Şebekenin hızlı gelişimine imkan tanımıştır.

Mevcut standartlardaki boşlukların giderilmesi için süreçler halihazırda yürütülmektedir. Mevcut stan-
dartlara uyan şebeke odaklı birlikte çalışabilirlik projelerinin çoğu, artık daha yüksek bir güvenle ileriye 
doğru yol alabilmektedir.

Mimari

Güvenilirlik, güvenlik ve performansın temel gereksinimlerini ele almanın yanı sıra, yeni Akıllı Şebeke BT/
OT mimarisi, mevcut kurumsal sistemlerin şebeke modelleme, izleme ve yönetim ortamında entegras-
yonunu desteklemelidir.

Modern şebeke mimarisi, bir elektrik şirketinin mevcut ve gelecekteki ekosistemini göz önünde bulun-
durmalıdır. Aynı zamanda ortamın iş açısından kritik yönleri için gereken ölçeği ve güvenliği sağlarken 
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için esnek ve uyarlanabilir olmalıdır. Haberleşme altyapısında olduğu 
gibi, hiçbir elektrik şirketi, bir mimariyi sıfırdan tasarlama ve uygulama lüksüne sahip değildir. Ancak 
elektrik şirketlerinin tasarım sürecini aşmasına yardımcı olmak için sektörde kendisini kanıtlamış mimari 
yol haritaları mevcuttur. Elektrik şirketleri için iki kullanışlı referans mimari türü, Microsoft’un Akıllı Enerji 
Referans Mimarisi (SERA) ve Cisco’nun GridBlocks Mimarisidir. Her ikisi de iyi belgelenmiş bir referans 
modeliyle birlikte sunulmakta ve entegrasyon tasarımı hakkında faydalı bilgiler vermektedir.
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Bu referans mimarilerinin her ikisi de BT ile zenginleştirilmiş OT’nin uç noktalarına bağlanmak için se-
çilen teknolojinin önemini anlatmaktadır. Pek çok modern mimari yaklaşımı, gerçek zamanlı veya yakın 
zamanlı veri akışlarını kurumsal veri akışlarından ayırarak, zamana ve önceliğe dayanan iki ayrı veri yolu 
oluşmasına neden olur. Bu ‘İki Bara’ kavramı tamamen yeni değildir ancak şebeke şirketi mimarlarının 
veri entegrasyonu için farklı gereksinimleri göz önünde bulundurmasına ve bu ihtiyaçların karşılanması 
için uygun teknolojileri seçmesine yardımcı olmaktadır.

Sonuç
Elektrik şirketlerinin hissedarlarının, BT/OT’nin birlikte kullanımıyla sağlanan bir dünya fikrinden korkma-
sına gerek yok. Bir elektrik şirketini geleneksel biçimde işletmenin neredeyse her yönünün değişmesine 
rağmen, Akıllı Şebeke teknolojisinin uygulanması, elektrik şirketlerinin müşterilerine daha iyi hizmet ver-
mesine olanak tanıyacaktır.

Akıllı Şebekeye geçiş, bir devrim değil, bir evrimdir. Değişiklik, BT’nin operasyon ekipmanları üzerindeki 
önemli etkisini fark etmek gibi basit bir farkındalıkla başlar. Bundan sonra, daha akıllı bir şebeke için net 
ve uzun vadeli bir yol haritası oluşturma ihtiyacını fark etmek gerekecektir. Bu yol haritası; haberleşme 
altyapısını ve en önemlisi BT/OT’nin birlikte kullanımı eğilimini barındıran bir mimariyi içermelidir. Eldeki 
bu yol haritasıyla, bir BT/OT’nin birlikte kullanımı yaklaşımı, elektrik şirketlerinin çalışanlarına her bir şe-
beke modernizasyon uygulaması projesini birbirine bağlı bir bütünün bir parçası olarak uygulama olanağı 
sağlayacaktır. Son olarak, şebeke modellemesi, izleme ve yönetim sistemleriyle ilgili kararların dikkatle 
tartılması gerekir. Gelişmiş bir DMS’nin uygulanması, elektrik şirketinin BT/OT teknolojisini hızlandırma-
da başarılı olmasına yardım edecektir.
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Harmoniklerin 
Tespitinde 4 Adım
Eğer bir saha mühendisiyseniz harmoniklerle ilgili problemlerden kuşkulanmak 
zorundasınız. Yazımızdaki adımları izleyerek oluşabilecek başlıca harmonik bozul-
ma nedenlerini kolayca tespit edebilirsiniz.
Harmoniklerin Tespitinde 1. Adım

Harmoniklerin tespiti için aşağıdaki tablodaki belirtilerin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bu 
belirtilerden biriyle veya daha fazlasıyla sıklıkla o karşılaşırsanız adımları takip etmelisiniz.

Harmoniklerin Tespitinde 2. Adım

Eğer fabrikanızda bulunan kapasitörler güç faktörlerini içeriyorsa, kapasitörlerin içindeki akımları am-
perölçer ile “gerçek rms”  değeri ölçülmeli. Eğer kapasitörlerin ölçülen gerçek rms akım değeri sisteme 
voltaj uygulandığında elde edilen standart akım değerinden büyükse (%5 oranında veya daha fazla) bu 
durum bize büyük ihtimalle sistemde harmonik voltaj bozulması olduğunu göstermektedir.

Harmoniklerin Tespitinde 3. Adım

Fabrikanızda bulunan cihazlar için üretici tarafından belirlenmiş harmonik akım değerleri hesap denetim 
tablosu ve sistem iç yapılarının bulunduğu evrak size yol gösterecektir. Analize fabrikanızdaki lineer ça-
lışmayan bütün cihazların, bütün kapasitörlerin ve transformatörlerin üretici tarafından belirtilmiş ideal 
güç değeri bilgilerini toplamalısınız.
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Harmoniklerin Tespitinde 4.Adım

Eğer fabrikanızdaki elektrik iletim sistemi karmaşıksa örneğin; birden fazla servis girişi varsa, 
dağınık kapasitörler veya cihazlar için üretici tarafından belirlenmiş harmonik akım değerleri hesap 
denetim tablosu ve sistem iç yapılarının bulunduğu evrakları eksik veya evrakla hesap işinin çok 
külfetli olduğu düşünülürse çözüm; problemin sebebinin harmoniklerin olup olmadığını belirle-
menin en kesin yolu yerinde tesis denetimi yaparak harmonik bozulmaların olup olmadığını tespit 
etmektir.

“Resimdeki hesap denetimi tablosu elektrik sistem düzeni ve sistemlerin çektiği akım değerleri 
bilgilerini içermekte, hesap denetim tablosu bize oldukça açık bir şekilde stratejik noktalardaki 
harmonik değerlerini vermekte.”

Doğru Sistem Analizi Yapan Harmonik Filtreler

Uygun harmonik filtreler ile yapılan uygulamalar size analiz adımları ve problemin çözümü için ihti-
yacınız olan verileri toplamanızı oldukça kolaylaştırır. Sizin harmonik bozulmaları karşı yaklaşımınız 
güç sistemindeki karmaşık analizlerden arasından çok fazla rastlanan harmonikleri süzmek ve 
tanımlamak çözümlerini bulmak olmalı. Eğer süzdüğünüz bilgilere rağmen halen bir takım ölçümler 
yapmak gerektiriyorsa, sağlıklı bilgiler elde etmenin tek yolu ölçüm yapmaksa, en doğru çözümü 
kısa ve ucuz yoldan elde etmeye çalışın.

Lineer olmayan güç faktörünü düzeltmeye çalışmadan önce toplam lineer olmayan cihazların kilo-
watt saat değerinin servis transformatörü kilowattsaat değerine oranı bilinmelidir. Bu oranı kullana-
rak doğru güç faktörü için harmonik filtre kullanmaya gerek var mı yok mu veya düz kondansatör-
lerin sorun yaşanmadan eklenip eklenemeyeceğine aşağıdaki gibi karar verebiliriz; 

 Eğer fabrikanızda toplamda üç fazlı lineer olmayan yük, ana transformatör kapasitesinden %25 
fazla ise doğru güç faktörünü elde etmek için harmonik filtrelere kesinlikle ihtiyaç vardır.

