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Değerli Dostlarımız,

2018’in ilk sayısında ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak ETMD’den haberler, teknik makaleler ve sosyal konulara değinen 
yazılar ile sizlerle birlikteyiz.

20-21-22 Şubat 2018 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen ve 
sektörün en bilinen öğrenci etkinliklerinden birisi olan ‘RLC Günleri’ etkinliğine katıldık.

28 Şubat tarihinde İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü ile bir araya geldik ve Derneğimiz Yönetim Kurulu yedek üyesi Sn. Bayram 
EKİCİ ve çalışma arkadaşları tarafından Kulüp üyesi öğrencilerimize Elektrik Proje firmaları ve proje sürecinin işleyişi hakkında 
eğitim verdik.

Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği başkanı Sn. Erkan Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa CEMALOĞLU ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde Kablo sektörü ile ilgili değerli bilgileri kazanma ve sizlerle paylaşma fırsatına eriştik. 

Yönetim Kurulu üyelerimizi tanıtmaya Sn. Ahmet Nuri İŞLEK ile devam ediyoruz. Ahmet bey her zaman olduğu gibi deneyimleri 
ile bizlere katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu sayımızda sizlerle paylaştığımız teknik yazılarımız;

Schneider Elektrik’ten Sn. Serkan Zafer’in makalesi Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Asansörlerde Kaçak Akım Koruma Rölesi 
Kullanımı, ABB’den Sn. Fatih AKSEL tarafından hazırlanan Orta Gerilim Tesis Dizaynı, Elektrikport’tan Sn. Muhammed Ahmet 
ALKAN’ın kaleme aldığı Çift Beslemeli Sistemlerde Senkronizasyon, Sn. Recep ÖZDEMİR’in kaleme aldığı Röleler ile Trafo 
Korumanın 8 Yolu, Erde Mühendislik Sn. Mehmet PAK’ın kaleme aldığı Endüstri 4.0’la Siber Fiziksel sistemler ve Phoenix 
Contact’tan Etkin İşaretleme - Güvenli Yönlendirme

Sosyal yazılarımıza gelince: 

Sn. İnal AYDINOĞLU’nun, “Zenginlik” başlıklı yazısı, Erde’den Sn. Gökçe AŞKIN’ın düzenlediği Bütün Bir Yıl Yazı Yaşayan 
Destinasyonlar ve Sn. V. Tuncer ÖZEKLİ’nin, “Napoli” yazısının ilk bölümünü ve fotoğraflarını bu sayımızda bulabileceksiniz. 

Bahar aylarının sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyor, sizleri tüm dernek aksiyonlarımıza destek olmaya davet ediyoruz. 

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY
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Yeni OVR QS serisi, ABB’nin aşırı gerilim darbelerinden 
korunmak için tamamen yenilenen parafudur ürün gamıdır. 
Güvenlik rezervi sistemi parafudurların ömrünü arttırırken, 
“TS” uzak gösterge kontağı kolay ve hızlı bakım sağlar. 
OVR QS serisi tesisatlarınızın güvenliğini arttırırken, işlerinizi 
kolaylaştıran ideal parafudur çözümüdür. abb.com/lowvoltage

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0 850 333 1 222
E-mail : contact.center@tr.abb.com
E-mail : alper.celebi@tr.abb.com

—
Yıldırım darbelerine meydan okumak 
mümkün mü? Elbette.
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1968 yılını Ağustos ayında Adapazarı ‘nda doğdum. İlkokulu sırasıyla Ahmet 
Akkoç ve Atatürk İlkokulları ‘nda, ortaokulu ise Adapazarı Atatürk Lisesi Orta 
Bölümü ‘nde okudum. Bu süreçte, aynı okulun lise bölümüne devam edecekken 
4 ay kadar önce kaybettiğim (rahmetli) babamın isteği benim de onayımla (?) 
Adapazarı Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü için sınava girip 1982 yılında 
kayıt yaptırdım. Aslında o yıllarda -biraz da tv dizileri etkisiyle- gazeteci ya da 
avukat olurum diye düşünüyordum ancak mükemmeliyetçi bir tavra sahip olmam 
lise sonrası mühendisliği okumayı daha çabuk bünyeye adapte etti, mesleğe 
erken başlamaya rıza gösterdim; zorlama ile başladı ama düşünüyorum da iyi 
yapmışım.

Meslek Lisesi ‘ne başlamak / okumak mesleki açıdan iyiydi de üniversiteye nasıl 
gidebilecektik, bu lise son sınıfa gelince farkına vardığım bir kabustu. 

Ne hafta boyu tüm gün gidilen okul, ne ikinci yarıyıl yine haftanın 4 günü (TEK/
Tedaş) stajda olmam, ne de yıl boyunca tüm hafta sonlarımı dershaneye ayır-
mam değil de 2.sınav (ÖYS) öncesi verdiğim bir karar beni mühendis yaptı diye 
düşünürüm hep. O yıllarda (1985) memleketim Adapazarı ‘nda ÖYS giriş yeri 
yoktu ve İstanbul ‘da sınava girme tercihi yapmıştım ÖSYM ‘ye. Onlar da öyle bir 
okulu belirlemişler ki İstanbul ‘da ikamet eden tek yakınımın (teyzemin) evine kuş 
uçuşu 1km mesafede girdim sınava. Baktım ki giriş harcı belgesi bende kalması 
gerekli nüsha, ÖSYM ‘nin nüshası değil… Bunu fark edip, ‘ne farkeder’ demeden 
kararımı verdim ve yaptığım Usain Bolt deparı ile salonu terk etme, kısa sürede 
sınav yoklaması esnasında tekrar sınav salonuna dönme bana sınavda İTÜ Elekt-
rik Mühendisliği bölümü kadar, hayatım boyunca ‘tedbir / kontrol / ön hazırlık 
yapmadan bir işe girişmeme alışkanlığını’ da kazandırdı.

Meslek Lisesi ‘nden geçişin ve büyük şehir İstanbul ‘a alışamamanın sıkıntılarını 
ilk sene yaşasam da daha sonraki yoğun çabam okulu 4,5 yılda yani 1990 yılının 
Şubat ayında bitirmemi sağladı.    

Ahmet Nuri İŞLEK
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İş arayışlarının hep tecrübe şartına takılıyor olması 
ve çevre baskısı, beni mesleğime atılmadan önce 
askerliği yapma kararıma itti ve Ağustos.1990 da 
Levazım sınıfı olarak Küçükyalı ‘da başladığım 
Yedek Subay ‘lık süreci Kartal KKK 1nolu Askeri 
Dikimevi ‘nde devam etti. 

Askerlik sonrası, babamın yönlendirmesi ile yönel-
diğim mesleğimi annemin bekletileri ile Adapazarı 
‘nda sürdürmek istesem de şartlar İstanbul ‘da 
daha uygundu ve iş hayatım burada başladı. 1992 
yılının Şubat ayında başlayan profesyonel haya-
tımda sırasıyla, 

Topkapı ‘daki TEE / Arçelik motor fabrikasında Elk. 
Bakım Formeni olarak 1 yıl, Güneşli ‘deki Aksa 
Jeneratör ‘de Portatif Jeneratör bayi ağı sorumlu-
su olarak 16 ay,

Mecidiyeköy ‘deki Hidrotek firmasında Satın alma 
Şefi olarak da 6 ay çalıştım.

Ekim.1994 te ise 22 yıl sürecek Schneider Elektrik 
hayatıma ‘Tanıtım Mühendisi’ olarak başladım. 
Bu süreçte 14 farklı görevde çalışarak neredeyse 
elektrik piyasasının tüm aktörleri (bayi, panocu, 
müteahhit, proje bürosu, endüstriyel son kullanıcı, 
OSB ‘ler, EDAŞ ‘lar, vb) ile iş yapma ve yakından 
tanıma/piyasanın beklentilerini görme tecrübesi 
kazandım.

Tabii ki bu arada, eline mesleğini almış her 
sorumlu birey gibi Mayıs.1996 ‘da eşim Semra 
ile Adapazarı ‘nda evlendim. İlk kızım Beyza ‘yı 
Kasım.1999 ‘da İstanbul ‘da, ikinci kızım Ceyda 
‘yı ise yöneticilik tecrübesi için terfi ile gittiğim 
Ankara ‘da Ekim.2003 ‘te kucağıma aldım. 

Ne demişler, ‘’Elektrikçinin KIZI olurmuş, İYİ 
Elektrikçinin ise 2*KIZI olurmuş’’ …

Yoruma ne hacet. :)

Schneider Elektrik hayatıma dönecek olursak, aldı-
ğım görevlerin neredeyse tamamı 

-1 yıl çalıştığım Satış Sonrası Servisler Departma-
nı dışında- Satış bazlı görevler olsa da

gerek mühendisliğe olan saygım gerekse satışta 
teknik mutabakatın önceliğine inanmam nedeniy-
le, tüm görüşmelerim ‘danışman satıcı’ yaklaşımı-
na, yani mühendislik olarak doğru teşhisi koyduk-
tan sonra seçilecek doğru ürünü satmak üzerine 
oldu müzakerelerim hep.

Benzer ortamı, yine sektörün ana aktörlerinin kat-
kısıyla kurulmuş olan ETMD ile yollarım 2014 yı-
lında kesişmesi ile buldum. Tabii, gönüllülük ilkesi 
ile yapılan çalışmalardaki fedakarlıkları görünce 
misafir olarak katılmaya başladığım toplantılar 
sonrası kendimi uzak tutamadım, günün sonunda, 
büyüklerimin desteği ve yönlendirmesi ile kendimi 
yönetim kurulu üyelerinden biri olarak yer aldım. 

Tam bu esnada özeleştiri yapmak gerekirse, 
ülkemizdeki pek çok dernekte olduğu gibi 

ETMD ‘nin de hizmet verebilmek için yaşadığı 
gelir sıkıntılarını halen çekiyor olması, 

benim bir türlü kabullenemediğim bir konu. 

Ancak şuna da eminim ki, ETMD ‘ye sektörde 
farkındalık ve beklentiler gün geçtikçe artıyor, 
bu da biz Yönetim Kurulu üyelerine önce içe 
dönüp Kurucu Üyelere durumu anlatma, 

sahaya çıkıp mesleği yüceltme adına daha çok 
taraftar edinme hedefi veriyor, bakalım..

ETMD ‘deki görevlerimin başladığı sıralarda 
Schneider Elektrik çalışanı iken, artık sahalara 
kendi birikimimle ve markamla çıkma özlemi, 
Şubat.2016 ‘da kurduğum ‘Ansi Enerji Danış-
manlık A.Ş.’ firması ile vücut buldu. 2. Yılını 
tamamlamış olan bu firma ile, 3MW GES sant-
ralini EPC olarak tamamlamak ve 80MW GES 
ile 10MW JES ‘in proje safhasından devreye 
alınması noktasına kadar Danışmanlık hizmeti 
vermek, başarılı bir sürecin göstergesi kanımca. 

1-2 ay içinde, Servis-Yedek Parça-Bakım konu-
larını da üstlenecek kardeş firması ‘Ansi Enerji 
Mühendislik A.Ş.’ nin de kurulacağı müjdesini 
vermek, bizler için ayrı bir gurur vesilesidir, 
hayırlı kazançlar temennisiyle.  

Biz mühendisler aslında sadece iş-iş diye 
ortada dolaşan işkolikler değiliz. Kendimize 
vakit ayırdığımızda da gerek ailemizle gerekse 
dostlarımızla hakkını veririz sosyal yaşantının.

Benim de öyle, her yoğun iş temposu ve aileden 
uzaklaştığımı hissettiğim 2-3 gün sonrası mut-
laka bir gezi – bir yemek – bir sinema ortamı 
hazırlarım, aileme mutlaka. 



Ahmet Nuri İŞLEK
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Şahsen de sporun her türlüsünü severim ve 
yapar(d)ım. Sözgelimi, 

futbol–basketbol-voleybol-tenis-bowling-masa 
tenisi beceriyle yaptığım sporlardır, izlemesine 
de fırsat buldukça bir o kadar meraklıyım. Galata-
saray futbol takımı kombinesini ise fırsat bulduk-
ça kullanabiliyor, maçlara gidiyorum.

Bu yıl büyük kızım Beyza ‘nın Hukuk fakültesine 
girmesiyle nasıl gururlandıysam, küçük kızım 
Ceyda ‘nın 2018 de yaşayacağı TEOG muadili 
imtihan sürecinin sonucu konusunda o derece 
umutluyum.  

Her ne kadar ülkemizde 80 vilayete gitmekten 
başka, yurtdışına 20 ‘yi geçkin ülke ve 

50 ‘yi geçkin şehir ziyareti için çıkmış olsam 
da şimdilik ‘’tek rakibim V.Tuncer Özekli’’ abi 
diyorum, geziyi seven tüm dostlarımı da bundan 
sonraki dönemlerde birlikte düzenleyeceğimiz 
seyahatlerimize davet ediyor; sağlıcakla kalın 
diyorum.

Her şey gönlünüzce olsun, saygı ve sevgi ile.
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RLC Günleri, Sektörü 14. Defa
Bir Araya Getirdi 
Elektrik, Otomasyon, Enerji, Otomotiv sektörlerini ele alan, ‘Sektörün 
En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ ünvanına sahip RLC Günleri 14.senesinde 
büyük yeniliklerle ve farklı konseptiyle 20-21-22 Şubat 2018 tarihlerinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merke-
zinde gerçekleşti.

