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Değerli Dostlarımız,

2000 yılı Eylül ayında yayın hayatına başlayan dergimizin 60. Sayısı ile 2014 yılına 
MERHABA diyoruz.

1. sayımızın kapağının farklı bir tasarımı ile karşınızdayız. 

Bu süre içinde emeği geçen başta dergi Editörleri olmak üzere tüm yayın ekibine 
ve dernek yöneticilerine ve en önemlisi dergimizi yazıları ile destekleyen 
meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 

Tüm meslektaşlarımızın ilgilerini artarak sürdürmelerini bekliyoruz. Birlikte daha 
faydalı olacağımıza eminim .

Geçen sayımızda yetiştiremediğimiz ETMD Gecesi resim ve haberleri bu sayımızda 
yerini aldı. Her yıl bir öncekinin önüne geçen Geleneksel Gecemiz için Başkanımıza 
ve Dernek çalışanlarımıza teşekkürler. Bizlere çok zevkli dakikalar yaşattılar. 
Katılamayanlar; Seneye sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

BEST Fuarı ve Fuar kapsamındaki Panele ait bilgiler WEB sitemizde… Akıllı Şebekeler 
ve Enerji Verimliliği konusunda yararlı olacağına inanıyoruz:
Yeni yıl, eski yıl, söylemek istedikleriniz dedik bizi kırmadılar. Eski dönem 
başkanlarımızın yazıları sayfalarımızda…

Bu sayımızda PROJE ve KALİTE başlıklı bir yazımız var. Editör olmanın getirdiği 
avantajı kullanarak kendime iltimas yaptım. 27.Şubat 2010 tarihinde WIN FUARI 
kapsamında ETMD olarak gerçekleştirdiğimiz ELEKTRİK TESİSLERİNDE KALİTE VE 
GÜVENLİK Panelinde yer alan bu sunumun özellikle genç meslektaşlarım için yararlı 
olacağını düşünüyorum.

23 Kasım 2013 günü ETMD Deneyimler Toplantılarımızın dördüncüsünü, ETMD’nin 
ilk Yönetim Kurulu Başkanı ve EAE Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Yusuf Hikmet 
KAYA’nın katılımıyla düzenledik. Söyleşi şeklinde sürdürülen bu toplantıda Yusuf 
Beyin anlattıklarını okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten hepimiz için yol gösterici…

Yine bu sayımızda Ankara’dan aramıza katılan arkadaşımız Erdoğan Öktem TÜRKİYE’DE 
MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE YENİDEN YAPILANMASI ile ilgili son 
yönetmelikler ve kararnameleri açıklayarak konu ile ilgili görüşlerini belirtiyor.

Genç arkadaşımız Alper Coplugil YENİLİK tarifini yazısında ‘’Teknoloji ve Talebin 
birleştiği nokta diye yapıyor.

Dergimizin bu sayıdaki konukları ABB, Legrand, Karel, Obo Betterman, Erse Kablo ve 
Phoenix Contact firmalarına teşekkür ediyoruz. 

Yeni bir konuğumuz var Sn Sedat Mısır…Kendine özgü üslubu ile Ülkemiz Ve 
İnsanlık Açısından HES Ve Nükleer Enerji Santrallerinin Durumu ile ilgili görüşlerini 
anlatıyor.

Tayfun Taşkan’ın geçen sayımızdaki yazısı doruktaydı. Bakalım bu sayıda yaşamın 
hangi tarafından seslenecek.

Evet, sevgili okurlarımız iyisi ile güzeli ile başarı ve kazançları ile 2013 yılını geride 
bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hep olumlu yanlarını sıraladım. Olumsuzluklar uçtu 
gitti…

2014 yılı yine güzelliklerle dolu bir sepetle geliyor. Herkesin doğru ve dürüst çalıştığı, 
başkasının hakkına göz dikmediği, başarısını paylaştığı, haksızlıklarla mücadele ettiği, 
kavga yerine hukuk ilkelerinin geçerli olduğu bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Tüm 
olumsuzluklar gayretle ve eğitimle çözümlenecek. Ortak ilkemiz kendimize değil 
topluma kazandırmak.

HEPİMİZ VE TÜRKİYE İÇİN TEMİZ VE AYDINLIK GÜNLERLE DOLU BİR YIL 
DİLİYORUM...

Tülay KANIT

Editörün Kaleminden Tülay KANIT







En sert duvarlar bile 15 saniye dayanır.
Sade tasarımı, yüksek standartları ve 
uygun fi yatıyla karşınızda Serie 15.
Zarif çerçevesi, yüksek kalitesi ve
geniş serisiyle notu 10 üstünden 15.
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İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı
4 winning international trade fairs for the manufacturing industry 

OTOMASYON (Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı - International Industrial Automation Fair)
HYDRAULIC&PNEUMATIC (Uluslararası Akışkan Gücü Teknolojileri Fuarı - International Fluid Power Technologies Fair)
ELECTROTECH (Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Fuarı - International Energy, Electric and Electronic Technologies Fair)
MATERIALS HANDLING (Uluslararası Taşıma, Depolama, İstifleme ve Lojistik Fuarı - International Materials Handling and Logistics Fair)

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
THESE FAIRS ARE ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174

WIN Fuarları Kazandırır

WIN Fairs Make You WIN

19-22 Mart March 2014
TÜYAP Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye 

TÜYAP Fair Convention and Congress Centre 

 İstanbu l / Turkey

Tel / Phone : 0212 334 69 00
                     0212 324 44 43

Email : info@hf-turkey.com
            info@bilesim.com.tr

Destekleyen / Supporters www.win-fair.com
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• • • •
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• • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• •K2 PLUS LED AYDINLATMA    •LAMP 83 AYDINLATMA    •LİDER AYDINLATMA    

•LİTPA AYDINLATMA    •LSP AYDINLATMA    •MEGAMAN TÜRKİYE    •MEGATEK ELEKTRİK    

•METSAN METAL    •MOONLIGHT AYDINLATMA    •MURAT AYDINLATMA    •NASA ELEKTRİK    

•OSAKA LED PANEL    •OSRAM AMPUL    •ÖZLEM AYDINLATMA    •PAMİR ELEKTRİK    

•PEDAŞ AYDINLATMA    •PELSAN AYDINLATMA    •PRINTRONICS ELEKTRONİK    •PROLUX AYDINLATMA    

•PSL ELEKTRONİK    •RTM ELEKTRONİK    •SAMET KALIP    •SARNİKON METAL    •SL ENERJİ    

•SOON AYDINLATMA    •STİLAS AYDINLATMA    •TAN TORNA AYDINLATMA    •TEKFEN ENDÜSTRİ    

•TOSHIBA/TNB BİLGİSAYAR    •TRIDONIC TÜRKİYE    •TÜRK PHİLİPS    •VEKSAN AYDINLATMA    

•VESTEL LED AYDINLATMA    •VS AYDINLATMA    •YENİGÜN ELEKTROTEKNİK ... 

AGM ELEKTRİK    ALKAN    •ASYA AFRİKA    ARLIGHT AYDINLATMA    ASSAN ELEKTRONİK

ATIL AYDINLATMA    AYGÜN AYDINLATMA    AYTAŞ AYDINLATMA    BAHAR AYDINLATMA 

B A Ş  AY D I N L AT M A    B A Ş A R A N L A R  M Ü H E N D İ S L İ K     B AY TA Ş  AY D I N L AT M A 

BESTAŞ ELEKTRONİK    BEŞA ELEKTRİK    BURÇ AYDINLATMA    BUSE AYDINLATMA 

CEDETAŞ ELEKTROMEKANİK    ÇAYNAK AYDINLATMA    COMELEC SA/SCHREDER 

ÇÖZÜM LED    CREE TÜRKİYE    DERİN LED    EAE AYDINLATMA    EEC ELEKTRONİK    

ELİT ELEKTRONİK    EL-KOM ELEKTRONİK    ER ELEKTRONİK    FARLAS OTOMOTİV    

FERSA AYDINLATMA    GENEL ELEKTRİK    GENERAL ELEKTRİK    GÖKERMAK    

GRUP İMAJ AYDINLATMA    HANSAN ARTAÇ    HAVELLS SYLVANIA    HELLA TÜRKİYE    

İKİZLER AYDINLATMA    

AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ

www.agid.org.tr
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yıl önce 

küçük bir grup 

ama büyük hayallerle

 yola çıktık. Bugün 70'i aşan 

üyemizle sektörün en büyük 

derneği ve temsilcisi olduk. Şimdi 

hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın üretim merkezi, 

çevre coğrafyalar için bir lojistik ve dağıtım merkezi 

yapmaktır. Aşağıda isimleri yazılı olan bizler AGİD çatısı 

altında tüm gücümüzle çalışıyoruz.
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Yangından önceki zamanı satın alın!

Okul Caddesi Mutlu Sokak No: 55/1  Kavacık - Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 0 216 680 33 11 Fax: 0216 680 33 13 e-mail: info@btsyangin.com.tr

BTS YANGIN GÜVENLİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

btsyangin.com.tr

ICAM IFT - serisi 
Hava Çekmeli Duman Dedektörü
◗ Geniş ürün yelpazesi,
◗ En ufak duman ve gaz partiküllerini algılayarak 
 yangını başlamadan tespit edebilme,
◗ Klasik duman dedektörlerine göre 1000 kat 
 daha fazla hassasiyete sahip olma,
◗ Duman algılama hassasiyeti; 
 0,001-20% duman kesafeti/m,
◗ Montaj ve bakım kolaylığı,
◗ 4x100m’lik toplam 400 m borulama kapasitesi 
 ile sektörün en değerli cihazı,
◗ Gazlı söndürme sistemleri ile tam entegrasyon,
◗ Bina otomasyon sistemleriyle RS232, 
 RS485ModBus ve Ethernet TCP/IP 
 protokolleri ile tam entegrasyon,
◗ FM, UL, VdS, CFE, CE ve EN54-20

Yangın sırasında 
zaman çok önemlidir. 
Bu nedenle muhtemel 
bir yangının sebep 
olabileceği zararı ve 
kayıpları azaltmak 
için algılamanın 
mümkün olan en kısa 
sürede yapılması 
gerekmektedir. 
XTRALIS tarafından 
geliştirilen IFT Serisi 
aktif hava çekmeli 
duman algılama 
sistemi, bu soruna 
tam olarak çözüm 
sunmaktadır.

1

2
1- ICAM ECO Gaz Dedektörü
2- ICAM IFT Hava Çekmeli  
 Duman Dedektörü

ICAM ECO 
Hava Çekmeli Gaz Detektörü
◗ Toksik, Oksijen ve yanıcı gaz algılaması,
◗ Tek veya İki Gaz  Algılayan versiyonlar,
◗ Fabrika kalibrasyonlu sensör kartuşları,
◗ Dahili LED alarm durumu göstergesi,
◗ PLC, HVAC, BMS ve FACP entegrasyonu,
◗ Konfigüre edebilir Röleler,
◗ 4-20 mA analog çıkışlar,
◗ RS485 Modbus çıkışı,
◗ On-board olay hafızası ve hata tanılama,
◗ Dahili gaz test raporu,
◗ Uzaktan resetleme imkanı,
◗ CE, LPCB, VdS, AFNOR, ATEX, ANSI/ISA

YENİ

ÜRÜN
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Değerli Meslektaşlarım,

ETMD YK üyesi ve Bizden Haberler Dergisinin editörü sevgili Tülay Kanıt ‘ dan eski başkanları 
yazıya davet eden e-mailini aldıktan sonra yazı yazmanın zorluğunun  ne demek olduğunu daha 
iyi anladım . Bir şeyler yazmam bekleniyor ancak ben nerden başlayacağımı, ne yazacağımı 
bilemiyorum. Gerçekten de derginin her sayısında yeni konular bulmak, yeni yazılar yazmak 
kolay iş değil. Üstelik mühendis olarak bizler duygu ve düşüncelerimizi yazıya dökmekte 
mesleğimizdeki kadar başarılı da değiliz maalesef.  Ancak bilgi ve deneyimlerimizi gelecek 
kuşaklara aktarabilmenin en önemli yollarından biriside yazmak ve kağıda dökmek kuşkusuz. 
O nedenle bir kere daha başta sevgili başkanımızı; dergi editörümüz Tülay Kanıt ve geçmiş 
dönem editörlerimizi, Dernek Müdürümüz Tanju bey ve dergimizin yazı kurulunu periyodik olarak 
yayınladıkları dergi ve yazıları nedeniyle kutluyorum

Değerli dostlarım örgütlü olmanın gücü ve güzelliğini başka derneklerdeki üyeliklerim le birlikte 
ETMD de bir başka yaşadığımı belirtmek istiyorum. Kuruluşundan bir süre sonra katıldığım ETMD 
camiasında yeni meslektaşlarımla tanışma ve dostluklar kurma fırsatı buldum. Sizlerin teveccühü 
ve seçimi ile bu değerli camiada dernek başkanlığı yapma şerefine eriştim. Bu vesile ile sizlere ve 
tüm kurucu başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 

Elektrik mühendisliği her geçen gün gelişiyor ve genişliyor. İştigal alanları ve uzmanlıkları gün 
geçtikçe çoğalıyor. Tesisat mühendisliği de artık tek bir alan ve boyutta algılanmıyor; çok farklı 
ve zengin uzmanlıklara bölünmüş veya bölünebilme potansiyeli taşıyor. Aynı şekilde tesisat 
mühendisliği hayatını mühendislikle devam ettiren meslektaşlarımızı olduğu kadar; tesisat 
uygulama uzman müteahhitliğini veya tesisat malzeme üreticileri ve satıcılarını, pazarlamacılarını, 
tesisat mühendisliği konusundaki yazılı ve görsel basını v.s yi de kapsıyor ve ilgilendiriyor. Bu 
sayılan işkollarını daha da çoğaltmak mümkün ve hiçbir sektör diğerini tesisat mühendisliğinin 
dışında olarak görmüyor, göremiyor. Bunları mesleki karışıklık değil, mesleki zenginliğimizi 
ve tesisat mühendisliği örgütlenmesinin muhtemel genişlemesi ve çeşitlenmesi olasılığına 
dikkatinizi çekmek için belirttiğimi söylemek istiyorum. Mesleki örgütlenmemiz çeşitlenip 
arttıkça, hem ETMD hem de tesisat mühendisliği güçlenecektir. 

Mesleğimizle ne kadar öğünsek azdır, genç kuşaklara gönül rahatlığıyla mesleğimizi tavsiye 
etmemiz için çok fazla nedenimiz vardır. 

ETMD nin ve tesisat mühendisliğinin kurumsal olarak güçlenmesini; ülkemiz ekonomisi ve 
kalkınmasına katkıda bulunmaya devam etmesini; özellikle kazanacağı uluslararası hüviyetlerle 
ülkemiz mühendisliğini dünyada büyük başarıyla  temsil etmesini düşlüyor ve inanıyorum. 
ETMD ye bu manada çok büyük görev düşmektedir ki bu görevi layıkıyla yapacak güce ve insan 
kaynağına sahiptir .

Bir yılın daha sonuna yaklaştığımız bu günlerde tüm ETMD camiasına sağlık ve mutluluklar 
diliyor, yeni yılın hepiniz için her zamankinden daha bereketli, daha sağlıklı, daha mutlu günler 
getirmesini diliyorum 

Sevgi ve Saygılarımla

Adnan ÖKŞEN / ETMD 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Başkan Mesajları

Başkanların 2014
ETMD / 60

Yılı Mesajları
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Değerli Meslektaşlarım,

2000 yılında İlk dönem Başkanımız Yusuf 
Hikmet Kaya ile başlayan ve bugün içinde 
bulunduğumuz 7. Döneme kadar yani 
ETMD’nin kuruluşundan bu güne 14 yıllık 
bir sürenin geçtiğini görüyoruz. Geçtiğimiz 
14 yıllık süre içinde neleri yapıp neleri 
yapamadığımızı düşünmemizde fayda var. 
Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için 
Değerli eski dönem başkanlarım ve yönetim 
kurullarında ve komisyonlarında görev 
alarak destek veren tüm meslektaşlarıma ve 
arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. 
Ancak ben ETMD’nin eski bir başkanı olarak bu 
kısa yazımda ETMD‘de neler yaptığımızı veya 
yapıldığını yazmak istemiyorum. Sadece tüm 
Değerli Meslektaşlarımdan 14 yıllık bu süre 
içinde bir sivil toplum örgütü olan ETMD’ye 
nasıl katkıda bulundum? Nasıl destek verdim? 
Sorularını kendilerine sormalarını bekliyorum.

Bu desteği sadece ETMD ile sınırlamayarak, 
bu sorumu acaba kaç sivil toplum örgütüne 
destek verdim? şeklinde genişletmek 
istiyorum.

Avrupa birliği ülkelerinde Yüksek Okul 
veya Üniversiteden mezun olan kişilerin 
üye oldukları sivil toplum örgütü sayısı 
ortalaması 4’tür. Sivil toplum örgütlerine üye 
olmak ve bu örgütler içinde çalışarak destek 
vermek o ülkenin gelişmişlik katsayısı ile 
doğru orantılıdır. Bu nedenle kendi vatanımız 
olan Türkiye’de sivil toplum örgütleri 
içinde çalışmak ve destek vermek isteyen 
meslektaşlarımız için doğru adreslerden 
birisinin ETMD olduğuna inanıyor ve Türk 
Elektrik Mühendisliği mesleğine sahip 
meslektaşlarımızın ETMD’ye içinde kendilerine 
rahatlıkla yer bulacaklarını düşünüyorum.

Sektörümüzde yapmamız gereken önemli 
çalışmalar içinde;

1. Meslektaşlarımızın kalitesini arttırmak,
2. Elektrik projelerinin belli yurt içi ve uluslar  
 arası disiplinler ve güncel standartlar içinde  
 yapılarak kalitesini arttırmak, 
3. Elektrik Müteahhitlerinin doğru rekabet  
 ortamlarında çalışmalarına zemin
 hazırlayacak ortamları ve idari şartları  
 hazırlamak,
4. Sektörde hizmet veren Üretici firmalar ve  
 servis sağlayıcılara gerekli teşvik ve desteği  
 verebilmek,
5. Elektrik Tesisatı İç Hizmetler Yönetmeliğini  

güncel haline getirerek yasalaşmasını  
sağlamak aklıma gelen en önemli çalışmalar  
olacaktır.

Elektrik Tesisat sektöründe ki kaliteyi ve verimi 
arttırmanın diğer en önemli yolu Elektrik 

Tesisatı sektöründe iş yapan;

1. Meslektaşlarımızın,
2. Elektrik Projeciler ve Elektrik   
 Müteahhitlerinin, 
3. Tüm Üretici Firmaların,
4. Dağıtıcı, Satıcı ve Servis hizmeti veren  
Firmaların Sertifikasyon ve  derecelendirilmeye 
ihtiyaçları olduğunu bilmek ve bunları 
en sağlıklı ve hakkaniyetli bir şekilde 
çözebilmektir. 

ETMD bu konuda sektöre önderlik ve öncülük 
edebilir. Tüm bu düzenlemeleri ETMD çatısı 
altında birlik ve beraberlik içinde çözebilir 
ve Türk Elektrik Tesisatı Piyasasını düzen ve 
nizama sokabilmek için hep birlikte çalışmalar 
yapabiliriz. 

Bunun için Meslektaşlarımızın bir araya 
gelmesi ve sorunlarını kendi aralarında 
tartışması gerekiyor. 

ETMD bu amaç için kuruldu. Elektrik Tesisat 
Sektörü altındaki çeşitli farklı disiplinleri 
ve hizmetleri bir araya getirme görevini 
ETMD Şemsiyesi altında yapmaya çalıştık, 
şu anda yönetimde bulunan Arkadaşlarımız 
bu hizmeti vermeye çalışıyorlar ve bundan 
sonra gelecek yeni yönetimler de bunları 
yapmaya çalışacaklardır. Bu nedenle tüm 
Meslektaşlarımızı ETMD üyeliğine davet 
ediyor ve katılımlarını bekliyorum.

Ayrıca ETMD’nin eski bir Başkanı olarak tüm 
meslektaşlarımızın ETMD’ye sahip çıkmasını 
ve destek vermesini bekliyorum. 

Sivil toplum örgütlerinin yaşam kaynaklarının 
üyeleri ve meslektaşları olduğunu 
unutmamamız gerekmektedir.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın yeni yılını 
kutlar, sağlık, esenlik ve başarılar dilerim.
 
Sevgi ve Saygılarımla

Ahmet Levent CEYLAN / ETMD 5. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan Mesajları ETMD / 60

Elektrik Tesisat Mühendisleri derneğimizin yolculuğu 13. Yılını doldururken sektörde önemli bir 
boşluğu doldurmakta olduğunu görüyor ve bunun gururunu yaşıyorum. Ülkemiz Sivil inisiyatifin 
her geçen gün önem kazandığı bir süreçten geçiyor. Durumdan kendimize vazife çıkartarak 
tamamen özveri ile bugünlere getirdiğimiz derneğimiz adına değerli katkılarını hiçbir zaman 
esirgemeyen mesleğimize gönül vermiş tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Kapsadığımız 
yelpazeye bakıldığında üye sayımız beklentilerimizin altında seyretmektedir. Önümdeki dönemlerde 
derneğimiz için yapılacak en önemli fayda üye sayımızı arttırmak ve üyelerimizin çalışmalara aktif 
katılımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu bayrak yarışında yönetimde görev alan tüm 
meslektaşlarımı kutluyor, başarılar diliyorum.

Saygımla, Sevgimle

Sermet ŞATIR
ETMD 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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Artık geleneksel hale gelen Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Gecesinin beşincisi, 04 Ekim 
2013 Cuma günü, her zaman olduğu gibi, Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te Elektrik Tesisat Sektöründe 
hizmet veren firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Yemekten önce yapılan Kokteyl, tüm katılımcıların bir araya gelmesini; kişisel ve sektörel konularda 
bilgi ve görüş bildirimleri yapmalarını sağladı. 

Kokteyl sonrasında Balo Salonunda devam eden gece Grup Tria’nın müzikleri eşliğinde yenilen yemekle 
sürdü.

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

Sayın Kurucu Üyeler, Geçmiş Dönem Başkanları, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Değerli Öğretim Görevlileri, 
Sayın Üyelerimiz ve Değerli Misafirler,

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğimizin düzenlemiş olduğu Geleneksel Gecemize hoş geldiniz, 
Yönetim Kurulumuz adına, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum,

ETMD Yönetim Kurulu olarak göreve başlamamızın üzerinden yaklaşık yedi ay geçti. Bu zaman sürecinde 
Yönetim Kurulumuz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kısaca bahsetmek istiyorum.

Öncelikle uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz “ İktisadi İşletme Kuruluşu “ nu nihayet hayata 
geçirdik.  Artık Derneğimiz, Dergi ve Web sitemize verilecek reklamlara, seminer ve sponsorluklara 
fatura kesebiliyor. Bu durum sayesinde,  ticari anlamda, derneğimiz ve firmalar adına büyük bir yükü 
ortadan kaldırmış olduk.

Web sitemizi yeniledik, bundan sonra ETMD ile ilgili tüm gelişmeleri ve aktiviteleri buradan takip 
edebilirsiniz, gerektiğinde web sitemiz üzerinden bizlerle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

ETMD Gecesi

Beşinci Geleneksel ETMD Gecesi

ETMD / 60

Ekim Ayında Yapıldı

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ konuşmasını yaparken
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Bu dönemde Dernek ofisimizde birçok konferans ve seminer düzenledik,
• O.G Koruma Röleleri Konferansı- Schneider- Electric,
• Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri- Siemens.
• Enerji Piyasasında Lisanssız Üretim Konferansı
• Yönetim Kurulu Üyemiz Tahsin Yüksel Armağan tarafından gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da WIN ve BEST Fuarlarına katılarak, düzenlediğimiz panellerde Aktif 
Mühendislik, ABB, Siemens ve Schneider- Electric’in ortak katılımları ile Derneğimizi başarılı bir 
şekilde temsil ettik.

Son olarak Eylül ayı içinde de Karel firması tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesislerinde 
‘Fiber Altyapılarda İletişim ve Güvenlik Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler ‘ konulu bir 
seminer verdik. 

Gerek Dernek Merkez’imizde gerekse, Fuar’lar da yapılan Panel ve Seminerlerimize katkıda bulunan tüm 
firmalara ve her iki fuarda da panel yönetmenliğini üstlenen kıymetli hocam Prof. Dr. Galip CANSEVER’ 
e teşekkür ediyorum.

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

Bizler, iş hayatının getirdiği yoğun çalışma temposu içinde, kolay kolay bir araya gelemiyoruz. Ama 
böyle gecelerde bir araya gelmekten ne kadar büyük bir mutluluk duyduğumuzu görebiliyorum. ETMD’ 
nin kuruluş amaçlarından biri de Tesisat Mühendislik dalında tüm firmaları bir çatı altında toplamaktır. 
Bu nedenle, bizleri sosyal anlamda bir araya getirecek daha fazla aktivite yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum. 

Buna örnek olarak, geçen Haziran ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesislerinde ‘’Yaza Merhaba 
Aktivitesi’’ adı altında düzenlediğimiz kahvaltıda bir araya geldik. Duayenlerimizden Sayın Bülent 
CEDETAŞ, Sayın Hilmi ÖNEREN ile Sayın Levent DİRLİK’in katılmış olması bizleri ziyadesi ile memnun 
etti.

Sektörümüzün sıkıntılarını görüşmek üzere proje firmaları, müteahhit firmalar, imalatçı firmalar ile 
ayrı ayrı toplantı yapmak istiyoruz, bu konuda görüşlerinizi web sahifesinde yapacağımız ankette 
belirtirseniz, çok memnun oluruz.

Dernek Merkezi’mizin tadilatı da bu sene içinde yapmak istediğimiz işler arasında yer almaktadır. 

En kısa zamanda ofisimizin tadilatına başlayarak sene sonuna kadar Dernek Merkezimizi ETMD’ ye 
yakışır bir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Bu akşam merhum demeye dilimin varmadığı, yokluğuna bir türlü alışamadığım Erde Mühendislik 
Kurucusu Erdoğan ATAPEK anısına ve bizden desteklerini esirgemeyen Çelikel Vakfı adına düzenlenen 
ETMD Başarı Ödüllerini, Yildiz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine 
vereceğiz. 

Erdoğan ATAPEK’,  kendisi iş hayatından tanıdığım mühendislik yönü tartışılmaz ender kişilerden 
biriydi, ETMD’ ye katılmamı sağlayan ve bu sayede sizleri tanımamda aracı olan sevgili dostum Erdoğan 
ATAPEK’ i burada bir kez daha rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun.