 Eğer fabrikanızda toplamda üç fazlı lineer olmayan yük ana transformatör kapasitesinden %15 az 
ise doğru güç faktörünü elde etmek için kapasitörler kullanılmalı.

 Eğer fabrikanızdaki lineer olmayan yük %15 ve %25 arasında ise diğer faktörler üstüne düşünül-
meli.



Zafer AKGÜL 
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Bileşik İzolatörlerin 
Eskimesinin 15 Nedeni

İzolatör hatlarını korumak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır.    
Bu araştırmalarda göz ardı edilmeyecek derecede önemli olan 
ve bir o kadar da küçük detaylarla eskime belirtisi incelenmiştir.    
Bu belirtileri 15 madde halinde derledik.
Çoğu teknik çalışma seramik olmayan izolatörlerin eskime süreci ve bu sürecin test yöntemlerinin 
gelişmesi üzerine yoğunlaşmıştır. İletim hatları kirli bir atmosfer ortamında faaliyet göstermektedir. 
İzolatör hattı işlemlerinde birkaç ay sonra kirlenmesi kaçınılmazdır. Sis ve çiyin ıslatması yüzünden 
düzensiz bir gerilim dağılımı üretebilir ve bu ıslak yüzeyde deşarj kaçınılmazdır. Işıklı bir büyüteç 
ile geceleri iletim hatları gözlemlendiğinde neredeyse her hattın yüzeyinde bu ıslaklığın oluştuğu 
görülür.

“UV radyasyonu ve yüzey deşarjı uzun süreli kullanım sonrası bozulma 
belli bir düzeyde neden olur.”
Bu tip durumlar izolatörlerin ömrü için belirsizliğe yol açmaktadır ve izolatörlerin eskimesinin başlı-
ca nedenidir. Eğer bozulma süreci yavaş ise iyi bir yalıtkanlık uzun süre gerçekleştirilir.
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Ancak yakınlarındaki okyanus ve sanayinin 
oluşturduğu daha kirli ortam yüzünden bozulma 
daha da hızlanmış olabilir ve izolatördeki arıza 
birkaç yıl gibi kısa sürede ortaya çıkabilir. İnce-
lemelerin sonucunda bazı izolatörler 18-20 yıl 
sorun çıkarmazken, bazıları da birkaç aylık süreç 
de arızalanabilir.

Laboratuvar verileri ve literatür araştırmaları 
sonucunda izolatörlerin eskime hipotezlerinin 
formülasyonu aşağıdaki gibi incelenmiştir.

1) Rüzgâr, toz aşındırması ve diğer çevre kirliliği-
ne yol açan maddeler

Bileşik izolatörler su geçirmez bir yüzeyin içinde-
dirler. Mekanik kuvvetlerin ve UV radyasyonun 
birlikte etkileri, yüzey üstünde hafif bir aşınma 
oluşturur. İzolatör yüzeyindeki pürüzlüklerin 
artırılması, yüzeydeki kirlenmenin de artmasına 
olanak verir.

2) Difüzyon

Difüzyonile polimerlerin yüzeyinde kirlilik oluşa-
bilir. Fakat ince bir polimer tabakası yüzeyinde 
hidrofobiklik oluşturarak bu kirlenme korunabilir.

3) Yüksek nem, sis, çiğ ya da hafif yağmur

Hidrofobiklik özelliği sayesinde izolatör yü-
zeyinde damlacıklar oluşur. Bu damlacıkların 
hareketi, dik olan yerlerde aşağı doğru sorun 
olmayacak şekilde hareket edebilir. Diğer yüzeyi 
düz alanlarda ise kirletici maddeler ile su damla-
cıkları sayesinde polimer tabakası yüzeyinde bir 
iletkenlik oluşturarak sorun çıkarabilir.

4) Damlacıklar arası kirlenme

Damlacıklar arası kirlenme sonucunda ıslanan 
yüzeyin kuruma süreci artabilir. Bu olumsuz 
durum karşısında polimer yüzey üzerinde yüksek 
bir direnç tabakası oluşur ve kapasitörler de akım 
kaçağı oluşturabilir.

5) Düzensiz dağılım

Düzensiz bir şekilde yüzeyde bulunan su damla-
cıkları, ıslanan yüzey boyunca bir basınç oluştu-
rarak düzensiz bir gerilim dağılım üretir. Korona 
deşarjı diye adlandırılan elektriksel bir deşarj, 
yüksek basınç alanlarında su damlacıkları etrafın-
da fazladan oluşur.

6) Ekstra deşarj

Ekstra deşarj, hidrofobikliği tahrip ederek su 
damlacıkları etrafında ki ince polimer tabakasını 
aşındırır.

7) Yüzey hidrofobikliğinde bozulma

Yüzeydeki hidrofobiklik, düzensiz su damlacık-
ları sonucu bozulduğunda, yüksek basınçlı su 
damlacıklarının neden olduğu iletken bir tabaka 
oluşur. Bunun sonucunda ise yüzey üzerinde 
kaçak akım meydana gelir.

8) Kaçak akım

Kaçak akım yüzeyi ısıtacağından dolayı kuru bir 
yüzey oluşturur.

9) Basınç dağılımındaki gerilim

Bu aşamada, yüzeyi kuru bölgelerde, yüksek mu-
kavemetli iletken yüzeyler damlacıklarla hidrofo-
bik yüzeyler oluşur. Bu yüzden gerilim dağılımı 
yüzeyde düzensiz olur.

10) Ark ve deşarjlar

Dengesiz gerilim dağılımı, farklı kuru yüzeyler 
arasında ark ve deşarj oluşturur. Bu nedenle 
daha fazla yüzey bozulmalarına, hidrofobiklik 
özelliği kaybına ve daha çok kuru yüzeylere 
neden olur.

11) Yüzey aşınması

İzolatör yüzeyinde uzun süreli oluşan deşarj ve 
yerel arklar sonucunda yüzey üzerin deaşınma 
oluşturur.

12) Güneş ışınlarının geliş yönü

Değişen hava olaylarında, güneş ışınları, yüzeyin 
kuru kalmasını sağlar. İzolatörün kuru olması da 
yüzeydeki deşarjı azaltır.

13) Hidrofobiklik

İzolatörün yüzeyindeki kuruluk yeterince uzun 
sürerse, yeniden hidrofobiklik özelliği kazanır. 
Tipik silikon kauçuk izolatörler 6-8 saatte, EPDM 
izolatörler ise 12 -15 saat arasında hidrofobiklik 
özelliği kazanır.

14) Yüzey üzerindeki aşınma

Tarif edilen prosedürde yüzey üzerinde aşınma 
oluşturur. Yüzeyde pürüzlülük artar ve yüzey 
üzerinde kirlenme artarak eskime daha da hızla-
nır.

15) Aşınma

Aşınma, deşarj başlatarak kimyasal reaksiyon-
lara ve yerel sıcaklık artışına neden olur. Yüzey 
sıcaklığı ölçümlerinde yüksek deşarjda, yerel 
sıcaklık noktalarında 260°C ve 400°C arasında 
sıcaklıkları gösterir.
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Kutlay SÜNGÜ

ElektrikPort

HVACvsHVDC 
5 Çevresel Etkinin Karşılaştırılması

Enerjinin DC ya da AC taşınması ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. 
Ülkemiz de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan HVAC enerji nakil hatları ile HVDC hatlarına göre 
çevresel etkilerin 5 madde halinde inceledik.