Birçok şirketin aynı platformda toplandığı RLC Günleri’nde; SCHNEIDER ELECTRIC, EAE, MERCEDES BENZ, 
AVL, ZORLU ENERJİ, ENERJİSA, ERSE KABLO, INTERCO ve TÜMOSAN Sponsor olarak yer aldı.
Etkinliğe Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte Üniversiteler ve Burslar Koordinatörümüz Sn. Meh-
met Pak ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nuri İŞLEK, Sn. Ender DEMİRAY, Sn. Dr. Engin AYÇİÇEK, 
Sn. V. Tuncer ÖZEKLİ katılmışlardır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri ŞAHİN ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip CANSEVER, ETMD 
standımızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Cemaloğlu ile Üniversite ve Sektör iş birliği ile ilgili 
Dernek çatısı altında yapılabilecek faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Standımızı ziyaret eden öğrenciler ETMD Yönetim Kurulumuz üyelerine çeşitli konularda sorular sorarak sektör 
hakkında bilgi aldılar.
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Ayrıca etkinlikte düzenlenen Enerji Verimliliği Paneline; 

Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ, Schneider Electric- Satış 
Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan KA-
RAMIK, Mutlu Akü Yeni Teknolojiler ve Laboratuvarlar 
Müdürü Muhsin MAZMAN, Escon Genel Müdürü 
Onur ÜNLÜ

Yönetimin Liderleri Paneline; 

Argecon-Ceo, Entren-Kurucu Başkanı Erdem DERELİ, 
Limak Enerji CEO Birol ERGÜVEN, Renault Mais AŞ. 
CEO Dr. Berk ÇAĞDAŞ, Danfoss Yöneticisi ve Danış-
man Levent TAŞKIN

Uyanan Devrim: Elektrikli Araçlar Paneline; 

TEHAD Kurucusu Berkan BAYRAM, EŞARJ Kurucu 
Ortağı Cem BAHAR, GÜNSEL Dış Operasyonlar 
Sorumlusu Sertal TANTA, TEMSA Teknoloji Müdürü 
Burak ONUR;

İş Hayatında Kadınlar Paneline; 

GENERAL ELECTRIC Teknoloji Merkezi Genel Müdürü 
Aybike MOLBAY, SCHNEIDER ELECTRIC Türki-
ye, Orta Asya ve İran Enerji İş Birimi Genel Müdür 
Yardımcısı Filiz GÖKLER, TİNK Kurucu ve CEO Zeynep 
DERELİ, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Selen 
Erdeniz KAHRAMAN,

Robotik Devrim Paneline; 

TİNK Kurucu Ortağı ve Makers Türkiye Kurucusu 
ONGUN TAN, Avukat Burçak ÜNSAL, Ekonomist Prof.
Dr.Emre ALKİN, Segmentify Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Rıza Babaoğlan, 

Yeni Nesil Endüstriyel Otomasyon: Endüstri 4.0 
Paneline; 

RNZ Grup Kurucusu-Digit4Turkey YK Üyesi-Medya 
Lideri Nedim ZEPER, SIEMENS Dijitalizasyon ve 
Endüstri 4.0 Pazarlama Yöneticisi Derya İREN, ROCK-
WELL AUTOMATION Satış Destek Müdürü Cihan 
BULUT, FORD OTOSAN-Gövde Üretim Alan Müdürü 
Güner DEMİRURAL, YTÜ-Digit4Turkey YK Başkan 
Yardımcısı, YTÜ Yrd.Doc.Dr.Engin AYÇİÇEK

Savunma Sanayi Ve Havacılık Paneline; 

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami 
TÜFEKÇİ, SAHA İSTANBUL Genel Sekreteri İlhami KE-
LEŞ, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÜÇÜN-
CÜ, TAI Tedarik ve Sanayileşme Başkanı Orhan İKİZ, 
Boeing Tedarikçi Yönetimi Saha Faaliyetleri Temsilcisi 
Can YAYIMLAR

Hayalden Gerçeğe Girişimcilik Paneline; 

PEGASUS AIRLINES-Yönetim Kurulu Başkanı Da-
nışmanı Berrak KUTSOY, Korn Ferry Yönetim Kurulu 
Başkanı Şerif KAYNAR, Endeavor Kurucu ve Genel 
Sekreteri Didem ALTOP, CİTİ Bank Genel Müdür 
Yardımcısı, Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Barış TEZCAN katıldılar.

RLC Günleri 36 firma ve 3000’den fazla katılımcı ile 
öğrenci etkinlikleri arasındaki başarısını ve kalitesini bir 
kez daha kanıtlamış oldu.
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Elektrik Tesisatlarında
Projelendirme Süreçleri
Eğitimi
28 Şubat 2018 tarihinde İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü ile bir araya geldik. Kulüp üyesi öğrencilerimize Derne-
ğimiz Yönetim Kurulu üyesi ve HB Elektrik’ten Genel Müdür Sn. Bayram EKİCİ, Teknik Müdür Sn. Ali UYAR ve 
Elektrik Mühendisi Sn. Umut EKİCİ tarafından Elektrik Proje firmaları ve proje sürecinin işleyişi hakkında eğitim 
verdiler.
Eğitime ayrıca Derneğimiz “Üniversiteler ve Burslar” koordinatörü Yönetim Kurulu üyemiz, aynı zamanda İTÜ 
mezunu Sn. Mehmet PAK destek oldu.
Eğitimden sonra öğrencilerimiz çeşitli konularda sorularını katılımcılarımıza yönelterek sektör hakkında bilgi 
sahibi oldular.
Soruların bitiminde İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü tarafından katılımcılara teşekkür plaketi verildi.
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Soruların bitiminde İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü tarafından katılımcılara teşekkür plaketi verildi.



Değişen Dünya’da Türkiye’nin kablo üssü olması için çalışmalarını sür-
düren Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği başkanı Erkan Aydoğdu ile 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Mustafa Cemaloğlu kablo 
sektörünün geleceğini konuştu.

Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği başkanı
Erkan Aydoğdu ile söyleşi
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Erkan Aydoğdu

Söyleşi: Mustafa Cemaloğlu, Etmd Başkanı



Bakanlık Devrede,
Kabloda Denetimler Artıyor!
Bizler sizi oldukça yakından tanıyoruz ama yine de 
genç meslektaşlarımız için kendinizi tekrar tanıtır 
mısınız?
Tabiki. 1973 yılında Trabzon’da dünyaya geldim. Or-
tadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden 
mezun oldum ve mezuniyetimin hemen ardından, 
1997 yılında, Prysmian ailesine katıldım ve ilk olarak 
Üretim Planlama departmanında çalışmaya başladım. 
Daha sonra, yaklaşık 2 yıl kadar yine Prysmian ailesi 
bünyesinde İtalya’da görev yaptım. 2003 yılında 
Türkiye’ye döndükten sonra, sırasıyla Lojistik Şefliği 
ve Lojistik Müdürlüğü; 2010 yılında ise Ar-Ge ve 
Lojistik departmanlarının Direktörlüğü görevlerini 
üstlendim. Ocak 2015’ten bu yana da, Prysmian 
Group Türkiye’nin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Ayrıca,  
2017 yılının Nisan ayından bu yana, Kablo ve İletken 
Sanayicileri Derneği Başkanlığı’nı da yürütüyorum. 
Evliyim ve iki oğlum var.
Derneğinizden ve derneğinizin geçmişten bugüne 
gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseder misiniz?
Derneğimiz 2000 yılının Aralık ayında, Türk kablo sek-
törünü temsil etmek üzere kuruldu. Sektörümüzdeki 
kablo ve iletken üreticilerini çatımız altında toplarken 
ana amacımız, Türk kablo sektörünün gelişmesi, 

sektörümüzdeki sorunların belirlenmesi ve belirlenen 
sorunların çözüme ulaştırılması ve sektörümüzde 
kalite bilincinin yaygınlaştırılmasıydı. Kurulduğumuz 
ilk günden bu yana, kalitesiz ürünlere karşı açtığımız 
savaşta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü gibi 
resmi kurumlarla işbirliği yapmayı sürdürüyoruz. 
Türkiye’de kablo ve iletken imalatı yapan firmaların 
durumunu değerlendirir misiniz? 
Son yıllarda TUİK ve TİM gibi kurumlar tarafından 
yapılan çalışmalar ve istatistiklere baktığımızda, 
Türkiye’de kablo sektörünün büyüklüğü yaklaşık 4-5 
milyar dolar civarındadır diyebiliriz. Türkiye’de kablo 
üreticilerinin toplam üretim ve cironun yaklaşık %80-
90’lık payını ilk sıradaki 20 firma paylaşmaktadır, ki bu 
firmaların 18 tanesi derneğimiz üyesidir.
Ülkemizin coğrafi konumu gereği, özellikle de Avrupa, 
Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı dolayısı ile, 
kablo sektörümüzün bölgedeki önemi büyüktür. An-
cak buna rağmen, kalite algısının İngiltere ve Almanya 
gibi Avrupa ülkelerinden geride olması ve standartlara 
uygun olmayan üretim yapılması, hem bu ürünleri 
kullanan kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye 
atıyor hem de ülkemizin imajını olumsuz anlamda et-
kiliyor. Oysaki yaptığımız işin öneminin ve bu işin hem 
sektörümüze hem ülkemize etkisinin bilincinde olsak 
çok şey değişir; ancak bu bakış açısıyla, sektörümüzü 
geliştirebiliriz.
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Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği başkanı
Erkan Aydoğdu ile söyleşi

Sektördeki bu “kalite” sorunu ile ilgili olarak, 
dernek olarak siz neler yapıyorsunuz?
Dernek olarak uzun bir süredir Türk Standartları Ens-
titüsü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içindeyiz. Hem bu 
kurum ve kuruluşlarla yakın çalışmalar yapıyoruz hem 
de piyasadan numuneler topluyor ve test ediyoruz. 
Son dönemde 8 farklı üreticiden, 10 farklı tipte 46 nu-
mune topladık. Ve normalde TSE baskılı ve dolayısıyla 
TSE standartlarına uygun olması gereken bu ürünler 
üzerinde 737 test yaptık. Üzülerek söylemeliyim ki, 
sonuçlar çok kötü. Bu 46 numuneden yani kablodan 
sadece %7’si standartları sağladı; ya da diğer bir 
deyişle %93’ü standartları sağlamadı ve bu rakamın 
da %78’inde majör hatalar tespit edildi. 
İstanbul itfaiyesi verilerine göre 2017 yılında sadece 
Istanbul’da 6.259 elektrik kontağı kaynaklı yangın çık-
mış. Yapılan denetimler önemli evet ama biz denetim 
yaparken, üretim yapan firmaların da ürettiği ürünlere 
gerekli özeni göstermesi gerekiyor. 
Kablo ve iletken imalatları konusunda Türkiye’deki 
yasal prosedürleri değerlendirir misiniz? Bu konuda 
yapılabilecek düzenlemeler ve geliştirmeler konu-
sunda Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nden 
beklentileriniz nelerdir?
Ülkemiz kablo üretim teknolojileri konusunda oldukça 
ileri seviyede ve kablo üreticilerimiz her türlü kabloyu 
üretebilecek teknolojiye sahipler. Kablolar uluslararası 
standartlarda belirtilen üretim şartlarına göre üretilip, 
yine uluslararası standartlara göre test edilmelidir. 
Daha önce de belirttiğim gibi ülkemizdeki en önemli 
sorunların başında kalite algısının, ürün standartlarının, 
piyasa gözetim ve denetim çalışmalarının istenilen 
seviyelere ulaşılamamış olunmasıdır ki bu durum 

sektörümüze ve ekonomimize zarar vermektedir. 
Derneğimizin bu konuda, gerek otoritelerle ve gerekse 
sektör paydaşları ile birlikte yaptığı çalışmalarda 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin de katkısını 
görmek bizleri mutlu edecektir.
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleş-
tirdiğiniz çalışmaları biraz daha detaylandırabilir 
misiniz? 
Dernek olarak, sektörümüzü geliştirmek üzere bir ara-
da hareket ettiğimiz kurumlardan biri Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı. Geçen yıl kendileri ile 2 kez toplantı 
yapma fırsatı bulduk. Bu toplantılarda, Türk Standartla-
rı Enstitüsü de hazır bulundu ve hep birlikte Türk kablo 
sektörünün içinde bulunduğu durumu görüştük. 
Bakanlığın kendi içinde oluşturduğu bir denetim stra-
tejisi var, dolayısı ile durumun ciddiyetinin ve ne kadar 
büyük risklerle karşı karşıya kaldığımızın farkındalar 
ve bu yüzden denetimlerin daha etkin bir şekilde 
yapılması için çaba gösteriyorlar. Bu strateji içerisinde, 
piyasada uygun olmayan üretim ve dağıtımı engelle-
mek üzere, bu kapsamdaki faaliyetlerin arttırılması ile 
20 kişiden oluşan bir “Denetim Ekibi” oluşturulması, 
kablo sektörünün 2018 yılında “odaklı denetim” 
kapsamına alınması, tespit edilen uygunsuzluklar hak-
kında kamuoyunun bilgilendirilmesi, ALO 130 Şikayet 
Hattı’nın daha verimli bir şekilde kullanılması gibi konu 
başlıkları yer alıyor. Ayrıca, bu yılın ilk aylarında bir 
Kablo Çalıştayı ve yılın belli dönemlerinde de Periyodik 
Gözden Geçirme Toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz. 
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Söyleşi: Mustafa CEMALOĞLU / ETMD Başkanı

1 Temmuz’da yürürlüğe giren, Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) hakkında bilgi verebilir misi-
niz?
CPR, 1 Temmuz 2017’de kablolar için kanunen zorunlu oldu. Ve o tarihten bu yana, sektörümüzde yaşanan 
değişiklikleri görmeye başladık. Bu yönetmelik, kalite ve güvenliğin seviyesini yükseltmek için çok önemli. 1 
Temmuz itibariyle, tüm Avrupa Birliği üyeleri ile birlikte, ülkemizde de EN 50575 standardı uygulanmaya başla-
mış oldu. CPR yani Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, tedarik zincirindeki kablo üreticilerinden son kullanıcıya kadar 
ciddi bir sorumluluk getiriyor. Sadece kabloların değil, tüm yapı malzemelerinin yangına karşı güvenilir hale 
getirilmesini sağlamayı hedefleyen CPR ile birlikte, bu standartlara ayak uydurabilen üreticiler hem ürün çeşitle-
mesine giderek katma değeri daha fazla olan ürünlere odaklanıyor, hem de ihracat pazarlarındaki şanslarını daha 
da arttırmaya çalışıyorlar.
Türk Kablo Sektörü’nün genel durumu çerçevesinde, Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin hedeflerin-
den bahseder misiniz?
Dernek olarak bizim amacımız, ilk başta kaliteli ve güvenilir ürünler için mücadele etmek. Her daim, üyelerimizin 
beklentilerini aşan hizmetler sunmayı, sektörümüze, ülkemize kattığımız değeri durmaksızın arttırmayı hedefliyoruz. 
Kablo kalitesine bağlı üretim konusunda firmaların bilinçlendirilmesi, denetimlerim artması, kalitesiz kablo kullanımının 
getireceği sonuçların sektörün tüm paydaşlarına anlatılması, tüketicilerin can ve mal güvenliğinin korunması bizim 
Dernek olarak ortaya çıkış sebebimiz. İstiyoruz ki, Derneğimizin de çalışmalarıyla, Türk kablo sektörü gelişsin, büyüsün 
ve değişen dünyada, Türkiye bir kablo üssü olsun.

Bu sektöre yeni giriş yapacak genç meslektaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?
Gençlere verebileceğim ilk tavsiye, çok hızlı bir şekilde değişen teknoloji ve dünya şartlarına ayak uydurabilmek için ha-
yata hazırlanmaları ve uygun altyapıya sahip olabilmek için devamlı olarak kendilerini geliştirmeleridir. Buradaki en kritik 
nokta, okulda öğrendiklerini gerçek hayatta uygulayabilecekleri, teorisyen olarak kalmayıp bilgilerini pratiğe dönüştürebi-
lecekleri projelerde görev almaya çalışmalarıdır. Değişen dünyada sürekli gelişim ve iyileştirme çok önemli, ben bugün 
dünya devi bir firmanın genel müdürü olmama rağmen hala uluslararası MBA programına devam ediyorum.

Tüm bunları yaparken karşılarına mutlaka ki zorluklar ve engeller çıkacaktır. Sorunsuz bir iş ortamı ve problemsiz bir 
hayat hayal etmek yerine; bu problemleri hem şirketleri hem de kendilerinin gelişimi için bir fırsata dönüştürme çabası 
içerisinde olmalarını, zorluklar karşısında yılmadan, şirketlerine, sektöre ve ülkelerine faydalı olacak çalışmalar içerisinde 
bulunmalarını tavsiye ediyorum.
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Serkan ZAFER 

Schneider Elektrik

BIM Nedir? 

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM, Building Information Modelling), mimari, mühendislik ve inşaat 
sektöründe bulunan paydaşları bir araya getirerek, binaları ve altyapıyı daha verimli bir şekilde 
planlamak, tasarlamak, inşa etmek ve yönetmek için fikir ve araçlarla donatılmış akıllı bir 3 
boyutlu model tabanlı süreçtir.