Davetimizi kırmayarak bizlerle beraber olan Üniversite hocalarımıza, Hannover Messe Fuarı Genel 
Müdür Yardımcısına, Bileşim A.Ş Yöneticilerine, Elektrik Mühendisler Odası Başkanımıza, tüm 
sponsorlarımıza ve desteğini esirgemeyen Geçmiş Dönem Başkanlarıma,  ETMD adına teşekkürlerimi 
sunarım. 

Benim için çok önemli bir kişiden bahsetmeden geçemeyeceğim, Başkan olduğum ilk günden bu güne 
kadar, ETMD ile ilgili kendisini sık sık rahatsız etmemi sabırla karşılayan, bilgi ve tecrübelerini benden 
esirgemeyen ve bu gecenin düzenlenmesinde büyük emeği geçen Sayın Kemal KIZILHAN’a ayrıca 
teşekkür ederim.

Gecenin bir de görünmez kahramanları var, Dernek Müdürü Tanju AKLEMAN, yardımcıları Zeynep 
KÖROĞLU ve Emine KÖROĞLU, onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.

Zannedersem bir teşekkür etmediğim sevgili eşim kaldı, iş hayatımda olduğu gibi Dernek çalışmalarımda 
da verdiği destek ve gösterdiği sabırdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.

Bu kadar konuşma bence yeter, bu geceye iş sorunlarını bir kenara bırakıp, sohbet edip, güzel vakit 
geçirmeye geldik, bu vesile ile ETMD Yönetim kurulu adına hepinize tekrar hoş geldiniz der, Güzel bir 
gece geçirmenizi dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla

ETMD Gecesi ETMD / 60
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ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ 
gecenin açılış konuşmasını yaptıktan sonra 
sahneye davet ettiği ETMD Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Sonrasında ETMD Başarı Ödüllerinin dağıtımına 
geçildi.

İlk ödül ERDE Grubunun kurucusu Erdoğan 
ATAPEK anısına; Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuniyet tezleri 
arasından seçilen
 3 teze verildi  

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

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

Birincilik Ödülü

Çilem ACAR, Ecem FIRAT, Aybüke GÖZÜTOK ve 
Ergin ŞAHİN’in birlikte hazırladıkları bitirme tezi
 
İkincilik Ödülü

Burak Ozan YAVUZ, Yasin ÇATAL ve Serdar 
SİVİŞ’in birlikte hazırladıkları bitirme tezi 
 
Üçüncülük Ödülü

Süleyman SAROĞLU’nun bitirme tezi

ETMD Gecesi ETMD / 60

ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri

Ceren ATAPEK birincilik ödülünü verirken



25

Dağıtılan Başarı Ödüllerinin ikincisi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi 
mezuniyet tezleri arasında yapılan seçimle 
belirlenmişti. 

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

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

 

Birincilik Ödülü

Yusuf BAŞEĞMEZ’in bitirme tezi 
 
İkincilik Ödülü

Ahmet Berkant ECEVİT’in bitirme tezi
 
Üçüncülük Ödülü

Yasin Ramazan DOĞAN’ın bitirme tezi

Birincilik Ödülünü kazanan Yusuf BAŞEĞMEZ işi 
ile ilgili İtalya’da olduğundan geceye katılamadı.

ETMD Gecesi ETMD / 60

Ceren ATAPEK ikincilik ödülünü verirken

Ceren ATAPEK üçüncülük ödülünü verirken

Tarık BEKMEZCİ ikincilik ödülünü verirken
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Ödüllerin ardından geceye sponsor olarak katılan firmalara teşekkür plaketlerinin dağıtımına geçildi.

ABB, AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, Ateksis, Cihan Elektrik, EAE, EEC, Erse Kablo, FG Wilson, 
Genser,  Hastel Kablo, Klas Kablo, Mepsan ve Schneider Electric firmaları plaketlerini aldılar. 

ETMD Gecesi ETMD / 60

Süleyman DEMİRHAN üçüncülük ödülünü verirken

ETMD Gecesine sponsor olan firmalar ABB
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ETMD Gecesine sponsor olan firmalar plaketlerini alırken

ETMD Gecesi ETMD / 60

AE - Arma Elektropanç

Ateksis

Anel Grup

Cihan Elektrik
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ETMD Gecesi ETMD / 60

EAE

FG Wilson

Erse Kablo

Genser

ETMD Gecesine sponsor olan firmalar plaketlerini alırken
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ETMD Gecesi ETMD / 60

Hastel Kablo

Mepsan

Klas Kablo

Schneider Electric

ETMD Gecesine sponsor olan firmalar plaketlerini alırken
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ETMD Gecesi ETMD / 60

Kokteylden Fotoğraflar

Geceye Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza METİN 
ve Oda Müdürü Kemal ÖZOĞUZ, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Mürvet KIRCI ve Prof. Dr. Ece Olcay 
GÜNEŞ destekte bulunarak katıldılar.

Grup Tria’nın nostaljik melodileri eşliğinde 
devam eden gece katılımcıların dansları ile 
renklendi. Müziğin arasında Philips tarafından 
geceye getirilen üç adet aydınlatma ürünü 
çekilişler sonucunda talihlileriyle buluştu.  

ETMD olarak Geleneksel ETMD Gecesi’ne 
sponsor olarak ve katılarak destek veren 
tüm firmalara ve meslektaşlarımıza, gecenin 
sunumunu gerçekleştiren Çetin KAYA’ya ve 

Çekilişle dağıtılan ürünleri ETMD Gecesi’ne 
sunan Philips’e çok teşekkür ederiz.

Yemeğe katılan firmalar:
2M Kablo, ABB, AE Arma-Elektropanç, Aktif 
Mühendislik, Anel Grup, Asel Grup, Ateksis, 
Bilge Mühendislik, Bortek, BTS Yangın, Cedetaş, 
Cihan Elektrik, Çağla Grup, EAE Aydınlatma, 
EAE Elektrik, EAE Elektroteknik, Eaton Elektrik, 
Elektropanç, Elsan, ENP Elektrik, Erde Grubu, 
Erk Proje, Erse Kablo, FG Wilson, Fotech, 
Genser, Hastel Kablo, IBAR Elektrik, IGE- AXO 
Group, Klas Kablo, Klemsan, Legrand, Mepsan, 
Metas Mühendislik, Philips, Phoenix Contact, 
Prysmian, Sasel,  Schneider Electric, Siemens, 
Sinerji, Smart Elektronik, Tınarsoy Elektrik ve 
Yılmaz Ulusoy Holding.
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ETMD Gecesi ETMD / 60

ETMD Gecesinden Görüntüler
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ETMD Gecesi ETMD / 60

ETMD Gecesinden Görüntüler
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ETMD Gecesi ETMD / 60

ETMD Gecesinden Görüntüler
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ETMD Gecesi ETMD / 60

ETMD Gecesinden Görüntüler
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ETMD Gecesi ETMD / 60

ETMD Gecesinden Görüntüler
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Sürekli değişim ve gelişim içindeki dünyamızda insanların beklentileri istekleri ve anlayışları 
değişmektedir. Bu değişim geçmişe göre daha hızlı olmakta ve küreselleşme olgusu bizleri her gün yeni 
süreçlerle karşı karşıya getirmektedir.

Yenilikçilik, yaratıcılık, tasarruf, verimlilik, sürdürebilirlik, kalite kavramlarını bir arada sunabilen 
kurumlar bu yarıştan galip çıkacaktır.

Her türlü yeni ürün için başlangıç hizmeti veren PROJE-TASARIM Şirketleri bütün bu kavramların birlikte 
bulunması gereken kurumların başında gelmektedir. Bugün; Panel konumuz gereği Elektrik Projelerinde 
Kalitenin önemini vurgulamaya çalışacağım. 

İnşa edilen her yapı için mutlaka bir elektrik projesi 
yapılmaktadır. Ancak daha sonra değineceğim 
etkenler çoğunlukla projelerin istenilen 
mükemmellikte olmasını engellemektedir.

Zaman baskısı altında kısıtlı bütçelerle 
yürütülmeye çalışılan proje hizmetleri için 
bir de kalite yönetim planı hazırlayın, kalite 
kontrolü yapın demek bazen gerçekten haksızlık 
oluyor. Ben kendi şirketim de bile bazen bunu 
başarmakta zorlanıyorum.

2006 yılında ilk kez bu işin yapılması gerektiğine 
inanarak ISO 9001 belgesi almak için başvuru 
yaptık. Şirkette herkes korkuyordu. Bir sürü 
belgenin içinde boğulacağımızı sanıyorduk. 
Özellikle çalışan arkadaşlarımız kendilerine yeni 
iş çıkacağını, bir sürü doküman doldurmaları 
gerekeceğini düşünüyorlardı. 

Ama işin içine girdikçe gördük ki bizim 
aslında bütün olarak yaptığımız birçok şey 
kalitenin temel unsurları imiş. Bunları belgelere 
bağlayarak zorunlu duruma getirmek iş disiplini 
getiriyor.  Hatta İlk denetimimizde denetimci ‘’Siz 
yazdıklarınızı değil yaptıklarınızı anlatıyorsunuz 
gibi.’’ Demişti.

Ancak bu belgeyi alan sınırlı sayıda Proje Bürosu 
var. İşveren henüz bu bilinçte değil. Sadece 
verilen fiyata bakıyor. Nasıl olsa işe yaramıyor 
diye firmalar belge almak istemiyor. Kısacası bir 
kısır döngü sürüp duruyor.

Proje yapımında  kaliteden söz ederken iki husus 
akla geliyor .

Bunlardan birincisi doğrudan projenin teslim 
etmekle yükümlü olduğu hizmetin kalitesidir. 
İkincisi ise projenin yapımı süresince teslime 
kadar geçen sürecin yönetiminin kalitesidir. 
Birincinin gerçekleşmesi ikincinin başarısına 
bağlıdır.

Projenin ürün hizmet anlamında kalitesinin 
belirlenmesi bu gereksinimlere karşı gelecek 
standartların belirlenmesi projelerin standart 
ve şartnamelere uyularak yapılması ve bunların 
yapılıp yapılmadığının kontrolü de kaliteyi 
getiriyor. 

Proje yapım sürecindeki yönetim çalışmaları da 
proje programının bir parçası haline gelmeli. 
Yapılabilir mi diye sorarsanız? Gerçekten zor. Ama 
denerseniz yapılabiliyor. Bir süre tekrarladıktan 
sonra bu işler artık rutin hale geliyor.

Tülay KANIT
Genel Koordinatör 
Cedetaş Mühendislik ve 
Müşavirlik LTD.ŞTİ.

ETMD / 60

A. KALİTELİ YAPI KALİTELİ PROJE İLE GERÇEKLEŞİR 

Proje ve Kalite
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Normalde planlama çalışmasına başladığınızda 
zaman planı oluştururken yapılacak işleri 
yazar sonra sıraya koyar, süre ve eleman 
gereksinimlerini belirler planı tamamlarsınız. 
Dokümanların yönetimi ve kontrolü genelde 
planları içine girmez. Bunlar için süre ayrılmaz. 
Peki, ne, ne zaman, nasıl yapılacak? Bunların 
hepsi Kalite Yönetim Planında yazmaktadır. . 

Projeleri bir çıktı üretmek, ya da daha büyük bir 
çıktının parçası olan ara ürün, elde etmek için 
yapıyoruz. Dolayısıyla aktiviteleri tanımlarken 
bunların doğru ve kaliteli yapılması için gerekli, 
kontrol ve sunum gibi prosedürlerini de göz 
önünde tutmamız gerekiyor.

Şimdi aşama aşama Proje ve Kalite konusunu 
inceleyelim.

PROJE; önceden belirlenmiş bir süreçte Hizmet 

–Üretim yaratmayı hedefleyen birbiriyle ilişkili 
amaç ve hedefleri olan değişik sistemlerin 
uygulanması sonucunda çeşitli yeni ürünlerin 
elde edildiği bir çalışmadır 

Bu süreçte; belli bir bilgi birikimi standartlar ve 
şartnamelerin yol göstericiliği ile kullanılmalıdır. 
Tasarımın amacı oluşturulacak ürünün doğru, 
yapımı kolay, güvenli, kaliteli ve düşük maliyetli 
olmasını sağlamaktır. Sıralamaya dikkatinizi 
çekmek istiyorum kalite ve güvenlik maliyetten 
önce gelmektedir.

Projede kalite ve kontrol aşamaları sırayla gidecek 
olursak hizmetin tanımı, işveren beklentileri, 
iş yapış yöntemleri, iş tanımı, proje ekibinin 
oluşturulması, görev tanımı, yapılacak işlerin 
sıraları, bilgi toplanması, sonuçların aktarılması 
ihale dosyasının hazırlanması ve nihayet sunum

Her şeyden önce tasarımını yapacağınız ürünün/
yapının ne olduğunu-nasıl kullanılacağını-
yapılmasındaki amacı-öğrenmeniz gerekiyor.
Bir arsa alacağım, üstüne bir bina dikeceğim, 
ama bu hastane de olur ofiste diye işe başlayan 
işverenler bundan önceki dönemlerde bir hayli 
fazlaydı. Olsun ben projeyi yapar paramı alırım 
diyen proje bürolarının olduğu da gerçek. Sonra 
ofis odalarında hasta çağırma butonları.....

Bir projenin başarılı olabilmesi için öncelikle 
onun tüm ekipçe paylaşılan ve onaylanan 
hedefinin bilinmesi gerekiyor. Projenin amacı 
müşterinin ve projeyi yapanın amaçları ile 
uyumlu olursa sonunda bir değer elde etmek 
mümkün olabiliyor.

Üretilecek hizmetin kapsamına ve boyutlarına 
göre bir ekip belirlenmeli, bu ekipte Çalışanların 
görev tanımlarının doğru olarak belirlenmesi işin 

sonundaki bir takım zorlukları ortadan kaldırıyor. 
Herkes yapacağı işi bilirse hatalar tekrarlanmıyor 
sunum doğru ve kolay oluyor. 

Bir projenin kapsamı, projenin amacına ulaşım 
için yapılması gereken işlerin tümüdür.

Tasarım gerçekten sınırsız bir deniz. Günümüzde 
hemen her gün ayrı bir sistem uygulamaya 
girmekte.  Projenin sonunda çıkacak ürünün 

başlangıçta açıkça tanımlanmış olması gerekir.
Yapının kullanım amaçlarına göre bu sistemleri 
başlangıçta doğru belirlemek, kalite ve enerji 
tasarrufu ilkesinden taviz vermemek gerekiyor. 
Yapılacak sistem karşılaştırmaları ekonomik 
hesaplar bunları sağlıyor. 

İstekler öğrenildi-uygulanacak sistemler seçildi 
sıra bilgilerin toplanmasına geldi. Öncelik diğer 
disiplinlerden bilgi toplamak  

Yapı tasarımında 4 ayrı ana disiplin birlikte 
çalışmaktadır. 
Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik 

Elektrik tasarımı gerçekten burada son sırayı 
alıyor. Mimari olmadan hiçbir şey yapılamayacağı 
malum. Mekanik cihazların güçlerini bilmeden 
gerekli enerji miktarını hesaplamak mümkün 
değil. Burada üstüne basarak belirtmek istediğim 
bir konu var.  Doğru ve uygulanabilir bir proje 
yapmak için mimariyi çok iyi tanımak ve 

öğrenmek gerekli.. Ben elektrik projecisiyim, 
mimarlıktan bana ne dememek lazım. En az 
mimar kadar yapacağınız binayı bilmeniz lazım. 
Kaliteli bir proje elde etmenin ilk şartlarından biri 
budur. 

Projenin ikinci kademesinde kullanılacak 
sistemlerle ilgili bilgi toplanması geliyor. Bu 
aşamada ilk olarak kullanacağınız sistemlerin 
bilgilerini topluyorsunuz. Sonra bunların 
standart ve şartnamelerle sağlanmasına 
geçiyorsunuz. Bu standart ve şartnameleri her 
seferinde güncellemekte yarar var. Çünkü bu 
konuda gerçekten hızlı bir değişim var.

Tülay KANIT
Genel Koordinatör 
Cedetaş Mühendislik ve 
Müşavirlik LTD.ŞTİ.
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Sıra bütün bunları projelere aktarmaya geldi. 
Aslında bütün saydıklarımızı yerine getirdikten 
sonra standart ve şartnameler de kullanılarak 
proje hazırlanması çok kolay. Çizim aşamalarının 
her birinin sonunda belgelendirilecek kontroller 
sonucunda ortaya istenilen mükemmellikte bir 
proje çıkacaktır. Burada projelerde kullanılması 
gereken kablo, şalter tipleri-panolar – sistem 

seçimleri gibi konulara değinmek istemiyorum. 
Daha çok tasarımın kalitesi için nasıl yönetilmesi 
gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Enerji 
tasarrufu-enerji verimliliği – güvenlik gibi 
hepimizin bildiği kriterleri de yeniden belirtmek 
istemiyorum. Mutlaka bunlar bir projenin 
vazgeçilmez unsurları.

Tesisatın çizilmesi ile istenen özelliklerin projeye 
aktarılması böylelikle tamamlandı Şimdi elimizde 
doğru yapılmış kaliteli bir proje var. Ancak şantiye 
uygulaması sırasında yaptığınız bütün çalışmanın 
boşa gitmesi-ortaya hiçbir güvenlik koruması 
olmayan kalitesiz bir yapı çıkması ihtimali de var.
Bu riski önlemek için; hem gerçek rekabet 
ortamında Uygulamacının seçimini sağlamak 
hem de kullanılacak malzemelerin tanımlarını 

ve uygulama şekillerini belirtmek için 
İHALE DOSYASI hazırlıyoruz. İhale dosyaları 
dokümanlar projenin ayrılmaz parçası olmalı.
İhale Dosyasının içinde; yer alan Teknik 
Şartnameler ve birim fiyat listeleri kullanılacak 
sistemler ve malzemeler hakkında bilgi 
vermelidir. Malzeme seçimleri marka bağımlı 
olmamalı kalite ve enerji tasarrufu ön planda 
tutulmalı ve Mutlaka standartlarla belirlenmelidir. 

Bütün koşullara uydunuz sistemleri günümüz 
teknolojisine uygun seçtiniz. Hatta belki Leeds 
sertifikası alacaksınız. Yeşil Bina yaptınız. Harika 
bir proje ortaya çıktı. 

Sıra Projeyi işverene teslim etmeye geldi. 
Çıkış aldınız sıraya sokmadan, pafta listesi 

hazırlamadan, poşete doldurup gönderdiniz. 
Veya CD ye karmakarışık yüklediniz. 

Bütün itibarınız söndü. Kalite negatife düştü.
Mutlaka bir proje teslim yönteminiz olmalı 
Dosyalanmış-listesi çıkarılmış paftalarla sunum 
yapılmalıdır.

Ürün / Hizmet Kalitesinin 1. Şartı Standart –Yönetmelik –Şartnamelere uygun olmaktır. Ancak ülkemizde 
her konuda olduğu gibi bunların eksikliği hissedilmektedir.

İç tesislerin projelerinin hazırlanmasıyla ilgili bir yönetmelik 2003 yılına kadar yoktu Herkes kendine 
göre bir çaba ile eskilerden gördüğü şekilde çalışıyordu.

Bu tarihte derneğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızın özveri ile çalışmaları ve gayretleri ile EMO’nun 
da yardımlarıyla Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği hazırlandı ve “3 Aralık 2003 tarih ve 
25305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Yönetmelik haline gelmesi sağlandı.

Aynı dönemlerde Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğinin güncellenmesi çalışmalarına da başlandı Her şey 
hazır olmasına hepimizin de çıkması için büyük gayret göstermemize karşın hala bekliyoruz ne zaman 
yayınlanacağı meçhul.

Tülay KANIT
Genel Koordinatör 
Cedetaş Mühendislik ve 
Müşavirlik LTD.ŞTİ.

ETMD / 60
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Sonuçta“ KALİTELİ YAPI –KALİTELİ TESİSAT İLE-KALİTELİ TESİSAT KALİTELİ 
PROJE İLE GERÇEKLEŞİR” ilkesi hepimizin ilkesi olmalı
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Dünya ülkelerinde neredeyse uygulama süresine eşit hatta bazen daha fazla sürelerde projeler yapıldığı 
halde ülkemizde nedense önce temel atılır sonra proje yaptırılır. Hatta elektrik projeleri kaba inşaat 
bitince hatırlanır. Projeler genellikle dün gereklidir. Hiç yarın istenen proje olmaz. Bu da elektrik 
projecisinin üstünde ağır bir baskı oluşturur.

Yine kaliteyi etkileyen dünyanın sanırım başka hiçbir yerinde olmayan sadece Türkiye ye mahsus bir 
uygulama var Ruhsat Projeleri 

Özellikle İstanbul ruhsat projelerinin Belediye tarafından kontrol edildiği özel bir konuma sahip.
İşverenler özellikle  AVM ve Rezidans Projelerinin yoğunlaştığı bugünlerde satış yapabilmek için ruhsat 
alma şartı arandığından ruhsat projelerinin en çabuk şekilde yapılmasını istemektedirler..

Bu yüzden çoğunlukla yanlış –mutlaka eksik bir sürü proje belediyelerden onaylanarak geçmektedir.
Daha sonra Bu projelerle ihaleye çıkılıp yükleniciye yapım için verilmektedir.

Bayındırlık Bakanlığı Proje Ücretleri Yönetmeliğinde hala Elektrik Projelerinin tüm projeler içindeki 
oranı %38,5 dur.

Elektrik Tesisatının Aydınlatma-Priz-Telefon demek olduğu günlerden kalan bu yönetmelik, günümüzde 
Orta Gerilimden –Güvenlik Sistemlerine kadar çok sayıda sistemi kapsayan projeler için hala geçerli. 
Maalesef ,buna rağmen bu fiyatların altında da teklif veren veya vermek zorunda kalan  meslektaşlarımız 
var.. İş bulabilmenin zorlaştığı bugünlerde işverenlerin birçoğu bundan faydalanarak hiç denilecek 
rakamlarla sözleşme yapmaktadır. Bu fiyatlarla alınan Projeleri karlı veya en azından zararsız bitirebilmek 
için bazı değerlerden vazgeçilmektedir.

Türkiye’de en zor işin hizmet satmak olduğunu hepimiz biliyoruz. İşverenler proje çizimine para 
ödemekten kaçınıyorlar..

Senelerdir ruhsat projeleri ile ihale yapıp yükleniciyi seçen sonra gerçek uygulama projelerini 
yükleniciye yaptırıp proje parası ödemediğini zanneden işverenlere alışmıştık. Bunlara şimdi de projeyi 
direk tedarikçilere yaptırıp para ödemeyenler eklendi

Yapının bütününü bilmeden malzeme bazında yapılan projeler sonuçta yüklenicinin işini zorlaştırmakta..
Sistemler arasındaki koordinasyon ancak projeye hâkim müellifler tarafından sağlanabilir.

Biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Hepimizin bürosunda duyulan sözlerden örnekler 
verelim. 

Ben projeyi doğru yaptım gerisine karışmam... Bu kadar çok dokümanla uğraşamam... 
Ne olacak kendi sıraya diziversin... Çizgiler yazıların üstüne çıkmış ne fark eder 
okunmuyor mu? Başlıklar düzensiz yazılmış harf karakterleri ve büyüklükleri tutmuyor 
olsun, hangi kat olduğu belli değil mi? Ölçek yanlış fark etmez üstünden ölçü almasın...

Bütün bunları söylemekten vazgeçtiğimiz gün daha kaliteli projeler yapmaya başlayacağız.

Özetle, projede kaliteyi sağlayabilmek için önce ne istediğini bilen bir işverenle çalışmak lazım. 
Birbirleriyle  koordineli çalışan proje disiplinleri olması lazım. Yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar 
sağlamaya yönelik anlaşılır projeler yapılmalı. Problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında 
anlamlı ilişkiler kurulmalıdır.  Standart ve yönetmeliklere kesinlikle uyulmalı. Kontroller zamanında ve 
düzgün yapılmalı. Doküman yöntemleri hazırlanmalı. 

Sonunda hepimizin ortak dileği zannediyorum ki 

ÜCRETİNİN AZ OLUŞUYLA DEĞİL KALİTESİNİN YÜKSEK OLUŞUYLA SEÇİLEN 
PROJELERİN ÇOĞALMASIDIR.

Tülay KANIT
Genel Koordinatör 
Cedetaş Mühendislik ve 
Müşavirlik LTD.ŞTİ.
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Ülkemizde Müşavir, Mühendislik hizmetlerinin 
içinde bulunduğumuz süreçte nasıl yapılandığı ve 
nasıl yönetildiğine baktığımız zaman, karşımıza 
aşağıdaki yapı çıkmaktadır. 

1 - Kamu’daki Mühendislik hizmetleri,
2 - Özel Sektördeki Müşavir, Mühendislik  
 hizmetleri,
3 - Yurt dışından satın alınan Mühendislik  
 ve Müşavirlik hizmetleri,

Yukarıda kısaca belirtilen bu yapı Türkiye’nin 
istenen seviyedeki Mühendislik ve Müşavirlik 
hizmetleri için çok olumlu bir sonuç 
vermemektedir. Bu konunun; çok ayrı bir 
platformda ve uzmanların tartışarak ortak bir 
noktaya getirebilme imkanı bulunan Eğitim ve 
Öğretimle olan kısmı bizim yazımızın konusu 
dışında tutulacaktır.

Biz burada yalnızca, Müşavir, Mühendislik 
hizmetlerinin Sanayi Sektörüne olan etkileri 
üzerinde duracağız. Bilindiği üzere Üniversiteler, 
Yüksek Okullar ve Meslek Liseleri Sanayi 
sektörüne eleman yetiştirmek için eğitimler 
yapmakta ve bir çok değerli mühendisleri de 
sektöre kazandırmaktadırlar. Ancak; okullarda 
alınan eğitimlerin büyük bölümü, sanayi ile iç 
içe olmadığı için de mezun olan mühendislerin 
büyük bir bölümü uzmanlaşmayı ancak, çalıştığı 
sanayi sektörünün ilgili bölümünde geçen uzun 
bir süreç sonunda elde edebilmektedirler.