Büyük çaplı tartışmalar sonucunda HVDC enerji nakil hatlarının çevreye potansiyel etkileri ile HVAC 
hatlarının karşılaştırması, 2003 yılında L.A. Koshcheev tarafından bir belge ile özetlenmiştir. Yazıda, 
Koshcheev HVDC iletim sistemlerinin klasik HVAC teknolojisi üzerinden çevresel zararlarının daha 
azlığına dikkat çekmektedir.

“AC iletim sistemlerinde üç iletkene ihtiyaç duyulurken DC sistemlerde iki iletken kullanılmaktadır.”

Bu özellik görsel kirliliği azaltır ayrıca kayıpların azlığı ve iletken kesitinden daha fazla yararlanılması ile 
aynı hat üzerinden daha fazla gücün taşınmasına olanak sağlar. Ek olarak, HVAC iletim sistemlerinde 
oluşan elektromanyetik alan etkileri HVDC hatlarda oluşmamaktadır. AC ya da DC yüksek güçlü enerji 
nakil hatlarından kaynaklanan çevresel olası etkiler;

 Elektrik alan etkisi
 Manyetik alan etkisi
 Radyo girişimi (Elektromanyetik girişim)
 Gürültü seviyesi
 Toprak akımları ve korozyon etkileri 

HVDC hat karakteristiklerine çevresel açıdan bakıldığında bir kısmı dezavantaj olarak görünürken, göz 
ardı edilemeyecek birçok avantajı vardır.  HVDC hatlarının karakteristikleri iletim hattı planlarında ve 
nakil hattı güzergahları seçilme aşamasında dikkate alınmalıdır. HVDC iletim sistemleriyle ilgili yukarıda 
belirtilen 5 etki teknik özellikler referans alınarak tek tek açıklanacaktır.

1) Elektrik Alan Etkisi

Bir HVDC iletim hattında oluşan elektrik alan, hat voltajı tarafından oluşan elektrostatik alan ile hat koro-
nası tarafından oluşturulan havanın yüklenmesinin kombinasyonundan meydana gelmektedir. Rusya ve 
Kanada tarafından yürütülen HVDC iletim hatlarındaki elektrik alanın çevresel etkileri konulu araştırmalar 
gösterdi ki HVAC iletim hatlarının altında insan bedeninde görülen olumsuz etkiler HVDC iletim hatları 
altında görülmemektedir.  Bu etkiler elektrik deşarjlarından meydana gelmektedir.

HVDC iletim hatlarındaki elektrik alanın etkisi olarak deşarjlar meydana gelebilmektedir ancak bu 
deşarjlar saniyede 100 deşarja kadar çıkabilen HVAC iletim hatlarına göre oldukça seyrek görülmekte-
dir. HVDC enerji nakil hattı altında bulunan bir insan üzerendeki elektrik alan etkisi genellikle saçlarında 
elektrostatik uyarılmadan kaynaklanan sağa sola hareketten öteye gitmemektedir. Bu sonuçlar HVDC 
iletim hatları altında elektrik alan etkilerinin sınırlı ve genellikle insanlar için tehlikeli olmadığını göster-
mektedir.
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“HVDC ve HVAC hatları elektrik alan ölçümü. Her 
bir hat 500kV gerilimde ve fotoğrafta da görülebil-
diği gibi HVAC iletim hattında oluşan elektrik alan 
daha büyüktür.” 

Kanada’da yapılan bir araştırmada, HVDC iletim 
hattı altında duran lastik tekerlekli büyük makine-
ler (biçerdöver, otomobil, traktör gibi) elektriksel 
olarak tehlikeli olacak seviyelerde yüklenmemek-
tedir. Bu makinelerin elektriksel lastik direnci 
yüksek olduğu halde (yaklaşık 10 megaohm), 
makine kuru asfalt üzerinde duruyor olsa bile 
tehlikeli seviyede yük birikmesi olmayacak şekil-
de, yeterince düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. 
HVAC hava hatları altında ise büyük makinelerde 
indüklenen kapasitif akımlar tehlikeli seviyelere 
ulaşabilmektedir.

Statik elektrik alanına ek olarak havada DC hat bo-
yunca iletken etrafında belirli miktarda akı oluşur. 
Ölçümler sonucunda güzel bir havada mevcut 
bulunan iyonlara ek olarak, HVDC havai hattının 
(korona) havadaki pozitif iyon konsantrasyonunu 
arttırabileceği ve kübik inç başına 103 - 104 se-
viyelerinden 106 - 107 seviyelerine çıkarabileceği 
belirlenmiştir. Yağmur yağdığı zamanlarda bu 
değerler birkaç kat daha fazla çıkabilir. Pozitif iyon 
konsantrasyonu kübik inç başına 105 seviyesinin 
üstüne çıktığında ve insan uzun süre bu etkiye 
maruz kaldığında solunum sistemi için zararlı 
olabilmektedir.

HVDC iletim sistemlerinde indüklenen korona 
yükü seviyesi hava koşullarına bağlı olarak deği-
şiklik göstermektedir. Bu nedenle iletim hattındaki 
toplam elektrik alan ve akı değerleri istatistiksel 

olarak tanımlanmalıdır. Tipik iletim hatları elektrik 
alanların insan sağlığına etkilerini sınırlamak için 
bazı kurallar dahilinde tasarlanmaktadır. DC hattın 
oluşturduğu korona deşarjı, elektrostatik alan, akı 
yoğunluğu ve toplam elektrik alan için ayrı ayrı 
sınır değerler belirlenmiştir. Havai enerji nakil 
hatları tasarımında elektrik alan etkileri mevcut 
yönetmelikler ışığında sınırlanacak şekilde büyük 
önem gösterilerek belirlenir daha sonra ekonomik 
ve teknik sonuçlar dahilinde HVDC iletim hatları-
nın yapımı tamamlanır.

2) Manyetik Alan Etkileri

İletim hatlarının çevresel etkilerinden olan man-
yetik alanın insanlar üzerindeki etkileri hakkında 
elektrik alan etkilerine göre daha az çalışma 
yapılmıştır. Çeşitli tahminlere göre, hat etrafında 
oluşan maksimum manyetik alan kuvveti 10 ile 50 
μT (mikro Tesla) arasında değişmektedir. Yerle-
şim yerlerinde ise manyetik alana maruz kalma 
değerinin standardı 1 μT’dan daha az olarak 
belirlenmiştir. (BPA 1996)

DC hatlar da meydana gelen manyetik alanların 
hissedilebilir hiçbir etkisi yoktur. HVDC enerji 
nakil hatlarının etrafında oluşan manyetik alan 
kuvveti dünyanın doğal manyetik alanı ile aynı 
değerdedir.
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Elektrik akımı ile polaritesi ve kuvveti sürekli deği-
şen AC manyetik alanı aksine, DC manyetik alanı 
sabit kuvvet, yön ve polariteye sahiptir. Manyetik 
alana maruz kalma mevcut sınırları, HVDC iletim 
hattı altında maruz kalınan değerlerden çok daha 
fazladır. DC hatların tasarımında manyetik alan 
etkileri etkin bir rol oynamamaktadır.

3) Radyo Girişimi

Enerji nakil hatlarında Radyo girişimi, pozitif 
gerilimde iletkenler etrafında oluşan korona etki-
sinden dolayı meydana gelmektedir. İletkenlerde 
oluşan belirli frekanslardaki parazitler iletişim 
devrelerinde, radyo ve TV gibi cihazlarda girişime 
neden olur. HVDC hatlarda yalnızca pozitif yüklü 
iletkenler ile radyo girişimi oluşurken, HVAC iletim 
hatlarında tüm üç fazda da radyo girişimi meyda-
na gelmektedir. Hava koşulları AC ve DC hatlarda 
radyo girişimi üzerinde zıt etki göstermektedir.

