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Değerli Dostlarımız

ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak 2015 yılının ilk sayısında bir kez daha sizlerle birlikteyiz.

11 Ocak 2015 Pazartesi günü Sevgili Ağabeyimiz, ülkemizde birçok projeye önemli katkıları 
olan, Elektrik Sektörünün duayenlerinden, Öneren Mühendislik firmasının kurucusu ve Der-
neğimiz Üyesi Hilmi ÖNEREN’i kaybettik. Sevenlerine sabır, kendisine Allah’tan rahmet dileriz. 
Derneğimiz tarafından düzenlenen Deneyimler toplantılarının ikincisinde 4 Aralık 2010 Cumar-
tesi günü Sayın Hilmi ÖNEREN bizlerleydi. O toplantının notlarını, bu sayımızda, bir kez daha, 
Hilmi ÖZEREN’i saygıyla anarak paylaşıyoruz.

21 Şubat 2015 Cumartesi ETMD Dernek Merkezimizde Olağan Genel Kurul’umuzu gerçekleşti-
receğiz. Olağan Genel Kurul’a tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Derneğimizin Kurucu Üyelerinden Medih ERTAN, 20 Aralık 2014 günü, Deneyimler Toplantı-
mızda bizlerle birlikteydi. O toplantıdaki Sayın Medih ERTAN’ın paylaşımlarını ilerleyen sayfa-
larımızda bulabilirsiniz. Gelecek aylar içinde de Feyzi KIRAÇ’ı Deneyimler Toplantımızda konuk 
olarak aramızda göreceksiniz.

Geçen iki sayımızda başladığımız söyleşilerimize bu sayımızda iki söyleşiyle devam ediyoruz. 
Bu sayımızdaki konuklarımız Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan AYDOĞDU ve Erde Mühen-
dislik Genel Müdürü Mehmet PAK. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Tahsin Yüksel ARMAĞAN “Üretici ve Tüketiciler Niçin 154/33 kV 
Transformatör Merkezi Yapmalıdır?” başlıklı oldukça bilgilendirici yazısının ilgiyle okunacağın-
dan eminiz. Sürekli yazarlarımızdan Süleyman ADAK ise, üç öğretim üyesiyle birlikte hazırladığı 
“Yükselten (boost ) DC/DC Konvertörin Simulink ve Analizi” başlıklı yazısıyla bizlerle birlikte.

Erse Kablo, ABB, Federal Elektrik ve Viko birer yazıyla dergimizin bu sayısında yer alırken her 
sayımıza yazılarıyla destek veren Elektrikport, bu sayımızda da yeni Teknik Yazılarıyla bizlerle 
birlikte.

Tuğçe ÖZEKLİ MISIRLIOĞLU, Sağlık Köşesinde Boyun Ağrılarının ne zaman ve neden önemli 
olduğunu bizlerle paylaşıyor.

Yönetim Kurulu Başkanımız V. Tuncer ÖZEKLİ, Gezi yazılarında bu sayımızla birlikte “Balear 
Adaları – Gezi Notları”na başlıyor. Ve de fotoğraflarıyla yazısına renk katıyor.  

Güzel günler dileklerimizle, 

Tülay KANIT 

Editörün Kaleminden
Tülay KANIT





















Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak 
daha önceki yıllarda başlatmış olduğumuz 
Deneyimler Toplantı Serilerinin beşincisi, 
Sektörümüzün Duayenlerinden, Derneğimizin 
Kurucu Üyesi ve aynı zamanda İkinci Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Medih 
ERTAN’ın katılımıyla 20 Aralık 2014 Cumartesi 
günü 10:30’dan itibaren Dernek Merkezimizde 
gerçekleştirildi.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Tuncer 
ÖZEKLİ’nin yaptığı açılış konuşmasının ardın-
dan, yoğun bir katılımın olduğu toplantının ilk 
bölümünde, Ahmet Medih ERTAN, üniversite 
yıllarını; hem okuma ve hem de paralelindeki 
çalışma dönemini anlatarak başladı. Sonrasın-
da sırasıyla o yıllarda Elektrik/Elektronik Mü-
hendisliği ile ilgili çalışmalar yapan firmaların 
durumunu, devamında Elektropanç’ı kurmaları 
ile yaşananları, o dönemlerdeki deneyimlerini, 
AE Arma-Elektropanç’ın oluşması sürecini 
ve yine yurtiçinde ve yurtdışında yaşananları 
katılımcılarla paylaştı.

İkinci bölümde ise Ahmet Medih ERTAN katı-
lımcılara elektrik tesisat mühendisliği alanında 
Türkiye’de nasıl gelişmeler beklediklerini sor-

du. Çok yoğun fikir bildirimlerinin olduğu bu 
bölümde katılımcılar soruları ve yorumları ile, 
Ahmet Medih ERTAN ise sorulara ve yorum-
lara deneyimlerine dayanarak yaptığı bilgilen-
dirmeler ve katkılarla Deneyimler Toplantısına 
büyük güç kattılar.