Dünyadaki gelir dağılımı ve özellikle de “Enerji 
Sektörü” dünyanın geleceğine yön verecek 
sektörlerden biri olarak görülmektedir. Müşavir, 
Mühendislik hizmetlerinin ve konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi, değerlendirmelerin de iyi 
yapılabilmesi için yukarıda kısaca arz edilen 
ülkemizdeki yapının yeniden ele alınması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de 2000’li yılların başına kadar en 
büyük yatırımlar, Kamu İdareleri tarafından 
yapılmaktaydı. Ancak; içinde bulunduğumuz 
süreçte kamu kaynaklarının yetersizliği 
dolayısıyla çeşitli modellerle bu yatırımların 
Özel sektör tarafından yapılabilmesi için 
imkanlar sağlandı. Tabiî ki bu arada yapılan 
özelleştirmeler sonucunda, ülkemizde bir çok 
konuda tek yatırımcı olan kamu artık yatırımcı 
olmak durumundan çıkartılarak, işlevsiz hale 
getirildi. Bünyesindeki uzman personeller ise 
bu yapılanma sonucunda tamamen üretken 

olmaktan çıkmış oldu. Çok zor elde elden bilgi 
birikimlerinin içinde bulunduğumuz süreçteki 
teknolojilere uygun olarak yeniden yapılanması 
kaçınılmaz bir gerçek olarak ortada durmaktadır. 
Yeniden yapılanma için görev düşen kurumları 
özetle şu şekilde sayabiliriz,

• Üniversiteler,
• Kamu kuruluşları,
• Meslek ve Sanayi Odaları,
• Sivil Toplum Kuruluşları,
• Yeni teknolojilere yatırım yapan özel   
   sektör kuruluşları,

Bu kuruluşların, tek bir çatı altında 
toplanarak, Türkiye’de Müşavirlik ve 
Mühendislik hizmetlerinin nasıl yapılması 
gerektiği konusunda, bir Kamu kuruluşunun 
organizatörlüğünde ve de başkanlığında ortak 
bir çalışma yapması gerekmektedir. Bize göre bu 
kuruluş “EKONOMİ BAKANLIĞI” olmalıdır. Niçin 
Ekonomi Bakanlığı? sorusunun cevabı ise çok 
açıktır. Günümüzde artık tüm sektörler başarılarını 
ancak “KÜMELENME” ile elde edebilmektedirler.

(1 + 1 = 3 = KÜMELENME) Bu yapılanmada 
halen Ekonomi Bakanlığı’nın bünyesinde 
bulunmaktadır. Nitekim, Ekonomi Bakanlığı bu 
konuda AB Fon’larından yaralanmak suretiyle, 
KOBİ’lerin Kümelenmesi konusunda uzman 
firmalardan hizmet satın almıştır. Bu satın alınma 
sonucunda ortaya çıkan “KOBİ KÜMELENME 
MODELİ”ni de 11.09.2012 tarihinde önemli 
gördüğü kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına 
da duyurmuş ve belgelerini de göndermiştir. Bu 
nedenle, Ekonomi Bakanlığının bu çalışmaları 
da dikkate alındığında “Türkiye’de Müşavir, 
Mühendislik Hizmetleri” öncelikle aşağıda 
belirtilen Kurumlar ve sektör temsilcisi olan 
Sivil Toplum Kuruluşları, Ekonomi Bakanlığı’nın 
çağrısına dayalı ve ön göreceği model içinde bir 
“Kümelenme Çalışması” yapmalıdırlar. 

Bu çalışmalar, sektörlerin birbirleri ile olan 
teknolojik, ekonomik vb. ilişkileri dikkate alınarak 
gruplandırılmalıdır. Grup çalışmaları sonucunda 
da sektörler arasında bir organizasyon 
oluşturulmalıdır. Bütün bu yapı Ekonomi 
Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak “Kümelenme 
Birimi”  tarafından sektörlerin birbirleri ile olan 
ortak ilişkilerini dikkate alarak öngördükleri 
yapıyı “İNSAN KAYNAKLARI VE VARLIK 
YÖNETİMİ” karakterine dönüştürmelilerdir.

Erdoğan 
ÖKTEM
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Türkiye’de Müşavirlik,

Yeniden Yapılanması 
Mühendislik Hizmetleri ve
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Ayrıca yukarıda sözü edilen çalışmalar 
sırasında; “Müşavirlik, Mühendislik ve Proje” 
guruplarının hizmet kapsamları belirlenmeli; 
müşavirlik (danışmanlık) hizmetlerinde, proje, 
yatırım, ürün ve tesisatların doğrulanması, 
müşavirlik (danışmanlık) hizmetlerinin 
yürütülmesi kategorilendirilmeli; yetkili kurum 
ve kuruluşlardan da sertifikalandırılmalıdır. 

Profosyonel mühendislik hizmetleri adı altında 
ayrı bir kategori oluşturulması da elzemdir. 
Çünkü; yatırım, servis ve yönetimi bilen 
müşavirlere yetki verilirse, kararların doğru ve 
zamanında çıkması yatırımların bitirilmesini 
sağlar. 

“Müşavirlik, Mühendislik ve Proje” guruplarının 
hizmetleri karşılığında meydana gelebilecek 
sorunlar veya hatalara karşı mesleki sorumluluk 
sigortalarının yaptırılması da şart olup, 
mecburiyet haline getirilmesi gerekir.
 
Ana hatları ile anlatılmaya çalışılan bu yapının, 
mutlaka diğer kurum ve ilgililerin görüşleri 
alınarak hatta bu konuda bir “ARAMA 
KONFERANSI” yapılarak bu çalışmaya son şekli 
verilmelidir.

Bilindiği üzere; ülkemizde çok sayıda ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun hemen her 
sektörde teçhizat üretilmektedir. Ancak; bu 
ürünlerin pazarlanmasında büyük zorluklarımız 
bulunmaktadır. Bu zorlukları bize göre aşmanın 
tek yöntemi ise yukarıda sözünü ettiğimiz 
uluslararası boyutta hemen her konuda hizmet 
üretecek “MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK 
VE PROJE” firmalarının olması ile mümkün 
olabilecektir. Bu modeli işleten ülkeler, dünyanın 
bütün ülkelerinde iş almakta ve kendi ülkelerinin 
ürünlerini de teknik şartnamelere yazmak 
suretiyle ihracatlarını artırmakta ayrıca da hizmet 
sattıkları ülkeleri kendi ürünlerini almaya da 
mecbur etmektedirler.

Ekonomi Bakanlığı bu tür bir yapılanma için 
en son olarak 2011 yılında 30 milyon dolar 
ayırarak bu hizmetlerin yukarıda belirtilen 
boyutta yapılması için sektörlere ulusal basında 
duyurular yapmıştır. Ancak, halen ülkemizde bu 
konudaki yapı bu tür çalışmaya uygun olmadığı 
için de verilecek ekonomik destek için herhangi 
bir müracaat olmadığı içinde de bu konuda bir 
ilerleme kaydedilememiştir.

İçinde bulunduğumuz süreçte 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa bakıldığı zaman ise aşağıdaki 
durum ile karşılaşılmaktadır. Kamu ihaleleri, 
Avan Projelere dayalı ve “Anahtar Teslimi” olarak 
yapılmaktadır. Bu uygulama son derece kötü 
sonuçlar vermektedir. Şöyle ki; Standartları, 
Teknik Şartnamesi, Metrajı ve Keşfi tam belli 
olmayan işlerin ihale edilmesi sonucunda, 
yapılan imalatların hemen büyük bir bölümü 
standartlara uygun ve kaliteli olmamaktadır. 
Bunun en büyük sebebi ise bu modelde yeterli 
bilgiye dayalı olarak hazırlanamayan ve 4734 
sayılı “Kamu İhale Kanunun 9 uncu maddesinde” 
öngörülen “YAPI YAKLAŞIK MALİYETLERİ”ne 
en yakın olan teklife iş verilme yerine “İŞİN, EN 
UCUZ OLANA VERİLME” mecburiyetidir. Zaten 
bir çok belirsizliği bünyesinde taşıyan bu yapı, 
birbirini etkileyerek “STANDART DIŞI ÜRÜN” 
yapmaya kadar gitmektedir. Ülkemizde içinde 

bulunduğumuz süreçte yapılan “Piyasa, Gözetim 
ve Denetim” hizmetlerinden olumlu yönde tam 
bir sonuç alınamamış olması dolayısıyla, bu 
anlayışla yapılan standart dışı ürünlerin piyasaya 
sürülmesi sonucunda, büyük ölçüde mevcut olan 
dış pazarlar kaybedilmektedir.

Oysa ki, her yönü ile tam olarak Müşavirlik, 
Mühendislik firmalarınca hazırlanmış olan ihale 
dosyalarında, uygulama ve detay projeleri, 
standartları, teknik şartnameleri, metrajları 
ve keşifleri belli işler olsa imalatta kullanılan 
ürünlerde (verimlilik ve benzeri hususları 
önde olan) standartlara uygun olmak zorunda 
olacağından istenen sonuç elde edilecektir. Bu tür 
uygulamalar, ülkemizdeki sanayinin kalkınması 
için adeta lokomotif olacaktır. Diğer taraftan, bu 
şekildeki uygulama, kamu ihalelerinde uygulayıcı 
olarak çalışan personelleri de Müfettişlerin 
“işi en ucuza niçin vermedin?” söyleminden 
kurtaracaktır. Burada dolaylı bir kazanç ise 
uluslararası standartlara uygun olarak üretilen 
ürünlerin çok olması Türkiye’nin hemen her 
konuda “MARKA ÜRÜN”e sahip olmasını da 
sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususların dışında, 
23.08.2013 tarih ve 28744 dayalı resmi gazetede 
yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu 
İhale Kurumu (KİK) Sanayi Sektörünü çok 
yakından ilgilendiren “Devrim Niteliğinde” 
“KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” yayınlamıştır. 
Bu Tebliğ’in 53 cü maddesine 53.3 maddesi 
eklenmiştir. Eklenen madde ile “Ekonomik açıdan 
en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da 
dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar.” 
Başlığı altında;

53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece 
fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat 
ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet 
etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer 
gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak 
belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan 
en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem 
kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen 
idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar 
kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki 
esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci 
maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek 
bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak 
belirlenen hususların parasal değerlerinin veya 
nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel 
unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu 
kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. 
Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye 
uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya 
yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde 
bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından 
kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan 
bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık 
maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar 
fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.”
İfadeleri yer almıştır.

Erdoğan 
ÖKTEM
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Buradan hareketle özellikle “Kamu ve çok üst 
teknolojilere göre yapılan özel işlerde” bu 
hususlara uymak ihtiyari değil, mecburi hale 
getirilmelidir. Ayrıca Müşavir ve Mühendislik 
firmaları hazırlamış oldukları veya olacakları 
projelerde bu hususları mutlaka yerine 
getirmelidirler. Ayrıca, bu hususun uygulanıp 
uygulanmadığı da ilgi Bakanlık ve görevli resmi 
kurumlarca takip edilmelidir. 

Bu öngörüler değerlendirilirken, Müşavirlik 
ve Mühendislik firmaları da yaptıkları işlerden 
hem teknik hem de ekonomik olarak sorumlu 
tutulmalıdır. Örneğin; bir ihalede işin sözleşme 
bedelinin (+/- % 10) nispetinden fazla değişmesi 
ve öngörülen sürenin gecikmesi (Mücbir 
sebepler hariç en fazla üç ay) halinde ihaleyi 
yapan kurumun zararlarının, Müşavirlik ve 
Mühendislik firması tarafından karşılanması şartı 
da getirilmelidir.

Bu konuda son zamanlarda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı mevcut “Yapı Denetim” firmalarının 
burada öngörüldüğü şekle benzer olan ve içinde 
tüm teknik disiplinleri bünyesinde taşıyan 
Müşavirlik – Mühendislik firmaları karakterine 
dönüştürülmesi çalışmalarını yapmaktadır. 
Bu tür bir organizasyonun yapılarak eyleme 
konulmasının mevcut “Yapı Denetim” firmalarının 
organizasyonları ve çalışma düzenleri dikkate 
alındığında, öngördüğümüz çalışmanın istenilen 

sonuca ulaşması imkansız olarak görülmektedir. 
Oysa ki; bizim bu yazımızdaki öngörümüzdeki 
esas, “Sanayi Ürünleri”ni kapsayan, ileri 
teknolojide katma değeri yüksek ve dünya 
markaları ürünler yaparak, bunları öngördüğümüz 
firmaların projelerinde kullanması suretiyle 
ihracatımızı artırmak ana hedefimizdir.    

Yaptıran ve yapanın en üst düzeyde sorumluluk 
alacağı ve bu sistemi tamamen değiştirerek 
ve ileriye götürecek bu çalışmanın hiç vakit 
kaybetmeden başlatılması gerekmektedir. 

Bu işlerin öncelikle yapılması için tüm ilgili 
kurumların (Çevre ve Şehircilik, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji, Adalet bakanlıkları, ilgili kuruşları, 
Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 
katılacağı) Ekonomi Bakanlığı’nın yapacağı 
organizasyonla bir araya gelerek, başta hukuki 
düzenlemeler (yukarıda da arz edildiği üzere 
kısmen yapılmış olmakla birlikte) olmak üzere 
mevzuattaki diğer düzenlemelerinde yapılması 
şarttır. 

Burada öngörülen modeldeki uygulamayı en 
geç 2014 yılının başında hayata geçirilmesi için 
yukarıda açıklanmaya çalışılan ve ilişikte sunulan 
“Çalışma Planlaması”ndaki modelde veya 
Ekonomi Bakanlığı’nın öngöreceği modeldeki 
çalışmaları derhal başlatmalıdırlar.

Erdoğan 
ÖKTEM
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Dimmerler bir aydınlatma noktasının aydınlık seviyesini kontrol etmek amacı ile kullanılırlar. Genişleyen 
yaşam alanları ve farklı teknolojiler, aydınlatmaların birçok noktadan kontrol edilmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. Bu ihtiyaçtan dolayı, bazı dimmer modelleri vavien anahtar ve liht anahtar ile kontrol 
edilebilir tipte üretilmiştir. Böylece kullanıcı, dimmer üzerinden açma-kapama ve aydınlatma seviyesini 
kontrol ederken bağladığı ekstra vavien veya liht anahtar ile de birden çok kontrol noktası sağlamış olur. 
Tüm anahtar priz serilerinde benzer teknolojilere sahip dimmer modelleri sunulmaktadır.

Detayları aşağıdaki gibidir.

Dimmer ve Vavien anahtar kullanımı
Bu uygulamada mevcut dimmere bir vavien anahtar bağlanır. Dimmer ile açma-kapama ve aydınlatma 
seviyesi kontrol edilirken dimmere bağlı Vavien anahtar ile de aynı aydınlatma üzerinde açma-kapama 
yapılabilir. Bu sistem bir vavien mantığı ile çalıştığı için vavien dimmer olarak adlandırılır.

Dimmer ve Liht anahtar kullanımı
Bu uygulamada mevcut dimmere bir liht anahtar bağlanır. Dimmer ile açma-kapama ve aydınlatma 
seviyesi kontrol edilirken dimmere bağlı liht anahtar ile de aynı aydınlatma üzerinde açma-kapama ve 
dimleme yapılabilir. Liht anahtarına kısa bas-çek aydınlatmayı açar ya da kapatır veya liht anahtarına 
elimizle basılı tuttuğumuzda ise dimmerin kontrol ettiği aydınlatma hattını dimler. Böylelikle liht 
anahtarı dimmer ile aynı görevi yapar. Diğer bir avantaj ise liht anahtarının birden fazla paralel şekilde 
bağlanabilmesidir. Böylece üçüncü hatta dördüncü kontrol noktaları sağlanmış olur.
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Günümüzde verimlilik artık olmazsa olmaz 
unsurların başında geliyor. Bina otomasyonu da 
verimlilik çözümlerinde çok başarılı uygulamalar 
gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Peki, bu 
uygulamalar nasıl gerçekleşiyor? Yazımızda 
cevabını aramaya çalıştık.

Neden Bina Otomasyonuna İhtiyaç 
Duyulur?
Bina otomasyonunda temel amaç tek bir yerden 
tüm sistemin izlenip, kontrol edilebilmesidir. 
Günümüzde orta ve devasa büyüklükteki binalar 
için otomasyon 3 temel kısımda incelenebilir.

• Mekanik Sistemin Kontrolü

 • İklimlendirme cihazları
 • Pompalar, Hidroforlar, Fanlar vb.
 
• Aydınlatma Sisteminin Kontrolü

 • Işığın gün içinde gelişine göre   
     aydınlatmanın sağlanması
 • Doğru ve yerinde aydınlatmanın sağlanması
 • Aydınlatma çözümlerinde maksimum   
     tasarrufun sağlanması
 •Elektriksel Sistemin Kontrolü
 
 • CCTV Sistemler
 • Yangın Koruma
 • Her türlü elektriksel kontrol aygıtı (enerji  
         analizörü, kompanzasyon sistemleri, ayırıcı,     
     kesici, röle, kontaktör vb.)
 
Tüm bu sistemlerin kontrolü tek bir merkezden 
sağlanabilmektedir.

Bina Otomasyonu Bize Neler 
Kazandırır?
• Enerji Verimliliği için bina otomasyonu  
 olmazsa olmazdır. Bize hem iklimlendirme  
 çözümlerinde hem de aydınlatma  
 çözümlerinde model olur.

• Bina güvenliği için çok önemlidir. Yangın, sel,  
 doğalgaz kaçağı vb. durumlarda sistem binayı  
 dolayısıyla insanları en hızlı şekilde  
 uyarmaktadır.

• Zaman kazandırır.
 
• Çok daha az çalışan ile tüm sistem kontrol  
 edilebilir. Personel giderlerini azaltmaya  
 yardımcı olur.

Hangi Tip Binalarda Kullanılır?
• Alışveriş Merkezleri
• Rezidanslar
• Stadyumlar
• Fabrikalar
• Plazalar
• Eğlence Merkezleri

KNX Nedir?
KNX uluslararası yaygınlığı ve kabul edilebilirliği 
olan Ev ve Bina Otomasyonu açık sistem 
bir standarttır. 2002 yılında Avrupa’da üç 
farklı protokol kullanan üreticilerin bunu 
standartlaştırma istemiyle ortaya çıkmıştır. 
Dünya’nın tek açık standardıdır. KNX’in temel 
özellikleri;

• Açık yapıda bir sistemdir.
• Her türlü sistem kontrol edilebilir.
• Başka bina otomasyonu sistemlerine kolayca  
    bağlanır.
• EN 50090’la uyumludur.
 
Bu teknoloji kendi parasını kısa sürede amorti 
edebilmektedir.
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Bir Odada KNX ile Neler Yapılabilir?
• Oda içindeki projeksiyon cihazın ve perdesini  
 kontrol edebiliriz.
• Jaluziler kontrol edilebilir
• Odanın sıcaklığını ayarlayabiliriz.
• Odanın aydınlatma seviyesini ayarlayabiliriz.

 

KNX’e Yardımcı Neler Kullanılır?
 

Varlık Kontrolü
Varlık sensörleri diğer klasik tip sensörlerin 
aksine etkin olduğu ortamda kişilerin alanda olup 
olmadıklarını denetleyerek çalışır.

Yukarıda şekilde görüldüğü üzere varlık 
sensorunun tanımladığı bölge gözükmektedir.
 

2- Zaman Ayarlı Kontrol
Aydınlatma, binanın açık/kapalı olduğu 
dönemlerde kullanılır.
 

3- Dimleme Kontrolü
İstenilen aydınlık seviyeleri dilmeme 
yapılarak elde edilebilinir. Farklı aktivitelerin 
aydınlatılmasında sıklıkla kullanılır.
 

4- Gün Işığı Kontrolü
Gün ışığının aydınlatabileceği alanlar bu ışığın 
kullanılmasına izin verilerek, gerekli tasarruf 
sağlanır.
 

5- Lümen Kontrolü
Lümen kontrolü yapılarak lambanın kullanım 
süresi boyunca eşit sürede aydınlatma yapılması 
sağlanır. Lamba ömrü başlangıçta ışık seviyesi 
düşürülür, lamba yaşlandıkça ışık seviyesi 
artırılır.

KNX Hattına Bağlanabilen Cihazlar
• Güç Kaynakları, USB Interface, RS-XXX, Hat  
 kuplörü
• Çıkış Modülleri DIM, DALI, Isıtma-Soğutma  
 vb.
• Sensor ve Detektörler
• Mantık İşlemcileri
 

KNX Kablolama İşlemleri
• Projelerde kesinlikle KNX’e uygun kablo   
 kullanılmalıdır.
• Kullandığımız kablo tipi genelde YCYM   
 2*2*0,8’dir.

Kablolama Topolojisi
• KNX sisteminde yıldız bağlantı, ağaç bağlantı  
 ve “daisy-chin” kullanılabilmektedir.

• Yıldız bağlantı ve ağaç bağlantıda loop   
 gerçekleşmesinden ötürü daisy-chin 
 tercih edilir.

ETMD / 60M. Cem ATEŞ
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Eğer hatta birden fazla KXN hattı var ise;
 
• Her hattın başına bir adet hat kuplörü kullanılır.
• Her bir adet hat kuplörü için ayrı güç kaynağı temin edilir.

KNX Hattı ve Mesafe Kısıtlamaları
• Hattaki toplam kablo uzunluğu 100 metreyi aşmamalıdır.
• Güç kaynağı ile son ünite arasındaki mesafe 350 metreyi aşmamalıdır.
• İki ünite arasındaki mesafe 700 metreyi aşmamalıdır.
• Sistemde birden fazla güç kaynağı varsa iki güç kaynağı arası mesafe 200 metreden az olmamalıdır.

Şekil 3: KNX Çoklu Bağlantı

Şekil 4: KNX Mesafe Kısıtlamaları

ETMD / 60M. Cem ATEŞ
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Bir paratoner ile korunan yapıya yıldırım doğrudan vurduğu zaman, büyük potansiyel değişimler, 
tehlikeli olan yangın veya binada ciddi hasarlara (güç kaynağı, veri kabloları) neden olabilir. Yakın 
yıldırım vuruşları ise elektronik aygıtlara zarar verebilir. Aynı zamanda yıldırım, 2 kilometre mesafeye 
kadar olan tüm yapılarda tehlikeli enerji oluşturabilir. Güvenli koruma konsepti için gereken; İç yıldırımlık 
sistemleri, Topraklama sistemleri, Eş potansiyel sistem ürünleri ve Dış yıldırımlık sistemleridir. Bu 
yazımızda iç yıldırımlık sistemi ekipmanlarından parafudru tanıyoruz.

Tesislerin ihtiyacı olan elektrik enerjisi, 
elektrik işletmelerine ait enerji nakil hatları 
ile yapılmaktadır. Üretim ya da enerji nakil 
hatlarının geçtiği bölgelerde oluşan statik yük 
olumsuzlukları, enerjiyi kullanan kurum ya da 
kuruluşların uluslararası standartlara uymaması 
nedeniyle enerji üzerinde zararlı aşırı gerilimler 
(pikler) oluşmaktadır. İstenmeyen bu piklerin 
oluşma nedenlerinden bir diğeri de etrafta 
meydana gelen yıldırım deşarjlarıdır. Bu pikleri, 
tesislerde kullandığımız enerjiyi kesintiye 
uğratmadan ayırarak toprak hattına iletip 
tesisimizi koruyacak sistemler temin etmektir.

Tesiste, kurallara uygun bir topraklama sistemi 
olması gerekmektedir. Bu nedenle “Her bir 
binada ve tesiste; Ana koruma iletkeni, Ana 
topraklama iletkeni Bina çevresine/Temeline, Ana 
topraklama bağlantı ucu ve Dış iletken bölümler 
(Gaz, su gibi bina içindeki besleme sistemlerinin 
metal boruları, yapısal takviyeli betonun ana 
metal demirleri, çelik iskeletli yapı, merkezi 
ısıtma ve klima sistemleri, raylı sistem toprağı, 
iletişim sistemi topraklaması, anten tesisatı 
için topraklama iletkeni, aşırı gerilim koruma 
cihazlarının topraklama iletkenleri, cihazlar için 
Fonksiyon Topraklaması, Yıldırımlık Sistemi 
Topraklaması, Aşırı Gerilim ve Akım Devreleri 
v.b) ana eş potansiyel sisteme kuşaklamaya 
bağlanmalıdır.

Sistemimizde karşılaştırma açısından tanımları 
inceleyecek olursak;

• Nominal Gerilim: Tesislerimizin sorunsuzca  
 çalışabileceği şebeke gerilimidir.
• Aşırı Gerilim: Aşırı gerilim, arızasız  
 sistemlerde (Devre dışı olan hatlarda dâhil.)  
 iletkenler veya iletken ile toprak arasında  
 sürekli veya kısa süreli olarak ortaya çıkan,  
 insanlar için tehlikeli hatlar ve bağlı cihazlar  
 üzerinde tahrip edici etkisi olabilen gerilimdir.
• Aşırı Gerilim Darbeleri (Transient):  
 Tesislere gelen elektrik enerjisinde periyodik  
 olmayan ve mikro saniyeler mertebesinde  
 pozitif ve / veya negatif gerilim değişikliğidir.

Aşırı Gerilim Darbeleri Nasıl Oluşur?
Nominal gerilim üzerine, doğrudan yıldırım 
tesiriyle, yakın çevrede oluşan yıldırım 
boşalmasının endüktif, kapasitif veya galvanik 
olarak enerji bindirmesiyle, aynı güç merkezi 
şalt sahası boşalmaları nedeniyle aşırı gerilim 
darbeleri oluşmaktadır.Sistemin amacı ise; 
“Parafudr ve eklatörler, işletim şekli bakımından 
birbirine bağlı bulunmayan elektrikli tesisat 
parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmak 
için öngörülmüştür. Yıldırım darbeleri nedeniyle 
elektrik sistemine ait bileşenlerde potansiyel 
artışı söz konusu olduğunda eklatör, iletken bir 
bağlantı kurulmasını ve böylece bir potansiyel 
dengelemesi gerçekleşmesini sağlamaktadır.”

Şekil1: Yıldırımdan korunma en önemli safhalardan biri elektronik cihazlarımız gibi iç 
ekipmanlarımızı koruyabilmektir.
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Yıldırım Akım Koruyucuları Nelerdir?
 