AC hatlarda yağmurlu havalarda radyo girişimi 10 
dB’e (desibel) kadar çıkmaktadır ancak yağmur 
esnasında DC hatlarda radyo girişimi düşüş 
göstermektedir. Elektrik alan miktarı 65 kV/inch’e 
kadar, DC radyo girişim seviyesi kabul edilebilir 
değerler arasına sınırlandırılabilir. HVDC hatlarda-
ki radyo girişim seviyeleri aynı kapasitedeki HVAC 
hatlara göre genellikle 6-8 dB daha düşüktür.

4) Gürültü Seviyesi

DC iletim hatlarında duyulabilir gürültü, yüksek 
frekanslardan oluşan geniş bant gürültüsüdür. 

Gürültü iletim hatlarında çok yaygın görülmek-
tedir. DC iletim hatlarında gürültü seviyesi AC 
hatların aksine kötü hava koşullarında genellikle 
düşmektedir. Yerleşim yerlerindeki enerji nakil 
hatlarında duyulabilir gürültü seviyesi gündüz 50 
dB gece 40 dB olacak şekilde sınırlandırılmakta-
dır.

HVDC iletim hattı işletme gürültüsü önleme 
amacıyla genellikle HVAC sistemlerde kullanılan 
gürültü önleme yöntemlerinin aynı tipleri kulla-
nılmaktadır. HVDC sistemlerde gürültünün ana 
kaynağı olarak dönüştürücü istasyonları ve dö-
nüştürücü trafolar olarak görülmektedir. Gürültü 
seviyesi kabul edilemez seviyelere çıktığında etrafı 
ses yalıtımıyla kaplanabilmektedir.

5) Toprak Akımlar ve Korozyon Etkileri

HVDC iletim sistemlerinde toprak akımları tek hat 
tekniği ile bağlantılıdır. Tek hatlı HVDC sistemler 
genellikle deniz altı enerji nakil hatlarında kullanıl-
maktadır. Çift hatlı (bipolar) HVDC iletim sistemle-
ri denizaltı enerji nakil hattı için kullanılmamakta-
dır. Güç sadece bir hat aracılığı ile aktarıldığında, 
akım için bir dönüş devresi gerekmektedir. Tek 
hatlı HVDC iletim sistemlerinde su altı kabloları 
için, akım dönüş yolu olarak toprak kabul edilir.

HVDC ve HVAC 500kV iletim hatları altında manyetik alan ölçümü, ölçülen değerlere göre manyetik 
alanlar AC hatta 25 miligauss DC hatta ise 7 miligauss’dur.
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Normalde iletim hattında yıldırım koruması olarak 
kullanılan bir iletken, bazı durumlarda HVDC 
enerji taşımasında tek kutup iletim hattı olarak 
kullanılabilmektedir. İki çift HVDC hat ile aynı 
kule üzerinde ve aynı güzergahta gönderilen hat, 
HVDC iletkenlerinin aşırı yüklenmesi durumunda 
da kullanılabilmektedir. Tipik olarak, bir HVDC 
havai enerji nakil hattı iletkeni aşırı ısınma tehlikesi 
olmadan, nominal kapasitesinin iki katını taşıyabi-
lecek şekilde etkin kesite sahiptir.

‘Metalik dönüş’ olarak bilinen, enerji taşınmayan 
ayrı bir iletken sayesinde HVDC enerji nakil hattın-
da toprak akımı oluşmaz. Toprak akımı oluştuğu 
durumlarda ise, HVDC dönüştürücü istasyonları 
üzerinden topraklama tesisatı ile çevresel etkisi 
en aza indirilerek doğrudan toprağa yönlendirilir.  
Eğer metal boru hattı gibi bir gömülü iletken var 
ise akım bu iletken ile geri dönecektir. Bu dönüş 
yolu metal altyapıda tehlikeli şekilde elektro-ko-
rozyona sebep olabilmektedir. Korozyon seviyesi 
elektriksel izolasyonun kalitesine ve üzerinden 
geçen akım miktarına bağlıdır.

Havai HVDC iletim hatları genellikler bipolar 
yapıdadır ve yalnızca acil durum anında tek hat 
modunda çalıştırılır.  Ancak çift hatlı (bipolar) 
yapıdaki bütün DC hatlarda (ek iletkenli olanlar 
hariç) asimetri durumu nedeniyle toprak akımları 
meydana gelir. Asimetri akımı genellikle nomi-
nal akım değerinin yaklaşık olarak %1 ile %3’ü 
arasındadır. HVDC trafo merkezleri için metalik 
dönüş iletkeni mevcut ve uygun değil ise kar-
maşık topraklama sistemleri gerekmektedir. Bu 

sistemlerde topraklama elektrotları yer altında 
bulunan trafo bileşenlerinin korozyona uğraması-
nı engellemek için belirli bir mesafe kadar uzağa 
yerleştirilir. Ayrıca topraklama kurulumu, tehlikeli 
adım gerilim değerleri dikkate alınarak yapılır.

Elektrotlar özel malzemelerden yapılmaktadır 
ve toprağın kuruluğunu önlemek ya da iletkenin 
özelliğini yitirmemesi için özel önlemler alınır. 
Topraklama tesisatının yakınlarında bulunan 
gömülü boru hatlarının ya da diğer yer altındaki 
metal ekipmanların katodik koruması korozyonu 
önlemek açısından gerekli olabilmektedir.

Preslenmiş HVDC denizaltı kablo sistemi
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Kışın son demlerini geride bıraktığımız baharın yüzünü gösterdiği şu
günlerde havanın tadını çıkartabileceğimiz en iyi spor ve aktivite bisiklete
binmek diyebiliriz.
Bu güzel havalarda sizi bisiklet kullanmaya hazırlayacak kısa bilgiler vermek istedik. 
Nasıl Bir Bisiklet?

Bu sorunun yanıtı bisikleti öncelikle nerede kullanmak istediğinizle ilgili. Dağ bisikleti mi, şehir bisikleti mi yoksa 
yarış bisikleti mi? Bisiklet yolu olan şehirlerde şehir bisikletleri en uygun seçenekken doğa turlarına çıkacaksanız 
kalın tekerlekli dağ bisikleti tercih etmeniz gerekli olacaktır. Profesyonelseniz yarış bisikleti olacaktır tercihiniz ve bu 
yazımız sizin için biraz hafif kalacaktır.

Olmazsa Olmazlar:

Kask ve eldiven: Güvenliğiniz için kesinlikle kullanmanız gereken bu ekipmanları ihmâl etmeyiniz. Piyasada 40 TL 
ilâ 150 TL arasında ortalama bir kask bulmanız mümkün, eldiven ise 20 TL 60 TL arasında temin edilebilir. 

Kilit: Bisiklet kilidi olmazsa olmazların başında gelir en ucuzu 9 TL en güvenlileri ise 100 TL civarında.

Çanta: Bisikletin arkasına ya da önüne takılan su geçirmez çantalar bisiklet sürerken sırt çantası yükünden kurtul-
manızı sağlar. Fiyatları ise boyutlarına göre değişmekle birlikte ortalama 40 -100 TL arasında.

Işık: Gece sürüşlerinin en önemli parçası ışıktır. Genelde öne takılan ve fark edilmenizi sağlayan ön farların yanı 
sıra çıkabilen ve bisikletin her yanına takılabilen farlar mevcut. Bu farları ortalama 20 TL civarında bulmak müm-
kün.

Çocuk sepeti: Çocuğuyla bisiklete binmek isteyenler için bisikletin arkasına takılabilen güvenli çocuk sepetlerini 
140 TL ile 250 TL arasında değişen fiyatlara bulmak mümkün.

Pedal Çevirmek İçin En İyi Rotalar:

Kadıköy - Pendik:  Anadolu yakasının en merkezi parkurlarından, deniz manzarası eşliğinde yol alacağınız bir 
rotadır... Hafta sonu kalabalığını yaşamak istemiyorsanız fazla da güneşe kalmamak için sabahın erken saatlerinde 
tercih edebileceğiniz en güzel hattır.