Neden BIM?

Bir projenin başlangıcında tasarım yapacak disiplinler proje ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduk-
larını düşünürler. Ancak tasarım olgunlaştıkça ya da daha önceden eksik olan, verilmeyen, 
önemsenmeyen verilere erişim sağlandıkça ve bu veriler ön plana çıktıkça proje çeşitli değişik-
liklere veya sektörel karşılığı olan “revizyonlara” maruz kalır. Geleneksel süreçte, tasarımcı tüm 
proje tasarım disiplinleri tasarımlarını ve belgelerini birbirleri ile paylaştığında doğru bilgiye 
sahip olur. Bu aşama genellikle uygulama aşaması olur. Dolayısıyla tüm disiplinlerin tasarımla-
rını başkalarıyla uyumlu olacak şekilde ayarlamaları gerekir. Tasarımcı yeterli ve doğru bilgiye 
tasarımın son aşamalarında sahip olduktan sonra da bu değişiklikleri yapmak daha zor ve 
pahalıdır. BIM sayesinde, ilgili tüm disiplinler daha öncesinde bilgi alışverişinde bulunabilir ve 
dolayısıyla daha hızlı ve daha da geliştirilmiş iyileştirmeler yapabilirler.

BIM’in Avantajları

BIM, mülk sahiplerinin doğru bir modele sahip olmalarını sağlar. Maliyetlerin ve bina yapımı-
nın ve tadilatının gecikmelerinin uyumlu yazılımlar aracılığıyla üstesinden gelmelerine yardımcı 
olur. BIM kullanılarak;

• Tasarımlarda zamandan tasarruf edilebilir.
• Proje maliyetleri azaltılabilir.
• Koordinasyon ve işbirliğinde iyileştirmeler sağlanabilir.
• Riskler azaltılabilir.
• Yapının yaşam döngüsünde bakım ve işletme çalışmaları kolaylaştırılabilir.

Tasarıma Gösterilen Etkinin Farklı Aşamalara Göre Durumu 

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)





BIM, Bilgisayar Destekli Tasarım’ın (CAD) ve modelleme yazılım sektörünün evrimi ve dijitalleşmenin 
örneğidir. Yalnızca geleneksel 2 boyutlu CAD çizimlerindeki geometriyi geliştirmekle kalmaz, bunlara 
teknik ve bütçesel hesaplamalarda yardımcı olacak bilgilerin de modele işlenmesini sağlar. Dolayısıyla 
BIM sürecini sadece 3 boyutlu tasarım aracı ya da yazılım olarak görmek yanlış olur.
BIM, genel olarak, bina tasarımı ve yaşam döngüsü boyunca modellerin değerlerinden faydalanmak için 
şirket içindeki veya şirketlerin arasındaki ortak süreçlere katma değer oluşturmaktadır. Projeleri daha 
ekonomik ve çevreye duyarlı yaratmaya, kurmaya, yönetmeye ve işletmeye yardımcı olur.

BIM ve Bina Yaşam Döngüsü

BIM Algısında 5. Boyut24
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Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM)
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Serkan ZAFER 

Schneider Elektrik

BIM’in Özellikleri

Projede kullanılan farklı veriler farklı programlarla ve yazılımlarla hesaplanmakta ve tasarlanmaktadır. 
Bu verilerin farklı platformlara ve yazılımlara dönüştürülmesi ya da platformlar arasında bilgi iletişimi 
kurulması mümkün olamamaktadır. BIM farklı verilerin koordinasyonuna izin vermektedir. Yapı Bilgi 
Modellemesi uyumlu tüm yazılımlar ve platformlar birbirleri ile veri transferi yapabilmekte ve bu verile-
rin kullanılması daha kolay sağlanmaktadır.

BIM Modeli

Bir yapının BIM yazılımları kullanılarak oluşturulan içerisinde çeşitli anlamlı verilerin bulunduğu kısmına 
BIM modeli adı verilir. Bu model oluşturulurken yapı içindeki kullanılan her bir veri parametrik olarak 
modele işlenir. 3 boyutlu nesneler barındırdıkları 2 boyutlu çizimler ve teknik tasarımlar ile bu modelin 
içerisindeki temel elemanları oluşturur. Marka, model, teknik yeterlilikler, montaj şemaları, şartnameler 
vb. bilgiler ise yine bu 3 boyutlu nesnelerin içerisinde entegre edilerek Yapı Bilgi Modellemesinin “Bilgi” 
kısmını oluşturur. Bu bilgiler sistematik ve akıllı olarak modele girilirse alınan çıktılar birbiri ile koordi-
neli ve anlamlı olarak ortaya çıkar. Nesnelerin birbiri ile ilişkileri çakışma kontrolleri ile gözlemlenirken 
disiplinler arasında koordinasyon sağlanır. Model içerisinde yapı ile ilgili hesaplar ve analizler yapılarak 
verimli çözümler oluşturulur.

Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM)

 BIM Süreçlerinde Somut Örnekler

BIM Modelinin Oluşturulması
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Asansörlerde
Kaçak Akım
Koruma Rölesi
Kullanımı
30.10.2014 tarihinde Türk Standartı olarak kabul edilen ve 
zorunlu olarak yürürlüğe girecek olan “EN81-20 asansörle-
rin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları” standartında 
kaçak akım koruma rölelerinin aşağıda belirtilen asansör 
devrelerinde zorunlu olarak kullanılmasının gerektiği belirtil-
miştir. İlgili standarta göre;

*Aşağıdaki devrelerdeki priz devreleri

-Kabin aydınlatmasına bağlı olan priz devreleri

-Kuyu aydınlatma devresi üzerindeki priz devreleri

*50V AC’den daha büyük gerilimdeki kontrol devrelerine 
sahip, kat kumanda ve kat göstergeleri

*50V AC’den daha büyük gerilimde çalışan asansör kabinin-
deki devreleri

Yukarıda belirtilen asansör devreleri ve sistemlerinde 30mA 
hassasiyetinde kaçak akım koruma rölesinin kullanılması 
asansör standartına göre zorunluluk haline gelmiştir. Bir 
asansörün yıllık kontrolü sırasında besleme panosunda 
kaçak akım koruma rölesinin bulunmaması sebebiyle o 
asansör kullanıma uygunsuz bulunarak kırmızı etiket verilir. 
Özellikle hız kontrol cihazı ile asansör motoruna yol verme 
yapılan asansör sistemlerinde kaçak akım koruma rölesi-
nin seçimi servis sürekliliği açısından oldukça önemlidir. 
Standart AC tip kaçak akım koruma röleleri konutlarda 
genel priz, aydınlatma vb. devrelerin koruması için oldukça 
uygundur, fakat asansör sistemlerinde AC tip kaçak akım 
koruma rölelerinin kullanımını hız kontrol cihazı devrede 
iken gereksiz yere kaçak akım koruma rölesinin açmasını 
asansör sisteminin enerjisinin devre dışı kalmasına sebep 
olabilir. Schneider “Acti9” serisi “SI tip” parazit ve harmo-
niklere karşı süper bağışık kaçak akım koruma röleleri ile 
asansörlerde gereksiz kaçak akım açmalarını engelleyerek 
servis sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

Schneider Elektrik
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Asansör sistemlerinde kaçak akım koruma neden 
önemlidir?

Kaçak akım herhangi bir izolasyon veya yalıtım hatası 
sonucu fazdan çekilen akımın bir kısmının devreyi 
nötr üzerinden tamamlamak yerine toprak hattı 
üzerinden tamamlaması ile oluşur. Toprak üzerinden 
akan bu akım kaçak akım olarak adlandırılır. Kaçak 
akım koruma rölesinin görevi toprağa akan bu akımı 
tespit ettiğinde hemen devreyi açtırmaktır. 2 tip has-
sasiyette kaçak akım koruma rölesi bulunur; 30mA 
hassasiyetinde olan röleler insan hayatını korumaya 
yöneliktir, 300mA hassasiyetinde olan röleler ise 
kaçak akım kaynaklı yangınları önlemek amacıyla 
kullanılan rölelerdir.

IEC60479 standartına göre insan hayatına korumaya 
yönelik kaçak akım koruma rölelerinin hasssasiyeti 
30mA olarak belirlenmiştir. İnsan hayatı için kritik 
eşik 30mA olup insan vücudundan 30mA ve üzeri 
akım geçtiğinde insan hayatı için hayati risk oluş-
turur. İnsan vücudunun elektriğe karşı gösterdiği 
direnç 700 ile 6100 ohm arası değişir. Ortalama 
olarak bu değer 1666 ohm olarak kabul edilir. Kaçak 
akım eşiği 30mA olarak alındığında maksimum 
dokunma gerilimi 50V hesaplanır. 50V AC ve üzeri 
gerilimli hatlara direk veya dolaylı olarak temas 
ettiğinizde hayatınız risk altındadır. Asansör standartı 
EN81-20’de belirtilen 50V AC gerilim ve üzeri ile 
çalışan asansörlerde kaçak akım koruma rölesinin 
kullanımın zorunlu hale gelmesinin sebebi 50V AC 
gerilim seviyesi kaçak akıma maruz kalan insan 
vücudunu üzerinden geçebilecek 30mA değerinde 
kaçak akımın insan hayatı için hayati risk oluştuması-
dır. Asansör sisteminde yalıtım veya izolasyon hatası 
sonucu oluşabilecek kaçak akımlar özellikle asansörü 
kullanan insanlar ve asansörün bakımını yapan teknik 
personele büyük için risk

oluşturmaktadır. Kaçak akım koruma röleleri sis-
temde kaçak akım oluştuğu anda sistemin enerjisini 
keserek insanların elektrik şoklarından ve akımın 
zararlı etkilerinden korurlar.
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*Kaçak akımın insan vücuduna etkileri

Asansör sistemlerinde ne tip kaçak akım koruma rölesi kullanılmalıdır?

Asansör sistemlerinde kaçak akım koruma rölesinin sağlıklı çalışması için kaçak akım koruma rölesinin 
tipi ve asansörün topraklama sisteminin montajı son derece önemlidir. Asansör tesisatında nötr ve toprak 
hatları birbirinden bağımsız olmalı kaçak akım koruma rölesinin sağlıklı çalışması için asla sıfırlama yapıl-
mamalıdır. Hız kontrol cihazı ile asansör motorunun kumanda edildiği devrelerde AC tipi standart kaçak 
akım koruma rölelerinin kullanımı hız kontrol cihazının sisteme vermiş olduğu yüksek frekanslı parazit veya 
elektriksel etkilerden dolayı kaçak akım koruma rölesinin gereksiz açmalarına sebep olabilir. Hız kontrol 
cihazı tarafından sisteme yüklenen yüksek frekanslı parazitler AC tipi bir kaçak akım koruma rölesinin bu 
akımları kaçak akım olarak algılamasına ve sistemin enerjisini gereksiz yere kesmesine sebep olabilir. 
Schneider Electric “SI tip” kaçak akım koruma röleleri harmonik ve parazitlere karşı süper bağışıklığa sahip 
olduğundan hız kontrol cihazı devrede iken hız kontrol cihazının yaydığı parazitlerden etkilenerek devrenin 
gereksiz yere açılmasını engeller servis sürekliliği sağlayarak sistemin sağlıklı bir biçimde çalışmasını 
sağlar.

Asansörlerde Kaçak Akım
Koruma Rölesi Kullanımı

Schneider Elektrik
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Orta gerilim hücrelerinde son zamanlardaki gelişmelerle birlikte seçim kriterleri ve opsiyonları önemli 
oranda değişime uğramıştır. OG tesisleri kurmayı, mevcut tesisleri yenilemeyi düşünen kuruluşların 
gerek dizayn ederken gerekse satınalırken göz önüne alması gereken kriterlerin özellikle “elma ile elma” 
tabiri ile karşılaştırma yapabilmesi için aşağıdaki konulara dikkat etmeleri gerekir. Bu anlatımlar IEC ye 
göre servis sürekliliği LSC-2B ve bölümlendirmesi PM olan metal-bölümlendirilmiş (Metal-Clad) 36kV’a 
kadar orta gerilim (OG) panoları baz alınarak yapımştır.

• Nominal Gerilimin Belirlenmesi
• Nominal akım değerinin belirlenmesi
• Kısa devre dayanım değerinin ve süresinin belirlenmesi
• İç ark dayanım değerinin belirlenmesi
• Kilitlemeler
• Sensör tipi akım-gerilim trafosu kullanımı
• Kesici veya kontaktör seçimi

Orta Gerilim

Ana başlıklarımız;   

• Reaktif güç kompanzasyonu
• Kablo, bara bağlantıları
• Elektrik odası yerleşimi
• Alçak gerilim bölümü ekipmanlarının seçimi 
• Haberleşme
• Ark koruma

Tesis Dizaynı
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1. Nominal Gerilimin Belirlenmesi

Nominal gerilim değeri panonun test standardı-
na göre değişir. IEC ile ANSI arasında nominal 
gerilim değeri farklıdır. Nominal gerilim değeri 
genellikle servis (çalışma) gerilimin bir üstündeki 
standart nominal değerdir. 11kV çalışma gerilimi 
için 12kV nominal gerilim seçilir. IEC ye göre 
nominal gerilimler 3.6kV; 7.2kV; 12kV, 17.5kV; 
24kV; 36kV olarak belirlenmiştir.

Nominal gerilim, frekans ve faz sayısı ile birlikte 
anılır. 3ph, 50Hz gibi. Suudi Arabistan, ABD 
gibi ülkelerde şebeke frekansı 60Hz. dir. 50Hz 
lik bir pano 60Hz için de kullanılabilir. Ancak 
tip test raporlarının bu frekansa göre geçerliliği 

sorgulanmalıdır. Örneğin 50Hz deki kısa devre 
akım dayanım değeri ile 60Hz deki kısa devre 
akım dayanım değeri farklı olacaktır. İlave olarak 
akım-gerilim trafosu, ısıtıcı, aydınlatma gibi tüm 
alternatif akımlı elektriksel ekipmanlar bu frekans 
değerine göre seçilmelidir. 

OG panonun izolasyon değerlerini ifade eden 
“şebeke frekanslı dayanım gerilimi” ile “yıldırım 
darbe dayanım gerilimi” değerleri deniz seviyesin-
den 1000 m. yüksekliğe kadar geçerlidir. 1000m. 
nin üzerinde hava yoğunlu ve dolayısı ile havanın 
izolasyon seviyesindeki düşüm sebebi ile bu 
dayanım seviyeleri düşecektir. 
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2. Nominal akım değerinin belirlenmesi

Baraya bağlı yüklere ve/veya barayı besleyen güç 
trafolarına göre seçilir. Gereğinden yüksek akım-
ların seçilmesi maliyetin hızla artmasına neden 
olur. Bununla birlikte gelecek planlamalarındaki 
yükler de düşünülmedir. Ana bara akımın sonra-
dan yükseltilmesi ve bara kesitlerinin değiştiril-
mesi bazen mümkün olamayabilir. Bu durumda 
güç artımlarında OG Tesisini tümden yenilemek 
gerekebilir.  