• Aşırı gerilimden korunma cihazları (Surge Voltage Protection Devices)
• İç yıldırımlık
• A.G. Parafudr
• Aşırı gerilim ileticiler
• Pik ve Spike yakalayıcılar (Spike Absorber)

İç Yıldırımlık Sistemlerini Kullanmak 
Hangi Avantajları Sağlar?
Bir yapıda Faraday Kafesi veya paratonerin 
olması, sadece canlıların elektriksel deşarja 
karşı korunmasını ve yapıların yangın riskinin 
önlenmesini sağlar. Bir yapıda dış yıldırımlık 
sistemi var ise kesinlikle o yapıda iç yıldırımlık 
sistemi de olmak zorundadır. Bu olmazsa 
olmazlara topraklamayı da eklemek gerekir. 
Üçü birbiriyle entegre olarak çalışır. Son olarak 
bunlara eş potansiyel de dahil edilmelidir. 
Ancak, 4’ünün bir arada olduğu ve doğru 
projelendirildiği binalar yıldırım ve darbelere 
karşı yüksek oranda korunur. Yıldırımın ortalama 
200 kA gücünde düştüğü var sayılmaktadır. 
Bunun 100 kA’i toprağa gider; 100 kA’i ise 
topraktan sisteme döner. Geri dönen 100 kA, 

eş potansiyel farklardan ve kuplaj etkilerinden 
dolayı direnci en düşük noktaya doğru hareket 
eder. O noktada eğer bir iç yıldırımlık tertibatı 
yoksa cihazlara zarar vermeye başlar. Kurulmuş 
sistemler; paratoner veya Faraday Kafesi’ne 
isabet eden darbe yapısına elektriksel anlamda 
yöneldiğinde, devreye girerek ana pano-tali 
pano ve hassas cihaz önlerinde darbeyi kademeli 
olarak yok eder ve elektronik sistemlerine zarar 
vermesini engeller. Eğer, iç yıldırımlık olmazsa, 
sistemler sistemlerin elektronik zararlarından 
öte ciddi anlamda pano yangınları oluşmaktadır. 
İç yıldırımlık sistemlerinin amacı, gelen darbeyi 
kendi üzerinden toprağa aktarmaktır.

 
Kaynak

www.obobettermann.com

Şekil 2: Parafudrlar, İç Yıldırımlık Koruma Sistemlerinin En Önemli Kısmını Oluştururlar.

Şekil3: Kombine Yıldırım Koruma Arestörü
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Topraklama, elektrik ile çalışan cihazların olası 
bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati 
bir önlemdir. Kaçak elektriğin bir iletkenle 
toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. 
İnsan hayatını ve cihazların kullanım ömrünü 
riske atmamak için elektrik kaçağı riskine karşı 
topraklama kesinlikle yapılmalıdır. Böylece 
cihazda oluşabilecek fazla elektrik yükü direnci 
çok az olan toprak hattı üzerinden toprağa 
verilecek ve cihaza dokunan kişilerin hayati 
tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır.

Topraklama kanuni bir zorunluluktur, hayati 
tehlikesi olduğu için bir lüks değil yükümlülüktür. 
Fakat gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde 
bu konuya çok az özen gösterilmekte, gerekli 
denetimler yapılmamaktadır.

Bir binaya genellikle 2 çeşit elektrik kablosu 
girer; nötr ve faz hattı. Bu iki kablo elektik 
akımının olması ve cihazların çalışabilmesi için 
gereklidir. Bunların güvenliğini sağlamak için 
ise bir üçüncü kablo olan topraklama kablosuna 
ihtiyaç duyulmakta.

Duvarlarımızdaki iki delikli prizlerimizin 
deliklerinden biri faz diğeri nötr kablo içindir (Bkz. 
Şekil 1). Yani eğer elimizde bir voltmetre varsa iki 
kısmın arasındaki gerilimi ölçtüğümüzde 220V 
değerini okuruz. Alışık olduğumuz bu 2 delikli 
priz çeşidinde gördüğünüz üzere topraklama 
için ayrı bir kısım bulunmamakta. Bunun birçok 
ülke gibi ülkemizde de topraklamaya olması 
gerektiğinden çok daha az önem verilmesi ve çok 
az yerde uygulanmasıdır.

Topraklı prizlerde bu iki deliğe ek olarak dış 
kısımlarda metal çıkıntılar bulunur (bkz. Şekil 

2) ve bu çıkıntılar bina civarında toprağa 
yerleştirilen bakır çubuk veya levha ile sonlanan 
topraklama kablosuna bağlanır. Topraklama için 
kullanılan bu metal çıkıntılar zamanla içe doğru 
çökme yapabilmekte; bu durumda da topraklama 
işlevini yerine getirememektedir. Bu soruna da 
UPS priz (bkz. Şekil 3) çözüm olabilir; bu priz 
çeşidinde faz ve nötr deliklerinin yukarısında 
topraklama için metal bir çubuk bulunur, böylece 
topraklama hattının sorunsuz olup   olmadığından 
daha kolay emin olabilirsiniz. Fakat bu priz 
çeşidi çok sık bulunmamakta, bunun da altında 
yine topraklamaya yeterli önemin verilmemesi 
yatmakta.

TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ
Topraklama çeşitlerini amacına göre 3 farklı 
şekilde sınıflandırılabilir:

1. Koruma topraklaması
2. İşletme Topraklaması
3. Fonksiyon Topraklaması

1. Koruma topraklaması
Olası bir tehlike anında insanları ve diğer canlıları 
dokunma gerilimine karşı korumak için yapılan 
ek topraklama çeşididir. Elektronik aletlerin 
elektrik akımı geçen aktif kısımlarının yanında 
akım geçmeyen ama olası bir kaçak durumunda 
akımı dokunma yolu ile insana iletme tehlikesi 
olan dış metal kısımlarının da topraklanmasıdır. 
Metal çitler, tanklar, yürüyen merdivenler... 
İnsanların temas etmesi beklenen bütün metal 
yüzeyler koruma topraklamasına dahildir. (Bkz. 
Şekil 4)

ETMD / 60

Topraklama Nedir? 
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Bu yöntem alçak gerilim tesisleri için 
kullanılabilecek temas gerilimine karşı koruma 
yöntemlerinden biri; yüksek gerilim tesisleri 
içinse kullanılabilecek tek yöntemdir.

2. İşletme Topraklaması
İşletmelerde elektrik akım değerinin istenilen 
değerlerde olması için yapılan topraklama 
çeşididir; alçak gerilim şebekelerinde sistem ile 
toprak arasındaki gerilimin belirli bir değerin 
üzerine çıkmaması için yapılırken orta ve 
yüksek gerilim şebekelerinde uygulanan yöntem 
ülke yönetmeliğine göre değişiklik gösterir. 
Bu şebekelerde direnç üzerinden veya direkt 
topraklama yapılabilir.
 

3. Fonksiyon Topraklaması
Belirgin bir amaca yönelik yapılan topraklama 
çeşididir; yıldırıma klarşı koruma, raylı sistem 
topraklaması gibi.

Bu üç topraklama çeşidini tek bir topraklama 
planı örneği üzerinde görebiliriz (Bkz. Şekil 5)

Topraklama Nasıl Yapılır?
Topraklama oldukça basit bir sistemdir; cihaz 

üzerindeki kaçak elektriği topraklama kablosu ile 
alıp toprağa verir. Toprağın ortalama direncinin 
çok düşük olması ve küçük işlemlerle kolayca 
daha da düşük hale getirilebilmesi sayesinde 
topraklama kablosunun bir ucunda oldukça 
düşük direnç olacağından topraklama akımını 
yaratmak için ek bir çaba gerekmez; yalnızca 
topraklama kablosu, toprak ile kablo arasında 
geçişi sağlayacak olan iletken ve uygun toprak 
zemin.

Topraklama çeşitleri arasındaki temel fark toprak 
ile topraklama kablosu arasında kullanılan 
iletkenin farklılığıdır.

ETMD / 60Can SANCAK
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Bu çeşitleri birkaç cümle ile özetleyecek olursak:

• Çubuk elektrotla topraklama tesisatı: 
Topraklama için en az 2-3 adet iletken çubuk 
gerekir (Bkz. Şekil 6). Bu çubukların çapı 
topraklama yapılacak alandaki elektrik akımı 
tehlikesine göre 12.5 mm ile 40 mm arasında 
seçilebilir. Tek bir uzun çubuk yerine birkaç 
parça çubuk kullanmak çubuklardan birinde bir 
sorun olması halinde sistem çalışmaya devam 
edebileceğinden daha sağlıklı bir yöntemdir; bu 
nedenle daha sık tercih edilir.

• Kazayağı biçiminde topraklama 
tesisatı: Üç dal halinde, toprağın 80 cm 
derinliğine yelpaze biçiminde kazılmış kanallarla. 
Bu kanalların şekli kazayağına benzediği için bu 
şekilde adlandırılmıştır. (Bkz: Şekil 7)

• Levha elektrotu ile topraklama 
tesisatı: Bu metotta iletken olarak çubuk yerine 
levha kullanılır (Bkz. Şekil 8). Bu levhalar en az 
1.5 mm bakır veya 3 mm galvaniz levha olmalı 
ve yüzey alanları en az 0.5 m^2 olmalıdır. Dikkat 
edilecek bir diğer nokta: levhanın yüzeyine temas 
eden toprağın elenmiş olması, içinde kum veya 
kırılmış taş olmaması, eğer mümkünse ısıtılarak 
dökülmesi ve topraklaması.

• Şerit elektrot ile yapılan topraklama 
tesisatı: Bu yöntemde iletken olarak bakır 
şerit kullanılır (Bkz. Şekil 9). Şerit yuvarlak ise 
çapı en az 8 mm, lama ise boyutları 25x2 mm; 
uzunluğu en az 20 m olmalı ve şerit etrafındaki 
toprak elenmiş, tokmaklanmış, taşlı toprak ise 
çimlendirilmiş olmalıdır.

• Metal elektrotlarla topraklama 
tesisatı: Kare kesitli borular kullanılarak 
yapılır (Bkz. Şekil 10). Bu borular en az 6 mm 

kalınlığında, 1,5 m boyu da, 60x60 köşebent 
olmalıdır.

Dikkat edilecek bir diğer husus: kare boruların 
aralarındaki uzaklık boylarından uzun olmalıdır.

• Yer altı su boruları ile topraklama 
tesisatı: Elektrik iletkenliği uygun yer altı 
boruları ile yapılır (Bkz. Şekil 11). Bu borular en 
az 50 m uzunluğunda olmalıdır ve kesinlikle PVC 
kısımları olmamalıdır.

• Bina ihata elektrotu ile topraklama 
tesisatı: İzolasyonsuz bir iletkenle binanın 
çevresi tamamen sarılması ve bu iletkenin 
elektrotlarla (çubuk, levha, boru veya kazık) 
topraklanması şekilden uygulanır. Elektrotların 
arasında uzaklık en az 3 m olmalıdır.

Topraklama Yaparken Nelere Dikkat 
Etmek Gerekir?
Tanımdan da anlayacağımız üzere topraklamada 
en önemli noktalardan biri düşük dirençli bir 
topraklama sistemi yaratabilmektir. Kablolar 
direnci düşük iletkenler olduklarından toprağa 
ulaşana kadar dirençle alakalı bir sorun 
yaşanmaz. Asıl önemli olan toprak içinde gömülü 
bulunan iletken ile toprak arasındaki direnci 
düşük tutabilmektir. Bu noktada da devreye 
toprağın iletkenliği girer. İletkenliği iyi olan 
toprak çeşitlerini şöyle maddeleyebiliriz: 

• Nemli toprak veya bataklık
• Killi ve balçıklı toprak
•  Rutubetli ve ıslak kum

Kuru kum, kireçtaşı, granit ve çok taşlı zeminlerden 
kaçınılmalıdır. Bu kısımlar iletkenliğin en az 
olduğu alanlardır ve topraklamanın asıl şartı olan 
‘düşük direnç’ maddesini karşılayamazlar. 

• Nem oranı fazla toprak iyi bir iletken olduğu  
 ve nemlilik toprağın dip kısımlarında (su  
 kaynaklarına yakınlığından) daha fazla olduğu  
 için elektrotlar olabildiğince derine  
 gömülmelidir, bunun için de uzun çubuklar  
 kullanılır.
• Topraklama tesisatının şekli ne olursa olsun  
 elektrotların yeri bina temelinin çevrelediği  
 alanın dışında olmalıdır.
• Elektrotlar yer altı şebekelerinden (elektrik,  

 su, doğalgaz) uzakta olmalı; bu uzaklık  
 mümkün olduğunca 5 km’den aşağı  
 indirilmemelidir.
• Kullanılması gereken elektrotun boyutunun  
 standartlarından topraklama çeşitlerinde  
 bahsettik, bu standartlara özen gösterilmelidir.  

Bu standartları özetleyecek olursak:
• Uzunluğu 20 m’den az olmayan ve kapalı bir  
 halka meydana getiren iletken.
• Uzunlukları toplamı 9 m’den az olmayan dikey  
 çubuk ve borular.
• Uzunluğu 20 m’den az olmayan radyal  
 iletkenler.
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Yangına dayanıklı kablo nedir?
Topluma açık yapılarda olası bir yangın sırasında 
insanların can güvenliği, değerli eşya ve 
cihazların korunması ve yangına müdahalenin 
kolaylaştırılması için mutlaka çalışması gereken 
acil durum emniyet devrelerine enerji ve sinyal 
taşıyan kablolardır.

Gelişen teknoloji ve sanayileşme, nüfusun 
artması ile birlikte iş merkezleri, büyük alışveriş 
merkezleri, yüksek binalar, oteller, okullar, 
hastaneler, metrolar gibi genel kullanıma açık 
yapıların artması yangın riskini de beraberinde 
getirmektedir. Yangına karşı alınması gereken 
önlemler konusunda maalesef ülkemizde gerekli 
hassasiyetin yeteri kadar sağlanmadığı, yangınlar 
sonucunda artan ölüm ve yaralanma sayılarından 
açıkça görülmektedir.

Durum böyle olunca her sektörde olduğu gibi 
elektriksel sistemlerin temeli olan kablolarda da 
kullanılan malzemelerin yangına karşı dayanıklılık 
özellikleri ön plana çıkmıştır. Olası bir yangın 
esnasında kabloların doğru bir şekilde çalışması, 
sürekliliğinin sağlanması ve insan sağlığını 
olumsuz etkileyecek zararlı, zehirli gazların 
yayılımının olabildiğince azaltılması can ve mal 
güvenliği için çok büyük önem kazanmaktadır. 

Binaların yapımında kullanılan malzemeler 
içinde kablolarda bulunmaktadır. Kablolar 
geçmişteki bazı büyük yangınlarda görüldüğü 
gibi potansiyel tehlike kaynağı olmuştur. Gelişen 

teknoloji ile birlikte üretilen kablo yalıtım ve kılıf 
malzemeleri bu potansiyel tehlikeyi nerdeyse 
ortadan kaldırmıştır. Yeter ki kablolar doğru 
üretilsin ve doğru seçilsin.

HFFR (LSOH) kablolar yapıları gereği 
yapıda ortaya çıkacak bir yangın sırasında 
alevi geciktirebilirler, zehirli ve korozif gaz 
yaymazlar, duman yoğunlukları düşüktür ancak 
yalıtımlarının sürekliliğinin devamı gereken 
elektrik devrelerinde (acil durum emniyet 
devreleri) kullanılamazlar.

Bu devrelerin kabloları HFFR kabloların 
özelliklerini taşırken aynı zamanda yangın 
şartlarında belli bir süre yalıtımın sürekliliğini 
sağlamaları gerekir. Üzerinde taşıdığı enerji 
ve sinyali, standartlarda ve yönetmeliklerdeki 
minimum sürelerde taşımalıdır.

Kablolar binalarda olası bir yangına karşı alınacak 
pasif ve aktif önlemler içinde yer almaktadır.

Yangına karşı alınan pasif Önlemler

a)  Kablolar öncelikle kullanılacakları tesisatın  
 tüm elektriksel özelliklerini sağlamalıdır.  
 (Akım, voltaj, yalıtım vs.)
b)  Alev geciktirici olmalı, yangının çıkış sebebi  
 kablolar olmamalıdır.
c)  Yangın şartlarında düşük duman yoğunluklu  
 olmalıdır.
d) Yangın şartlarında zehirli ve korozif gaz  
 yaymamalıdır. 

Cezmi 
GENÇEL
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Yangına karşı alınan aktif önlemler
Binalarda acil durum emniyet devrelerinde 
kullanıldıklarında olası bir yangın durumunda bu 
tür devreleri belirli bir süre çalıştırmaları gerekir.

Acil durum emniyet devreleri, insanların hızla 
yangın bölgesinden tahliyesi, yangına hızlı 
müdahale ve söndürme çalışmaları için gerekli 
devrelerdir.

Yangın dayanıklı kablolarda kullanılan 
terimler

FE 180:  IEC 60331 – 21 ve 23 Standardı 
gereği yapılan Yangın Testlerinden; kabloların 
180 dakika süre ile akım iletimini (Kablonun 
devre bütünlüğü veya bu sürelerde kablonun 
üzerindeki akımı taşıyabilmesi) sağlaması.

PH 30…60…90…120: EN 50200 Standardı 
gereği yapılan Yangın Testlerinden; kabloların 
30 dakika, 60 dakika, 90 dakika, 120 dakika süre 
ile akım iletimini (Kablonun devre bütünlüğü 
veya bu sürelerde kablonun üzerindeki akımı 
taşıyabilmesi) sağlaması.

E 30…60…90: DIN 4102 – 12 Standardı 
gereği yapılan Yangın Testlerinden; kabloların 
30 dakika, 60 dakika, 90 dakika süre ile 
akım iletimini (Kablonun devre bütünlüğü 
veya bu sürelerde kablonun üzerindeki akımı 
taşıyabilmesi) sağlaması.

a) Yangına Dayanıklı Kablo Üretiminde 
Neden PVC Esaslı malzeme 
kullanılmamalıdır.

PVC (polivinilclorur), kablo yalıtım ve 
kılıflamasında çok kullanılan bir malzemedir. 
Ucuz ve kolay uygulanabilir olduğu için tercih 
edilmektedir. 

Doğasında alev geciktiricilik vardır. Katkı 
maddeleriyle alev geciktiricilik özelliği geliştirilse 
de yangın esnasında yoğun duman ve korozif gaz 
çıkarmaktadır.

Yoğun duman tahmin edileceği gibi insanların 
tahliyesi ve söndürme ve kurtarma ekiplerinin 
çalışmalarını zorlaştırır.

Yangın esnasında PVC esaslı kablo ve yapı 
malzemelerinin yanması sonucu ortaya çıkan 
HCl, CO2 ve CO gazları insanların birincil ölüm 
sebebidir. 

HCl gazının su ile birleşmesinden oluşan 
Hydrochloric asit metal yapı elemanlarını ve 
elektronik cihazları hızla korozyona uğratır.

b) Yangına Dayanıklı Kablo Üretiminde 
Neden Polietilen Esaslı Malzeme 
kullanılmamalıdır.

Polietilen malzeme, kimyasal olarak halojensiz 
bir malzemedir. Yandığında zehirli ve korozif 

gaz yaymaz ancak; alev geciktirici özelliği 
bulunmadığı ve kolay alevlendiği için yangının 
büyümesine katkıda bulunur. Duman yoğunluğu 
da limit değerlerin üzerindedir.

Bu sebeplerden dolayı polietilen malzemeden 
üretilen kablolar yapı içinde kesinlikle 
kullanılmamalıdır.

c) Yangına Dayanıklı Kablo Üretiminde 
Kullanılan Hammaddeler  ve Özellikleri

Yangına dayanıklı malzemeler kablonun özellikle 
damar yalıtımında kullanılmaktadır. Bunun sebebi 
kuşkusuz elektrik akımını kablo damarlarının 
taşımasıdır. 

Ayrıca damarların yangına dayanımını artırmak 
için koruyucu sargı ve kılıflar da kullanılmaktadır.

Günümüzde en çok aşağıdaki malzemeler 
kullanılmaktadır.

• Çapraz bağlı seramik formunda polimer  
 kompaund,.
• Mika bant,
• Çapraz bağlı HFFR Kompaund,
• Cam Elyaf bant,
• HFFR Kompaund

HFFR(LSOH) Malzemelerin 
Özellikleri
• Alev geciktiricidir, yangın kaynağının  
 uzaklaşması veya yangının kaynağının  
 sönmesi durumunda alevlenmiş kablolar  
 kendi kendine söner ve yangın yayılımını  
 artırmazlar. 

• Yangın şartlarında korozif ve zehirli gaz  
 yaymazlar. Bu özellik öncelikle insan yaşamı  
 için önemlidir, elektrik ve elektronik  
 cihazlarda korozyona sebep olmazlar.

• Düşük duman yoğunluğuna sahiptir.  
 İnsanların yangın mahallinden tahliyesi ve  
 yangın söndürme çalışmaları açısından  
 düşük duman yoğunluğu önemlidir.

Yangına Dayanıklı Kablo seçiminde 
Nelere dikkat edilmelidir
Yangına dayanıklı kablo seçiminde en önemli 
hususlar; Kablonun uluslararası akreditasyona 
sahip saygın bir belgelendirme kuruluşundan 
sertifikalandırılmış olması ve Binaların Yangına 
karşı korunması hakkında yönetmelikte 
belirtilen kriterlere göre kablonun binanın / 
yapının kullanım bölgelerinde veya alanlarında 
öngördüğü, yangın dayanım sınıfına uygun kablo 
seçimidir.

Cezmi GENÇEL ETMD / 60
Erse Kablo İşletme 
Müdürü
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Yangına Dayanıklı HFFR-LSOH-FR Kablolara Uygulanan Yangın Performans 
Testleri

1. Yalıtılmış Tek İletken Veya Kablo İçin Düşey Alev Yayılmasına Karşı 
Dayanıklılık Deneyi

2. Düşey Olarak Monte Edilmiş, Demetlenmiş Teller Veya Kablolarda Düşey 
Alev Yayılımı Deneyi

Cezmi GENÇEL ETMD / 60
Erse Kablo İşletme 
Müdürü

 IEC 60332-1-2/EN 60332-1-2

IEC 60332-3-22/IEC 60332-3-24/EN 60332-3-22/EN 60332-3-24

Kablonun alev geciktiriciliğinin test edildiği deneydir. 45 derece açı ile kablo üzerine alev uygulanır. 
Kablonun üst ucundan en az 50 mm aşağısına kadar kömürleşme olmadığında kablo testi geçti kabul 
edilir. 
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3. Belirtilen Şartlarda Yanan Kabloların Duman Yoğunluğunun Ölçülmesi

Kablonun alev yayılımının demetler halinde test edildiği deneydir.  Bir litre/metredeki yanıcı madde 
miktarına bağlı olarak 4 farklı kategoride adlandırılır. Bu kategoriler şunlardır:

• IEC 60332-3-22 /EN 60332-3-22 7 litre/metre 40 dakika (CAT A)
• IEC 60332-3-23 /EN 60332-3-23 3,5 litre/metre 40 dakika (CAT B)
• IEC 60332-3-24 /EN 60332-3-24 1,5 litre/metre 20 dakika (CAT C)
• IEC 60332-3-25 /EN 60332-3-25 0,5 litre/metre 20 dakika (CAT D)

Test sonunda kömürleşen kısım 2,5 metreyi geçmediği durum da kablo testi geçti kabul edilir. Bu test 
ile tesisat içersinde bulunan kablo demetlerinin yangın esnasında alev yayılımına etkileri test edilir.  
Demet halinde kabloların alev yayılımının incelendiği zorlu bir testtir. 

27 m³ hacimde; yangın sırasında kablodan çıkan duman yoğunluğunun ışık geçirgenliğine bağlı olarak 
ölçüldüğü testtir. Standarda göre test sonunda ( Maksimum 40 dakika) ışık geçirgenliği minimum %60 
olması gerekir. 

        
4. Kabloların Yanması Sırasında Açığa Çıkan Gazlara Uygulanan Deney, Ph Ve 
İletkenliğin Ölçülmesi, Çıkan Gazların Asitlik Derecesinin Ölçülmesi

Sıcaklık: 950ºC
Süre: 30 Dakika
Ph: 4,3 den az olmamalı
İletkenlik: 10 µS/mm yi geçmemeli

Yanma sırasında çıkardığı asit gaz ve iletkenlik değerinin 
ölçülmesi sağlayan testtir. Yanma sonucunda oluşan 1 litrelik 
asit gaz çözeltisinin iletkenlik değerinin en az 10 µS/mm ve pH 
oranın 4,3 üzerinde olması gerekir. Bu koşullar sağlandığında 
kablo testi geçti kabul edilir.

Cezmi GENÇEL ETMD / 60
Erse Kablo İşletme 
Müdürü

    IEC 61034-2/ EN 61034-2

IEC 60754-2/EN 50267-2-2
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5. Yangın Şartları Altında Devrenin Bütünlüğü Testi 

6. Acil durum emniyet devrelerinde kullanılan korumasız küçük boyutlu 
(20mm’den küçük çaplı) kabloların yangına karşı dayanıklılık testi. (MEKANİK 
ŞOKLU DEVRE BÜTÜNLÜĞÜ) 

Cezmi GENÇEL ETMD / 60
Erse Kablo İşletme 
Müdürü

Yatay olarak döşenen ve 750 °C deki bir yangın altında akım iletme özlediğinin test edildiği deneydir. 
Kablo üzerinde belirtilen FE(FE 180 vb.) değeri ile kablonun yangına dayandığı minimum süresi verilir.

Kablo çapı: 20 mm’den küçük, Sıcaklık: 830+40 0C, Yük: 25±0,2 kg (5 dakika)
Sonuç: Test sonunda kabloda kısa devre yada kopuk olmamalı

IEC 60331-21 / IEC 60331-23
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7. Acil Durum Emniyet Devrelerinde Kullanılan Korumasız Büyük Boyutlu 
(20mm’den Büyük Çaplı) Enerji Ve Kumanda Kablolarının Yangına Direnç 
Testi (Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü)

20 mm den küçük çaplı kablolara uygulanan bu test, 830 °C deki bir yangına ve her 5 dakikada bir 25 
kg bir mekanik kuvvete dayanarak devre bütünlüğünü sağladığının testidir.  Kablo üzerinde belirtilen 
PH (PH 30,PH 60, PH 90, PH 120)  değeri kablonun bu şartlarda çalışabileceği minimum süreyi verir. 
Belirtilen süre tamamlandığın da kabloda kopuk ya da kısa devre yoksa kablo testi geçti kabul edilir. 
İlave olarak su püskürtme düzeneği ile test koşulları geliştirilebilir.