Florya-Yeşilköy: Son yıllarda kullanıma açılan ve daha tam keşfedilememiş bir bisiklet yolu da Florya-Yeşilköy 
hattındır. Denizi izleyerek ilerleyeceğiniz parkurda Yeşilköy kumsalına ulaşmak da mümkün. 

Belgrad Ormanı: Avrupa yakasının en temiz havasına sahip parkuru diyebileceğimiz Belgrad Ormanı bisikletçiler 
için huzur kaynağıdır. Araç trafiğine kapalı olan parkurda bisikletle toplam 16 kilometrelik uzun bir yol alabilirsiniz.

Kuruçeşme-Sarıyer: Kuruçeşme’den Sarıyer’e uzanan sahilde yaklaşık 17 kilometrelik bir bisiklet parkuru bulunu-
yor. Hafta sonları erken yola çıkıldığı takdirde boğaz manzarasının tadını rahatlıkla çıkartmayı garantilersiniz.
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Büyükada’da büyük tur: Özellikle bahar aylarında İstanbul’un 
adalarında bisiklete binmek çok keyiflidir. Bisikletle binile-
bilen vapurla Büyükada’ya ulaştıktan sonra ‘büyük tur’ diye 
tabir edilen parkur toplamda bir buçuk saat kadar sürüyor. 
Bisikletsiz gelenler adadan bisiklet kiralayabiliyorlar. 

Polonezköy: Şehre yakın önerebileceğimiz doğa içindeki 
bir diğer rota ise Polonezköy’de bulunmakta. Doğa içinde 
5 kilometrelik parkurda keyifli vakit geçireceksiniz ancak 
şunu da eklemekte fayda var.Bu rota Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’nun düzenlediği dağ bisikleti yarışlarında 
parkur olarak kullanılıyor. Dolayısı ile zorlu yollara hazırlıklı 
olmanız ve dağ bisikletiniz ile bu parkuru geçmenizi tavsiye 
ederiz. 

Yanınızda Bulunması Gerekenler:

Gazlı bez, antiseptik solüsyon, değişik boyutlarda yara ban-
dı, kesme şeker (ani kan şekeri düşmelerine karşı), ekipte 
bir kişide mutlaka mobil telefon bulunmalıdır (ambulans vb. 
çağırmak için), kas gevşetici, elastik bant, makas.



Çiçek Akademi
Ertuğrul Bey bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Bu işe nasıl başladınız ve Çiçek Akademi fikri 
nasıl ortaya çıktı?

Çiçek Akademi, bir çiçekçi dükkânında başlayan ve nice ustaların yetiştiği tezgâhta farkında bile olma-
dan pişen, kendi küçük hayalleri büyük iki gencin hayaliydi. Yaz tatilleri ve özel günler çiçekle buluşma 
günleri oldu hep. Okullar okundu, tahsiller yapıldı ama koldaki bilezik hep ışıldadı.

Sene 2015 olduğunda eskinin atölye ruhunu, usta çırak ilişkisini bir bardak çay deminde yaşamaya de-
vam etmek, birikimleri paylaşmak, farklı gözleri ve farklı dokunuşları keşfetmek üzere Çiçek Akademi’yi 
kurduk.

Akademiyi fikir olarak yetişkin, aksiyon olarak ise büyümeyecek bir çocuk gibi düşünebilirsiniz. Atölye-
lerimizde konuklarımızı şehrin hızından, stresinden uzaklaştırıyor ve onlara özgürce kendi tasarımlarını 
yapma imkânı tanıyoruz.

Ben, bu oluşumun iki temel taşından biriyim. İstanbul Üniversitesi mezunu ve Akademi’nin hali hazırda 
çiçek tasarım uzmanıyım. 
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Yoğun iş hayatının temposundan uzaklaşabilmek için kaçabileceğimiz harika bir olanak sağlıyorsunuz. 
Bu akademi bizlere ne katıyor?

Bildiğiniz gibi Çiçek Akademi: “Bırak kurumsal hayatı, sana çiçek atölyesi açalım” sloganı ile yola çıktı. 
Katılımcılarımızın Terrarium Atölyesi’nde kendi küçük bahçelerini tasarlamaları; çiçekçilik eğitimlerinde 
içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmaları hem onları hem bizi mutlu ediyor. Katılımcılarımıza doğaya 
duydukları özlemi hatırlatıyoruz. Çiçek Akademi’ye girdiğiniz ilk andan itibaren gözleriniz yeşilin her to-
nunu görüyor, elleriniz toprağa dokunuyor ve mis gibi kokuları içinize çekiyorsunuz. Sizi gülümseterek 
başlıyoruz yani güne. Atölyelerin içeriğine özel teorik bilgilendirmenin ardından, yoğun pratikle devam 
ediyoruz. Atölyelerimizin olmazsa olmazı ise güzel müzik ve taze kahve! 

Çiçek Akademi’ye geldiğimizde bizi ne tür eğitimler bekliyor?

Merkeze ‘’Çiçekçilik Eğitimi’’ni koyuyoruz. Bu eğitimi alan katılımcılar ister çiçekçilik ile hobi olarak 
uğraşsın isterse kendi çiçekçi dükkânını açsın yoğun bir eğitimden geçiyor. Dükkâna gelen çiçek vitrini 
hazırlamaktan buket yapmaya; aranjmandan gelin tacı ve çiçeği yapımına kadar her konuda bilgileniyor. 
Sertifikamızı almış katılımcılarımız, sektöre %70 oranında hazır giriyor. 

Bunun dışındaki atölyelerimiz ise şöyle: Terrarium Atölyesi, Bonsai Eğitimi, Butik Çiçek Tasarımı Atölye-
si, Gelin Çiçeği ve Gelin Tacı Atölyesi, Davetli Masa Aranjmanları Atölyesi ve elbette dönemsel atölyeler 
(kapı çelengi yapımı, yılbaşı ağacı süsleme vb.). Dilediğiniz atölyeyi seçip katılabilir ya da bir arkadaşını-
za hediye edebilirsiniz. 

Atölye çalışmalarınızın içeriğinde kısaca bahseder misiniz? 

Bir örnek vermek gerekirse ‘’Terrarium Atölyelerinde’’, katılımcılarımız kahvelerini içerken teorik bilgi-
lendirme ile bitkilerin sihirli dünyasına ilk adımı atıyorlar. Çiçek tasarım uzmanımız, Latin ve memleket 
müzikleri eşliğinde uygulamalı bir terrarium tasarımı gösteriyor. Ve sonrasında katılımcılarımızı bir saat 
boyunca özgür bırakıyoruz. İstedikleri bitkileri seçerek küçük bahçelerini dekore ediyorlar. 

Söyleşi: Gökçe AŞKIN 
Kurumsal İletişim - Birleşim Mühendislik
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‘’Bonsai Eğitimi’’ ise 4 saat ve şiir gibi akıp 
gidiyor… Hocamız, Türkiye’nin en iyi 3-4 bonsai 
ustasından biri ve bizi kırmayıp yalnızca Çiçek 
Akademi’de ders vermek için İstanbul’a geliyor. 
Katılımcılar bu kez, kendi minyatür ağaçlarını 
tasarlıyorlar.  

Çiçekçilik Eğitimi’nin ne kadar kapsamlı oldu-
ğundan bahsetmiştim. Çiçek Akademi kurucuları 
olarak 50 yıllık köklü çiçekçi ailelerden geliyoruz. 
Dolayısıyla katılımcıları, donanım kazanırken içle-
rindeki cevheri ortaya çıkaran; çiçekçilikte dünya 
trendleri ile tanışırken bir yandan da sektörün ger-
çeklerine hazırlayan yoğun bir eğitim programının 
beklediğini söyleyebilirim.

Atölyelerinize katıldığımızda kimlerden ders alma 
imkânı buluyoruz?

Eğitim kadromuz çiçek tasarım uzmanlarından 
oluşuyor.