Ortam sıcaklığına (40oC üzerinde) , panoların ko-
ruma sınıfına (IP 3X, 4X, 41 vs), az da olsa deniz 
seviyesinden yüksekliğe göre akım taşıma kapasi-
tesinde düşme meydana gelir. Akımın hangi oran-
da düşeceği bilgisi pano üreticisinden “sıcaklık 
yükselme tip testleri”ne refere edilen teknik yazılar 
ile alınabilir. Standard orta gerilim tesislerindeki 
nominal akım değerleri 630A; 1250A, 1600A, 
2000A, 2500A, 3150A ve 4000A dir. 

36kV seviyesinde 2500A ve 3150A ile 17.5kV 
seviyesine kadar 4000A bara ve fider akımları 
fanlı soğutma ile yapılmaktadır. Bu konu sipariş 
öncesindeki teknik görüşemelerde mutlaka teyid-
leşilmelidir.

2.1. Akım taşıma kapasitesi revizyonu  (de-rating)

Ortam sıcaklığına (40oC üzerinde) , panoların 
koruma sınıfına (IP 3X, 4X vs), az da olsa de-
niz seviyesinden yüksekliğe göre akım taşıma 
kapasitesinde düşme meydana gelir. «Sıcaklık 
Yükselme Testleri» baz alınrak her panonun belirli 
sıcaklık ve koruma sınıfları için akım taşıma kapa-
sitesi yeniden belirlenir ve buna «de-rating» adı 
verilir. Yüklere göre fider ve ana bara akım değeri 
belirlenirken bu tablo mutlaka göz önüne alınma-
lıdır. Klimalı elektrik odaları için bazı durumlarda 
klimanın çalışmayacağı da düşünülebilir.

2.2. Isı yayınımı

Genellikle orta gerilim panoları için max. 40oC 
çalışma ortamı sıcaklığı öngörülür. Bu sebeple 
sıcaklığın bu değerin üzerine çıkma ihtimali olan 
yerlerde elektrik odalarına klimalar takılır. Klima 
hesabı için de panoların akım değerlerine göre 
«ısı yayınım tabloları»ndan faydalanılır.

3. Kısa devre dayanım değerinin ve süresinin 
belirlenmesi

İşletmede oluşabilecek arıza durumları için yapı-
lacak kısa devre analizi sonucu kısa devre değeri 
belirlenir. Geleceğe yönelik olarak işletmeye ya 
da işletme yakınlarına kurulacak santrallar, büyük 
güçlü motorlar ile şebeke gücündeki muhtemel 

yükselmeler de bu hesaplamaya dahil edilebilir. 
IEC ye göre standard orta gerilim tesislerindeki 
kısa devre dayanım akım değerleri 16kA; 25kA; 
31.5kA, 40kA; 50kA dir. Bu değerlerin üzerinde 
özel panolar yapmak gerekli olup tedariği de zor-
dur. Kısa devre akımı ile birlikte dayanım süresini 
de belirlemek gereklidir. Bu süre standard olarak 
1sn ya da 3 sn dir. Yapılacak selektivite analizi ile 
bu değer de belirlenebilir. Kısa devre ve selektivite 
analizi sonuçlarına göre koruma rölesi set değer-
leri de belirlenir.

Kısa-devre ve selektivite analizlerini orta & yüksek 
gerilim işlerini yapan firmalar, danışman firmalar, 
orta & yüksek gerilim ekipmanları servis hizmeti 
veren kuruluşlar yaparak rapor olarak sunabilirler. 
Tüm sistem tek hattı kullanılan yazılımda (NEP-
LAN, ETAP vs) simüle edilir.

4. İç ark dayanım değerinin ve sınıfının belir-
lenmesi

İç ark, panonun herhangi bir bölümünde oluşan 
dahili arızadır. İç ark sonucu önce ışık akabinde 
ısı, basınç, patlama ve beraberinde zehirli gazlar 
oluşur. Bunun sonucunda OG tesis ciddi hasar 
görebilir, o anda tesis civarında bulunan personel 
yaralanabilir hatta ölebilir. İç ark dayanım akımı 
genellikle kısa devre değeri ile aynı seçilir. Süresi 
genellikle 1 sn. dir. Bununla birlikte dayanımı 
daha küçük panolarda iç ark için 0.5 sn, 0.25 sn, 
0.2 sn, 0.1 sn gibi süreler ile de karşılaşılabilir. 
Genellikle 1 sn. testini geçemeyen panolar daha 
kısa süreli iç ark testlerine sokulurlar.

Şekil 1: İç ark ve süresinin malzemeler üzerine 
etkisi

Personelin iç arka karşı korunması bakımından 
AF, AFL, AFLR gibi sınıflandırma yapılır. Orta 
gerilim panoları için geçerli olmasa da beton kösk 
gibi açık alan ekipmanlarında BFLR sınıfı isten-
mektedir.
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A: Erişim sınıfı A > sadece yetkili personelin gire-
bileceği alana konulabilir

B: Erişim sınıfı B > halka açık alana konulabilir

AF: OG Pano önündeki personelin iç ark koruması 
var

AFL: OG Pano önü ve yanındaki personelin iç ark 
koruması var

AFLR: OG Pano önü, yanı ve arkasındaki persone-
lin iç ark koruması var

5. Kilitlemeler

Personel ve tesis güvenliği için yanlış manevrayı 
ve dolayısı ile arızayı önleyecek kilitlemeler OG 
pano için en önemli ekipmanlardandır. Bazı kilit-
lemeler direkt mekanik olarak, bazıları anahtar ile 
bazıları da elektrik olarak ya da bunların kombi-
nasyonu olarak yapılırlar.   

Her OG panoda olması gereken kilitlemeler;

- Kesici kapalı iken kesicinin içeri sürülmesini 
veya geri çekilmesini önleyen kilitleme,

- Kesicinin devrede veya ayrılmış pozisyonları ara-
sında bulunduğunda elektriki veya manuel olarak 
kapatılmasını önleyen kilitleme,

- Kesici kapsısı kapalı iken kesicinin test poziyo-
nundan servis pozisyonuna sürülmesini önleyen 
kilitleme,

- Topraklama ayırıcısı kapalı iken kesicinin 
içeri sürülmesini veya kesici içeri sürülmüş ana 
kontakların birleşmiş pozisyonunda topraklama 
ayırıcısının kapanmasını önleyen kilitleme

İlave kilitlemeler;

- Kesici kapısının kesici konumuna göre anahlarlı 
ya da elektriksel kilitlemesi,

- Kablo bölümü kapısının topraklayıcının pozisyo-
nuna göre elektriksel ya da mekaniksel kilitlemesi,

- Kesicinin test pozisyonundan servis pozisyonu-
na alınmasını engelleyen anahtar kilitlemesi,

- Topraklayıcı açık, topraklayıcı kapalı pozisyonları 
anahtar kilitlemeleri,

- Ana bara topraklama elektriksel / anahtarlı 
kilitlemeleri,

- Ring fiderleri, alt ve üst tesis arasındaki, toprak-
layıcı trafo oda kapısı arasındaki kilitlemeler gibi..  

Bütün bunların haricinde karşılıklı görüşülerek de 
özel çözümler de bulunabilir. 

6. Sensör tipi akım-gerilim trafosu kullanımı

Klasik blok tipi akım ve gerilim trafolarının yerine 
son zamanlarda hem daha küçük hemdaha 
ekonomik sensör tipi akım-gerilim trafolarının 
kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Bu çözüm üç temel bileşenden oluşmaktadır; 
akım sensörü, gerilim sensörü ve sensör girişine 
uygun koruma rölesi.

Avantaları; 

- Değişken akımlarda aynı sensör kullanımı
- Düşük ağırlık
- Kolay değişim
- Düşük enerji tüketimi
- Lineer karakteristik, doyuma ulaşmama
- Gerilim Sensörlerinin ferrorezonansdan etkilen-
memesi
- Şebeke bozulmalarına karşı dayanıklılık
- Düşük kurulum ve yedek maliyeti

Dezavantaları; 

- Ölçüm için kullanılamazlar. Ampermetre, volt-
metre, analizör, sayaç vs. bağlanmazlar.
- Tek çıkışlıdır. 2 koruma sargısı için 2 adet kulla-
nılması gereklidir. 

Şekil 2: OG panoda sensör tipi akım ve gerilim 
trafosunun kullanılması

Orta Gerilim
Tesis Dizaynı
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7. Kesici veya kontaktör seçimi

Kesici veye kontaktör seçimi özellikle motor 
ve kondansatör çıkışlarında hep tartışılan konu 
olmuştur. Her iki ekipmanın da genel özellikleri 
aşağıda verilmiştir.   

Kesicilerin özellikleri;                                     

- 36kV a kadar kolay ulaşım
- Vakum ve SF6 opsiyon
- 12kV ta 50kA, 4000A e kadar
- 10.000 açma-kapama
- Akım trafolu ve koruma röleli koruma
- Sigorta değişimi yok
- 10.000 açma-kapama

Şekil 3: Kesici

Kontaktörlerin özellikleri;

- Ekonomik çözüm
- Max. 12kV a kadar
- 50kA (sigorta ile), 400A e kadar
- Yük akımı max. 250A
- Sigorta ile back up koruma
- 1.000.000 açma-kapama
- Motor ve kapasitör banklar için daha iyi anahtar-
lama
- Kapasitör banklar için özel çözüm

Şekil 4: Kontaktör

8. Reaktif Güç Kompanzasyonu

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yöentmeliği, 
Beşinci Bölüm: Sayaç ve Kontrol Ekipmanı, Genel 
hükümler madde 16 ya göre; 

“Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli 
ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji 
tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan 
müşteriler tarafından tesis edilir. Bu müşteriler-
den, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çek-
tikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan 
şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya 
aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde 
kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu 
gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri 
aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde 
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji 
miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme 
kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif 
enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. En-
düktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz 
konusu sınırların ikisini birden aşan veya reaktif 
enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü 
bulunmasına rağmen kurmayan ya da mevzuat 
hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin 
ödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilişkin 
usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönet-
meliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma 
sunulan tarife önerilerinde yer alır.”

Bu açıklamaya göre endüktif reaktif enerji tüketimi 
için cosQ=0.98; kapasitif reaktif enerji verilmesi 
için cosQ=0.99 dan küçük olması durumunda 
reaktif bedel de faturalandırılmaktadır. Bu sebeple 
OG motorların kullanıldığı baralarda ve hassas 
kompanzasyon yapılması gereken durumlarda 
OG baralara kapasitörler eklenir. Genellikle OG 
kompanzasyon ile birlikte harmonik filtreleme 
de yapılarak şebekeye harmonik basılması veya 
işletmeye harmonik yayılması önlenir. 

Şekil 5: Güç faktörünün düzeltilmesi
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9. Kablo ve bara bağlantıları

OG hücrelerin güç bağlantıları bara ya da kablo ile alttan, üstten ya da arkadan yapılabilir. Aksi belirtil-
mediği sürece standard çözüm, alttan kablo bağlantısıdır.

Hücre boyutu, kablo tarafında kullanılacak gerilim trafosunun tipi, parafudr kullanımı gibi sebeplerle 
hücreye bağlanabilecek kablo sayısı değişecektir. Bu sebeple her giriş-çıkış hücresine bağlanacak kablo 
sayısı en geç dizayn aşamasının başında teyidleşilmelidir. 

Panonun güç bağlantısı kesiti
- Yüke,
- Gerilim düşümüne,
- Kısa devre değerine bağlıdır.

Gerilim trafosu tipi, parafudr gibi ekipman seçimlerine göre kapasite düşebilir.

Şekil 6: OG panoda kablo bağlantısı ayrıntısı.

Opsiyonlar;

- Yukarıdan kablo bağlantısı

- Arkadan kablo bağlantısı

- Yukarıdan ya da alttan bara bağlantısı

- Karşılıklı dizilim için tepeden bara bağlantısı

- Aynı hücrede giriş - çıkış

Zemin betonu üzerinde istenen kablo açıklıklarının yapılaması, zemin betonunun çok derin olması, yü-
seltilmiş döşeme uygulanamaması, kablo güzergahlarının uygun olmaması sebepleri ile kablo bağlantı-
sının üstten ya da arkadan yapılması gerekebilir.

Genellikle 3150A veya 4000A gibi yüksek akımlı tesislerde çok sayıda kablo bağlantısının gerektiği du-
rumlarda her kablonun arıza sebebi olacağı da düşünülerek giriş ve karşılıklı geçişlerde bara bağlantısı 
çözümü tercih edilebilir.

Genellikle uzaktaki bir trafonun ya da kapasitör bankın önünde anahtarlama ve ekipmana özgü koruma-
ları yapabilmek için o ekipmanın yanına sadece giriş çıkış hücresi gerekebilir. Aynı hücrede hem giriş 
hem de çıkış yapılabilen uygulamalar bu durumda hem yerden hem de maliyetten avantaj sağlar. 

Orta Gerilim
Tesis Dizaynı



10. Elektrik odası yerleşimi

Elektrik odasının boyutlarını, kablo bağlantı boşluk-
larını, panoların odadaki yerleşimini belirlemeden 
önce mutlaka o proje için alınması muhtemel orta 
gerilim panolarının ve ekipmanlarının iyi tanınması 
gereklidir. 

Bir OG tesisi elektrik odasına yerleştirilirken aşa-
ğıdaki kriterler tek tek ayrıntıları ile birlikte değer-
lendirilmelidir. Bu şekilde sahada iş işten geçtikten 
sonra çözümün neredeyse imkansızlaştığı, beklen-
medik maliyet ve zaman kaybı doğuran sorunlarla 
ile karşılaşılmamış olur. 