Cezmi GENÇEL ETMD / 60
Erse Kablo İşletme 
Müdürü

Kablo çapı: 20 mm’den büyük, Sıcaklık: 830+40 0C, Yük: 25±0,2 kg (5 dakika)
Sonuç: Test sonunda kabloda kısa devre yada kopuk olmamalı

20 mm den küçük çaplı kablolara uygulanan testin koşulları aynen geçerlidir. Yani uygulanan sıcaklık 
ve mekanik şok değerlerinde bir değişme yoktur. Yalnızca 20 mm den büyük çaplı kablolara uygun bir 
sistem kullanılarak büyük çaplı kabloların test edilmesi mümkün kılınır.
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Cezmi GENÇEL ETMD / 60
Erse Kablo İşletme 
Müdürü

Yangına Dayanıklı Kabloların Kullanıldığı Yapılar
• Hastaneler
• Okullar
• Alışveriş merkezleri
• Sinema ve tiyatro salonları
• Metro ve karayolu tünelleri
• Hava alanı terminal binaları
• Oteller
• Yüksek binalar
• Toplu konutlar

 Sonuç olarak: 

Türkiye’de Temmuz 2002’de yayınlanan binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 89/106/
EEC yapı malzemeleri yönetmeliği - temel gerek- 2 (yangın durumunda emniyet) kapsamında 
değiştirilmiş ve 19 Aralık 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Binaların 
yangından korunması hakkında yönetmelik 9 Aralık 2009 yılında revizyon görmüştür. 

Yönetmelik açık olarak elektrik tesisatlarının ilgili yönetmelik ve standartlara göre yapılmasını 
emretmektedir ve yangına dayanıklı kabloların bina içindeki kullanım yerlerini belirlemiştir.

Yönetmelik, acil durum emniyet devrelerinde kullanılacak kabloların minimum 60 dakika yangına 
dayanmasını istemektedir.

Binalarda kullanılan kablolarda bir yapı malzemesidir. Binalarda kullanılacak kablolar bu konudaki 
yönetmelik ve standartlarda belirtilen şartları sağlamalı ve akredite olmuş bir kuruluştan sertifikalı 
olmalıdır.
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Yenilik veya inovasyon, günümüzde iş 
dünyasının en çok kullandığı terimlerden biri 
haline geldi. Sektörel ve akademik çevrelerde 
artık herkes bu sözcüğü diline dolamış durumda. 
Herkes yeniliğin ne olduğunu tartışıyor, bu 
konuda bir yöntem bulmaya ve uygulamaya 
çalışıyor. Yabancı kökenli inovasyon kelimesine 
Türkçe karşılık bulma arayışları devam ediyor; 
bazen zorlama (yenişim, yenileşim gibi) olsa 
da bu çalışmalar yeniliğin içselleştirilmeye 
çalışıldığını gösteriyor. Biz bu yazıda inovasyon 
yerine yenilik terimini kullanacağız. Cevabını 
aradığımız asıl soru ise şu: Her yeni teknoloji 
bir yenilik midir? Bu sorunun cevabını öncelikle 
tarihte arayacağız. Bireysel mucitler döneminden 
kurumsal araştırma laboratuarlarına doğru 
kayan teknolojik yenilik yaratma süreci, yenilik 
kavramının doğuşu için bize geniş bir bakış açısı 
kazandırıyor.

Teknolojik değişim mi, teknolojik 
yenilik mi?
Teknolojik değişim ve teknolojik yenilik, 
genelde birbirinin yerine veya eş anlamlı olarak 
kullanılan terimlerdir, ancak aralarında temel bir 
fark vardır;  teknolojik değişim, toplumun sahip 
olduğu teknoloji seviyesindeki ileri veya geri 
yöndeki hareketleri ifade eder. Tarih boyunca 
teknolojik bilgi birikiminin geri dönüş yaptığı 
ve hatta yok olduğu görülmüştür; Batı Roma 
İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte Roma 
mühendisliği ve daha bir çok bilgi (Latince ve 
okuma-yazma dahil) yok olmuştu. Aynı şekilde 
Moğol istilaları, ortaçağda altın devrini yaşayan 
İslam biliminin çöküşünü başlatmıştı. Öte 
yandan bu geri yönde değişmenin sonuçları her 
zaman olumsuz sonuçlanmamıştır. Avrupalılarca, 
eskiçağ toplumlarının teknolojik ilerlemesinin 
simgesi olarak gösterilen tekerlek; Ortadoğu 
toplumları tarafından kullanıldıktan sonra MS 
3. ve 7. yüzyıllar arasında terk edilmiştir, çünkü 
coğrafi şartlar göz önüne alındığında deve ile 
taşımacılık, yüksek maliyetine rağmen getirdiği 
fayda bakımından daha avantajlıdır. Aynı şekilde 
Amerika kıtasında Aztek, Maya, İnka gibi 
medeniyetler tekerleği, ulaşım ve taşımacılık 
için değil oyuncak veya çömlekçi tablası olarak 
kullanmıştır; zira coğrafî şartlar tekerlekli 
taşımacılığa uygun değildi. Ancak bunlar tarih 
perspektifi içinde mikro olaylardır, makro 

seviyede teknolojik değişim yavaş veya hızlı, her 
zaman hem teknik hem de fayda bakımından ileri 
yönde gerçekleşmiştir. İktisatçıların deyimiyle 
teknoloji her zaman emek-yoğun teknikten 
sermaye-yoğun tekniğe doğru ilerlemiştir.

Şekil 1: MS 600-800 yılları arasında Aztek’ler 
tarafından yapılmış tekerlekli heykelcik. Eski 
Dünya’da taşıma amaçlı kullanılan tekerlek, 
coğrafî şartlar nedeniyle Amerika kıtasında bu 
amaçla kullanılmadı. Ancak tekerlek-dingil 
mekanizması keşfedilmiş görünüyor.

Teknolojik yenilik tam da burada devreye giriyor; 
teknoloji seviyesini bir fayda (emek, maliyet, 
zaman) sağlamak üzere ileri yöne götüren 
her yeni teknik unsur teknolojik bir yeniliktir. 
Teknolojik yeniliğin iki ana kaynağı vardır; 
teknoloji transferi ve teknoloji üretme. 

Her toplum, büyük ya da küçük, kendi teknolojisini 
geliştirmiştir. Tarih boyunca toplumların birbirleri 
ile olan ilişkileri çerçevesinde teknolojiler 
değiş-tokuş edilmiş ve bu sayede toplumların 
teknolojik bilgi stokları sürekli canlı kalmıştır. 
Ancak transfer edilen tekniklerin devamlılığı ve 
sürdürülebilirliği, toplumun teknoloji üretme 
kapasitesine bağlıdır; teknoloji üretme ve yabancı 
teknolojileri özümseme kapasitesi bir toplumun 

Alper COPLUGİL ETMD / 60

Teknoloji ve Talebin Birleştiği Nokta:

Ar-Ge Projeleri 
Danışmanı
Armador Danışmanlık

Yenilik
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Teknoloji transferi ve teknoloji kapasitesi, 
üzerinde durmaya değer konulardır. Teknoloji 
transferi, teknolojik bilgi elde etmede önemli ve 
pratik bir yöntemdir. ABD gibi bilim ve teknolojide 
lider bir ülke bile her buluşu kendi imkânları ile 
yapmaya kalkmaz, teknoloji transferine önemli 
bir ağırlık verir. Hatta bunu, dünyadaki önemli 
beyinleri kendine çekerek en etkili şekilde 
gerçekleştirir. Aynı şekilde kendi icat ettiği 
teknolojilerle Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren 
İngiltere, daha 19. yüzyılda ABD’den teknoloji 
transferi yapmaya başlamıştı.

Teknoloji transferi önemli bir unsur olmakla 
birlikte teknolojik bilgi elde etme konusunda 
tek başına yeterli bir unsur değildir; elde edilen 
bilginin özümsenmesi gerçekleşmezse teknoloji 
transferi uzun vadede tüketim harcaması 
haline gelir ve ülkeyi teknolojik olarak dışa 
bağımlı hale getirir. Japonya ve Güney Kore, 
kendi modernleşmelerinde öncelikle teknoloji 
transferine ağırlık verdiler ancak özümseme 
kapasitelerini geliştirerek zamanla kendi 
teknolojilerine sahip oldular. Bugün bu iki ülke, 
dünyada teknolojinin lider konumlarındadır. 
Ancak Türkiye’ye baktığımızda (Osmanlı’dan 
gelen bir alışkanlıkla) teknoloji transferine 
ağırlık verilmiş, özümseme kapasitesi ise 
geliştirilmemiş, hatta teknolojiyi özümseyecek 
ve üretecek beyinler de elden kaçırılmıştır; bu 
günümüzde de en tartışmalı konular arasındadır. 
Bu konuyu, ileride ele almak üzere burada 
bırakalım ve icattan yeniliğe doğru giden süreci 
gözden geçirelim.

İcattan yeniliğe
Günümüzde icat ve yenilik faaliyetleri, ister kamu 
ister özel sektörde olsun kişisel mucitlerden 
araştırma laboratuarlarına kaymış durumdadır. 
Ancak 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında 
kişisel mucitler, teknoloji üretiminin en önemli 
unsurlarıydı; Sanayi Devrimi bu mucitlerin eseri 
sayılmalıdır. Birden çok konuda uzmanlaşan bu 
mucitler çalışmalarını bilimsel esaslara göre 
gerçekleştirmiyorlardı, zaten çoğu herhangi bir 
akademik eğitim de almamıştı. Çalışmalarının 
temeli “ustalık” veya “zanaatkârlık” diyeceğimiz 
pratik temellere bağlıydı. Bunlar zamanla yerlerini 
akademik eğitim almış, bilgi ve deneyimini Ar-
Ge projelerine yönlendirmiş olan bir araştırmacı 
ordusuna bıraktı. Ancak mucitler tamamen 
sahneden silinmedi, günümüzde hâlâ birçok 
yeniliğin kaynağı, ister Ar-Ge laboratuarında 
çalışan bir araştırmacı ister kendi işini kuran 
bir girişimci olsun, bu mucit ruhlu insanlardır. 
İktisatçı ve teknoloji tarihçisi Ergun Türkcan, bu 
kişileri şöyle tanımlıyor:

“… Çünkü mucitlik, bir meslek değil bir ayrı 
insan türü, bir yaşam biçimidir; ne engellenebilir 
ne de böyle insanlar eğitimle veya başka bir yolla 
yetişebilir.”

20. yüzyılda mucitliği Ar-Ge laboratuvarına 
taşıyan en önemli isim şüphesiz Thomas 
Edison’dur. Sahip olduğu 1093 adet patentle 

mucitlerin babası sayılabilecek Edison, bu 
birikimini Newark’ta ve Menlo Park’ta kurduğu 
büyük bütçeli araştırma laboratuarlarına 
borçludur. Alternatif akımın mucidi Nicola Tesla 
ile girdiği Akımlar Savaşı, elektrik endüstrisinin 
gelişmesini sağlamış; bu laboratuarlarda yetişen 
birçok bilim adamı ve mühendis, ABD ve 
İngiltere’de birçok önemli Ar-Ge laboratuvarının 
kurulmasına katkı sağlayarak bilim ve teknoloji 
birlikteliğini başlatmıştır. Yapılan bir araştırmaya 
göre 1870 ve 1940 yıllarında ABD’de ortaya 
çıkan icatların çok büyük bir bölümü şirket Ar-Ge 
laboratuvarlarından ortaya çıkmıştır. Bu dönemler 
artık icatların yeniliğe dönüştüğü dönemlerdir. 
Üniversiteli bilim adamları ve mucitler, yenilikçi 
firmaların araştırma laboratuarlarında danışman 
olarak işbirliği içindeydiler. Özellikle II. Dünya 
Savaşı sıralarında atom bombası (Manhattan 
Projesi) ve radar gibi konularda birçok bilim 
adamı sanayi ile sıkı bir şekilde çalışmaya 
başladı. 1940’larda artık teknoloji, bilim olmadan 
gelişemez hale gelmişti; nükleer fizik, moleküler 
kimya, biyoteknoloji, elektronik gibi teknolojiler, 
el zanaatı becerisiyle veya deneme-yanılma 
yöntemi ile geliştirilemezdi. I. Dünya Savaşı’nda 
cephelerde ölen bilim adamları, II. Dünya 
Savaşı’nda cephe gerisinde çalışarak savaş 
sonrası toplumu şekillendiriyordu.

Şekil 2: Ünlü fizikçi Robert Oppenheimer,  
ABD’nin ünlü Manhattan Projesi’nin başında 
görev alıyordu. Bu proje, Japonya’da binlerce 
kişinin ölümün neden oldu.Ne yazık ki teknoloji 
her zaman iyilik ve mutluluk getirmedi.

Teknolojinin bilimle el ele vermesi, teknolojik 
bilgi üretmenin yeni yöntemlerini belirledi ve 
profesyonel Ar-Ge faaliyetinin büyümesine 
yol açtı. Satış, yönetim ve eğitim teknikleri 
gelişmeye başlamıştı. Artık firmalarda üretim 
işçileri yerlerini, Peter Drucker’ın deyimiyle 
“bilgi işçileri”ne bırakmıştı. Elektronik ve kimya 
gibi teknoloji yoğun şirketlerde Ar-Ge, tasarım, 
eğitim, teknik hizmetler, patent, pazarlama gibi 
bölümlerde çalışanların sayısı, üretim hatlarında 
çalışanların sayısını geçmişti.

Buraya kadar yeniliğin teknoloji tarafını 
incelemeye çalıştık. Ancak yazının başlığında 
da belirttiğimiz gibi yeniliğin bir de talep tarafı 
var; icatla arasındaki en büyük fark da budur. 
Bu kısımda yeniliğin talep çekişini kısaca 
inceleyelim.

Alper COPLUGİL ETMD / 60
Ar-Ge Projeleri 
Danışmanı
Armador Danışmanlık
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Yenilik ve talep
20. yüzyılda bilimin, teknolojik icatların 
gelişmesindeki katkısını yadsıyamayız. 
Bilimsel ilkeler, ürün ve üretim teknolojilerinin 
gelişmesine katkı sağlayarak teknolojik yenilik 
için önemli bir itici güç oluşturmuştur. Ancak 
yenilik ihtiyacının kökenini sadece bilimin 
itmesine bağlayamayız. Piyasa talebi, yeni 
teknolojilerin gelişmesinde aynı ölçüde önem 
taşır. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başları, piyasa 
talebinin yenilik üzerindeki etkisini tipik olarak 
yansıtır. Buhar makinesi ilk olarak, giderek 
derinleşen madenlerdeki suyun boşaltılması 
ihtiyacı üzerine geliştirilmişti. Sentetik boya, 
yapay gübre gibi maddelere olan büyük talep, 
özellikle Alman kimya firmalarının Ar-Ge 
laboratuvarlarını kamçılamıştı. ABD’nin savaş 
sonrası ekonomisindeki askerî uzay talebinin 
gücü, yarı iletken ve bilgisayar teknolojilerinin 
gelişmesini hızlandırmıştı. İngiltere, savaş 
zamanı radarın gelişmesini desteklemişti, 
Almanlar da FM ağlarının ve radarın gelişmesine 
önem vermişti. Japon hükümeti Toyota’yı 
askerî kamyon sanayisine girmesi konusunda 
ikna etmişti. Bu örnekler tipik olmakla birlikte 
yeniliğin en önemli kaynağının piyasa talebi 
olduğu anlamına gelmemektedir. Ünlü teknoloji 
tarihçisi George Basalla, “Teknolojinin Evrimi” 
isimli kitabında bu konuyu tartışıyor:

“Modern bir yorumcu, insanlar için elzem olan 
ihtiyaçların ve tekniklerin araştırılması sırasında 
şu soruyu sorabilir: Otomobillere gerçekten 
ihtiyaç duyar mıyız? Otomobillerin zorunlu 
olduğu sık sık yinelenir. Gel gelelim, otomobil 
geçtiğimiz yüzyılın buluşlarındandır. Nitekim 
insanlar, Nikolaus A. Otto’nun 1876 yılında içten 
yanmalı dört zamanlı motoru geliştirmesinden 
önce de mutlu ve rahat bir hayat sürüyorlardı.”

G. Basalla, yukarıdaki girişinin ardından 
otomobilin icadını gerektiren sebepleri irdeliyor. 
Otomobil, uluslararası çapta büyük bir at kıtlığı 
sebebi ile icat edilmemiştir. Düşünürler ve 
toplum önderleri, atın yerine yeni bir ulaşım 
aracı için çağrıda bulunmamışlardır. Dahası, 
toplumda bu yönde bir beklenti de yoktu. Aslında 
otomobilin icadını takip eden on senede, onu 
satın alan kişiler için bir eğlence aracı olarak 
görülüyordu. Kamyonun, I. Dünya Savaşı’nda 
atların yerine kullanımından sonra yaygınlaştığı 
örneği ile iddiasını devam ettiren G. Basalla, 
şu sonuca varıyor: “…Diğer bir deyişle içten 
yanmalı motorlarla çalışan araçların icat 
edilmesi, motorize ulaşıma duyulan gereksinimi 
ortaya çıkarmıştır.”  Bu örnekler, insan 
gereksinimlerinin, teknolojik icatların ortaya 
çıkmasındaki belirleyici rolünü geri plana atmaz 
ama birinci dereceden etken olmadığı da açıktır.

Bütün bu örnekler, yeniliğin kaynağının tek taraflı 
olmadığını gösteriyor. Yenilik, bilimin itmesi 
(science-push) ve talebin çekmesi (demand-
pull) ile oluşur ve bu iki olgu birbirine bağlıdır. 
Talep olmazsa, ne kadar gelişmiş bir teknoloji 
üretilirse üretilsin bir yeniliğe dönüşmez; bilgi 
seviyesinin artması haricinde bir katkısı yoktur. 
Bilim ve teknoloji altyapısı yoksa bu sefer de 
piyasanın ihtiyacı karşılanamaz, yine herhangi 
bir değeri yoktur. Dünyada “yenilik iktisadı” 
alanının kurucusu C. Freeman, yeniliğin tanımını 

kapsayıcı bir şekilde veriyor:

“Yenilik bir taraftan, iktisat mantığıyla yeni bir 
ürün veya üretim süreci için potansiyel piyasa 
talebinin ya da bir ihtiyacın çok iyi anlaşılmasını 
gerektirirken, öte yandan temini kolay teknik 
bilgiler ve aynı zamanda özgün araştırmaların 
sonucu olan yeni bilimsel ve teknolojik bilgiler 
de gerektirir.”

Piyasa talebini dikkate almayan veya ihtiyaçları 
belirlemeyen mühendis ve bilim adamlarının 
girişimleri başarısız olmaya mahkûmdur. Çünkü 
bunlar “nasıl yapacağını” çok iyi bilmekle birlikte 
“ne yapacağını” tam olarak bilemez. Diğer 
taraftan ürün ve üretim sürecini geliştirmek için 
gerekli bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip 
olmayan girişimciler, piyasayı ve talep yapısını 
çok iyi bilseler bile aynı başarısızlığı yaşayacaktır.

Sonuç yerine
Her ne kadar genel bir tarihsel perspektif ile ele 
almaya çalışsak da yenilik kavramı üzerine daha 
uzun tartışmalar yapılabilir. Özetlemek gerekirse, 
günümüzde anladığımız anlamda yenilik 
yapabilmek için teknoloji ve talebi birleştirmek 
gerekiyor. Burada başarı ölçütü, müşteri değeri 
üretmektir; bu da kâr sağlayan en önemli 
unsurdur. Biz mühendis bakış açısıyla baktığımız 
için işin bu yönünü işletmecilere bırakıyoruz. 
C. Freeman, 20. yüzyılda çeşitli sanayilerdeki 
başarılı yenilikçi firmaların özelliklerini on 
maddede sıralıyor:

1. Güçlü Ar-ge altyapısı
2. Temel bilimsel araştırma yapmak veya   
 yapanlarla ilişki geliştirmek
3. Korunmak için fikrî mülkiyet haklarını almak
4. Ar-Ge harcamalarını finanse edebilmek
5. Rakiplerden daha hızlı hareket edebilmek
6. Yüksek risk almaya hazır olmak
7. Potansiyel piyasaları belirlemek ve takip   
 etmek
8. Potansiyel müşterilerle iletişime geçmek ve  
 onları eğitmek
9. Ar-Ge, üretim ve pazarlamayı eşgüdümlü   
 hale getirmek
10. Piyasa ile olduğu kadar bilim dünyası ile de  
 iyi bir iletişim kurmak

Bunlar, 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda 
da yenilikçi firmaların sahip olması gereken 
temel özelliklerdir. 21. yüzyılın piyasaları, 20-
30 sene öncekinden daha talepkâr ve seçicidir. 
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve 
kişiselleşmesi, kişilerin bilgiye olan erişimini 
son derece arttırmıştır. Bu durumda teknolojinin 
talep ile olan eş güdümü, yenilikçi firmaların en 
önemli özelliği olmaya, daha ileri boyutlarda 
devam edecektir.

Yararlanılan Kaynaklar:
C. Freeman, L. Soete; “Yenilik İktisadı” (Çev. E. 
Türkcan), TÜBİTAK Yayınları
E. Türkcan; “Dünyada ve Türkiye’de Bilim, 
Teknoloji ve Politika”, TÜBİTAK Yayınları
G. Basalla; “Teknolojinin Evrimi”, TÜBİTAK 
Yayınları
H.Dorn, J. E. McClellan; ”Dünya Tarihinde Bilim 
ve Teknoloji”, Arkadaş Yayınları
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Sürekli değişen dünyada ve ülkemizde, hızla 
artan enerji ihtiyacının giderilmesi, ancak 
mevcut kaynakların ürettiği enerjinin verimli ve 
etkin kullanımı ile mümkün olabileceğinin yanı 
sıra da, mevcut üretim kaynaklarının kifayet 
etmediği takdirde yeni kaynakların bulunması ile 
sağlanmaktadır.
 
Olaylara bu objektiften bakılınca ülkemiz bazında 
sektörel açıdan yapılan değerlendirmeler 
geçmişte siyasal iktidarların enerji politikalarını 
istenilen tarzda yürütemedikleri gerçeğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Konu mevzuat ve ülkemiz enerji konularını 
bilenlerin enerji üretim, iletim ve dağıtım 
aşamalarında verilecek kararlarda iştirak 
ettirilemeyip ülke için son derece önemli bu 
kararların, yeterli bilgiye sahip olamayan kişiler 
tarafından verildikleri kanaatindeyim.
 
Gelişen süreçte bu uygunsuz kararlar ülkemizin 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de hidroelektrik 
santralleri konusunda sadece Artvin’de çok 
sayıda akarsuyun HES projesi kapsamında 
heder edilmesi noktasındaki arızanın benzeri 
problemlerin de öne çıkmasını yeğlemektedir. 

Enerji ihtiyacını karşılama bahanesi ile doğa 
güzelliklerinin bozulması, insanlık adına son 
derece üzüntü verici bir durumdur.
 

Konunun bu noktaya gelene kadar 
geçirdiği sürecin yetkililerin 
gözünden kaçarak geldiğinden 
şüphem olmadığı gibi,  gelinen 
bu noktada da konunun önemini 
devlet yetkililerine anlatacak veya 
inandıracak dirayetin maalesef 
olmadığını üzüntüyle belirtmek 
istiyorum. Keza Ülkem adına 
enerji üretimi konularında doğanın 
kirlenmesi insanlığın risk altına 
sokulması gelecekte küreselleşen 
dünyada HES’lerin coğrafi güzelliği 
bozacağı, nükleer santrallerinde 

nükleer mezarlıklar oluşturacağı 
gerçekleri de maalesef gizlenemez 
bir olgudur.
 
Tabi ki sıfırdan sonsuza doğru sektörel boyut 
gözlenince kısmi mallarla ülkenin kirletilmesi 
belki temizlenmesi bir nebze rahattır fakat enerji 
üretim aşamasında santrallerin kırk-elli yıllık 
yatırımlar olduğu için bu bağlamda kaybedilen 
doğanın da kazanılamayacağı gibi insanlık için 
çok büyük tehlikeler arz eden nükleer üretim ve 
atıkların muhafazasının da yüzyıllara dayanan 
gelecekteki insan toplumunu tehdit altında 
tutacağı insanlık adına son derece önemli bir 
unsurdur.
 
Geçmişte Doğu Karadeniz Bölgesi’nde otuz-kırk 
yıl önceleri Murgul Bakır Maden İşletmeleri’nin 
yakın çevredeki meyve ağaçlarına verdiği zararın 
unutulamayacağı gibi 24 yıl önce meydana gelen 
Çernobil Faciası sonrası da köylerimizde yarım 
asırlık meyve ağaçlarımızın bir anda kuruduğu 
özellikle ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
yaşayan insanlarda da kalıtsal hastalıklar, felç, 
damar tıkanıklığı, kanser oranının bir anda 
yükseldiği gözlenmektedir.

Bu kapsamda aslında konunun HES’lere isyankâr 
bir azınlık değil de HES’lerin doğaya getireceği 
zarardan azami düzeyde etkilenen doğa ile 
nükleer santrallerin dezavantajlarından etkilenen 
insanlık öne çıkınca, konuya bilgi toplumu 
olarak yön verilmesi son derece zühulen zaruret 
olmuştur. Edinimler çıkan yasaların kamu adına 
benimsenmemesinin göstergesi olduğunu 
vurgulamaktadır. 
 
Olgunlaşmadan verilen bazı kararların enerji 
üretim ve tüketim noktaları arasında handikaplar 
yarattığı, insanlık ve ülkenin kalkınması prensibini 
gölgelediği eğilimlerini belirlemektedir. 

Bu tür kararların yetkililer tarafından yeniden 
tetkik edilerek doğa ve insanlık yararına revize 
edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
 
Enerji bakanımız Sn. Taner Yıldız bir seminerde 
partisinin enerji politikasını açıklarken; Nükleer 
santrallerin ülke enerji ihtiyacının uzun dönemde 
% 5’ini karşılayacağını ve ülkemiz bazında 
üretilen elektrik enerjisinin % 15 kadarının 
dağıtım şebekelerinde zayiata neden olduğunu 
veya çalındığını belirtmektedir.

Sedat MISIR

ETMD / 60

Ülkemiz ve İnsanlık Açısından Hes
ve Nükleer Enerji Santrallerinin Durumu



77

Her ne kadar da elektrik enerjisinin 
en çok çalındığı Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi olarak görünüyorsa da 
bunun İstanbul dâhil ülkenin her 
yerinde alışkanlık haline geldiği 
gözlenmektedir. 

Ülkemizde nükleer santrallere 
milyarlarca lira harcanarak üretilecek 
enerjinin ihtiyacımızın sadece % 
5’ini karşılayabilecek düzeyde 
olduğu görülmektedir.
 
Yapılan edinimler, ülkemizde israfın önlenmesi 
ile elde edilebilecek elektrik enerjisinin, nükleer 
enerjiye olan ihtiyacın kat ve kat fazlasını bertaraf 
edeceğini göstermektedir. 

Nükleer santraller ile ülkenin başına 
gelecek macera ve problemler, aşağı yukarı 
batı toplumlarının her kesiminde bilinen 
gerçeklerdendir.
 