Kendi işini yapmayı planlayanlar için ne tür destek 
veriyorsunuz?

Çiçekçilik eğitimini bitiren katılımcılarımızın hepsi 
ile dirsek temasını sürdürüyoruz. Dostluğumuz ve 
fikir bazında desteğimiz hep devam ediyor. Yeni 
açacakları mekânın seçiminden, dekorasyonuna; 
getirtilecek çiçeklerden kullanılacak malzemeye 
kadar elimiz üzerlerinde oluyor. Köklü çiçekçi 
ailelerden geliyor olmamızın da sektörde yer alma-
larını kolaylaştırıcı avantajları oluyor. 

En çok ilgi gören atölyeleriniz hangileridir?

Kurumsal talepler genellikle, kalabalık grupların 
nefes alma, farklı bir hobi edinme ihtiyacı ile 
şekilleniyor. Çoğunlukla iki saat civarı süren ve 
kompakt bir eğitim olan Terrarium Atölyesi’ni 
öneriyoruz. Çalışmayı kendi atölyemizde yapabil-
diğimiz gibi şirket mekânında da gerçekleştirebi-
liyoruz. Atölye sonunda, sukulent bitki türleri ve 
kaktüsler kullanarak üfleme cam fanuslar içine 
yaptıkları tasarımları kendilerine hediye ediyoruz. 

Çiçekçilik Eğitimi de fazlasıyla ilgi görüyor. Elbette 
bu eğitime katılanlar bitkilerin dünyasına daha 
derin nüfus etmek isteyenler oluyor.

Çiçek Akademi’ye neden yoğun bir ilgi olduğunu 
soracak olursanız, size İbn-i Sina’nın şu sözü her 
şeyi özetliyor derim: “Çünkü şifa, toprakta başlar!”

Çiçek daha çok kadınların ilgi alanına giriyor ama 
anladığım kadarı ile erkekler de az ilgi göstermi-
yor. Sizin atölyeleriniz erkek ilgisi nasıl? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kadın katılımcı sayımız dediğiniz gibi her dönem 
daha fazla. Çiçekçilik eğitimlerinde de terrarium 
ve bonsai atölyelerinde de erkek katılımcılarımız 
üçte bir oranında. Oysa çiçek evrensel bir dil. Eski 
Roma ve Antik Yunan’da en gözde meslek olan 
bahçıvanlığı yapanlar hep erkeklermiş. Osmanlı’da 
Lale Devri’nde kurulan Çiçek Akademisi’nin başına 
getirilen Çiçekçibaşı yine Mehmed Lalezari adında 
bir erkek. Elbette bizim kapımız herkese açık.

Sizden çok kısa bir ricamız olacak: bildiğiniz gibi 
çiçeklerin anlamları artık unutulup gitti. Günlük 
hayatta erişebileceğimiz ya da size ilginç gelen 
çiçeklerin anlamlarından bir bukle yapabilir misiniz 
lütfen.

Helianthus yani ayçiçeği sonsuz aşkı sembolize 
eder. Helianthus güneşe aşıktır, hep ona döner. 
Gül goncası gençlik ve güzelliği anlatırken, sarı 
laleler umutsuz aşkı ifade eder. Orkide, hediye 
verdiğiniz kişinin kalbinizde ne kadar özel oldu-
ğunu anlatır. Papatya temiz bir kalbin simgesidir. 
Balkonlarımızın olmazsa olmazı sardunyalar, “her 
zaman yanındayım” mesajını iletir.  

Konuya ilgi duyanlara ayrıca, Lady Montagu’nün 
Şark Mektupları adlı kitabını önerebilirim. Lady 
Montagu, İngiltere’nin Osmanlı elçisinin eşi olarak 
Lale Devri’nde İstanbul’da yaşamış ve çiçeklerin 
dilini araştırıp yazıya dökmüş. 

Söyleşi: Gökçe AŞKIN 
Kurumsal İletişim - Birleşim Mühendislik
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On yaşlarındaydım, Gaziantep’te kaldırım kenarına oturmuş başını taş duvara 
vurup ağlayan alkollü bir insana rastlamıştım. Aradan altmış yılı aşkın zaman 
geçtiği halde adamın ıstırabı hala bugünkü gibi gözlerimin önünde canlanıyor. 
Sürekli. “Ben ne eşekmişim, başıma ne işler açtım” anlamında pişmanlık ifade 
eden sözler söylüyor, sözlerine her ara verişinde de kafasını yaslandığı taş duvara 
vuruyordu. Kanlar içindeydi; içler acısı bir durumu vardı.
Geçmişte yapmış olduğu hatalar nedeniyle sürekli kendisini suçluyor, düştüğü hataların sebebi olarak 
gördüğü kafasını büyük bir nefretle duvarlara vurarak cezalandırıyordu. Suçluluk duygusu, alkolün de 
etkisiyle tüm benliğine egemen olmuştu. Kendi varlığını hakir görüyor, yaşamıyla ilgili yanlışlarından 
başka bir şey hatırlamıyordu.

Hepimiz yaşamımız boyunca hatalı ve yanlış işler yapmışızdır. Pişmanlık duyduğumuz birçok davranışı-
mız olmuştur. Bunların yanında doğru yaptığımız, başarılı olduğumuz birçok iş de vardır. Onları dü-
şünmeden, yaptığımız yanlışlara saplanıp kendimizi suçlamaya başlayınca, hemen ardından kendimizi 
küçük görme, kendimize olan inancımızı ve güvenimizi kaybetme hatasına düşeriz. O zaman kendimizi 
daha az sevmeye, yanlışlarımızı gözümüzde daha çok büyütmeye ve başımızı taşlara vurmaya başlarız.

Hiç kimse suçluluk duygusunun kendisini yenmesine izin vermemelidir. Suçluluk, düzetilmez bir hata 
yaptığımız inancına saplandığımız zaman ortaya çıkar. Oysaki arzu edilirse, düzeltilemeyecek şey çok 
azdır. Zaten dünya öyle hızlı bir değişim içinde ki, biz istemesek de hem çevremiz, hem kendimiz sürekli 
değişiyoruz. Bir dakika önceki ben ile bir dakika sonraki ben aynı değildir. Kanımızda, hücrelerimizde ve 
dünyada her şey bir dakika öncesinden farklıdır. Yani biz de dahil olmak üzere her şey değişir ve geçici-
dir. Geçici olan ve değişen şeylere takılıp kalmak yerine, gerçek bir pişmanlık ile yanlışlarımızı incelemek 
ve içindeki dersleri almak, bizi aynı yanlışlara bir kez daha düşmekten ve yeni yanlışlar yapmaktan korur. 

Suçluluk DuygusuSuçluluk Duygusu
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Yanlışlarımızı incelemeden, yanlışlarımız üze-
rinde düşünmeden, yanlışları neden yaptığımızı 
araştırmadan, sürekli yanlışları kafamızda atar 
tutar ve kendimizi suçlarsak, zihnimizi işken-
ce odasına atmış, kendimizi de mutsuzluğa 
mahkûm etmiş oluruz. Buna dayanabilmek hiç 
kolay değildir. Biz de başını taşlara vuran adam 
gibi bu yanlış işlerin tümünü başımıza kendimi-
zin açtığı kanaatine kapılırsak, o zaman başımızı 
taşlara vurmak ve kendimizi cezalandırmak 
doğal olur.