- Panolar Mevcut elektrik odasına mı / Yeni yapı-
lacak elektrik odasına mı yerleştirilecek?
- Kablolar yeni mi çekilecek / mevcut kablolar mı 
kullanılacak?
- Erişim önden mi / arkadan mı?
- Kiriş ve kolonların olduğu bölgelerde «dummy 
pano» kullanım gerekliliği var mı?
- Alınacak muhtemel panoların boyutları (derinlik, 
yükseklik, genişlik) 
- Panoların önünden, arkasından ve yanından bı-
rakılması gereken boş mesafeler 
- Panoların güç bağlantı boşlukları gerekleri
- Gelecekte eklenebilecek pano sayısı, akımları ve 
boyutları
- Gaz atma bacası ya da deflektör kullanımı 
- Elektrik odası yüksekliği

11. Alçak gerilim bölümü ekipmanlarının seçimi

Alçak gerilim ekipmanlarının seçiminde en önemli 
kriter ihtiyaçların doğru belirlenmesidir. Bunu be-
lirlemek için aşağıdaki noktaların netleştirilmesi 
gereklidir;                

- Tipik panolar için (giriş, trafo çıkış, motor çıkış 
vs.) korumaların belirlenmesi
- SCADA haberleşmesi mimarisi
- Koruma rölesi özellikleri
- İstenen ölçümler, ölçüm sınıfı, haberleşme
- Akım – gerilim test klemensleri
- İhbar, açma devresi denetimi, lock-out röleleri 
- Butonlar, lambalar, anahtarlar
- Terminal tipleri
- Kablaj ve etiketleme 

11.1. Koruma rölesi özelliklerinin belirlenmesi

Koruma rölesi bir OG panonun beyni olarak de-
ğerlendirilebilir. Bir koruma rölesinde aşağıdaki 

özelliklerden hangilerinin olması gerektiğine karar 
vermek gerekir;

- İstenen korumaların karşılanması, bu korumala-
rın gerekliliği
- Çekmeceli / sabit gövde
- Mimik ekran
- Kendinden enerjili (self powered) veya yardımcı 
gerilim beslemeli (auxiliary powered) veya kendin-
den ve yardımcı gerilim beslemeli (double powe-
red)
- Gerekli input / output sayısı
- LED sayısı
- Üzerinden kesici açma/kapama, L/R tuşları 
- Haberleşme mimarisi ve protokolü
- Haberleşme protolleri: IEC 61850, MODBUS, 
PROFIBUS
- Haberleşme portları: RJ45, RS485, FO (Cam, 
Plastik)
- Tek (Single) veya Yedekli (Redundant)
- Halka (Ring) yapı veya dallı (Star) yapı 

11.1.1. Koruma rölesi haberleşmesinin belirlenmesi

Genellikle 3 tip yapı vardır. Şöyle ki;

Tek portlu star yapı > Yedeksiz, güvenilirliği kıs-
men düşük

Halka (ring) yedekli yapı > Güvenilir çözüm, star 
yedekliye göre daha az kablaj ve daha az portlu et-
hernet switch

Dallı (star) yedekli yapı > En güvenilir çözüm, kar-
maşık yapı, çok kablaj, daha fazla portlu ethernet 
switch
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Şekil 7: Tek portlu star yapı 

Şekil 8: Halka (ring) yedekli yapı

Orta Gerilim
Tesis Dizaynı
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Şekil 9: Dallı (star) yedekli yapı

11.2. Ark koruma sisteminin belirlenmesi

Ark koruma için aşağıdaki opsiyonlardan biri ya da birkaçı aynı anda seçilebilir;

- Çok fonsiyonlu akım-gerilim koruma rölelerine ark koruma opsiyonu eklenmesi
- Koruma rölesinden ayrı ark koruma rölelerinin kullanılması
- Çok hızlı topraklayıcılar 
- Kombine sistemler 

Şekil 10: a) Ark opsiyonlu korumalı röleleri    b) Özel ark koruma röleleri c) Çok hızlı topraklayıcı

Kaynaklar;

1. AKSEL, F. (2016), Kıdemli Ürün Pazarlama ve Satış Destek Mühendisi, Kocaeli, ABB, Makele; “Orta Gerilim Sistemlerinde İç 
Ark Koruma Sistemleri”
2. ABB Koruma Rölesi Fabrikası (2016), Finland, Sunum: “Arc fault protection - a matter of time”
3. ABB Kocaeli OG Pano Fabrikası (2016), Sunum: “ZS2 Product Presentation”
4. ABB Kocaeli OG Pano Fabrikası (2016), Katalog: “UniGear ZS2 Montaj, İşletme ve Bakım Kılavuzu”
5. BAYSAL, Ü. (2009), UG ZS2 R&D Müdürü, Kocaeli, ABB, Sunum “ABB-INTERNAL INFORMATION ON IAC CLASSIFICATI-
ON TEST  PERFORMED ON 01-02-03 SEPT 2009 IN ZKU LAB PRAGUE”
6. ABB Czech Republic, (2016), Sunum: “UniGear Digital - Innovative solution for MV switchgear”
7. KARTAL, H (2016), Servis Mühendisi, İstanbul, ABB, Sunum: “Reaktif Güç Kompanzasyonu”

8. ABB Koruma Rölesi Fabrikası (2016), Finland, Katalog: “Feeder Protection and Control - REF615 - Product Guide”

Fatih AKSEL 

Elektrik Yüksek Mühendisi / ABB Elektrik San. A.Ş.
Orta Gerilim
Tesis Dizaynı



ETMD Panel 
Elektromekanik Uygulamalarda
Endüstri 4.0’ın Yeri
17 Mart 2018, Cumartesi  /   11:00 – 13:30
Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonu

Panel Yöneticisi: 

Prof. Dr. Galip CANSEVER
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi
11:00 - 11:10 Açılış Konuşması
Sunumlar ve Konuşmacılar

11:10 - 11:30 Elektromekanikte Yapay Zeka Robotların Etkisi
Dr. Necmi ÖZDEMİR ve Öğretim Görevlisi Hüsnü BAYSAL  /  Kocaeli Üniversitesi

11:30 - 11:50 Toygar TURGUT  /  Phoenix Contact

11:50 - 12:10 Geleceğin projelerinde dijital dönüşüm etkisi
Türker ÖZTÜRK  /  Schneider Elektrik

12:10 - 12:30 Siemens
12:30 - 13:20 Sorular ve Yanıtlar
13:20 – 13:30 Panelin Genel Değerlendirmesi

ETMD Seminer
15 Mart
14.00 - 14.30 
Yangına Dayanıklı Kablolar ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)
Tamer YAVUZTÜRK  /  Prysmian 

14.45 - 15.15
ABB AbilityTM ile Dijital Gelecek 
Aslı YAĞLI  /  ABB

18 Mart
11.00 - 11.30
Serkan ŞAKARCAN/ Schneider Elektrik

11.45 - 12.15
Enerji İzleme ve Yönetimi 
Ömer AFŞAR  /  Siemens

Enerji, Elektrik ve Elektronik
Teknolojileri Fuarı 
16 Mart – 18 Mart 2018

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece/ İstanbul



42

Çift Beslemeli
Sistemlerde
Senkronizasyon

Muhammed Ahmet ALKAN

Elektrikport

Senkronizasyon, iki adet beslemenin bulunduğu sistemlerde beslemelerin paralel bağlanması 
gerektiği noktalarda gerçekleştirilmesi gerekli olan bir durumdur. Bu yazımızda senkronizas-
yon işleminin 2 ana çeşidini detaylı bir şekilde inceledik.

Paralel senkronizasyon işlemlerinde ölçümlerin yanında kesicilerin kapanmasına izin vermek 
için çeşitli şartların sağlanması gerekmektedir. Senkronizasyon cihazlarının temel olarak iki 
ana tipi bulunmaktadır:

• Denetlemeli Senkronizasyon Cihazları

• Otomatik Senkronizasyon Cihazları
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1) Denetlemeli Senkronizasyon Cihazları

Bir senkronizasyon cihazı iki adet güç kaynağının eş zamanlı olup olmadığını belirlemek ve belirli şartlar 
altında enerji çıkışı sağlamak üzere kullanılır. Çıkışlar normal şartlar altında gerilim barındırmayan kontak-
lar şeklindedir bu yüzden devre kesicilerin kapanıp açılmasını kontrol etmesi için kesici kontrol devreleri 
kullanılır.

Denetlemeli senkronizasyon cihazının kullanıldığı bir güç sisteminde sistem iki bağımsız şebekeyi veya 
bir jeneratörle birlikte bir şebekeyi paralel bağlamak için devre kesininin kapatılıp açılmasının güvenli olup 
olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu yapı aşağıdaki şekilde basit bir şekilde gösterilmiştir. Bu yolla 
yapılan senkronizasyon işleminde denetlemeli senkronizasyon cihazı gerektiğinde devre kesicinin kapan-
masının engelleyerek hayati öneme sahip bir işlevi gerçekleştirir.

Senkronizasyon için eşzamanlılık şartı gerekmektedir eşzamanlılık içinse iki farklı kaynaktan gelen AC 
gerilimlerinin frekansları ve genlikleri aynı olması ve aralarındaki faz farkı da sıfır olmalıdır. Denetlemeli 
senkronizasyon cihazı bu parametrelerin ölçüm sonuçlarını izler ve farklar önceden belirlenmiş sınırlar 
içerisindeyken devre kesicinin kapatma devresini etkinleştirir.
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Muhammed Ahmet ALKAN

Elektrikport

Senkronizasyonun kusursuz sayılabileceği bir anda devre kesicinin kapanması ideal bir durum olsa da uygula-
mada ideal durumun elde edilmesi oldukça zordur. Fakat uygulamadaki izlenen miktarların fazlalılığıyla oluşan 
aşırı akım/gerilim durumları tolere edilebilir durumdadır.
Denetlemeli senkronizasyon cihazları karşılaştırma yaparken tolere edilebilir sınırları tanımlamak adına program-
lanabilir hata limitlerine sahiptir.

Senkronizasyon koşulları sağlanmadığı durumlarda denetlemeli senkronizasyon cihazı herhangi bir ayarlama 
fonksiyonunu devreye sokmaz. Çeşitli yapılarda denetlemeli senkronizatörler gerekli tüm devre kesicilere tek 
tek uygulanabilir. Alternatif olarak sinyal giriş/çıkış devrelerindeki uygun anahtarlama düzenlemeleriyle büyük 
sistemler daha az senkronizasyon cihazı kullanılarak kurulabilir ve böylelikle çeşitli devre kesicileri kapsayacak 
şekilde tek bir cihaz seçilebilir.
2) Otomatik Senkronizasyon Cihazları
Bir otomatik senkronizasyon cihazı denetlemeli senkronizasyon cihazları ile karşılaştırıldığında ek olarak işlevsel 
fonksiyonlar içerir. Bir oto senkronizasyon cihazı devreye girdiğinde, devre kesicisinin her iki tarafındaki gerilimle-
rin frekanslarını ve büyüklüklerini ölçer, koşullar uygun değilse gerilimlerden birini diğerine göre otomatik olarak 
ayarlar.
Otomatik senkronizasyon cihazlarının uygulamaları jeneratörlerle sınırlandırılmıştır. Bunun nedeni bir şebekedeki 
bir veya daha fazla ekipmanın ayarlarını değiştirerek şebeke voltajlarının ayarlanmasının neredeyse imkansız 
olmasıdır. Fakat bir jeneratörle enerji uygulandığında denetleyiciye sinyaller gönderilerek üretilen voltajın büyük-
lüğünü ve frekansını ayarlamak nispeten kolaydır. Denetlemeli senkronizasyon cihazı kısmında resmi gösterilen 
jeneratörlü uygulamanın otomatik senkronizasyon cihazı kullanılarak değiştirilmiş hali aşağıda şekilde verilmiştir.
Otomatik senkronizasyon cihazları jeneratörden gelen gerilimin şebeke gerilimine karşı uygun olup olmadığını 
aşağıdaki maddelerle kontrol eder.
a) Jeneratör, şebeke arasındaki frekans farkı kontrolü
b) Gerilimler arası faz farkı kontrolü
c) Gerilimler arası büyüklük farkı kontrolü
Devre kesiciye kapama komutu üç koşul aynı anda sağlandığı zaman gönderilir. Şebeke frekansının ve gerilimin 
önceden ayarlanmış sınırlar dahilinde olduğu da kontrol edilir aksi takdirde senkronizasyon işlemi gerçekleş-
tirilmez. Şebekenin belli koşullarında senkronizasyon gerçekleşmesi istenmezse bu durumda cihaz tarafından 
gerçekleştirilebilir.



Bazı acil durumlar altında durumun normalleşmesine yardımcı olması için sistemde gerekli olan bir jeneratörü 
senkronizasyonu engellenebildiğinden dolayı bu yapının kullanımında dikkatli olunmalıdır. Yukarıdaki denetlemeli 
senkronizasyon cihazı örneğinde sınırlar dahilinde olmayan bir durum söz konusu ise hız ayarı noktasını uygun 
bir düzeye ayarlamak için jeneratörün sürücü katına otomatik olarak sinyal gönderilir fakat otomatik senkronizas-
yon cihazında sınırlar dahilinde olmayan bir durum söz konusu olduğunda gerilimi yükseltmek veya düşürmek 
için otomatik gerilim düzenleyiciye benzer sinyaller gönderilir. Sinyaller ayarlama noktasını yükseltmek veya dü-
şürmek için yaygın olarak darbe biçiminde gönderilir ancak belirli durumlarda kesintisiz sinyaller de kullanılabilir.
Otomatik senkronizasyon cihazlarının kullanılması manuel senkronizasyon cihazlarının kullanılmasına nazaran 
insan hatalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Sistemlerde izin verilen sınırlar dışında senkronizasyon 
yapılıyorsa başta jeneratör olmak üzere birçok ekipmanın zarar görme potansiyeli bulunmaktadır.
Devre kesicisinin doğru zamanda kapatıldığından emin olmak için kesicinin kapanma zamanı normalde gerekli 
bir veridir. Otomatik senkronizasyon cihazlarında ise devre kesicisine kapatma komutunun verilmesi için faz 
uyuşmasından önce kayma frekansı ile bu bilgiyi doğru bir şekilde hesaplar. Bu da devre kesicisinin mümkün 
olduğunda faz çakışmasının olduğu bir anda kapanmasını sağlar. Devre kesicisi kapalı sinyali geldikten sonra 
istikrarlı bir şekilde güç üretilebilmesi için governörüne yükseltme sinyali gönderilebilir.
Bunun dışında devre kesicisinin belirli bir zamanda kapanması sırasında oluşabilecek sıkıntılarda otomatik senk-
ronizasyon cihazı sıfırlanır ve başka çözümler için sistem tekrar devreye girer eğer sistemdeki sorunu çözebile-
cek bir çözüm uygulanamazsa senkronizatör kilitlenir ve sistem alarm durumuna geçer.
Ayrıca bir sistemde denetlemeli senkronizasyon cihazı ve otomatik senkronizasyon cihazı seri olarak bağlanabilir. 
Bu otomatik senkronizasyon cihazının dahili arızalarına ve devre kesicisinin kapatma komutunun yanlış verilme-
sine karşı koruma sağlar.

Çift Beslemeli Sistemlerde
Senkronizasyon
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2011 yılında Almanya’da ortaya atılan “ENDÜSTRİ 
4.0” kavramını sık sık duymaya başladık. Öyle 
görünüyor ki duymaya devam edeceğiz.

Dünyada endüstri gelişimi esas olarak 3 aşamadan 
geçmiş ve bugüne gelmiş.

18. yüzyılın sonlarında buhar gücüyle çalışan maki-
nelerin kullanımıyla 1. Endüstri Devrimi,

20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisinin kulla-
nımı ve seri üretime geçişle 2. Endüstri Devrimi, 
1970’lerde bilgisayar ve bilgi teknolojileri sayesinde 
gelişen otomasyonla 3. Endüstri Devrimi gerçek-
leşmiş.

Birinci devrim mekanik, ikinci devrim elektrik, 
üçüncü devrim otomasyon. Sıra dördüncüde.

Bunların hiçbiri 4. Endüstri Devrimi gibi daha tarih-
sel gelişimini tamamlamadan almadı endüstri “NO” 
sunu kuşkusuz. Devrimsel nitelik taşıdığı sonradan 
anlaşıldı. Ama 

Endüstri 4.0’ a şimdiden devrim statüsü verilme-
sinin arkasında küresel internet ağının sınırları 
zorlayacak boyutlara gelmesiyle sanayinin bundan 
faydalanma isteği vardır belki.

Belki de Alman Hükümeti’nin 14 Temmuz 2014 
tarihinde yayınladığı teknoloji politikasında Endüstri 
4.0 teknolojisini geliştirme ve dünyaya pazarlama 
isteği.

Öyle ki Ocak 2016’da Davos’ da yapılan Dünya 
Ekonomik Forumu’nun teması Endüstri 4.0 oldu. 
Sektörü taşıyan dünya çapında şirketler rotayı 
belirledi ve devrimi başlattı.

2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda dile 
getirildi ilk olarak. 