Ne hazin ki nükleer santrallerin yapımında 
ülkemizde durum, sadece “kaç Megawatt 
olsun, yapımını kime verelim”den başka bir şey 
konuşulamadığından ibarettir.

Vatandaşlara verilen demeçlerde nükleer 
teknolojiyle ülkemize ucuz, temiz ve 
sürdürülebilir enerji kaynağına sahip 
olunabileceği anlatılmaktadır.
 

* Diğer yönden ekonomik açıdan 
da ucuz olduğu söylenemez, aksine 
pahalı olduğu yapılan tespitlerim 
içerisindedir. Gerçekte bunun 
büyük bir sorun olduğundan 
bahsedilmemektedir.
 
Yapılan analizlere göre üretilen nükleer enerjinin 
1 kilowatt’ı,  kömürle üretilen enerjinin 1 
kilowatt’ından % 57 ( I.E. Agency) fazla bedele 
mal olduğu tespitlerim içerisinde olup, miadı 
dolanların sökülmesi ve nükleer atıkların 
depolanmasının (binlerce yıl)  maliyetleri buna 
eklenirse nükleer enerjinin maliyetinin hangi 
seviyelerde olduğu rahatlıkla görülebilir.
 

* Nükleer enerji temiz olmayıp 
dünyanın en kirli ve belalı enerjisi 
olduğu aşikârdır.
 Yapılan araştırmalar bir nükleer santralin ön 
hazırlıklardan sonra yedi yılda kurulabileceği 
ve 40 yıl çalıştırılabileceğini göstermekte olup, 
bu sürenin sonunda tesisin sökülerek çevre 
temizliğinin yapılmasını gerektirmektedir. 

Nükleer santrallerin sökülme ve temizlik işlerinin 
elli yılda biteceği gözlemlerim içerisinde olup, bu 
süre sonunda en kirli ve tehlikeli çöpler ortaya 
çıkmakta ve bunların muhafaza edilmesinin de 
bir o kadar da zor olacağını düşünülürken, her 
ülkede nükleer mezarlıkların inşasını mücbir 
kılmaktadır.
 

* Diğer bir yandan nükleer 
enerjinin sürdürülebilir olmadığı da 
bilinmelidir. Çünkü hammaddesi 
olan uranyum madeninin bu günkü 
kullanım hızına bakılırsa otuz yıllık 
bir süreçte ülkemizde biteceği 
bilinen gerçektir.

Yeni kaynaklar bulunsa dahi bunlar 
süreyi belki artı bir yirmi yıl daha 
uzatır ama sonuçta hammadde 
kıtlığı nedeniyle ülkeler ayrımı 
gözetilmeksizin nükleer tesisler 
kapanacak ve insanlık emsali 
görülmemiş nükleer atık sorunları ile 
boğuşacaktır.
 
Nükleer enerjinin ülkelere büyük bir bela 
getireceği söz konusudur. Birkaç ülke bu 
yanlışlığı yaptıysa bizimde yapacağımız anlamına 
gelmemelidir.

Diğer yandan HES’ler ile ilgili akarsu kaynaklarının 
yanlış bir kararla bu kapsamda acilen elden 
çıkartılması ile fakru zaruret içerisinde olan 
Doğu Karadeniz’deki köylülerimizin acılarının 
dindirilmesini de devlet büyüklerimizin tetkik 
ederek konuya müdahale etmelerini hatırlatmak 
istiyorum efendim.

Sedat MISIR ETMD / 60
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Elektrik, elektronik, kontrol, bilgisayar, haberleşme gibi isimler alan mühendislik alanlarının hemen 
tümünde ilk meslek dersleri devre teorisi ile başlamakta. Devre teorisinin temelinde ise devre elemanları 
yer almakta. Orta öğretimden başlayarak öğrenciler direnç, endüktans, kondansatör gibi elemanları 
tanımayı, seri/paralel bağlamalarla basit devreler kurmayı ve uygulanan gerilimlerin neden olduğu akan
akımları hesaplamayı öğrenmekte. 

Seri bağlı dirençlerin ve endüktansların toplam değerlerinin tek bir eşdeğer direnç ve endüktans 
şeklinde gösterildiği açık. Ancak, empedansın ne olduğu, değişik sembollerle gösterilen direnç/
endüktans/kondansatör elemanlarının fiziksel karakterleri, farklı frekanslardaki davranışları ne 
derece biliniyor? Nedir gerçekten direnç, endüktans ve kondansatör? Nedir direnç ile empedansın 
farkı? Elektrik devrelerinde ne etki yaratırlar? Öğretilenlerden farkları nedir? Bu ve benzeri soruların 
yanıtlarının önemli olduğu mühendislik alanlarının başında EMC mühendisliği gelmekte. Gelin bu 
elemanları ayrıntılı inceleyelim.

Elektrikte devre modelinde temel eleman olarak kullanılan direnç, endüktans ve kondansatörün 
sembolleri ve model denklemleri Şekil 1’de gösterilmekte (=2πf açısal frekans olmak üzere).

Uygulamada tipik direnç, endüktans ve kondansatör değerleri olarak 100-106 Ω (kΩ’lar dan MΩ’lara), 
100-10-3 Henry (mH’ler), 10-3-10-12 Faradlar (μF’lardan pF’lara) kullanılmakta. DC gerilimler için 
kısaca Ohm yasasının (V = RI) geçerli olduğu direnç elemanı, uçlarına uygulanan gerilimle doğru 
orantılı bir akım akıtan eleman olarak tanımlanmakta. 

AC devrelerinde, Z eleman empedansı olmak üzere, bu eşitlik V=ZI şeklini almakta. Sarım şeklinde 
iletkenlerden oluşturulan endüktans DC gerilimler için kısa devre (KD) etkisi yaparken, paralel 
iletkenlerden oluşan kondansatör ise açık devre (AD) etkisi yaratmakta. Şekildeki AC işaretler için 
tanımlanan empedans denklemlerinden de bu özellikler açıkça görülmekte (DC, frekansın, dolayısıyla 
açısal frekansın sıfır olması demek, =0). 

Oysa her iki eleman da AC işaretler için sıfırdan farklı bir değer almakta. Bu özellikler her iki elemanın 
da bir devreye seri/paralel bağlanarak DC/AC filtresi gibi kullanılabileceğini hemen göstermekte. 

Şekil 2’de ideal elemanların frekansa göre devre davranışları gösterilmekte.

Şekil 1: Devre elemanları, birimleri, semboller ve ideal AC modelleri (V=ZI)
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Şekilden görüldüğü gibi, bir devrede giriş/çıkış arasında sadece AC işaretlerin iletilmesi, DC’nin 
süzülmesi istendiğinde, bir kondansatörün araya paralel bağlanması yeterli olmakta. Tersine, sadece 
DC ve alçak frekansların iletilmesi istendiğinde araya seri bir endüktansı iş görmekte. Endüktans ve 
frekans değerlerine bağlı olan bir kesim frekansından ötesini geçirmez, hızla zayıflatır. Bu iki elemanın 
birlikte kullanılması ise band geçiren veya band söndüren karakteristikler elde edilmesine yol açmakta. 
Basit devre elemanlarıyla elde edilen bu tip filtrelerin Şekil 2’de verilen davranışları ideal durumu 
yansıtmakta. Uygulamada bu davranışlar belli bir frekanstan sonra tamamen farklılaşmakta. Temel 
neden elemanların Şekil 1’de verilen modellerinin uygulamada ancak belli koşullar altında geçerli 
olması. Gelin bu temel elemanların uygulamada kullanılabilecek daha gerçekçi modellerine göz atalım. 
Gerek direnç gerekse endüktans iletken tellerle oluşturabilmekte, o nedenle, önce iletken tellerden söz 
etmekte yarar var:

İletken tel özellikleri
Direnç, endüktans ve kondansatör gibi temel devre elemanları belli uzunluklarda tel parçaları içermekte. 
Direnç ve endüktans doğrudan iletken tellerden oluşturulurken, kondansatörlerde –en azından- bağlantı 
uçları olarak iletken teller bulunmakta. RF bölgesinde iletken tellerin davranışları büyük oranda telin 
çapına ve uzunluğuna göre değişmekte (RF -radio frequency- kHertz’lerden GHertz’lere kadar geniş bir 
frekans bölgesine verilen ad). Tablo 1’de AWG (American Wire Gauge) standartlarına göre tel çapları yer 
almakta. Görüleceği üzere her altı AWG numarasında bir tel çapı iki katına çıkmakta.

Tablo 1: AWG Standartları ve tel çapları (1 mil = 10-3 inch = 2.54 10-3 cm)

Şekil 2: RLC elemanlarıyla gerçeklenene temel filtreler ve ideal davranışları
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İletken bir telde DC ve alçak frekanslarda akım (elektrik yükleri) telin kesitine yayılmış olarak iletilmekte. 
Frekans yükseldikçe yükler tel kesitinde yüzey doğru hapsolmaya başlamakta. Deri etkisi denen bu 
olayda yüzeydeki yük yoğunluğunun 1/e (% 37) ye düştüğü derinliğe deri kalınlığı adı verilmekte. Deri 
kalınlığı ile göstermekte ve (=2πf, İletkenlik [S/m], μ manyetik geçirgenlik [H/m] olmak üzere)

denklemi ile hesaplanmakta. Denklemden görüleceği üzere mükemmel iletkenlerde ya da frekans 
sonsuza giderken deri kalınlığı sıfıra gitmekte. Örneğin iletkenliği =5.8107 [S/m] olan bakırın deri 
kalınlığı şebeke frekanslarında (50 Hz) 1 cm’ye yakın iken 1 MHz’de bu değer 0.007 cm’ye inmekte. 
Elektromanyetik dalgaların cisimlere bir miktar nüfuz edebilmekte. Deri kalınlığının azalması (akım akan 
tel kesitinin azalması) empedansın artmasına yol açmakta. 

Endüktans etkisi
Akım akan bir iletken telin etrafında manyetik alan oluşur. Eğer bu AC bir akım ise telin uçlarında akımın 
değişimine tepki gösteren bir gerilim oluşur; buna telin endüktans etkisi denir. Bu özellikli elemanlara 
da endüktans elemanı adı verilir. Uzunluğu l, çapı d olan düz bir iletken telin endüktansı yaklaşık olarak 
iletken cisimlere nüfuz edememeleri bu nedenle. Oysa, mükemmel olmayan iletken

denkleminden hesaplanabilir. Örneğin, 1.2 cm uzunluklu AWG 14 telinin endüktans değeri yaklaşık 
8.6 nH olarak hesaplanmakta. Aralarındaki uzaklık b olan paralele iki iletkenden oluşan iletim hattının 
(Şekil 3) endüktansı ise

denkleminden hesaplanabilir. Örneğin, 1.2 cm uzunluklu AWG 14 telinin endüktans değeri yaklaşık 
8.6 nH olarak hesaplanmakta. Aralarındaki uzaklık b olan paralele iki iletkenden oluşan iletim hattının 
(Şekil 3) endüktansı ise 

Kapasitif etki
Zıt elektrik yüklü (Q) ve birbirine paralel iki iletken arasında elektrik alan (potansyiel farkı V) oluşur. Bu 
etki iletkenlerde biriken yüke, iletken kalınlığına, aradaki mesafeye ve iletken arasına konan dielektrik 
malzemeye göre değişmekte (Şekil 3). Bu elemana kondansatör, bu etkiye de kondansatorün sığası (C 
= Q/V) adı verilmekte. Çapları d, aralarındaki mesafe b olan iki AWG iletkeniyle oluşan kondasatör etkisi
yaklaşık olarak

olarak elde edilebilir.

şeklinde hesaplanır.

Şekil 3: İki iletkenli hat modeli (tel çapı d, teller arası uzaklık b)
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Verilen (3) ve (4) denklemlerinde telin uzunluğu l, çapı d ve aralık b birim olarak (1 m) alındığında L 
= μ , C = çıkmakta. Bu ise dielektrik katsayısı ve manyetik geçirgenliği farklı bir yorumla tanımlamaya 
olanak sağlamakta. Görüldüğü gibi, düz bir tel parçasının bile bir direnç etkisi yanında endüktans 
(manyetik enerji depolama) ve kaondansatör (elektrik enerjisi depolama) özellikleri söz konusu. Bu 
nedenle, Şekil 1’de temel devre elemanları için verilen modellerin ideal davranışları modellediği 
unutulmamalı. Uygulamada kullanılan modeller ise oldukça farklı.

EMC açısından bir kaç pratik bilgiyi yinelemekte yarar var:

•  Genelde 10-15 kHz’in üstündeki frekanslarda iletkenler direnç (kayıp) özellikleri yanında endüktans  
 etkisi de göstermeye başlar.
•  İletken bir tel ya da mikroşerit hatlarda haberleşme (RF) frekanslarında kabaca 7-8 nH / cm  
 endüktans değeri kullanılabilir. Bu ise, örneğin, 2.5 cm telin 1 MHz frekansında Z=j12 Ω empedans  
 etkisi göstereceğini ortaya koymakta.
•  Tel sarımlı endüktanslar genelde 50 MHz’e dek kullanılabilir. Sarımlar arası kaçak sığa nedeniyle  
 rezonans etkileri oluşmakta ve rezonans frekansı kabaca (L μH olmak üzere) MHz cinsinden f 200 /  
 L 0 = şeklinde hesaplanmakta.
•  EMI ferritlerinden oluşturulan endüktanslar yüksek frekanslarda rezistif özelikle kazanmasına karşın  
 10 MHz – 1 GHz arası kullanışlı. Ancak çekirdek doymasına dikkat etmek gerek.
•  Yüzey montajlı ve lehimli kondansatörlerde endüktans değerleri, sırasıyla, L= 0.4 nH/cm ve L= 8  
 nH/cm alınabilir.
•  Alüminyum elektrolitik, kağıt, mika ve seramik kondansatörler, sırasıyla 100 kHz, 5 MHz, 500 MHz  
 ve 1 GHz frekanslarına kadar kullanılabilir.

Gerçekçi RLC modelleri
Basit bir direnç elemanının uygulamadaki davranışlarını daha gerçekçi açıklayan bir
modeli Şekil 4’te resmedilmekte. R değerindeki direncin gerçek hayattaki etkisi L
değerinde iki seri endüktans ve C değerinde paralel bir kondansatörden oluşan bir
devre ile modellenmekte.

Bir kondansatör yüksek frekanslara doğru gidildiğinde bağlantı ve lehim noktalarındaki istenmeyen 
kaçak etkiler nedeniyle seri bir LC devresi gibi davranır.

Yani hiçbir basit devre elemanı yüksek frekanslarda sadece kendisinden beklenen etkiyi gösteremez. 
Kondansatörün bir gerçekçi modeli ise, Şekil 5’te gösterildiği gibi, paralel iletkenler arasındaki kayıpları 
temsil eden bir paralel direnç ile bağlantı kayıplarını modelleyen seri birer direnç ve endüktanstan 
oluşmakta.

Şekil 4: Direnç (R) elemanı ve yüksek frekans eşdeğeri
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Bir endüktans, yine yüksek frekanslarda bağlantı noktaları arasında oluşan kaçak kapasite etkileri 
nedeniyle paralel LC devresi gibi etki yapar. Endüktansın bir gerçekçi modelinde ise Şekil 6’da 
gösterilen ve iletken kayıplarını temsil eden seri bir direnç ile sarımlar arasında oluşan kapasitif etkileri 
modelleyen bir paralel kondansatörden oluşmakta.

Temel devre elemanlarının verilen eşdeğer modellerine ait tipik davranışlar Şekil 7’da gösterilmekte.

Bu davranışlar eşdeğer empedansın basit bilgisayar programlarıyla hesaplanarak frekansa göre 
çizdirilmesiyle elde edilebilir. Matlab kullanılarak hazırlanan ve Şekil 4’teki eşdeğer direnç modelini 
kullanan bir örnek program Tablo 2’de listelenmekte.

Şekil 5: Kondansatör (C) elemanı ve yüksek frekans eşdeğeri

Şekil 6: Endüktans (L) elemanı ve yüksek frekans eşdeğeri

Şekil 7: R,L,C elemanlarının gerçekçi davranışları
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% Program : LS_RLC.m Yazar : Levent Sevgi, Tarih : Ocak 2005
% Amaç : RLC elemanlarının yüksek frekans karakteristiklerini elde etmek
%============================================================
Clc ; clear all
fmin = input (‘Minimum frekans [MHz] : ‘); fmax = input (‘Maksimum frekans [MHz] : ‘);
fprintf(1,’AWG (American Wire Gauge) Sistem değerleri\n’);
fprintf(1,’===========================================\n’);
fprintf(1,’ \n’);
fprintf(1,’AWG 50 (1 mil diameter)\n’); fprintf(1,’AWG 44 (2 mil diameter)\n’);
fprintf(1,’AWG 38 (4 mil diameter)\’); fprintf(1,’AWG 32 (8 mil diameter)\n’);
fprintf(1,’AWG 26 (16 mil diameter)\n’); fprintf(1,’AWG 20 (32 mil diameter)\n’);
fprintf(1,’AWG 14 (64 mil diameter)\n’); fprintf(1,’ \n’);
awg = input (‘Direnç tel çapı [mil] : ‘);
fprintf(1,’ \n’);
rr = input (‘Tasarlanan direnç değeri [Ohm] : ‘);
len = input (‘Direnç uzunluğu [cm] : ‘);
cr = input (‘Bağlantı kaçak kapasitesi (1 - 20) [pF] : ‘); cr=cr*1e-12;
awg=awg*2.54e-3; % 1 mil = 0.001 inch = 2.544e-3 cm
% Verilen uzunluktaki telin mikroHenry cinsinden endüktans değeri
lr = 0.002*len*(2.3*log10(4*len/awg-0.75));
fprintf(1,’Telin mikroHenry cinsinden endüktans değeri = %f \n’,lr);
lr=lr*1e-6; nn=500; df=(fmax-fmin)/nn;
for k=1:nn
f(k) = (fmin+(k-1)*df);
omega = 2*pi*f(k)*1e6;
ZL = i*omega*2*lr; ZR = rr; ZC = -i/(omega*cr);
zt(k) = (ZR+ZL)*ZC/(ZR+ZL+ZC);
end
plot(f,abs(zt))
title(‘Frekans ile Esdeger Empedans degisimi’,’Fontweight’,’bold’)
ylabel(‘|Esdeger Empedans| [Ohm]’,’Fontweight’,’bold’)
xlabel(‘Frekans [MHz]’,’Fontweight’,’bold’)
% -------- End of the Program ----------

Bu tabloya göre AWG 14 tipi bir iletkenden yapılmış, 1.27 cm uzunluğunda ve 10 kΩ değerinde bir 
direncin Şekil 4’teki modele göre oluşan empedansının (kaçak kondansatör sığasının 0.5 pF alınması 
durumunda) frekansla değişimi Şekil 8’de gösterilmekte. Görüldüğü üzere 100 MHZ frekansında 10 kΩ 
değerindeki direnç yaklaşık 4 kΩ değerinde bir empedans etkisi yaratmakta.

EMC denince ilk göz önüne alınması gereken konu gerçek dünyanın modellerden çok farklı olduğu. 
Temel RLC devre elemanlarının bile ideal davranışlarından bu kadar sapabilmesi karşısında bu 
elemanlardan onlarca, yüzlerce kullanılarak gerçeklenen devrelerin davranışlarındaki karmaşıklığı 
kestirmek zor olmasa gerek. Kabuller, varsayımlar, basitleştirmeler altında ortaya atılan modellerden 
yola çıkarak yapılan mühendislik hesaplarını genel/geçer kurallar ve modellermiş gibi kullanmaya 
kalkanlardan olmayın ve olanlardan da lütfen sakının!
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ...

Tablo 2: LS_RLC.m Matlab programı

Şekil 8: 10 kOhm’luk direnç elemanının frekansla empedans değişimi
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Enerji dağıtım firmaları tarafından sanayideki 
elektrik kullanıcılarına reaktif güç kompanzasyonu 
tesisi yapmak yasa ve yönetmeliklerle zorunlu 
hale getirilmiştir. Aksi takdirde kullanıcılar, 
bir ölçüm periyodu boyunca sayaç tarafından 
kaydedilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye 
oranı %20’yi, kapasitif reaktif enerjinin aktif 
enerjiye oranı %15’i geçerse, reaktif enerji için 
bedel ödemek zorunda kalırlar. 

Yük tipinin belirlenmesi
Tesislerde kullanılan elektriksel cihazların 
çoğunluğu, çalışmaları esnasında aktif enerjiye 
ilave olarak bir de reaktif enerji tüketirler. Bu 
reaktif enerji, yük tipine bağlı olmak üzere 
endüktif veya kapasitif karakterde olabilir. 
Endüktif yüklere örnek olarak basit bir asenkron 
motoru, kapasitif yüklere örnek olarak ise düşük 
yüklü bir UPS cihazını gösterebiliriz. 

Sanayi tesislerinde ve fabrikalarda yük 
karakteristiği çoğunlukla endüktif-reaktif 
olarak görünür. Bunu sebebi fabrikalarda 
çalışan cihazların önemli bir kısmı motor veya 
transformatör türevi cihazları içermesidir. Bunun 
dışında balastlı deşarj lambaları, endüksiyon 
ocakları, bazı sürücü yükleri de endüktif reaktif 
güç tüketir. Bu nedenle, sanayi tesislerinde 
tüketilen endüktif reaktif gücün kompanzasyonu 
kapasitif reaktif güç tüketen kondansatörler ile 
yapılır. 

Kapasitif reaktif güç karakteristiği gösteren 
tesislerde kompanzasyon için ise endüktif reaktif 
yük tüketen reaktörler kullanılır. 

Güç faktörünün belirlenmesi & 
kestirimi
Sanayi tesisinde fabrikanın tipine bağlı olarak 
çeşitli yükler bulunur. Bu makinaların bir kısmı 
sürücüler vasıtasıyla devreye girip çıkarken, bir 
kısmı ise direkt şebekeye bağlanır. 

Her yükün tüketimine bağlı olarak bir cosϕ değeri 
vardır. Bu değer, direkt yol verilen bir büyük güçlü 
asenkron motor için 0,80 – 0,85 aralığında iken, 
yeni nesil sürücü ile yol verilen bir motor için 
0,95 – 0,99 aralığındadır. Tesiste faturaya esas 
bir adet sayaç ve ölçüm noktası bulunduğundan, 
tesisteki yüklerin teker teker cosϕ değerleri değil, 
tesisin eşdeğer cosϕ değeri önemli olmaktadır. 
Tesisin sayaç üzerinden görünen cosϕ’si yük ve 
çalışma durumuna bağlı olarak değiştiğinden, bu 
değişime ayak uyduracak güç ve hassasiyette bir 
kompanzasyon sistemi tasarlamak önemlidir.

Yük başına münferit kompanzasyon, tesis 
kablo ve bara yüklenmesi ve kayıplar açısından 
teknik olarak en doğru çözümdür. Ancak birçok 
trafoya sahip sanayi tesislerinde binlerce 
farklı reaktif güç tüketicisi cihaz bulunacaktır. 
Bunların her birine ayrı ayrı kondansatörler ile 
kompanzasyon yapmak, hem maliyet açısından, 
hem bakım ve işletme açısından, hem de arıza 
kontrolü ve giderimi hızı açısından uygun ve 
ekonomik değildir. Bu nedenle, yük değişimini 
merkezi olarak görecek ve her trafo sekonderine 
uygulanacak merkezi otomatik kompanzasyon 
sistemleri ile kompanzasyon yapmak, uygun bir 
çözüm olacaktır.
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Sanayide üretim yapan bir fabrikanın kompanzasyon 
sisteminin gücünü öngörürken, tesisin cosϕ1 
(kompanzasyon devre dışı iken sayaç tarafından 
görünen cosϕ) değerini belirlemek gerekir. Eğer 
yükler adetsel olarak az sayıda ve elektriksel 
verileri biliniyorsa, formül üzerinden hesaplanarak 
ihtiyaç duyulacak net reaktif güç bulunabilir. Ancak 
dağınık, çok sayıda ve farklı güçlerde yüklerin 
olduğu tesiste bunu yapmak oldukça güçtür. Bu 
sebeple tesis tipine göre bazı kestirimler yapmak 
gerekecektir. Kestirim yaparken, en kötü koşulları 
(şebekeden maksimum reaktif güç çekilmesi 
durumu) dikkate almak gerekecektir. Trafo gücüne 
göre kompanzasyon yapmak, trafo %100 yüklü 
olmasa bile takip eden senelerde yeni eklenecek 
yüklerin de kompanzasyonunu sağlayabilmek 
adına yararlı olacaktır. Elbette yük artırım ihtimali 
olmayan prosesler için bu yatırımı yapmanın 
anlamı yoktur. Bu durumda, örneğin 1600kVA 
büyüklüğündeki bir tesisin, cosϕ1 değerini 0,80 
olarak kabul edersek, hedef cosϕ değerini 1,00 
seviyesine çıkarmak için gerekecek reaktif güç 
miktarı ilgili formüle göre 960 kVAr olaraktır. 

Bu güç ile 0,80 ile 1,00 arasındaki değişen tüm 
yük koşullarında kompanzasyon sistemi cevap 
verebilecektir.  Kademe hassasiyeti olarak ise 
1600 kVAr bir trafo sekonderine uygulanacak 
kompanzasyon sisteminin en küçük kademesinin 
12,5 – 25 kVAr aralığında olması yeterlidir. Daha 
küçük kademeler koymak, teorik açıdan daha 
hassas bir kademe tasarımı gibi görünse de, akım 
trafosu üzerinden bilgi alarak anahtarlama yapan 
reaktif güç kontrol rölesinin görebileceği minimum 
akım seviyesi sınırlı olduğundan pratikte işlevsiz 
olacaktır. 

Harmoniklerin değerlendirilmesi ve 
filtre seçimi
Harmonikler, yarıiletken elemanların yaygınlaşması 
ile elektrik tesislerinde giderek artan bir problem 
kaynağı olmaya başlamıştır. Tesisteki tüm cihaz ve 
sistemlere olduğu gibi, kompanzasyon sistemine 
de ciddi bir bozucu etkisi olan harmonikler 
konusunda önleyici çözümler geliştirmek tesis 
sağlıklı çalışması açısından çok önemlidir. 

Kondansatör, normalde lineer devre elemanıdır 
ve şebekeden harmonikli akım çekmez. Ancak, 
bozucu yüklerin olduğu, harmonikli akımların 
ve harmonik gerilimlerinin bulunduğu sistem 
içerisindeki kondansatör, harmoniklerden ciddi 
miktarda etkilenir.  