Tüm yaşamı boyunca her şeyi doğru yapmaya 
ve taraf tutmamaya özen gösteren asker bir 
dostum vardı. Albay rütbesindeyken hatırını 
kıramayacağı bir arkadaşından gelen istek üze-
rine hiç prensibi olmadığı halde bir erin görev 
yerini değiştirmiş. Er, bir hafta sonra yeni görev 
yerinde bir kaza geçirerek ölmüş. Bu olay onu 
kahretmişti. Aylarca, yıllarca, hatta ölünceye 
dek bu olayın etkisinden kurtulamadı. Pren-
siplerini bozduğu için sürekli kendini suçladı. 
Olaya bir kazanın neden olduğunu ve yalnızca o 
erin değil, herkesin kaza geçirebileceği ger-
çeğine bakmadan bütün suçu kendine, kendi 
prensiplerini bozuşuna yükledi. Yirmi beş yıl, 
büyük bir başarıyla çalıştığı ve birkaç ay sonra 
hayallerinin gerçekleşip paşa olabileceği bir dö-
nemde “Ben bu suçluluk duygusu içinde göreve 
devam edemem” deyip emekliye ayrıldı.

Bir insanın, yaşamın trajedilerini yalnızca kendi 
başına gelmiş gibi karşılamaması veya traje-
dinin tek aktörü, tek sorumlusu kendisiymiş 
gibi görüp büyütmemesi, suçluluk duygusuna 
kapılmadan yaşamını sürdürebilmesi gerekir. O 
zaman aydınlık bir zihin içinde gerçekleri daha 
kolay görür ve alması gereken dersleri daha iyi 
öğrenir. Öğrendiği her şey, aynı hataları bir kez 
daha yapmamak doğrultusunda daha büyük bir 
cesaret verir. 

Her insan, yaşamı boyunca yanlışlar yapabile-
ceğini bilmeli, yaptığı yanlışlar için pişmanlık da 
duyabilmeli. Fakat yanlışlara kendini kaptırıp, 
kendi kendini suçlamaya başlayınca, yanlışların-
dan ders alabilme olanağını yine kendi elleriyle 
yok etmiş olur. Suçu kendine ve başkalarına 
yüklemek, “Bu işler neden başıma geldi ?” 
diye Allah’a isyan etmek hiçbir çözüm getir-
mez. Kendimize olan sevgimiz, saygımız her 
gün biraz daha azalır. Başımıza gelen olayların 
içindeki hikmeti arama ve yol göstericiliğinden 

yararlanma avantajımız kaybolur. İnsan, kendini 
tüm sınırları, eksikleri, fazlalıkları, doğruları 
ve yanlışlarıyla birlikte sevebilmelidir. Allah’ın 
verdiği; ister sevinç, ister keder her şeyin 
hayrına olduğunu ve içinde öğrenmesi gereken 
şeyler bulunduğunu bilmeli, şükrederek acıları-
nı azaltabilmelidir. Herkes suçluluk duygusuna 
yenilmeden, yanlışlarını düzeltmenin yollarını 
öğrenebilmelidir. 

İnal 
Aydınoğlu kimdir?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu 
bir ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılın-

da başladığı gönüllülük yolculuğunda buldu-
ğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka insanlarla 

paylaşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete ve 
dergilerde yazılar yazmakta, televizyon programları 

yapmakta, kurslar, seminerler, konferanslar vermek-
tedir. Marmara Üniversitesi ve bazı özel üniversitelerde 
lisans ve yüksek lisans programlarında öğretim görev-
lisidir. 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 ol-
mak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış 

10 kitabı bulunmaktadır.
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Sevgili Dostlar,

Geçen dergimizde gezi yazısını fotoğrafçı arkadaşım, Tanın Helvacı’nın Myanmar gezisine ayırdık, 
umarım sizlere değişik bir ülkede neler yaşandığı hususunda sunduğu ilginç görsellerden memnun 
kalmışsınızdır. Bu dergimizde, geçen Mart ayında yaptığım bir gezimden bahsetmek istiyorum. 
Başlıktan da anlaşılacağı üzere Hatay’ı (Antakya) anlatacağım. Sosyal hizmet kulübümüzün, Mart 
ayında, Adana’da yapılacak 118-Y Konsey toplantısına katılmak istemesi ve de Adana’lı arkadaşla-
rımızın hazır oraya gitmişken, haydi Antakya’yı da görelim demesi üzerine bu geziyi yapmaya karar 
vermiştik. Sağ olsun, buraları iyi bilen arkadaşlarımız da bu gezide görülecek, kalınacak yerleri ve 
bize eşlik edecek, rehber için gerekli organizasyonu yaptılar.

Geçen Mart ayının ikisinde Adana’ya geldik, ertesi gün konsey toplantımıza katıldık. 4 Mart sabahı 
da kaldığımız otelden ayrılarak, rehberimizle birlikte tur otobüsümüze binerek, Antakya yollarına 
düştük. Toplamda on beş kişi olduğumuz için 20 kişilik otobüste hiç zorlanmadan rahat rahat 
yolculuk edebilecektik.

Antakya - 1

Yazı ve Fotoğraflar
Vahit Tuncer ÖZEKLİ 



Gezimize başlamadan önce Hatay (Antakya) hakkında kısaca bilgi vermekte fayda var. Antakya, 
Anadolu’yu, Suriye ve Filistin’e bağlayan yolların tam ayrım noktasında yer almakta, 1. Dünya 
Savaşı sonrasında, Fransız egemenliğinde bulunan Suriye toprakları içinde kalmış, 1938 senesin-
de Hatay Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan etmiş, daha sonra halkın tam desteğiyle Türkiye 
Cumhuriyeti’ne katılmıştır. Bugün medeniyetler şehri olarak bilinen ve yemek kültürünün hayli 
ilerlemiş olduğu bu şehri ziyaret etmemek hiç olmazdı.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Rehberimiz genç bir delikanlı, turizm okulu bitirmiş, sertifikalı ve o yörenin kişisi olduğu için soraca-
ğımız her şeye rahatlıkla cevap verebiliyordu. Adana’dan ayrıldıktan sonra, ilk önce, Dörtyol, Payas 
‘da bulunan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesine uğradık. Adından da anlaşılacağı üzere, devrin ünlü 
sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından Baş mimar Sinan ve Hassa Mimarlar teşkilatına inşa 
ettirilen külliye, zamanında önemli bir iskele ve konaklama merkezi olmuş. Orijinal haliyle külliye; 
II. Selim Cami, medrese, çarşı, dua kubbesi, han, imaret (yemek verilen yer), hamam, iki çeşme, 
köprü, hela gibi mekanlara sahip on beş dönümlük bir alanı kapsamakta olduğunu rehberimizden 
öğrendik.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Külliye’yi gezmekten çok keyif aldık, içinde turşular, reçeller, çeşitli yiyecekler ve de turistik eşyaların 
satıldığı mağazalar ile küçük lokantaların bulunduğu kapalı çarşı gerçekten çok güzeldi. Ben bir ma-
ğazada satılan yöresel tespihleri gözüme kestirdim, günün anısına da bir tespih aldım, İstanbul’da 
değerini öğrenince niye birkaç tane daha almadım diye hayıflanmadım değil. Her neyse, her yeri 
tarih kokan bu yerleri gezmekten yorulunca Külliyenin bahçesinde bulunan çay bahçesinde, sıcak bir 
şeyler içerek arkadaşlarımızı bekledik, bu arada isteyenler de iki yöresel kadının yaptığı gözlemelerin 
tadına baktılar.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Burada yeteri kadar oyalandıktan sonra, 
otobüse binerek, rehberimizin önceden 
organize ettiği, öğle yemeği için yöresel 
yemeklerin tadına bakacağımız yere gel-
dik. Hatay yöresel tepsi kebabı gerçekten 
çok güzeldi, iki kişilik olarak gelen tepsi 
kebabını eşimle paylaşmış olduk. Başka 
neler yediğimize gelince, boş verin diye-
rek, biz gördüklerimizi anlatmaya devam 
edelim. 
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Otobüsümüze bindiğimizde öncelikle Musevi Cemaatinin kullandığı 1700 yıllarında yapılan Sina-
gog, Havra’ ya gideceğimizi öğrendik. Otobüsümüz Antakya merkez de bizi Cumhuriyet caddesinde 
bulunan Sinagog önünde bırakarak daha sonra bir araya geleceğimiz yerde buluşmak üzere ayrıldı. 
Cumhuriyet caddesi ancak iki arabanın geçebileceği, yenilenmeyi bekleyen eski binalarla dolu bir 
cadde, eskiden Roma zamanında çok meşhur bir yolmuş, rehberimizden bu cadde üzerinde Affan 
Kahvesi, Sinagog, Habib Neccar Camisi, Sarımiye Cami gibi önemli yapıların birbirine çok yakın 
konumlanmış durumda olduğunu öğrendik. Sinagog’un kapısında, Yahudi cemaatinin önderi Harun 
Cemal Bey karşıladı. Harun Bey, bizleri içeri aldıktan sonra Arap Yahudi’si olduğundan bahsederek,  
Antakya’da Musevilerin yaşamını, Yahudiliğin tarihini, on emiri ve neler yaptıkları hususunda bilgiler 
verdi. 500 yıllık Ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat’ı sakladıkları kısmı açarak, bizlere gös-
terdi. Harun Bey’e misafirperverliği ve bizlere anlattığı bilgiler için çok teşekkür ederek, sinagogdan 
ayrıldık.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Hemen biraz geride olan Türk Katolik kilisesi ve Sarımiye Camiine doğru yürüdük, Kurtuluş cad-
desinde bulunan Türk Katolik Kilisesini ziyaret ettik.  Ziyaret saatleri kapıda belirtilmiş, bu saatler 
içinde geldiğiniz müddetçe sorun yok, zili çalıp içeri giriyorsunuz, İçeride güzel bir bahçesi ve kapalı 
ibadet alanı var, duvarlarda ikonların ve resimlerin altında Türkçe yazılara da rastlayabiliyorsunuz, 
biz geldiğimizde bahçede bir gelin ile damat fotoğraf çektiriyordu. 
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Ben de hazır model buldum diyerek, bir-
kaç fotoğraflarını çektim. Üst katına çık-
tığınızda çan kulesi ile Sarımiye caminin 
minaresini aynı karede fotoğraflayabili-
yorsunuz
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 