4. Sanayi Devrimi anlamına gelen Endüstri 4.0 esas 
olarak geleneksel sanayiyi yüksek teknolojiyle do-
natma projesi. Yani fiziksel üretimle siber iletişimi 
bir araya getiriyor.

Bir çeşit yapay zekâ.

Makinelerin algılama yeteneği olacak, hem birbirleri 
hem de nesnelerin interneti denilen bir teknoloji 
ile haberleşebilecek. Üretim bu sayede insandan 
bağımsız hale gelecek. Her türlü ihtiyacını kendi 
belirleyecek, dışarıdan destek isterse size bilgi 
verecek.

Endüstri 4.0’la Siber
Fiziksel Sistemler

Mehmet PAK

Genel Müdür / ERDE Mühendislik 
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Gömülü sistemler diye tabir edilen, içinde bilgisayar 
yongası (çip) barındıran ekipmanlar hayatımızdaki 
yerini çoktan aldı, mesela akıllı cep telefonları, 
kredi kartları, PC’ler, tabletler. Bunlar kendi içinde 
programlandılar ilk önceleri. Sonra kendi aralarında 
haberleşmeye başladılar. Mesela kredi kartları POS 
teknolojisiyle gömülü ağ sistemini oluşturdu. Sanal 
dünya ile fiziki dünya arasındaki sınırlar kalkmaya 
başladı. Nasıl olduğunu anlayamadan alıştık.

Endüstri 4.0 devriminde ise sanal dünya ile fiziki 
dünya arasındaki sınırlar yok olacak, biz söyleme-
den cihazlar kendi arasında haberleşecek. Teknoloji 
dünyası buna Siber Fiziksel Sistemler (SFS), imalat 
sektörü için de Siber Fiziksel Üretim Sistemleri 
(SFÜS) adını çoktan verdi.

Nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber 
fiziksel sistemler olarak tabir edilen 3 platformdan 
oluşan Endüstri 4.0, fiziksel dünyanın sanal kopya-
sını oluşturacak. Bu sanal dünya, merkezi olmayan 
kararları verecek ve fiziksel dünyada uygulayacak.

Hayata geçirilmesi durumunda maliyeti düşüreceği, 
verimi arttıracağı, üretimi hızlandıracağı kesin ancak 
güvenilirliği hâlâ tartışılıyor. Etik ve hukuki alt yapı 
sorunları henüz beklemede.

Devrimin olgunlaşıp meyvelerini vermesi için 5-10 
yıl gibi süre öngörülüyor. Dünyanın siyasal gelişimi 
bu süreyi etkilese de bir endüstri devrimi için çok 
kısa bir süre kuşkusuz.

Her ne kadar nesnelerin interneti teknolojisi 
sayesinde evinizde biten sütü buzdolabınız size 
sormadan sipariş edecek olsa da Endüstri 4.0’ dan 
beklentiler yüksek.

Şimdilik Gartner’in Hype döngüsünde olduğu gibi 
beklentiler zirveye doğru gidiyor. Zirveyi ne zaman 
görürüz, beklentiler nereden kırılır ve Endüstri 4.0 
reel hale gelir, hep birlikte göreceğiz.
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Koruma yöntemleri ve röle seçimi, yüksek gerilim 
ve orta gerilim seviyelerinde iletim dağıtım hatları 
için oldukça öneme sahiptir. Bu yazımızda SIPRO-
TEC 4 rölelerin kullanıldığı trafo koruma yöntem-
leri üzerinde ipuçları anlatılacaktır. Bu kapsamda 
en temel trafo koruma yöntemlerini ve şemalarını 
sizle için inceledik.

1) Küçük Trafo Beslemeleri

İkincil tarafta oluşan toprak arızaları aşırı akım 
rölesi olan 51N tarafından tespit edilir. Arızanın 
tespitiyle beraber rölenin çalışması için belirli 
bir zaman ayarına sahip olmalıdır. Eğer ikincil 
taraftaki toprak arızalarının getireceği sonuçlar 
trafo ve işletme sahası için büyük sorunlara neden 
olacaksa 87N sınıfı röleler kullanılarak sıfır zamanlı 
arıza temizleme yapılmaktadır.

Recep ÖZDEMİR

ElektrikPort

Röleler ile
Trafo Korumanın Yolu
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2) Büyük Trafo Beslemeleri

7UT612 sınıf röleler sayısal oran ve vektör 
gruplarında adaptasyon sağlamaktadır. Yapılan 
bu işlemler neticesinde 3 fazlı bir sistemde arıza 
akımının hangi fazda olduğu tespitini kolaylaştır-
maktadır. Hat üzerinde bağımsız olarak yüksek 
empedans toprak arıza fonksiyonu gerekiyorsa 
7UT612’nin 87N yerine 7VH60 toprak arıza 
rölesi kullanılabilir. Bu durumda röle içerisinde 
fazladan koruma modülleri için çekirdek sayısı 
arttırılmalıdır.

3) Tek Transformatör ve Çift Besleme

Akım trafoları hat boyunca arıza akımı oluşması 
durumunda daha güvenilir ve seçici koruma 
sağlamak amacıyla 87T diferansiyel röleleri 
kullanılmaktadır. 7UT613 rölesi sayısal oran ve 
vektörel adaptasyon sağlayabilmektedir.

4) Paralel Gelen Trafo Beslemesi

Birden fazla besleme kaynağının olması duru-
munda hat üzerinde oluşabilecek arıza akımları 
farklı yollar üzerinden kaynaktan arızaya ulaş-
maktadır. Bu durumda standart diferansiyel hat 
koruma röleleri tam anlamıyla koruma sağlama-
maktadır. (arızayı gidermek adına arıza bulunma-
yan hatların iletimini kesebilmekte) Bu sorunu 
gidermek adına 67 ve 67N yönlü koruma tercih 
edilmelidir.



Recep ÖZDEMİR

ElektrikPort
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5) Paralel Gelen Trafo Hatlarının Barada Birleşmesi

Aşırı akım koruma rölesi 51 ve 51N kısmi diferansiyel olarak hat üzerine bağlanmaktadır. Basit ve hızlı 
bir koruma sağlamak adına rölelere arıza akımlarını kademelendirerek farklı zaman sürelerine ayar-
lanmalıdır. Bu durumda bara sonrası oluşabilecek arıza akımları ile bara da oluşabilecek arıza akımları 
arasında seçici koruma sağlanmaktadır.

6) Üç Sargılı Transformatör

Trafoların üçgen noktasına bağlanan akım 
trafoları tarafından algılanan arıza akımları 
diferansiyel röle tarafından sıfır zamanlı trafonun 
yıldız noktasından topraklamalıdır. Dış etkenler 
sonucu oluşan arıza akımları röleler içerisinde 
sayısal fonksiyonların hesaplanmasıyla sağlan-
maktadır.

Ayrıca oluşan arıza akımların yaklaşık %30 
kadarı kendiliğinden normalleşmektedir. İsteğe 
bağlı olarak diferansiyel rölelerde sıfır zamanlı 
kesme işlemini farklı parametrelere dayandırıla-
rak açma işlemini yaptırılabilir. 7UT613 tip röle 
de iki adet akım girişi bulunmaktadır.

Sınırlandırılmış toprak arızaları için 87T kullanıl-
maktadır. Topraklama hataları ve artan toprak 
arıza akımlarının hassasiyet kademeleri için 
yedek koruma sağlar. Bu koruma için akım tra-
folarının aynı iletim oranına sahip farklı çekirdek-
lere ihtiyaç duyulmaktadır.



Röleler ile Trafo Korumanın 8 Yolu
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7) Oto Transformatör

Aşağıdaki şekilde transformatör sargı-
larının nötr bağlantısı bulunmadığından 
nötr topraklama bağlantısı için farklı bir 
akım trafosu kullanılmıştır. Kullanılan bu 
akım trafosu 87N olup yüksek empedans 
koruması eşit dönüştürme oranına sahip 
özel amaçla üretilmektedir. Aynı zamanda 
7SJ60 rölesi ve 7 UT613 röleleri seri ola-
rak bağlanabilir. İki farklı koruma hedefle-
yen bu sistemde 87T düşük empedanslı 
üç sarımlı versiyon olarak seçilmiştir. 87N 
ise kısıtlı toprak arıza korumasına olarak 
bağlanırken tek fazlı yüksek empedans 
koruması gerçekleştirmekte.  

8) Büyük Oto Trafo Merkezleri

Şekildeki trafo merkezi için yenilenmiş 
diferansiyel koruma röleleri kullanıldı.  
İlk olarak düşük empedansta koruma 
gerçekleştirmek için 87TL (7UT613) akım 
trafolarına bağlantıları gerçekleştirildi. 
İkincil olarak yüksek empedanslı diferansi-
yel koruma için 87TL (7VH60) ayrı sınıf ve 
eşit akım trafo oranlarında kullanıldı.

Yedek koruma sistemleri olarak 7SA52 ve 
7SA6 mesafe koruma röleleri tarafından 
sağlanırken her biri %80 mesafe de anlık 
geri kalan sistemde gecikmeli olarak koru-
ma sağlayabilmektedir.
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Phoenix Contact 

Etkin İşaretleme -
Güvenli Yönlendirme
RWE’deki güç santrali etiketleme sistemi
Güç santrallerinde, hatalar öngörülemez sonuçlara neden olabileceğinden, tüm işletim ekipmanının 
doğru ve uzun ömürlü etiketlenmesi özel öneme sahiptir. Etiketlemenin kuralları, Güç Santralleri için 
Kimlik Saptama Sistemi (KKS) tarafından tanımlanır. RWE Power AG, etiketleme için Phoenix Contact’ın 
UV LED yazıcılı markalama çözümlerini kullanıyor.

Güç Santralleri için Kimlik Saptama Sistemi (KKS), proses teknolojisi komponentlerini kontrol sistemi 
fonksiyonlarına açık ve belirgin şekilde atar. 250.000’den fazla işletim ekipmanının kodlanması, verilerin 
merkezi olarak ve verimli şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Bu sistemin faydalarından biri de kullanı-
lan komponentlerin tüm kullanım ömrü boyunca merkezi envanter yönetiminin yapılabiliyor olmasıdır. 
Proses teknolojisi ünitelerinin ve işletim ekipmanlarının açık ve belirgin şekilde etiketlenmesi iş güven-
liği ve sağlığı için de önemlidir. Yanlış elektrik ekipmanının sisteme bağlanması, ciddi yaralanmaya ve 
sistemin zarar görmesine yol açabilir.

Rhenish linyit madeni çıkarma bölgesindeki Neurath güç santralinin D ve E bloklarında kontrol mühen-
disliği revizyonunun bir parçası olarak, çok sayıda ana kablonun yeniden etiketlenmesi gerekti. Uzman-
lar, uygun bir yazdırma sistemi araştırırken Phoenix Contact’ın Bluemark LED sisteminde karar kıldı.

Önemli kriterler arasında düşük enerji tüketimi ve düşük gürültülü çalışma yer alıyordu. Bluemark CLED 
UV LED yazıcı, saatte 120’ye varan adette etiketin çevre dostu bir şekilde yazdırılmasını mümkün kılıyor. 
Belirsizliğe yer vermeyen kablo etiketleme, kablonun nereden geldiği ve nereye gittiği hakkında bilgiye 
ilave olarak KKS numarasını ve kablo tipini içeriyor. DIN EN 62491’e göre, kabloların asgari olarak her 
iki uçta da etiketlenmesi gerekiyor.

Hızlı kimlik tespiti için barkod

Önemli bir gereklilik, yeni etiketlerin güç santrali bloğunda zaten monte edilmiş olan tutuculara uydu-
rulmasıydı. RWE Power AG’nin, Rhenish linyit madeni çıkarma bölgesindeki (Frimmersdorf, Neurath, 
Niederaußem ve Weisweiler) güç santrali filosunda tüm proses teknolojisi tanımlama etiketleri, KKS 
kodu ile kısa metne ilave olarak bir barkoda sahiptir. Bu barkod, hasar raporları gibi uygulamalar için 
mobil bakımın bir parçası olarak kullanılabilir. Bir güç santralindeki zorlu ortam koşulları dikkate alındı-
ğında, uzun ömürlü ve kalıcı etiketleme için kritik faktörler, yüksek baskı kalitesi ile sıcaklık dayanımını 
içerir.

Barkod tarama – yazdırma hataları, yerinde kimlik tespitini büyük ölçüde güçleştirebilir
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Neurath güç santralindeki geliştirme çalışmasından sonra, RWE Power AG Niederaußem ve Weisweiler 
santrallerinde de aynı yazdırma sistemini kullanmaya karar verdi. Yazıcılara ve etiketlere ilave olarak, 
etiket levhaları,   renk kodlaması ve montaj parçaları  gibi başka aksesuarlar da kullanılıyor .

Tedarikçiler yerlerini alıyor

RWE, Bluemark CLED Unicard yazıcıya ilave olarak, aynı zamanda termal transfer yazıcıları da kullanıyor 
– örneğin, güç kesici etiketlemede kullanılan kendinden yapışkanlı etiketler  için. RWE, proses teknoloji-
si üniteleri ve işletim ekipmanı için kullanılan beyaz renkteki güç santrali tanıtma etiketlerine ilave olarak, 
mor (Ex bölgesi), sarı (SIL) ve turuncu (koruma) renklerde etiketler de kullanıyor.

Bu arada, Siemens AG gibi diğer RWE tedarikçileri de Blomberg-merkezli şirketin ürünlerine güveniyor. 
Weisweiler güç santralindeki bazı şalt panolarınıPhoenix Contact’ın KKS etiketleriyle etiketlemiş olan, 
Essen’deki Siemens AG’nin Elektrik ve Gaz departmanın Proje Müdürü Patrick Schmidt bu konuda şun-
ları söylüyor: “Phoenix Contact’ın ürünleri sayesinde, şalt tesislerimizi RWE spesifikasyonlarına göre 
hızlı ve esnek şekilde etiketleyebiliyoruz. “

RFID entegrasyonu gelişiyor

Phoenix Contact’ta kimlik tanıma ürünlerini optimize etmek için ilave çalışmalar da yürütülüyor. Şirket, 
KKS sistemi çin ürünlerini Hannover Messe 2015 ticaret fuarında tanıttı. Güç santralleri ve sistemleri-
nin kimlik tespiti için kullanılan bu özel etiket levhaları perçin gerektirmeyen geniş montaj seçenekleri 
sayesinde etiketlerin daha hızlı takılmasını sağlıyor. Böylece, etiketlerin montajında personel maliyetleri-
ni daha da düşürmek mümkün oluyor. Yüksek mekanik gerilimli bölgeler için, etiketler istenirse plastik 
perçinlerle de emniyete alınabiliyor. Phoenix Contact, RFID teknolojisinin sistemlerin etiketlenmesine 
entegrasyonunu geliştirmeye devam edecek. Amaç, bakım yönetimi için kağıtsız ve verimli yöntemler 
geliştirmektir.

Kabloların RDS-PP’ye göre etiketlenmesi – etiket üzerinde RDS-PP kodu, kaynak,
hedef ve kablo tipi belirtilir
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Bütün bir yıl yazı yaşayan üç destinasyon ile kışın geldiği şu günlerde kendinize 
sıcacık bir rota oluşturabileceğiniz alternatifler hazırladık. 

İlk iki destinasyon lüksün ve ihtişamın merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nin iki 
gözde kenti Dubai ve Abu Dhabi.