Kondansatör düşük empedanslı bir sistem 
elemanıdır. Frekansın artması kondansatör 
empedansında düşüşe neden olacaktır. Örneğin, 
50 Hz şebeke frekansında 10Ω olan kondansatör 
empedansı, 5. Harmonik bileşeninin frekansı olan 
250 Hz için beş kat azalacak ve 2Ω olacaktır. Buna 
göre kondansatörler, yüksek frekanslı harmonik 
bileşenlerine düşük empedans gösterirler. 

Kondansatörler, empedansları nedeniyle 
sistemdeki bozucu yükler tarafından yaratılan 
harmonikleri üzerlerine çekmeye yatkındırlar. 
Üzerine temel şebeke frekansı ile beraber harmonik 
akımları da çeken kondansatörün rms akımı artacak 
ve hem elektriksel hem mekanik olarak zorlanmaya 
başlayacaktır. Bu artış için IEC 60831 standardı bir 

sınır belirlemiştir ve tüm kondansatör üreticileri 
kondansatörlerini nominal akımının %30 fazlasına 
(8saat/24saat) dayanacak şekilde üretmektedir.  
Kondansatörlerin harmoniklerle olan ilişkisinin bir 
diğer ayağı ise rezonans problemidir. 

Transformatör, motor gibi endüktif reaktif karakterli 
yüklerin kullanıldığı sistemlerde kullanılan 
kondansatörler, bu yüklerle seri ve paralel 
rezonans ihtimalini doğururlar. Bunu engellemek 
adına çıplak kondansatörler yerine seri reaktörler 
ile donatılmış kondansatörler ile kompanzasyon 
yapmak uygun olacaktır. 

Sanayi tesislerde genellikle 6-darbeli sürücüler 
kullanılır, 3 ve 3’ün katı harmonikler trafo bağlantı 
grubu nedeniyle görülmezler. Bu sürücüler, yapıları 
gereği 5. ve 7. Harmoniklerden başlayarak 11., 13., 
17., 19. harmonikleri üretirler. 

Bu nedenle, en düşük bileşen olan 5. Harmonik 
frekansı olan 250Hz ve üzerindeki harmonikleri 
kondansatör üzerine çekmemek adına, düşük ayarlı 
(de-tuned) bir filtre ile sistemi donatmak, hem 
kondansatör ömrü açısından hem de rezonans 
riskini kaldırması açısından faydalı olacaktır. 
Piyasada en yaygın olarak kullanılan akord frekansı 

189Hz (p=7%) olmakla beraber, 210Hz (p=5,67%), 
215Hz (p=5,41%) ve monofaze/difaze yüklerin 
olduğu tesisler için 134Hz (p=14%) ‘dir. 

Anahtarlama tipinin belirlenmesi
Bir diğer tasarım bileşeni ise anahtarlama 
tipidir. Kontaktörlü veya tristörlü kompanzasyon 
sistemleri yaygın olarak kullanılmaya devam 
etmektedir. Buradaki kilit nokta, yük değişim 
hızıdır. Eğer tesisteki yük değişim hızı saniyelerle 
ifade edilebilecek şekilde hızlı değişiyorsa (ki bu 
vinçler, punta kaynak makinaları ve diğer darbeli 
yüklerin çok fazla olduğu tesislerde görülür) tristör 
anahtarlamasını tercih etmek doğru olacaktır. 

Ancak yük değişim hızı dakikalar ve on-dakikalar ile 
ifade edilecek şekilde değişiyorsa, konvansiyonel 
kontaktörlü bir kompanzasyon sistemi yeterli 
olacaktır.

Soğutma donanımı seçimi
Sanayi tesisleri, tesis tipine bağlı olmak 
üzere genellikle yüksek sıcaklıklarda çalışılan 
ortamlardır. Elektriksel kabinlerin bulunduğu 
odalardaki iklimlendirme de önemlidir. 
Kompanzasyon panoları, içerisindeki kondansatör, 
bara, anahtarlama elemanı, kablo, reaktör gibi 
elemanların kayıpları nedeniyle ısınır. 

Bu ısıyı tahliye etmek gerekecektir, aksi takdirde 
pano içerisindeki ekipman ömrü ciddi oranda 
azalacaktır. İyi bir soğutma sistemi tasarımı, 
mekanik tasarım ve simülasyon programları ile 
mümkün olmaktadır. Pano içerisindeki cihazların 
kayıpları, panel boyutu, ortam sıcaklığı, istenen IP 
koruma sınıfı, deniz seviyesinden yükseklik gibi 
kriterlerin girdi olarak kullanıldığı bu programlar, 
kullanılması gerekli olan fan/klima sistemlerinin 
mekanik değerleri hakkında bilgi vererek sistemin 
sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. 
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Klasik endüstriyel kontaktörlerden işlev anlamında bir farkı bulunmayan ama özel iç yapısı sayesinde 
çekme ve bırakma anında sessiz çalışan yeni nesil sessiz kontaktörler ile tüm uygulamalarda çözüm 
sağlanır.

Otel, hastane, okul ve ofis gibi sessizliğin önemli olduğu alanlardaki ihtiyaca 
yönelik olarak sessiz kontaktörler tasarlanmıştır. Bilindiği gibi, klasik tüm 
kontaktörler çekme ve bırakma anında rahatsız edici bir ses oluştururlar. Bazı 
pano uygulamalarında kontaktörler yaşam alanlarına çok yakın bulunmakta 
ve kontaktörün çekme ve bırakma anında çıkan sesi insanlar için rahatsız 
edici olabilmektedir. Modüler kontaktörlerin artık konutlarda da kullanılmaya 
başlanıldığı düşünüldüğünde daha sessiz çalışan bir kontaktörün gerekli 
olduğu açıktır.
Sessiz tip kontaktörler sessiz çalışma özelliğinin yanı sıra, modüler yapıda olmasıyla birçok avantaj 
sağlamaktadır. Ürün, otomat rayına montajlanabilir ve rayın kullanıldığı her alanda rahatlıkla 
kullanılabilir. Ayrıca 16A’den 63A’e kadar nominal akım taşıma kapasiteli, 24V veya 230V bobinli 
modüler tip (raya montaj) kontaktörler ürün portföyünde bulunmaktadır.
 
Özellikleri
 
• 25A akım taşıma kapasitesi
• 2NA veya 4NA kontak yapısı (2 normalde açık veya 4 normalde açık kontaklı)
• 230V bobinli
• Küçük boyutlara sahip olup 2 açık kontaklı ürün 1 modül (1sigorta eni) genişlikte olup 4 açık  
 kontaklı ürün 2 modül (2 sigorta eni) genişliktedir.
• EN 61095 / NFC 61-480 – CEI 61095standartlarına uygundur
• Sigorta baralarına uygun fiziki yapı
• Rohs direktiflerine uygun yapı
• Halojen free malzeme
• - 40°C / + 70°C derece stoklama sıcaklığı 
• Alev iletmeme özelliği 
• Kontaklarından AC yada DC akım taşımaya uygundur
• 50/60Hz çalışma frekansı
• Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp 4KV
• İzolasyon gerilimi 4000V 
• Ses seviyesi1 cm den ≤30 dB 
• Elektromanyetik ürün yapısı
• Pano ortamına uygun ürün rengi
• Ürün üzerinde çıkmaz lazer işaretleme
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Süleyman ÖZDAL
Legrand Elektrik
San. A.Ş.
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36 kV ‘a kadar                          
HARMONİK  FİLTRE  DİRENÇLERİ      (R) 
HARMONİK  FİLTRE  REAKTÖRLERİ (L) 
HARMONİK  FİLTRE  KONDANSATÖRLERİ (C) 

  

                                                                                                  

   
                                                                                                              

   - Metalurji endüstrisinde ark ocaklarının          
     oluşturduğu harmoniklerin güç kondansatörleri    
     üzerinden filtre edilmesinde 
  - DC enerji naklinde AC / DC  –  DC / AC inverter-  
     konverter merkezlerinde  

    * 100  H’ den küçük endüktanslı 
    * Harici veya dahili  
    * Paslanmaz çelik veya galvanizli sac kabinli 
    * Kuru tip 
    * Montaj yerine bağlı olarak yanyana veya dikey montaja  
      uygun  
    * -40˚C / +55˚C ortam sıcaklıklarında kullanılabilirlik 
    * Tabi hava soğutmalı  
    * Yüksek kirlilik seviyeleri için özel imalat  
      R1 ; R2 ; R3    :  Harmonik Filtre Direnci 
       L1 ;  L2 ; L3     :   Harmonik Filtre Reaktörü 
       C1 ; C2 ; C3    :   Kompanzasyon Kondansatörü 

       www.hilkar.com 
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Push-in bağlantılı yüksek akım 
klemensleri
Günümüzde 95-mm² kesitli klemenslerin 
çoğu vidalı veya pabuç bağlantılıdır. Ancak 
vidasız bağlantı teknolojisine artan bir talep 
söz konusudur. Diğer hiçbir bağlantı teknolojisi 
push-in sisteminin avantajlarına sahip değildir. 
Artık 95 mm² ye kadar yüksek akım klemensleri 
de bu avantajlara sahiptir (ana resim).

Vidalı bağlantı dünyanın bir numaralı bağlantı 
teknolojisidir. Bu çok yönlü bağlantı tüm pazar 
ve endüstri kollarına yönelik olarak her kesitte 
mevcuttur. Birçok endüstri kolu güvenlik söz 
konusu olduğunda kanıtlanmış teknolojileri 
tercih ederek tutucu davranmaktadır. Ancak her 
gün yeni teknolojiler gelişmekte ve geleneksel 
ürünlerin cevap veremediği durumları 
çözmektedir. Hannover Fuarında 95 mm² kesite 
kadar kabloların takılabildiği ilk push-in klemens 
pazara tanıtılmıştır.

Push-in klemensler kontrol kablajında düşük 
ve orta güç aralığına hitap eder ve mükemmel 
bir kullanım kolaylığı sağlar. Bu yeni bağlantı 
teknolojisi 0.25 mm² kadar küçük kesitli 
klemenslerin bile aletsiz bağlanabilmesini sağlar. 
Bu sistemin avantajları dar alanlarda veya kablo 
erişiminin zor olduğu yerlerde ortaya çıkar. 

Bağlantı, klemense entegre bir butonla açılır. 
Kazara temasa karşı koruma, zengin etiketleme 
seçenekleri ve kullanım kolaylığı push-in 
klemenslerin en önemli özellikleridir.

Push-in bağlantı teknolojisi 
popülerlik kazanıyor
Operasyon noktası ve iletken takma görsel 
ve fiziksel olarak ayrılmıştır, böylece iletkenin 
yanlış yere takılması önlenmiş olur. Bağlantının 
sağlanması için iletkenin basitçe itilmesi yeterlidir. 
Push-in teknolojisinin sahip olduğu avantajlar 
düşünüldüğünde, yüksek güç seviyelerinde 
büyük kesitli kablolarla kullanılması mantıklıdır. 
PT Power 95 tipi yeni klemens yaylı bağlantı 
prensibine sahiptir. Terminal başına iki çok 
dayanıklı yay bacağı kabloyu iletken bakır profile 
doğru bastırır. Push-in klemensler kullanılırken 
kablo bağlantı noktasına alet kullanmadan 
takılabilir. Alternatif olarak, klemens üzerindeki 
renkli kol çevrilerek de bağlantı sağlanabilir. 
Kolu hareket ettirmek için standart bir tornavida 
yeterlidir. Kol çevrildiğinde yayı büyük bir güçle 
sıkıştıran mekanizma harekete geçer (Şekil 1). 
Belirlenmiş kilitleme konumları anahtarlama 
durumunu gösterir. Aynı kol kabloyu çıkarmak 
için de kullanılır. Bağlantı noktası açıldığında tüm 
yay elemanlarının gerginliği kaybolur, herhangi 
bir yaralanma ihtimali kalmaz.

Gordon BUSCH ETMD / 60

Küçük Klemens
Büyük Etki

Product Marketing, 
Industrial Connection 
Technology, Phoenix 
Contact GmbH & 
Co. KG, Blomberg, 
Germany

Push-in bağlantı 
çözümleri birçok 
avantaja sahiptir, 

artık bu teknoloji 95 
mm² kesite kadar 

yüksek gerilim 
klemenslerinde de 

kullanılmaktadır.
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Kablolar, vidalı klemenslerde olduğu gibi 
montajdan sonra dikey olarak yönlendirilir. 
Büyük kesitlerde eğilme yarıçapının oluşması 
çok büyük kuvvet gerektirir ve pratik değildir. 
Dikey düzenleme kablo girişini kolaylaştırır ve 
kablo yuvası V profil şeklinde tasarlanmıştır. 

Bu vidalı klemenslerin kendini kanıtlamış 
tasarımıdır. Kesitten bağımsız olarak kablonun 
bağlantı noktasında optimum şekilde 
ortalanmasını sağlar. Büyük, stabil, üç noktadan 
montaj yapısı titreşime karşı koruma yüksek 
koruma ve ideal iletim özellikleri sağlar.

Potansiyel dağıtımı ile genişleme
PTPOWER 95 tüm yüksek akım uygulamalarında 
kullanılabileceği gibi, makine ve tesislerde, 
enerji sektöründe, trafo imalatında, rüzgar ve 
güneş santrallerinde besleme girişi olarak da 
kullanılabilir. 1500 V IEC ve 1000 V UL nominal 
değerlerine sahip olan ürün bu uygulamalara 
mükemmel uyum sağlar. 232 A nominal 
akım 95 mm² bakır kablonun anma akımına 

karşılık gelmektedir. PTPOWER 95 kullanımda 
esneklik sağlaması için geliştirilmiştir. Bu 
sayede birkaç saniyede potansiyel dağıtıcısına 
çevrilebilmektedir. Yandan takılabilen ek 
bağlantı klemensleriyle her klemens için 
dört ilave bağlantı noktası oluşturulabilir. 16 
mm² ye kadar kablo takılabilen bu ek bağlantı 
klemensleri, klemensin genişliğiyle uyumludur. 
İki tarafa da kenetlenebilir yapıdadırlar. Ek 
bağlantı klemensleri de push-in yapısındadır. 
Klemens ve ek bağlantı klemensleri montaj 

konumlarından bağımsız olarak basit şekilde 
test edilebilir çünkü klemensin ortasında 
dokunma emniyetli 4 mm’lik test bağlantısı 
sunulmaktadır. Ek bağlantı klemensinin yan 
kısmında ise test probları veya fişleri için 2.3 
mm çaplı yuvalar mevcuttur. Geniş etiketleme 
alanı bağlantı noktası ve ek bağlantı noktasının 
açıkça tanımlanabilmesini sağlar. Güç tarak 
köprülerle yatay olarak dağıtılabilir; temas 
kablo sıkıştırma bölgesinde gerçekleşir (Şekil 
2) Köprünün V yapısında olması sayesinde 
köprü takılıyken bile 95 mm² kesit alanı 
korunmuş olur. Ek bağlantı klemensleri 
klemensin gövdesine kilitlenebilir, yanlışlıkla 
temasa karşı izole edilmişlerdir.

Her pano tasarımına uygun
PTPOWER 95 genellikle 35-mm standart raya 
monte edilir. Saca direkt monte edilebilen 
flanşlı tipleri de mevcuttur. Bu versiyonlar 
vidalanabilir flanşlara sahiptir (Şekil 3) ve 
tüm panolara uyum sağlarlar. Güç klemensleri 
mevcut yer durumuna ve kablo geçişlerine bağlı 
olarak yan duvara, pano zeminine veya montaj 
plakasına istenen şekilde takılabilir. Seri, flanşlı 
tek klemens çözümlerine ek olarak tek veya 
üç fazlı devreler gibi standart uygulamalar 
için klemens blokları da içermektedir. Tüm 
pazarlarda ihtiyaç duyulabilen UL, CSA, SCCR 
gibi onayları almak için gerekli çalışmalar şu 
sıralarda yürütülmektedir. IEC Ex gibi proses 
teknolojisine yönelik onaylar, offshore gemi 
imalatı onayları ve trafik mühendisliği için EN 
50155 onayları da bunları takip edecektir.

ETMD / 60Gordon BUSCH
Product Marketing, 
Industrial Connection 
Technology, Phoenix 
Contact GmbH & 
Co. KG, Blomberg, 
Germany

Özel çelik alaşım yaylar 
iletkeni bakır akım 
barasına doğru bastırır; 
egzantrik kelepçe iletkeni 
gevşetir ve emniyetli 
şekilde son noktada tutar.
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Push-in bağlantı teknolojisi
Push-in bağlantı teknolojisi hem tek telli hem de yüksüklü veya uçları mühürlü 
çok telli iletkenlerin direkt bağlantısını sağlar. PT serisi ürünler son derece 
düşük takma kuvveti gerektirmektedir. Böylece pano kablajı çok hızlı şekilde 
yapılabilmekte ve  0.25 mm² lik çok ince telli iletkenler bile alet kullanmadan 
bağlanabilmektedir. Push-in teknolojisi birçok pano tipinde, saha kablajında 
ve otomasyon alanında ideal bağlantı teknolojisidir. Avantajları şunlardır:

• 0.25 mm² kesitten itibaren iletkenlerin direkt ve aletsiz montajı
• Entegre buton sayesinde üniversal kullanım
• Bağlantı noktalarının açık şekilde ayırt edilmesi hatalı kablajı önler
• Güç dağıtımı için patentli geçmeli köprüleme sistemi
• %100 dokunma eminyeti
• Kısa işletim yolları
• Kullanışlı test seçenekleri
• Her bağlantı noktası için geniş etiketleme alanı

Gordon BUSCH ETMD / 60
Product Marketing, 
Industrial Connection 
Technology, Phoenix 
Contact GmbH & 
Co. KG, Blomberg, 
Germany

Dokunma emniyetli yan köprüler esnek potansiyel dağıtımı sağlar.

Direkt montajla sağlanan 
esneklik - güç blokları 

panonun içinde herhangi bir 
yere konumlandırılabilir.
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Ülkemizde ve Dünya’da Rüzgar Enerjisi Sektörü 
yenilenebilir Enerji kaynakları içerisinde en hızlı 
gelişenlerden birisidir. Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Birliği 2013 raporuna göre bulunduğumuz yıl 
içerisinde kurulan toplam 307 MW’ lık sistem ile 
ülkemizde kurulu rüzgar gücü 2500MW barajını 
aşmıştır.2007 yılından beri hızlı bir büyüme 
gösteren sektör önümüzdeki yıllarda ciddi bir 
potansiyele ulaşacaktır.

Birkaç yıl öncesine göre üreticiler 10 kat daha 
güçlü türbinler üretmektedirler. Klasik enerji 
üretim sistemlerinde çevreye zarar veren 
karbonmonoksit gazının azaltılması yasal 
mevzuatlarla zorunlu hale gelmektedir bu 
durum alternatif enerji kaynaklarının gelişimini 
arttırmaktadır. Karada ve denizde kurulma imkanı 
olan Rüzgar Santralleri ise önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde enerji üretim yüzdelerinde ciddi bir 
paya sahip olacaktır.

Rüzgar türbinlerinin yaygınlaşması ile rekabetin 
artması buna paralel olarak da kurulum 
maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 
sistemlerin sürdürülebilirliği ve güvenlikleri ön 
plana çıkmaktadır. 

Türbinlerin çalışmaya başladıktan sonra zarar 
görmesi ve durması büyük ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Fiziksel şartların zorlu 
olmasından dolayı da kurulumu tamamlanan 
sistemlere sonradan ulaşıp müdahale etmek 
oldukça zor bir işlemdir. Bu nedenlerden dolayı 
kurulum aşamasında Rüzgar Türbinlerinin 
Topraklama ve Yıldırımdan Korunma konusu 
büyük önem taşımaktadır. 

Konu ile ilgili standartlarda da bu önemli 
konuya yer ayırılmıştır. Konu ile ilgili standartları 
sıralarsak: IEC 62305 –Yıldırımdan Korunma 
Standardı IEC 61400/Rüzgar Türbinleri Jeneratör 
Sistemleri/24.Bölüm Yıldırımdan Karşı Korunma.

Bir sistemin -tesisin yıldırıma ve aşırı gerilime 
karşı korunabilmesi için topraklama sistemi, 
eşpotansiyel sistem, iç yıldırım ve dış yıldırımlık 
sistemlerinin entegrasyonu oldukça önemlidir. 
Tüm bu sistemlerin eksiksiz bir şekilde 
dizayn edilmesi ve sisteme entegre edilmesi 
gerekmektedir.

Topraklama Rüzgar türbinlerinde mümkün 
olduğunda uzun yıllar etkinliğini koruyabilecek 
şekilde dizayn edilmelidir. Topraklama direncinin 
zaman içerisinde yükselmesinde korozyon 
riskinin büyük etkisi vardır. Bu nedenle temel 
topraklamasında kullanılacak galvaniz şeritlerin 
paslanmaz çelik olması ve kalınlıklarının DIN 
EN 50164-2 standardına uyum göstermesi 
gerekmektedir. Ayrıca her bağlantı noktasında 
korozyon bandının kullanılması tesis sürekliliği 
için büyük önem arz etmektedir. 

Temel topraklaması planlaması  tesis zemin 
etüdünün yapılması sonucunda elde edilen özgül 
direnç kapsamında yapılacak hesaplar sonucunda  
yapılmalıdır ve donma özelliği olan kimyasallarla 
sistem güçlendirilmelidir. Topraklama sisteminin 
güçlü olması elektronik sistem güvenliğini 
sağlayacak iç yıldırımlık sistemlerinin etkinliği 
ve fiziksel güvenliği sağlayacak dış yıldırımlık 
sistemlerinin etkinliğiyle doğrudan bağlantılıdır.

Serdar AKSOY ETMD / 60
OBO Bettermann Türkiye
Yıldırımdan Korunma Ve 
Topraklama Sistemleri 
Ürün Müdürü

Rüzgar Türbinlerinin 
Ani Aşırı Gerilim ve
Yıldırıma Karşı Korunması
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Eşpotansiyel sistem türbinler arasında ve 
türbin çevresinde kesinlikle sağlanmalıdır 
böylece ani darbe geçişlerinin ve atlamaların 
önüne geçilecektir. Temel topraklamasından 
çıkarılacaklar filizler ve yapılması mümkün 
koruma ve fonksiyon topraklamaları ile tüm 
metal aksamlar ortak bir eşpotansiyel bara ile 
yeniden eşitlenmelidir. Ayrıca tesis içerisinde 
ve türbin üzerinde de lokal eş potansiyel baralar 
tesis etmek zorundayız. Aksi durumda kuplaj 
etkileri sonucunda ani aşırı gerilimler türbine 
yönelecektir ve toprak sönümleme görevini 
hızlı bir şekilde gerçekleştiremeyecektir. 
Eşpotansiyel sağlanması ve darbelerin 
oluştukları yerlerde sönümlenebilmeleri için 
bağlantı ve topraklama noktaları  D sınıfı olarak 
adlandırılan SPARK GAP parafudrlu bağlantı 
ekipmanlarının kullanılması gerekmektedir.

İç yıldırımlık sistemleri Rüzgar Türbinlerinin 
sürekliliği açısından hayatı önem taşımaktadır. 
Tüm AC ve DC enerji hatları, koaksiyel hatları, 
data hatları alçak gerilim parafudr sistemleri ile 
koruma altına alınmalıdır. Yıldırım ve Şebeke 
darbelerine karşı kademeli olarak B/C/D SINIFI 
koruyucular sisteme entegre edilmelidir. Aksi 
durumda nano saniyeler mertebesinde oluşan 
darbeler tüm elektronik ekipmanlara zarar 
verebilir ve tüm yatırım büyük bir ekonomik 
darbeyle karşı karşıya kalır. Ani aşırı gerilimler 
sigorta ve röleler tarafından algılanamazlar, çok 
hızlı darbeler oldukları için ancak surge arrester 
sistemleri ile algılanabilmektedirler. Yıldırım 
darbesi tesis içerisinde herhangi bir türbine 
düşse bile diğer tüm santraller bu darbeden 
etkilenebilirler.2km’lik yarıçap içerisinde tesis 
risk altına girer ve parafudr sistemi yok ise 
sistem arızalanabilir. 

Yıldırımda karşı uygun sürekli voltaj değerinde 
AC ve DC enerji hatlarında B SINIFI ya da B+C 
sınıfı parafudr sistemleri kullanılmalıdır.

400 volt sürekli gerilimde 150 kiloamper 
koruma kapasiteli trifaze enerji parafudrları 

Rüzgar santralleri için tasarlanmıştır ve yıldırım 
darbelerini spark gap teknolojileri sayesinde 
kendi içerisinde sönümleyebilmektedir. Ayrıca 
tüm data, koaksiyel ve haberleşme hatlarında 
sistemin türüne göre uygun parafudrlar 
bulunabilmektir.

Serdar AKSOY ETMD / 60
OBO Bettermann Türkiye
Yıldırımdan Korunma Ve 
Topraklama Sistemleri 
Ürün Müdürü

(Yıldırım Darbesi Sonucu 
Fiziksel Hasara Uğramış 

Rüzgar Türbini)

(Yıldırım darbesinin isabet 
ettiği bir pano)
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Yıldırım türbine yöneldiğinde hız, ısı ve enerji 
gücü ile birçok açıdan zarar oluşturabilir. Fiziksel 
zarar ise tüm tesis için tehlike oluşturmaktadır. 
Özellikle yangın sonucu devrilen türbinler 
zaman içerisinde görünmektedir. Bu nedenle 
türbin sistemlerine ince yakala noktaları dizayn 
edilmeli ve bu uçlar iscon (isolated conductor) 
ile türbin içerisinden izoleli bir şekilde toprak 

alana indirilmelidir. İzoleli yıldırım iniş iletkeni 
ile yönlendirilmiş darbenin alınması manyetik 
alan nedeniyle tesis elektronik ekipmanlarını 
koruma altına alacak ve yangın riskini ortadan 
kaldıracaktır. Aksi durumda istenmeyen 
sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak yıldırım ve aşırı gerilimlere 
karşı milyonlarca liralık yatırımlar sonucunda 
kurulan Rüzgar Santrallerinin zarar görmesi 
yatırımcı ve yüklenici firmalar tarafından 
kesinlikle istenmeyecek bir durumdur. 
Ancak bu kaçınılmaz doğa olayı her gün tüm 
dünyada 8 milyon kez gerçekleşmekte,1milyar 

volt gerilim oluşturmakta ve 200 kiloamper 
gücünde 28000celcius sıcaklık değerine 
ulaşabilmektedir. Bu nedenle standartlar ve 
uzman mühendisler tarafından tasarlanacak 
yıldırımdan korunma ve topraklama sistemleri 
yatırımlarımızda büyük önem taşımaktadır.