Katolik kilisesinden çıkar çıkmaz, hemen karşınızda Sarımiye camiini görüyorsunuz, Camiinin meş-
hur minaresi kesme taştan yapılmış, şerefe bölümü ile kubbesi tamamen ahşaptan yapılmış ve ana 
binadan tamamen ayrı duruyor, caminin avlusuna minarenin içinden geçerek ulaşabiliyorsunuz. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Bundan sonra uğradığımız yer Habibi Neccar Camii, ismini M.S. 40’lı yıllarda yaşamış Hz. İsa’nın 
ilk havarilerine inanmış bir Antakyalı’ dan almıştır. İlginç bir hikayesi olduğu söyleniyor, Roma 
döneminde Antakya’da yaşayanların putperest olduğu söyleniyor, Hz. İsa’nın Antakya’lılar için 
gönderdiği resullere inanır ve halka resullerin doğru söylediklerini anlatır ama halk inanmaz resul-
leri ve Habibi Neccar’ı taşlamaya devam ederler. Öldürülen Habibi Neccar’ın kesilen başı caminin 
bulunduğu yere gelir, tam bu yerde Habibi Neccar Cami inşa edilir. Bu camii için denilen şu ki 
Müslümanlık buradan yayılmıştır, eski pagan tapınağı üzerine kurulduğu ve sonra kilise dah sonra 
da cami olmuştur. Caminin içinde Hz. İsa tarafından Antakya’ya gönderilen Yahya (Yuhanna ),  
Yunus’un (Pavlos) mezarlarının camiinin içinde olduğu rivayet ediliyor.

Bu kadar gezme yeter diyerek Ulu Camii etrafında bulunan künefecilerden birine gittik, dışarıda 
bulunan masalarda oturarak, hem dinlenmiş olduk, hem de künefenin tadına bakarak, Antakya’da 
olduğumuzun farkına vardık, gerçekten künefeyi güzel yapıyorlar, bizim İstanbul’da kebapçılarda 
yediklerimizden çok farklı, bu fark öncelikle peynirden gelebiliyor diyebilirim. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Akşam olmak üzere, rehberimiz, Antakya’yı tepeden manzarasını izleyebileceğimiz Habib Neccar 
Dağında ki seyir tepesine gideceğimizi söyledi. Tepeye geldiğimizde, Büyük Şehir Belediyesinin 
Sosyal Tesisleri ile karşılaştık, içinde bir kapalı bir lokantası ve dışarıda masaların bulunduğu bir 
seyir yeri var.  Buradan Antakya’yı Belediyenin koymuş olduğu seyir dürbünleri ile de seyredebili-
yorsunuz. Antakya’ya baktığımda, gördüğüm kadarı ile hemen hemen hiç yeşil alan yok, Antakya 
tamamen eski az katlı binalardan yapılmış, yeni olarak sadece, Hilton otelinin devam eden yapısı 
gözümüze çarptı. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Şimdi artık henüz gidemediğimiz kalacak yerimize gitme vakti, arkadaşlarımızdan biri öğretmen 
olduğu için bizlere daha önceden Öğretmenevinde kalmamız için yer ayırtmıştı. Fatih Caddesi ile 
Cumhuriyet caddesinin kesiştiği noktada olan Öğretmenevi beş yıldızlı otel gibiydi, odalar rahat ve 
modern, ilk izlenimimizden bizden geçer not aldı. Akşam yemek nerde yiyebiliriz sorusuna sevgili 
rehberimizin bizleri müzikli bir yere götürmek istediğini açıklamasına, grup içinden hiç kimsenin 
karşı çıkmaması üzerine, ben de kabul ederek, akşam yemeği için öğretmenevinden ayrıldık, Maa-
lesef hiç umduğum gibi bir akşam yemeği olmadı, sıradan yemekler ve başımızı şişiren bir müzikle 
karşılaştık. Bir arkadaşım ‘’ hiçbir şey bizim neşemizi kaçıramaz’’ derdi. Bizde, bahtımızda bu da 
varmış diyerek, geceye devam ettik, Bu arada yemekte,  Küllliye’ den aldığım tespih ipinin kopması 
sonucu dağılan tespih tanelerini tesadüfen bulan garsonlara da teşekkür etmek istiyorum, giriş 
ile masamız arasında neredeyse 20 metre mesafe var iken o tespih tanesinin orada ne işi vardı 
anlamış değilim.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Sabah için, rehberimiz açık havada bir kahvaltı yaptırmak istediğini söyledi, yer ayarladığını bunun 
için sabah erkenden yola çıkmamız gerektiğini, daha sonradan görecek çok yerimiz olduğundan 
bahsetti. Kahvaltıyı öğretmen evinde de yapabileceğimizi söylememize rağmen, yine isteyenler 
fazla olunca ona da evet demek zorunda kaldık. Küçük bir bahçesi olan kahvaltı yapacağımız yer, 
sonradan anladık ki rehberimizin yakın dostları imiş, ama gerek hizmet etmeleri gerekse bize dav-
ranışları ile getirdikleri yöresel kahvaltılıklar gerçekten mükemmeldi.

Kahvaltımızı yaptıktan sonra bizi uzun bir gün bekliyordu, nerelere gitmeyecektik, Samandağı’ na 
kadar uzanan bir yolculuğumuz olacaktı, bunları da önümüzdeki dergiye bırakalım diyerek, hepi-
nize Temmuz ayına geldiğimiz bu yaz günlerimizin sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum. Gelecek 
dergide kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşçakalın…
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Reklam İndeksi
ABB Arka Kapak İçi

AE Arma-Elektropanç 5

Alimar 15

BTS 7

EAE 1 - 9

EEC Ön Kapak İçi - 17

Elektrikport 58 - 59

Erde Birleşim Arka Kapak

Erse Kablo 3

Legrand 19

Mısırlıoğlu 8

WIN  6