Bir diğeri ise Bahreyn Krallığı. 

Bütün Bir Yıl Yazı Yaşayan
      Destinasyonlar



Dubai
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1940’lara kadar Arap Çölü’nde fakir bir balıkçı köyüyken yaklaşık yetmiş yılda dünyanın en gelişmiş 
kentlerinde biri oldu Dubai. Kasım ayında bile nerdeyse 30 derece olan Dubai otantik bir gezi 
imkânı sunarken, gece hayatı ile de göz kamaştırıyor.

Sayısız gökdelene sahip şehirde en nefes keseni ise 829,8 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 
binası ‘Burj Khalifa’. Seyir terası ise 555 metre yükseklikte bulunuyor.

Geleneksek ahşap tekneleri ‘abra’lar ile Deira bölgesindeki çarşıları gezmeniz iyi bir alternatif ola-
caktır. Baharat, altın ve tekstil çarşıları gerçekten aklınızı alacak tarzda. 

Dünyanın ilk yapay adasına gidip insanoğlunun mühendislik konusundaki yaratıcılığını deneyim-
lemenizi ayrıca en sonda yer alan Atlantis Otel içerisindeki Aquaventure adlı tematik Aquapark’ta 
eğlenmenizi öneririz.

Arap tarzı bir alışveriş merkezi olan Madinat Jumeriah’a akşam gidilmesi öneriliyor, bizdeki kapalı 
çarşıya benzeyen iç tasarımdan keyif alabileceğiniz gibi kanallar içerisinde kısa bir kayık turu 
yapmak mümkün.

Heyecanı sevenler için Dubai’de mutlaka yapılması gereken belki de en önemli aktivitelerden bir 
tanesi tabi ki çöl safarisi. Dune adı verilen kum tepelerinde yüreğinizi ağzınıza getirecek ve kendini 
hiç unutturmayacak bir adrenalin. Akşam otelinize dönmeden önce ise gün batımını çölde izleyebi-
lir, akşam için çöl ortasında bir Bedevi çadırında yerel yemeklerin lezzetine bakıp dans gösterilerini 
izleyebilirsiniz.
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Dünya petrol rezervleri bakımından en şanslı şehirlerden biri olan Abu Dhabi 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansal güç merkezidir. Son yıllarda turizm ve sanat 
alanında ciddi yatırımlar yapılan şehirde, kültür merkezi sayılan Saadiyat Adası’nda 
yer alan ve Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi Jean Nouvel tarafından tasarlanmış 
Louvre Abu Dhabi Müzesi şehre ayrı bir özellik katıyor. 

Babür, Pers, Mısır mimarisinden esinlenilerek inşa edilen Büyük Camii görenleri bü-
yülüyor. Şehir merkezinde restorasyonu süren Qasr al Hosn kentin en eski binası.

Abu Dhabi’de de klasikler arasına girecek bir çöl safarisi yapmanız mümkün. Özel-
likle dünyanın en büyük sürekli kum çölü Rübülhali’de düzenlenen turlarda 4x4’ler 
ile kum tepelerinde tırmanıp Bedevi kültürü ile yakından tanışabilirsiniz. 

Bu kadar çöl yeter derseniz, Abu Dhabi’nin doğusundan Mangrov ormanında kano-
ya binip tuzlu suyun tadını çıkartabilirsiniz. Ama farklı bir plaj daha görmek isterse-
niz mavi bayraklı turkuaz renkte bir deniz olan Saadiyat plajı tavsiyeler arasında. 

Ve tabii ki unutmayalım burası tam bir hurma cenneti. Büyük Hurma Pazarı’ndan 
Arap yarımadasının dört bir tarafından gelen hurmaları satın alabilirsiniz. 

Abu Dhabi
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  Destinasyonlar
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Bu küçük krallık ziyaretçilerine 33 adadan oluşan bir takımadayı, kozmopolit bir başkenti ve zengin bir 
tarihi sunar. UNESCO listesindeki kaleleri ve Grand Prix heyecanı ile son derece çekici bir destinasyon 
oluşturuyor.

Bahreyn toplamda 55 kilometre olan bir takımadada yer alıyor. Boyutlarının aksine 4000 yıllık bir tarihi-
ne ev sahipliği yapıyor. 1932’de petrol keşfetmek için harekete geçen ilk körfez devleti olması, günü-
müzde petrol ve alüminyum üretimi ön planda bir devlet olmasına rağmen krallığın zenginliği aslından 
inci ticaretine dayanıyor. Ülke için önemli yer tutan inci ticareti hakkında bilgi almak isterseniz başkent 
Manama’daki Bahreyn Milli Müzesi ziyaret edilebilir. Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan ve Muhar-
rak Adası’nda Bahreyn Kalesi’ne kadar uzaman Pearl Trail’i ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 

Krallık Grand Prix başta olmak üzere düzenli olarak motor yarışı etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Plaj-
larda uzanmak istemeyenler Al Dar Adaları’nda inci toplamak için dalmaya gidebilir. 
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Gaziantep’te yarı meczup, filozof yapılı bir insan vardı.
Duyduğuma göre, “Benim sorunum, zengin ve tüm servetini kendinin zanneden 
insanlarladır” dermiş. O zamanlar çok küçüktüm, 5-6 yaşındaydım, hayal meyal 
anımsıyorum. Kışın cübbe benzeri kalın bir palto, yazın ise yine cübbe benzeri uzun bir 
ketenle çarşıda dolaşırdı.
Daima elinde kendi boyundan daha uzun kalınca bir sopası olurdu. Arada bir çarşı 
ortasında durup sopayı yere vurur tekrarlardı, “Zengin adam olamaz, adam zengin 
olamaz” diye. Davet edildiği dükkânlarda oturur, ikram kabul eder; hayır, hasenat, 
terbiye, adalet ve insanlık üzerine sohbetler yapardı. 
Ben de sosyal yaşamım nedeniyle birçok zengin insan tanıdım. Adamların zengin olabildiğini de, 
zenginlerin adam olduğunu da, olamadığını da yakından izledim. Gördüklerim, yaşadıklarım çok önemli 
dersler verdi. Sıfırdan başlayıp zengin oldukça her gün biraz daha gaddarlaşan, daha çıkarcı olan, aklını, 
fikrini, ruhunu tümüyle işe ve mala adayan insanlarla karşılaştım. Ölünceye kadar balık, bonfile, baklava, 
pasta değil yalnızca banknot yese bitmeyecek kadar parası olan ama hem kendi canına, hem çevresine 
karşı zenginleştikçe daha hasisleşen, her kuruşun üzerine titreyen insanlar tanıdım. Sahip oldukları 
şeylerden, başka insanların da yararlanma olanağı doğduğu zaman gerginleşen, her malına kıskançlıkla 
sarılan, dokundurtmayan zenginler gördüm. İnsanları sıkılacak limon gibi gören, yararlandıktan ve işi 
bittikten sonra kenara atan, bir daha dönüp aramayan, hatta “İşimiz bitti artık, onu bizden uzak tut” diye 
sekreterine talimat veren zenginler duydum. İşlerini yürütebilmek için kendinden daha zenginlerin, güçlü 
bürokratların, politikacıların ayakları altında dolaşan, her gün eteklerini yalayan zenginlerle karşılaştım. 
Zaman zaman paranın, pulun, malın insanları ne zavallı durumlara düşürdüğünü görüp insanlığımdan 
utandım. Üç kuruş için yalan söyleyenler, yalan yere yemin edenler, daha niceler...

ZenginlikZenginlik



İnal Aydınoğlu kimdir?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep 

doğumlu bir ekonomist ve işa-

damıdır. 1978 yılında başladığı gö-

nüllülük yolculuğunda bulduğu coşku, 

sevinç ve mutluluğu başka insanlarla pay-

laşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete ve 

dergilerde yazılar yazmakta, televizyon

programları yapmakta, kurslar, seminerler, 

konferanslar vermektedir. Marmara Üniversitesi ve 

bazı özel üniversitelerde lisans ve yüksek lisans prog-

ramlarında öğretim görevlisidir. Sevgi Üzerine, Mutluluk 

Üzerine, Daha İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci

Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine, Kadın Erkek Üzerine,

Bilinçli Yaşam Üzerine, Özgür Yaşam Üzerine,

Karşılıksız: “Bir Gönüllü Yolculuğu”,

İçsel Yaşam Üzerine olmak üzere

İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış 

10 kitabı bulunmaktadır.
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Zenginliğinin keyfini süren, hiç durmaksızın 
hayır ve hizmet yapan, verdikçe kazancı daha 
artan, gerçek adam olan zenginlerle de çok 
karşılaştım. Bir zamanlar birlikte iş yaptığımız 
iki ortaklı bir şirket vardır. Ortaklar hayır ve 
hizmet yapmakta birbirleriyle yarışırlardı. Her 
biri belki de 30 ar adet önemli ve büyük kalıcı 
tesisi yapıp bağışlamışlardı. Fakülte binaları, 
liseler, ilköğretim okulları, yurtlar, camiler... 
Bir gün ortaklardan birisiyle konuşuyorduk. 
“İnal Bey, bu zenginlik ne güzel bir şey veriyo-
rum, veriyorum, bitmiyor” dedi. Hemen cevap 
verdim: “Hayır yapmakla servet bitmez ki, sen 
verdikçe Allah daha fazlasını verir. Bitirmek için 
hiç çaba sarf etme, vermeye devam et, artar.” 
dedim. Her iki ortak da 80 yaşlarını geçtiler. 
Çok şükür nurlar içinde, sağlıklı, sevgi dolu bir 
yaşam sürüyorlar. Geçen ay ortaklardan biriyle 
karşılaştığımızda neler yaptığını sordum. “Artık 
bıraktım, hayır ve hizmet yapmıyorum” dedi. 
Hayret ettiğimi görünce, “Hayır ve hizmet işini 
gelinlere, damatlara, çocuklara bıraktım. Onları 
teşvik ediyorum. Vermenin zevkini yaşasınlar, 
ben sağken vermeyi öğrensinler, vazgeçilmez 
bir tutku haline getirsinler istiyorum. Çok ba-
şarılı işler ortaya koyuyorlar. Onları birbirleriyle 
yarıştırıyor, ben de onlara çıraklık yapıyorum” 
dedi. Bir kahkaha attı, keyfi müthiş yerindeydi. 

Vermenin zevkine, mutluluğuna ve sevincine 
ulaşamayan insanlar verdikleri her şey kay-
bettiklerini ve yoksullaştıklarını zannederler. 
Tüm çabalarını almak üzerine yoğunlaştırırlar. 
Kişiliklerini tek yönlü; yalnızca almak üzerine 
geliştirirler. Kendi elleriyle kendilerini sakatlar-
lar. Adam olan zenginler ise her şeyi Allah’ın 
verdiğini bilirler. Allah’ın verdiklerini Allah’ın 
rızası doğrultusunda, hayır için harcayarak 
yaşamlarını kutsal bir yolculuğa dönüştürürler. 
Verdikleri her şeyi Allah’ın kendilerine olan 
sevgisinin üstlerine yansıması olarak görürler. 
Böylece verdikleri yollarını aydınlatır, bereketle-
rini artırır. 

Bakara suresi: “Allah’ın hoşnutluğunu kazan-
mak arzusuyla karşılık beklemeden gönüllü 
verenlerin, bunu gönüllerine ve vicdanlarına 
yerleştirenlerin, canı gönülden verip birbirlerini 
Allah yolunda hizmete teşvik edenlerin durumu 
verimli bir bahçeye benzer. Hasat yaptıkça, üze-
rine yağmur yağdıkça iki kat ürün verir.” der. 

Bir türlü vermesini öğrenemeyen, maddeden 
başka değer tanımayan zenginleri görüyor ve 
şaşırıyorum. Oysaki birçoğu sıfırdan gelerek 

zengin olmuşlardır. Yine çok iyi bilirler ki, 
insanlar dünyaya hiçbir şeysiz gelir ve hiçbir 
şeysiz giderler. Götüremeyecekleri şeylerden 
bir bölümünü neden hayra, hizmete ayırıp da 
yaşamlarını güzelleştirmezler şaşarım. Bir insa-
nın nesi olursa olsun, yaşam kalitesi, saygınlığı, 
güzelliği ve insanlığı karşılıksız olarak verdikle-
riyle ve yaşama katkılarıyla belirlenir. 

Eğer vererek, paylaşarak, hayır ve hizmet 
yaparak; para keyif içinde cömertçe harcanırsa 
zenginlik çok güzel şeydir. Aksi halde zenginlik, 
paraya hizmetkârlık ve bekçilik
yapmaktan, paranın esareti altına
girmekten daha öte
bir şey değildir.
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Sevgili Dostlar,

Bir sayı ara verdikten sonra bu defa, Ekim ayı sonunda gitmiş olduğum güzel bir İtalyan şehri, 
Napoli’ den bahsetmek istiyorum. Napoli, benim uzun zamandır gitmek istediğim bir şehir, aslında 
çok seneler önce bir Cruise gezisinde gelmiştik ama buradan Roma gezisi yapmamız nedeniyle 
şehri pek gezme şansımız olmamıştı. Napoli’nin İtalya’nın güneyinde olması nedeniyle, Ekim ayında 
havaların hala sıcaklığının devam ettiği bir zamana gelmesi, burayı seçmemizde büyük rol oynadı. 
Yine de Napoli hakkında olumsuz söylentiler bizleri bir taraftan da çekimser bıraktı. İnternette yazı-
lanları okuyunca Napoli’nin pek emniyetli ve de güvenli bir şehir olmadığı izlemine kapıldım. Atlas 
dergisinde yazan kuzenimin daha yeni Napoli’den gelmesi ve onunla konuşmamda sadece Tren 
istasyonu havalisine dikkat etmem hususunda beni uyarması üzerine, daha güvenli bölge olduğunu 
araştırdığım San Ferdinando’ da otel rezervasyonumuzu yapmaya karar vermiş olduk. Daha önce 
Berlin yemek yediğimiz bir yerde bu gezimizden bahsedince, anında uçak biletlerini ve hotel rezer-
vasyonlarını yaparak bu gezimize katılmış oldular.