Serdar AKSOY ETMD / 60
OBO Bettermann Türkiye
Yıldırımdan Korunma Ve 
Topraklama Sistemleri 
Ürün Müdürü

(Yıldırım Darbesi Sonucu Yıkılan Bir Türbin)

B sınıfı Parafudr Sistemi
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Değerli Okurlar,

Sizin özelinizi bilmem ama genelinde ülkemiz 2013 yılını çok da keyifli yaşamadı. 
Çok üzüldüğümüz, hayıflandığımız günler yaşadık. Bunları haketmediğimizi 
düşünüyorum. Ancak; her yaşananın , bir deneyim, bir ders olduğuna da inanıyorum. 
2013 yılında yaşadıklarımızın, bizlerin belleklerinde kalacağı ve bu yaşadıklarımızdan 
da gelecek ile ilgili ciddi dersler çıkaracağımıza inanıyorum.

2014 yılının ilk ve dergimizin 60. sayısındaki sayfamda da, bir yaşam duayeni olan 
sevgili Can Kıraç’ın,  86 yaşın birikimlerinden bir kısmını kaleme aldığı bir yazısını 
paylaşıyorum sizlerle.

2014’ün ülkemize ve de tabii ki tüm insanlık alemine sağlık, huzur, barış getirmesini 
diliyorum. 

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN.

Tayfun 
TAŞKAN

ETMD / 60Hayata Dair

Yaşasın Yaşlılık  Yaşasın Yaşlılık  
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YAŞASIN YAŞLILIK  * Can KIRAÇ
Eğer sağlığınız ve moraliniz yerindeyse, 
YAŞLILIK, insan hayatında keyifli bir   süreç 
olabilir. Bu görüşle, 86 yaşına girmiş bir İHTİYAR 
olarak kendi hayatımı irdelemek ve sonuçları 
sizinle paylaşmak istedim.

Yaşlılığın belirgin bir özelliği UYKU konusunda 
karşılaşılan sorunlardır. Çünkü; İnsanın yaşı 
ilerledikçe uykuya olan gereksinimi azalıyor. 
Benim gece uykusu programımda radyonun 
önemli bir yeri vardır. Hayatımın son yirmi yılında, 
yatakta kulaklıkla radyo dinleme alışkanlığım 
oluştu. Özellikle , internet sayesinde yabancı ülke 
radyolarına ulaşmak çok kolaylaştı.  Bu sayede, 
dünya olaylarındaki gelişmeleri yatağımdan 
dinliyor ve olayları yorumlayan programlardan 
yararlanıyorum. Şunu da belirtmek isterim; gece 
uyandığım zaman televizyon izlemekten uzak 
duruyorum, gece televizyonu insanı daha uyanık 
tutuyor.

Bir çok dostumu kaybetmiş olmama rağmen, 
çevreme bakınca, yaşlanmış insanların 
çoğaldığını gözlemliyorum. Babam 1954 yılında 
vefat ettiği zaman 57 yaşındaydı. O gün, ben 27 
yaşımdayken, babamın yaşına kadar yaşamayı 
kendime hedef seçmiştim. Halbuki, bugün  
86 yaşıma adım attım ve yaşamaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Çünkü; yaşlılığın beni 
olgunlaştırdığını hissediyorum. Yaşanmış olan 
yıllarda kazandığım deneyimlerin benim bilge 
kişiliğimi (!) zenginleştirdiğini  görüyorum. 
Çevreme olan sevgimin güçlendiğini yaşıyorum.
Bu iyimserliğimin temelini araştırınca, bir 
sürprizle yüzleşiyorum!

Planlı yaşamak yerine, fırsatları değerlendirerek 
(spontane) yaşamak! 

Son anda kararlaştırılan yurtiçi – yurtdışı  kısa 
süreli seyahatlerden keyif alıyorum.  Eşimin 
Alzheimer rahatsızlığı sebebiyle ondan günlerce 
uzak kalmak istemiyorum.

Kitaplara olan merakıma gelince:
Evimin her odasında küçük bir kütüphanem 
var. Kitaplar bana heyecan veriyor ve öğrenme 
merakımı tetikliyor.  Ancak, bir itirafta  bulunmak 
istiyorum; okumaya başladığım her kitabı 
bitirdiğimi söyleyemem!

Çağımıza damgasını vurmuş olan BİLGİSAYAR,  
ilerlemiş yaşıma rağmen benim hayatımda 
da önemli bir yer tutuyor. Bigisayara olan 
tutkum  25 yıldır devam ediyor. İnternetli 
dünya ve akıllı  tablet-telefon uygulamaları 
başımı döndürüyor! Bilgisayarımı kişisel 
arşivim olarak kullanıyorum. Kolaj merakımı 
photoshop programları ile zenginleştiriyorum. 
Site’mde (http://www.cankirac.com/) 735 kolaj 
ve  390 yazım bulunuyor. Ayrıca; yayımladığım 
üç kitabım, televizyonlara çıkmış röportaj 
ve konuşmalarım, eski ve yeni fotograflarım 
da arşivimi zenginleştiriyor. Bugüne kadar 
bilgisayarda oyun oynamadım. Çünkü, bilgisayar 
oyunlarının tutkum olmasından korkuyorum!

İNTERNETLİ BİLGİSAYAR’ın insanlığa 
kazandırdığı yenilikleri hayretle ve hayranlıkla 
izliyorum. SOSYAL MEDYA sayesinde güncel 
olayları takip ediyorum. Facebook, Twitter gibi 
uygulamalar insanlar arası iletişimi hayallerimin 
ötesinde geliştiriyor.  Böylece, Sosyal Medya 
sayesinde şeffaf bir toplum olmaya yöneliyoruz.  
Bu gelişmeler, benim yarınlara umutla bakmamı 
sağlıyor.

Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) çok ilgi 
duyuyorum. Başlangıçta buralarda görev almaya 
heveslenmiştim. Şimdi, özellikle Taksim Gezisi 
olaylarından sonra bu kuruluşlarda gençlerin 
görev almalarını öneriyorum. Ben, İstanbul’un 
aydın çevresinden kopmamak için  İstanbul 
Rotary Kulübü üyeliğine devam ediyorum.

Yaşlılıkta “yatalak” olmaktan korkuyorum. Önlem 
olarak günlük yaşamıma hareket katmaya özen 
gösteriyorum. Fizik gücümü canlı tutmak için 
profesyonel destek alıyorum. Yemek rejimime 
olduğunca  (!) dikkat ediyorum. 1987 yılından bu 
yana sigara içmiyorum, bunun faydasını bugün 
yaşıyorum.

41 yıl süren çalışma hayatımın disiplini dışına 
çıkınca, “çılgınlık” yapma heyecanı  içimi 
dolduruyor. Sakal bırakmak, saçsız kafamın 
arkasına “atkuyruğu” sarkıtmak,  renğarenk 
çorap, gömlek , pantalon giymek gibi… Bu yıl 
içime doğan çılgınlık ise bir motosiklet sahibi 
olmak. Ve, Boğaz köprüsünden 200 kilometre 
hızla geçmek !

Bu çılgınlık beklentimi açıkladıktan sonra, şair 
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ABBAS şiirini kendime 
uyarlıyor,

YAŞLI dostlarıma sağlıklı günler diliyorum.

Haydi  CANBABA vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalb ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmettiğini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi ÇAMLICA’dan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni 
baştan.
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Serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak 
yazılacak kalemler Gelir Vergisi Kanununun 68. 
maddesinde yapılan değişiklik ile 02.01.2004 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi 
ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen 
Genel Giderler
Kanunun bu maddesinde ve sair hükümlerde 
serbest meslek kazancının elde edilmesi ve 
idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin bir 
tanımı yapılmamıştır. Ancak bir serbest meslek 
mensubunun mesleki kazancını elde edebilmesi 
için yapmış olduğu meslek faaliyeti ile doğrudan 
doğruya ilgili ve bu faaliyetin yürütülebilmesi ile 
sonuç olarak kazancın doğması için yapılması 
zorunlu olan giderler, mesleki giderlerdir. 

Bu kapsamda kira, aydınlatma, ısıtma, telefon, 
kırtasiye, işle ilgili şehir içi ulaşım, posta, işle 
ilgili bina, demirbaş, taşıt alımı dolayısıyla 
alınan borçlara ödenen faizler, bina ya da 
demirbaş onarım giderleri, yapılan işin hacmi 
ile orantılı temsil ve ağırlama giderleri, serbest 
meslek kazancı belirlenirken gider olarak dikkate 
alınabilir.

Kanunun bu maddesine göre ikametgâhlarının 
bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâh 
için ödedikleri kiranın tamamını gider olarak 
yazabilmektedirler. Ayrıca ikametgâhlarının 
bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ısıtma ve 
aydınlatma gibi diğer giderlerinin yarısını ve 
amortismanın yarısını gider olarak indirebilirler.
İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine 
amortismanı, gider yazabilirler.

Mesleki kazancın elde edilmesinde yapılması 
gereken giderlerin, özellikle mesleki kazancın 
elde edilebilmesi ve devamı için yapılmış olması 
gerekmektedir, Burada, Avukatlar için her zaman 
gösterilen bir örneği vermek isteriz; bir avukatın 
satın almış olduğu bir elbisenin bedelinin gider 
olarak yazılmasına olanak bulunmamasına 
karşın, mesleğini ifa ederken giymiş olduğu 
cübbenin bedeli gider olarak yazılabilmektedir. 
Buradan da anlaşılabileceği üzere yazılabilecek 
olan giderlerin, münhasıran mesleki kazancın 
elde edilmesi için yapılması gerekmektedir.

Vergi kanunlarına göre esas kural mükellefler 
tarafından işle ilgili olarak yapılan ve ticari, 
mesleki v.b kazançların belirlenmesinde elde 
edilen kazançtan indirilecek olan giderlerin vergi 
kanunlarında niteliği belirlenmiş fatura, yazar 
kasa fişi, perakende satış fişi, gider pusulası v.b 
yazılı bir belge ile tevsik edilmesidir. Ancak, Vergi 
Usul Kanunu’nun 228 inci maddesi uyarınca, 
belge alımının mümkün olmadığı veya ticari örf 

ve adetlere göre belgelendirilmesi söz konusu 
olmayan bazı harcamaların ticari, serbest meslek 
kazancı v.b tespitinde gider olarak yazılması 
mümkündür. Bu harcamalara örnek olarak, 
otoyol, banliyo treni, vapur, dolmuş ve otopark 
ücretleri ile verilen bahşişler gösterilebilir.

Bu tür belgesiz harcamaların gider yazılabilmesi 
için hazırlanan masraf listesinde harcamanın 
ne zaman ve ne için yapıldığının belirtilmesi 
gerekir. Ayrıca, karşılığında belge alınamayan bu 
giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara 
geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve 
mahiyetine uygun bulunması şarttır.

Mükellefin yapmış olduğu iş ile ilgisi 
bulunmayan veya yapılan işin özelliğine göre çok 
yüksek tutarda olan harcamaların bu kapsamda 
değerlendirilmesi mümkün değildir. Sözgelişi,bir 
yıllık işle ilgili giderleri toplamı 10 milyar lira 
olan mükellefin bu tutarın 5 milyar lirasının 
belgesiz giderlerden oluşması vergisel açıdan 
kabul edilebilir bir durum olmayacaktır.

2. Yanlarında Çalıştırdıkları Personel 
ile İlgili Giderler
Serbest meslek mensupları yanlarında 
çalıştırdıkları personel için;

• İşyerinde veya işyerinin müştemilatındaki   
 iaşe ve ibate (yemek ve barınma) giderlerini,
• Tedavi ve ilaç giderlerini,
• Ödedikleri ücretleri, bu ücretler ile ilgili   
 işveren paylarını, işsizlik primi işveren   
 paylarını,
• İhbar ve kıdem tazminatlarını,
 Gider olarak yazabilmektedirler,

3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat 
ve İkamet Giderleri
Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet 
giderleri, seyahat maksadının gerektirdiği süre ile 
sınırlı olmak şartıyla hasılattan indirilebilmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 
seyahatin işle ilgili olması, seyahatin işle ilgili 
olduğunun açıklanabilmesi ve yapılan seyahat 
harcamalarının, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili 
maddelerinde gösterilen vesikalar ile tevsik 
edilmesi gerekmektedir.

Örneğin; konaklama tarihi hafta sonuna rast 
gelen otel faturasının gider yazılabilmesine, 
adli tatile denk gelen bir tarihte yapılan seyahat 
masraflarının (dava takibi yapılmamış ise) gider 
olarak yazılmasına olanak bulunmamaktadır. 
Ayrıca bu seyahat ile ilgili giderlerin seyahatin 
gayesinin gerektirdiği süre ile sınırlı olması 
gerekmektedir.  
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3.  Mesleki Faaliyette Kullanılan 
Tesisat, Demirbaş Eşya ve Envantere 
Dahil Taşıtlar İçin Vergi Usul 
Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan 
Amortismanlar
Serbest meslek mensuplarının, mesleki 
faaliyetlerinde kullandıkları, tesisat, demirbaş 
eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre ayırdıkları 
amortismanlar (Amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin elden çıkarılması halinde, anılan 
Kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak 
zararlar dahil), serbest meslek kazancının 
tespitinde hasılattan indirilebilmektedirler. 

Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinin son 
fıkrasına göre bedeli belli bir tutarı aşmayan 
demirbaşların, amortismana tabi tutulmayarak 
doğrudan doğruya gider yazılabilme olanağı 
bulunmaktadır. 

Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında 
artırılmaktadır. 2014 yılı için 800,00 TL’dir
 

4.  Kiralanan veya Envantere Dahil 
Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların 
Giderleri
Serbest Meslek Mensupları, Kanun’un bu 
hükmü çerçevesinde kiraladıkları veya kendi 
sahip oldukları ve özellikle işlerini takip ederken 
kullandıkları araçların genel olarak tamir, bakım, 
yakıt ve benzeri cari masraflarını gider olarak 
yazabilmektedirler. 

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, 
kullanılan araçların envantere dahil olması yani 
sanatçının kendi üzerine kayıtlı olması, ayrıca 
kiralanan araçla ilgili kira tarihlerinin özellikle iş 
ile ilgili tarihler içinde bulunması gerekmektedir. 

Bu açıdan, sanatçıların turne için kiraladıkları 
her çeşit aracın kira bedellerini gider olarak 
yazabilme olanakları bulunmaktadır. 

5.  Alınan Mesleki Yayınlar İçin 
Ödenen Bedeller
Mesleki yayınlara ödenen bedeller, diğer bir 
anlatımla mesleki faaliyetle ilgili tüm yayınlar için 
ödenen bedeller gider olarak yazılabilmektedir. 
Burada dikkat edilecek noktanın, gider olarak 
yazılabilecek yayınların mesleki faaliyet ile ilgisi 
olması gereğidir.

6. Mesleki Faaliyetin İfası İçin 
Ödenen Mal ve Hizmet Alım 
Bedelleri
Serbest meslek faaliyeti ifa eden bir sanatçının, 
bir başka sanatçıdan veya bir başka kişi veya 

kuruluştan hizmet alması ve mesleğin ifasına 
lüzumlu aletlerin ve sair maddelerin alımı için 
yapılan ödemeler gider olarak yazılabilmektedir.

7. Serbest Meslek Faaliyetleri 
Dolayısıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Ödenen Giriş ve 
Emeklilik   Aidatları
Serbest meslek faaliyeti dolayısıyla emekli 
sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları 
gider olarak dikkate alınabilir. 

Söz konusu emekli sandıkları tabirinden, kanunla 
kurulmuş sigorta ve emeklilik kuruluşlarını 
anlamak gerekir. Bu kapsamda değerlendirilen 
aidatlara ilişkin ödenen tutarlar herhangi bir tutar 
sınırlaması olmaksızın gider konusu yapılabilir. 

Ancak gider olarak kabul edilecek emekli 
aidatının, giriş aidatı, periyodik aidatlar ve 
kanunen girilmesi zorunlu topluluk sigortalarına 
ödenenlerden oluşması gerekir. 

Dolayısıyla kanunla kurulmuş olsa dahi sigorta 
kuruluşu veya emeklilik kuruluşlarına ihtiyari 
olarak ödenen tutarların indirimi mümkün 
değildir.

8.  Mesleki Teşekküllere Ödenen 
Aidatlar
Bağlı olunan meslek örgütlerine ödenen 
aidatlar, herhangi bir sınıra tabi olmaksızın 
gider kaydedilebilecektir. Ancak, serbest meslek 
erbabının kendi aralarında kurduğu ve katılınması 
zorunlu olmayan teşekküllere ödenen aidatlar 
gider konusu yapılamayacaktır.

9. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi 
ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen 
Mesleki, İlan ve Reklam Vergileri ile 
İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim 
ve Harçlar
Sanatçıların serbest meslek faaliyetlerini 
yaparken iş ile ilişkin yaptıkları mesleki ilan ve 
reklam vergileri ile işyerleriyle ilgili ayni vergi, 
resim ve harçlar indirim konusu yapılabilecektir.

10. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak 
Kanun, İlam ve Mukavelenameye 
Göre Ödenen  Tazminatlar 

Sanatçıların mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak 
kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen 
tazminatları gider olarak yazabilirler. Ancak, 
serbest meslek erbabının suçlarından doğan 
tazminatlar gider olarak indirilemez.
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Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs 
sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması 
halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek 
tutar, beyan edilen gelirin %10’u ile sınırlı 
olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için 
%5 oranındaki sınır ayrıca aranacaktır. 2012 yılı 
gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari 
ücretin brüt tutarı 10.962,00 TL’dir. Sigortanın 
veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain 
ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya 
emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, 
prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği 
yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde 
edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması 
sırasında, ayrıca indirilmemiş bulunması gerekir. 
Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri 
halinde, bunlara ait prim ve katkı payları öncelikle 
kendi gelirlerinden indirilir. Şahıs sigorta primi 
(%5) ile bireysel emeklilik primi (%10) arasında 
farklı oranlarda indirim uygulanmakla beraber, 
her ikisinin de ortak şartları; asgari ücretin yıllık 
tutarını aşmaması, merkezi Türkiye’de bulunan 
sigorta şirketi ile sözleşme yapılmış olması, prim 
ve katkı payı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda 
ödenmiş olması gerekmektedir. (GVK-89/1).

11.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
İndirimi
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2 maddesine göre 
mükellefler, beyan ettikleri gelirin %10’unu 
aşmaması, harcamaların Türkiye’de yapılması ve 
gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan 
gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle 
tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi 
ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yaptıkları 
eğitim ve sağlık harcamalarını (mükerrer 121’inci 
madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları 
nedeniyle vergi indiriminden yararlanan 
ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden 
yararlanarak matrahlarından indiremezler) gelir 
vergisi matrahının hesabında yıllık beyanname 
ile bildirilen gelirlerden indirebilirler.

11.3. Sakatlık İndirimi
Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlüler, 
beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
31. maddesinde yer alan esaslara göre 
hesaplanan yıllık indirim uygulayabilmektedirler.

11.3.1. Bağış ve Yardımlar

• Gelirin %5’i ile sınırlı bağışlar: Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 89/4 maddesi hükümlerine göre, 
genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli 
idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, 
kamu menfaatine yararlı derneklere, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
yapılacak bağış ve yardımın indirim olarak 
dikkate alınabilecek kısmı beyan edilen gelirin 
%5’i ile sınırlandırılmıştır. Kalkınmada öncelikli 
yörelerde %5’lik sınır %10 olarak uygulanır.

• Gelirle sınırlı olmayan bağışlar: Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 89/5 maddesine göre; genel bütçeye 
dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel 
idarelerine, belediyelere, köylere bağışlanan 
okul, sağlık tesisi ve 100 (kalkınmada öncelikli 
yörelerde 50) yatak kapasitesinden az olmamak 
üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme 

yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi 
inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu 
tesislerin inşası için anılan kuruluşlara yapılan 
her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan 
her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların 
tamamı yıllık beyannamede bildirilecek gelirden 
indirilebilir.

• Gıda Bankacılığı: Gelir Vergisi Kanunu’nun 
89/6 maddesine göre; fakirlere yardım amacıyla 
gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 
vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet 
bedelinin tamamı.

• Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/7 maddesine 
göre;  Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il 
özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına 
çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi 
uygun görülen, kültür ve sanat faaliyetlerine 
ilişkin ticari olmayan ulusal ve uluslararası 
organizasyonların gerçekleştirilmesi için kültür 
ve tabiat varlıklarımızın korunması için yapılan 
harcamalar.

• Sponsorluk Harcamaları: 3289 sayılı Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 
harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, 
profesyonel spor dalları için %50’si yıllık 
beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim 
konusu yapılabilecektir.

• Araştırma ve Geliştirme Harcamaları: Ar-
Ge indirimi Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 
maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Gelir Vergisi Kanununa göre, mükelleflerin 
işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri 
münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına 
yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları 
tutarının %100’ü oranında hesaplanacak 
“Ar-Ge İndirimi“ olarak yıllık beyanname ile 
bildirilecek gelirlerden indirilebilecek, Ar-
Ge faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan 
giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi 
iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman 
tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge 
indirimi hesaplanmayacaktır.

• Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar: 
Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal 
afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz 
karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların 
tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

• Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay 
Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi 
Bağış ve Yardımlar: İktisadi işletmeleri hariç, 
Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay 
Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi 
bağış ve yardımların tamamı indirim konusu 
yapılabilecektir.
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• Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara 
Verilen Hizmetler: Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında 
bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran 
yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, 
tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı 
tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti 
alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerin 
münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazancın %50’si indirim konusu yapılabilecektir. 

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile 
bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması 
halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin 
hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı 
olarak tespit edilmesi esastır. Gider ve maliyet 
unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle 
tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise 
müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili 
olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata 
oranı esas alınarak dağıtılacaktır.

• 12.10. EXPO 2016 Antalya Ajansına ve 
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Hakkında Kanuna Göre Kurulan Ajansa Yapılan 
Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış ve Yardımlar İle 
Sponsorluk Harcamaları: 6358 sayılı EXPO 
2016 Antalya Kanunu uyarınca ajansa yapılan 
her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile 
sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi 
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansa yapılan 
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile 
sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi 
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

• Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek 
Bağış ve Yardımlar: Diğer Kanunlara göre tamamı 
indirilecek bağış ve yardımlardan bazılarına 
aşağıda yer verilmiştir:

a)  Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla   
 alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara   
 ilişkin 7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan
 fona yapılan nakdi bağışların tümü ile   
 milli yardım komiteleri veya mahalli yardım  
 komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni/ 
 nakdi bağışlar,
b)  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa
 göre niversitelere ve Yüksek Teknoloji   
 Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan ayni ve  
 nakdi bağışlar ile vakıf üniversitelerine
 yapılan bağış ve yardımlar,
c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve   
 Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan  
 bağış ve yardımlar,
d)  278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik  
 Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki  
 Kanuna göre yapılan nakdi bağışlar,
e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk  
 Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan   
 ayni ve nakdi bağışlar,
f)  2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek  
 Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi  
 bağışlar,
g)  3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri  
 Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan  
 ayni/nakdi bağışlar,

h) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon  
 Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan  
 ayni/nakdi bağışlar,
i)  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun  
 76 ncı maddesine göre ilköğretim   
 kurumlarına yapılan nakdi bağışlar,
 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden  
 indirim konusu yapılabilmektedir.

12. Geçmiş Yıllar Zararlarının 
Mahsubu
 
Gelir Vergisi Kanununun 88 inci maddesine 
göre; gelirin toplanmasında gelir unsurlarından 
bazılarından doğan zararlar (80 inci maddede 
yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) 
diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup 
edilir. Buna göre; 

a. Zarar Olarak Mahsup Edilebilecek Olanlar

• Diğer Kazanç ve İratlar Dışındaki Kazanç ve  
 İratlar
• Yurt Dışındaki Faaliyetten Doğan Zarar
 ( İlgili ülkedeki denetim elemanlarınca rapora  
 bağlanmalıdır)
• En fazla 5 Yıllık Zararlar Mahsup Edilebilir.  
 Bu mahsup sonucunda kapatılmayan zarar  
 kısmı, müteakip yılların gelirlerinden  
 indirilebilir. Arka arkaya beş yıl içinde  
 mahsup edilmeyen zarar bakiyesinin  
 takip eden yıllara devir olmasına imkan  
 bulunmamaktadır. 

b. Zarar Olarak Mahsubu Yapılamayacak  
 Olanlar

• Diğer Kazançlardan Doğan Zararlar
• Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında  
 Sermayede Meydana Gelen Eksilmeler
• Envantere dahil olmayan gayrimenkullerin  
 satışından doğan zararların mahsubuna  
 imkan bulunmamaktadır. 
• Türkiye’de Gelir Vergisinden İstisna Edilen  
 Kazançlar İle İlgili Yurt Dışı Zararlar

13.  Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan 
Zararların Mahsubu 
Tam mükellefiyete tabi kişiler, yurt dışı 
faaliyetlerinden doğan zararlarını, faaliyette 
bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre 
denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora 
bağlanması ve raporun aslı ve tercüme edilmiş 
bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine 
ibrazı halinde mahsup edebileceklerdir. 

Türkiye’de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili 
ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye’de 
beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, 
mahsuptan önceki tutar olacaktır. 

Türkiye’de Gelir Vergisinden istisna edilen 
kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki 
kazanç ve iratlardan mahsup edilmez.
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2M Kablo  

ABB

AE - Arma Elektropanç

AGID

Aktif Mühendislik

Alimar

Anel 

Artar Kablo

Birtaş Kablo 

BTS

Dipa Creative

EAE

Elektrikport

Elektropanç

Enel

Erse Kablo

ETMD Seminer

ETMD Teknik Yayın

ETMD Üyelik

Hastel Kablo

Hilkar

Kardeş Elektrik

Klas Kablo

Legrand

Mısırlıoğlu

OBO

Phoenix Contact

Siemens

Simon 

Teknogrup 

UTC Fire  

WIN

Arka Kapak İçi
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5
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35

Arka kapak
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89 - Ön Kapak İçi

13
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6

69
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3

8

100

101

53

85

61

9

19

14

47

55

17

7

49

1

10

Reklam İndeksi
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anahtar teslim
Önemli ve büyük projelere anahtar teslim 
elektromekanik taahhüt hizmeti veriyor, 
çevreci bir yaklaşımla güvenilir ve 
ekonomik çözümler sunuyoruz.
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