26 - 30 Ekim tarihleri arasında planladığımız gezimiz için günlerin geçmesini beklemeye başladık. 
Nihayet zaman geldi, 26 Ekim, Perşembe günü, Atatürk Hava Alanından tarifeli THY uçağı ile Napoli 
yolculuğumuz başladı. Güzel geçen bir yolculuktan sonra Napoli havaalanına iniş yaptık. Gördüğüm 
kadarı ile Napoli havaalanı öyle büyük bir havaalanı değil, uçağımız körüğe de yanaşmadığı için 
servis otobüsü ile terminale vardık, vize işlemlerinden geçtikten sonra, bavullarımızı hasarsız ve de 
eksiksiz alarak terminal dışına çıktık. Havaalanından otelimize gitmenin iki yolu vardı ya terminale 
çok yakın,  havaalanı- şehir merkezi arası çalışan Alibus otobüsü ile gidecek ya da taksiye binecek-
tik. Alibus durağı önünde gördüğümüz uzunca kuyruk, bizleri taksiyle gitmenin daha iyi olacağına 
karar verdirdi. Terminal’den hemen çıkışta, taksi durağında sıraya girerek beklemeye başladık, 
yaklaşık on beş dakika bekledikten sonra Vito cinsi bir minibüse binerek otelimize geldik. Şoför 
daha biner binmez yolun çok kalabalık olduğunu, bu sebeple 10 € extra verirsek kısa yoldan daha 
çabuk gidebileceğini söyledi, acelemiz olmadığını söyleyerek normal yoldan gidelim dedik. Bu sefer 
de daha uzun yoldan getirerek üstüne üstlük bir de havaalanı durak parası diye 5 € daha isteyerek, 
sonuçta bizi 35 €’ ya otelimize getirmiş oldu. Bizim otelde yer olmadığı için dostlarımız bize yakın 
bir otelde yer ayırtmışlardı, önce onları otellerine bıraktıktan sonra bizim otelde buluşmak üzere 
anlaştık. Otelimizin yeri Üniversite Metro durağına çok az yürüme mesafesinde, Via Cardinale 
Guglielmo Sanfelice caddesinde, Airone Hotel, yeni dekore edilmiş, ilk intiba ile bizden geçer not 
aldı. Otele giriş öğleden sonra 14.00 dedikleri için, eşyalarımızı otelin emanetine bırakarak, lobide 
bulunan bekleme odasına geçtik.. Bu arada burada bulunan kapsüllü espresso makinesinden kah-
vemizi içerek arkadaşları beklemeye başladık. Onlarda gelince şehri gezmeye ilk önce eski şehirden 
başlayalım dedik. 
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Otelimizden çıkınca Corso Umborte 
boyunca, sağlı sollu mağazaların bu-
lunduğu güzel bir cadde de, Garibaldi 
yönünde ilerledik. Daha sonra Piazza 
Nicole Amore’den,  Via Duomo’ ya 
doğru yürümeye başladık, Belle Kavr 
büfesinin bulunduğu sokağa sapa-
rak eski şehri dolaşmaya başladık. 
Bu arada büfeden aldığımız, bademli 
kurabiyenin tadına da baktık, tek ke-
limeyle nefisti,  tavsiye ederim. Tarihi 
binalar, hediyelik eşyalar satan ma-
ğazalar arasından trafiğe kapalı bu 
yoldan yürüdük. Hediyelik eşya satan 
mağazalardan, Napoli’yi temsil eden 
ve de şehrin sembolü kırmızıbiberli 
magnetlerden de aldık. Kırmızıbiber-
lerin, şans getirdiği söyleniyor, al-
mazsak olmazdı.



Palazzo Carafa di Maddaloni’ den geçerek Via Toledo’ ya kadar geldik, bu arada Via San Biaga Dei 
Librai’ den geçerken bir avlu dikkatimi çekti, içinde bir at başı heykeli olan ve içeriden dış kapısına 
kurulan iskele üzerinde beyaz önlüklü iki bayan tarafından restorasyon yapılan bu yer ne olabilirdi 
diye baktığımda isminin Diomede Carafa Palace olduğunu gördüm ama duvardaki yazının İtalyanca 
olması nedeniyle detaylı bilgi öğrenemedim. Artık akşam olmak üzereydi,  Toledo çok canlı bir cad-
de, trafiği ve de mağazaları ile dolaşmaya değdi, Piazza Çarita’dan geçerek via Cesar Batisti caddesi 
üzerinden otelimize geri döndük. 67
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Otelimizde emanete bıraktığımız bavulları alarak odamıza çıktık, gayet temiz ve güzel, ön cadde 
tarafında balkonlu odamızı çok beğendik. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra otel lobisinde, ayrı ya-
pılmış dinlenme yerinde yine espresso kahvemizi içerek arkadaşlarımızı beklemeye başladık. Şu 
kısa gezide dikkatimi çeken bazı görüntülerden bahsetmek istiyorum, birincisi bina giriş kapılarının 
eski, tarihi bir kapı olması ve de çok büyük olması sebebi ile bir kişinin geçeceği kadar kapı içinde 
bir kapı daha açmışlar, bu şekilde orijinal kapı görüntüsünü bozmamışlar, çok dikkatli bakmazsanız 
eğer pek fark edemiyorsunuz. 
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Eski şehir içinde, Pazar sehpaları üzerinde açıkta kitap satışları hayli revaçta, ayrıca meydanlarda 
bulunan açık pazarlarda antika eşya satışları yapıldığını, yüzük, kolye, küpe, saatler, madalya gibi 
türlü eşyalar tezgah üzerinde yerini aldığını gördüm. Müzik yapanlar, taklit çanta satan siyahi arka-
daşlar caddeye ayrı bir renk katıyordu. Bu arada gezdiğimiz yerleri işaretlemek için şehir haritasına 
göz attığımızda bu caddenin meşhur Scannapoli caddesi olduğunun farkına vardık. Napoli merkezini 
ortadan ikiye bölüyor. Piazza Gesu Nuova’ da  bulunan,  Chiesa del Gesu Nuovo ( Yeni İsa Kilisesi) 
hayli ilgimizi çekti, içeri girerek kilisenin sanatsal eserlerini ve de yağlı boya resimlerine de bakmış 
olduk. 

La Statua Del Nilo’ ( Mısır Nehir Tanrısı ) heykeline gelmeden Via San Gregorio Armeno sokağı tam 
anlamıyla sanatçılar sokağı olarak biliniyor. Bu sokakta Napoli’ ye özgü sanatsal çalışmaları bula-
bilirsiniz. Küçük heykelcikler, resimler,  İsa’nın doğumunu simgeleyen eserler ve de İtalya’nın eski 
meşhur sanatçılarının, film artistlerinin küçük simgelerine de rastlayabilirsiniz. 
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Benden söylemesi, Napoli’ ye gelecekseniz, muhakkak önceden şehir haritası üzerinde çalışın ve ne-
rede neler var önceden işaretleyin ki bulması kolay olsun bir yana aynı yerleri bir daha dolaşmamak 
adına bir güzergah oluşturmanızda yarar var, yoksa deftere yazınca,  gezerken bakması ve de takibi 
zor oluyor.
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Akşam için ne yapalım kararını, yola çıkalım, nerede uygun bir yer bulursak o zaman veririz diyerek, 
otelimizden çıktıktan sonra Toledo Metro istasyonuna doğru yola çıktık, beş dakika yürüme mesafe-
sinde olan Toledo caddesine varınca, sahil yönüne doğru yürüdük. Trafiğe kapalı olan caddenin her 
iki tarafı mağazalar, kafeler, fast food büfeleri ile doluydu, ayrıca kaldırım üzerine resim yapan sokak 
sanatçıları da caddeye ayrı bir hava veriyordu. Deniz yönüne doğru ilerlediğimizde, önce ‘’Piazza 
Trieste e Tiente’’  meydanına daha sonra da ‘’Piazza Del Plebiscito’’  Plebiskito meydanına geldik, 
akşam vakti olduğu için pek kimseler yoktu ama buraların da görülmesi gereken güzel bir mekan 
olduğundan bahsetmek istiyorum. Via San Carlo üzerinde de kapısı bulunan Umberto I galerisine 
girdik. Tavanı kubbe şeklinde cam ile kaplı olan galeri içinde mağazalar, kafeler hatta Mc Donalds 
bile vardı. Biz biraz daha yürümeye devam ettiğimizde Pizzeria Napoli in Boccia’yı gördük, haydi 
bakalım, şansımıza diyerek içeri girdik, tipik bir İtalyan pizzacısı olarak görünse de neticede çok da 
hoşnut kaldık diyemeyeceğim.
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Cuma günü, sabah otelin teras katında bulunan lokantasında kahvaltımızı yaptık, kahvaltı deyince 
çok zengin olduğunu söylemek zor, kruvasanın olmayışına hayli şaşırdık ama taze portakal suyunu 
istediğimiz kadar içebilmek harikaydı, şimdiye kadar hiç böyle bir hizmet aldığımızı hatırlamıyorum. 
Neyse saat 10:30 gibi arkadaşlarımızla yine otelin resepsiyon kısmında buluştuk. 



Toleda metro istasyonu yakınında bulunan meydana geldiğimizde, açık bir Pazar kurulduğunu gör-
dük, kahvaltılık malzemeler, taze meyve, kuru yemiş gibi yiyeceklerin satıldığı bu pazarda biraz oya-
landıktan sonra Toleda caddesinden Dante tarafına doğru yürüdük, önümüze ilk gelen sol tarafta ki 
sokağa saparak, caddeye paralel yürümeye devam ettik, açık tezgahlar, manavlar balıkçılar ve de 
sakat at satan dükkanların bulunduğu renkli bir sokaktan geçerek, Dante meydanına kadar geldik, 
burada bulunan Dante kafe de biraz dinlendikten sonra, via Pessina üzerinden Galleria Priencipe di 
Napoli,  Gallerisi’ne geldik.

75
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Tavanı cam ile kaplı, tarihi sanatsal bir bina, diğer kapısı Museo 
Archaelocigo Nazionale di Napoli,  Arkeloji Ulusal Müzesine çıkı-
yor.  Hemen onun karşısında ise Chiesa di Santa Maria di Cos-
tantinopoli kilisesi bulunuyor. Yürümeye devam ederek, Strada 
S. Maria Costantinopoli, Vico s. Maria Vertecoeli, via Benedetto 
Croce Piazza Gesu Del Nuovo,  Via Tribunali  caddeleri derken 
bu arada  Castel Capuana ‘nın da önünden geçmiş olduk. Cadde-
ler o kadar iç içe ki hem birbirine benziyor hem de bir birinden 
ayrı özellikler taşıyan vaktin nasıl geçtiğini anlamadığınız harika 
yerler. Yemek sıkıntısı olmayan her istediğiniz de dinlenecek ve de 
yiyecek içecek bulduğumuz Napoli sokaklarında, kesinlikle şehir 
haritası üzerinde güzergah belirleyerek yol almanız gerekiyor. 
Ama bazen kaybolduğunuz da sizleri nelerin beklediğini bilme-
mek de güzel olmuyor değil. Bu gezinin, Cruise gezilerinden farkı 
zaman tahdidi olmadığı gibi, gemiyi kaçıracağım endişesi de yok, 
böyle olunca da Napoli sokaklarını dolaşmak bizler için gayet keyif 
verici oldu. Sokaklarda neler yok ki, şarkı söyleyenler, Afrika mü-
ziği çalan gruplar, tahtalara şekil vererek hediyelik eşya yapanlar,  
tef üzerinde Napoli ‘den esintiler çizen ressamlar, antika, yüzük, 
saat satan açık pazarlar, eski kitap satıcıları, kafeler ve de harika 
pizzacılar... 
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Bir de aklıma gelmişken söylemek istediğim, Giri Di Pasta, Via Trubani No:73 de bulunan, makarna 
ile çeşitli karışımın bir arada olduğu nefis, yuvarlak şekil almış kızarmış makarna menüleri, canınız 
ayaküstü yemek istediğinde, denemeniz de fayda var. Hazır yemeklerden bahsederken Tribunali 
caddesinde bulunan iki pizzacıdan bahsetmek istiyorum, Pizzeria Sorbillo No. 32 ile Antica Pizzeria 
Efriggitoria No: 94, her ikisinin de önünde bekleyen pek çok insan vardı, biraz önce karnımızı do-
yurduğumuz için dilim pizzadan alsak da sonradan yemek kısmet olmadı ama arkadaşlarımız nefis 
olduğunu söylediler. Evet, sokaklarda dolaşarak bu günde akşam ettik, birazcık yorulduk sayılır, 
otelimize dönüp istirahat ettikten sonra arkadaşlarımızın kendi otelindeki çalışandan öğrendiği 
Medine caddesinde bulunan İtalyan restorana gitmek üzere anlaştık.
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Akşam gittiğimiz Trattoria Medina, Via Medina üzerinde, bildiğiniz İstanbul’da ki İtalyan lokantala-
rından, turistler için düşünülmüş, bizde turist olduğumuza göre tam yerine gelmişiz!  Pazarlamacı 
bir garson, biz de her dediğine uyan müşteriler olunca, salatalar, deniz ürünleri, pizza, makarnalar 
derken hatırı sayılır bir hesap ödeyerek ama karnımız tok olarak ayrıldık. Günün yorgunluğu ile ote-
limize dönerken, yarın gideceğimiz yeri de belirlemiş olduk, Pompei’ ye gidecektik.

Sabah 10.00 gibi Üniversite metro istasyonundan, Garibaldi istasyonuna geldik, Garibaldi metro 
istasyonu içinde kafe ve mağazaların bulunduğu güzel bir yer, buradan Centrale Train Station’una 
yürüyerek birkaç dakikada gittik. Trene binmek için, Üniversite metro istasyonuna gelmeden önce 
Piazza Bovio’ da gazete büfesinden aldığımız hem metro hem de Sorrento hattında bulunan Pompei 
‘ ye gitmek için kişi başı 3 € verdiğimiz biletleri kullanacaktık. Tren saatini beklemeye başladık, trene 
binmek için o kadar fazla bekleyen vardı ki işte burada etrafımıza çok daha dikkat edilmesi gerektiğini 
anladık, neyse trene, herhangi bir vukuat olmadan, zar zor da olsa binebildik. Öncelikle ayakta daha 
sonra da oturacak bir yer bularak geçirdiğimiz 50 dakika süren bir yolculuktan sonra Pompei Scavi 
istasyonunda trenden indik. Pompei harabelerine giriş, istasyona beş dakikalık bir yürüme mesafe-
sindeydi. Bir kişi için 13 € ödediğimiz bilet ile Pompei’ ye giriş yaptık. 
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Pompei’den kısaca bahsedersek, Napoli’nin eyaleti Campania’da,  Vezüv yanardağı eteklerinde ku-
rulmuş, eskiden Roma zenginlerinin dinlenme ve eğlence yeri olan bu şehir, M:S 79 yılında Vezüv 
yanardağının püskürmesi sonucu tamamen lavlar altında kalmış. 1748 senesinde bir köylünün 
Pompei’ de heykeller bulması üzerine, kazılar yapılarak eski şehrin beşte ikisi meydana çıkarılmış, 
işte şimdi bu harabeleri gezmeye başlıyoruz.
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Gezdiğimizde gördük ki, mükemmel bir şehir, meydanları, dükkan olduğu söylenen binaları, ha-
mamları ve de bitişik nizam avlulu evleri ya da malikaneleri ile hakikaten güzel bir şehir. Biz rehber 
almadan gezdik, isteyenler girişte rehber alabiliyorlar, belki de bu yüzden öğleden sonra düzenli 
bir güzergahla dolaşmadığımız için biraz yorulduk, artık yeterli dolaştığımıza kanaat ederek, çıkışa 
gelmeden müze olarak kullanılan binada, Pompei ‘nin tarihini görsel olarak tv’den anlatımını izledik, 
ayrıca bizi hayli etkilemiş olan yanmış insanların heykele dönüşmüş hallerini bir cam vitrin içinden 
görebildik. Pompei’ ye ait hediyelik eşyaları buradan alabiliyorsunuz ama biz daha önce Napoli de 
Pompei magnetlerini gördüğümüz için Napoli’den almaya karar verdik. Nedeni, Napoli’de fiyatlar 
daha uygun.
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Burada ara versek iyi olacak, daha anlatacak çok şeyimiz var, gelecek sayımızda kaldığımız yerden 
devam etmek üzere hepinize sonsuz sevgiler, sağlıcakla kalın.
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