Vahit Tuncer ÖZEKLİ: Kısaca bir ETMD’nin 
durumundan bahsederek başlayalım. KNX 
Oluşumu, şu anda KNX Türkiye adı altında 
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu oluşum 
bize daha önce de müracaat etmişti Levent 
CEYLAN Başkanımız zamanında. Sonrasında 
İktisadi İşletmemizi kuramadığımız için bu 
birliktelik gerçekleşememişti. Bizim çatımız 
altında faaliyet göstermek istiyorlar, kendileri 
bir Dernek kurarak çalışmalarına başlayama-
mışlar. En son toplantılarına gittim, Christian 
Stahn isimli bir Belçika’lı var başlarında, ken-
disi ile de görüştüm. Derler ki biz size bir para 
ödeyelim, bizim de faturalarımız, giderlerimiz, 
gelirlerimiz sizin tarafınızdan takip edilsin. 
Hem muhasebe işlerimizin takibi açısından, 
hem de çalışmalarımızın düzenlenmesini 
için bir kişiyi KNX Türkiye’ye destek vermek 
amacıyla atayın. Size de bu konuyla ilgili ayrı 
bir ödeme de bulunalım. 

Deneyimler Toplantılarının Beşincisi
Ahmet Medih ERTAN’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi
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5. Deneyimler Toplantısı konuğu Ahmet Medih ERTAN

Bize ilettikleri bir protokol var. O protokolün 
üzerinden biz geçen hafta geçtik. Kafamızda 
bir takım sorular oluştu. Bunlardan bir tanesi 
etik olma durumu. KNX Türkiye’nin çalışmala-
rından bize bir sorumluluk yansımaması için 
öncelikle bir hukukçuya danışmaya karar ver-
dik. KNX Türkiye bize yapacakları çalışmaları 
gönderecek, biz de bu konuyu bir hukukçuya 
danışacağız. Bu konu ile ilgili yeni bir İktisadi 
İşletme kurulması söz konusu. Bu konuyu 
da mali müşavirimizle görüştük. Tabi önce-
likle hukuki yanını görmek istiyoruz. Onların 
önerdiği bir parasal bedel var. Senede 20,000 
Tl gibi. Onu kabul etmiyoruz zaten. Daha önce 
Levent CEYLAN Başkanım zamanında 15,000 
Euro önerilmişti. Gerçek bizim maliyetlerimiz 
nedir, ne değildir, ona bir bakacağız, bize 
bir getirisi olacak mı, ona göre karar vere-
ceğiz. KNX ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. 

Bunun dışında Feyzi KIRAÇ Beyefendi de 
bugün burada. Önümüzdeki aylarda kendisi 
ile ayrı bir Deneyimler Toplantısı düzenle-
yeceğiz. Daha sonra da Eskişehir’e bir gezi 
düşünüyoruz. Sosyal yanımız çok eksik 
kalıyor, bunlar hiç yapamadığımız etkinlikler. 
En azından Eskişehir ile başlayalım diyoruz. 
Feyzi Bey ile görüştük, Nisan ayı içerisin-
de bir hafta sonu yapmayı planlıyoruz. 

Onun dışında sponsorlara ihtiyacımız var 
arkadaşlar. Bizim gelirlerimizden de biraz 
bahsedeyim. Ana gelirimiz Gecemiz. Sağolsun 
Kemal Bey’in girişimleri ve sponsorların kat-
kılarıyla belirli bir gelirimiz oluyor. Bu yıl Mart 
ayında yapacağımız WIN Fuarı var. Biliyorsu-
nuz destekçiyiz WIN Fuarının, o da iyi bir gelir 
oluyor. Ayrıca aidatlarımız var, bir de Dergi 
reklam gelirlerimiz var. Biz nasılsa her yıl beş 
sayıda kalıyoruz, altı sayıya çıkamıyoruz. 

Ahmet Medih ERTAN: Dergimiz çok kendini 
derledi, toparladı. Okunabilir, anlaşılabilir 
bir yapıya kavuştu. Şimdi biraz da yavaş 
yavaş şirket haberleri yer almaya başladı. 
Dergimizin muhteviyatı bir hayli değiş-
ti. Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz. 

Vahit Tuncer ÖZEKLİ: Biz teşekkür ediyo-
ruz. İsterseniz başlayalım. Sayın Kurucu 
Üyelerimiz, Eski Dönem Başkanlarımız, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sevgili ETMD 

Üyeleri, Sayın Konuklar, bu Cumartesi 
günü Sayın Ahmet Medih ERTAN’ın Beşinci 
Deneyimler Toplantısında burada olduğu-
nuz için teşekkür ediyorum sizlere ve sözü 
Ahmet Medih ERTAN’a bırakıyorum.

Ahmet Medih ERTAN:  Hoş geldiniz. Aralık 
ayının ender rastlanan bu güzel günlerin-
den birindeki bu güzel Cumartesi sabahını 
benimle paylaşmış olmanız hakikaten çok 
mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. 

Sizlerle bugün, bu meslekte bitmeyen he-
yecanımı paylaşmaya çalışacağım. Mesleği 
seçerken farkında değildik ama hakikaten bu 
meslek, doyumsuz bir meslek. Ne mutlu ki 
bunun farkında olanlar var. Geçenlerde Cem 
YILMAZ etkinliğinde çok enteresan bir şey 
söyledi: “Siz buraya geleceksiniz; katıla katıla 
güleceksiniz. Bu iki saat müddet içerisinde 
belki ter içinde kalacaksınız. Fakat kapıdan 
çıktıktan sonra içeridekilerden hiçbir şey 
size bir şey vermiş olmayacak. Dilerim ki 
sizler buradan çıkarken hafızalarınızda birkaç 
cümle kalmış olsun, o beni çok mutlu ede-
cek. Boşu boşuna toplanmış olmayalım.

Başlangıç bölümünde kendimden kısa bir 
şekilde bahsedeceğim. Kısa bir şekilde diyo-
rum, çok bahsedecek renkli bir yaşantımız 
yok. Daha sonrasında iş hayatının getirmiş 
olduğu olayları birlikte tartışacağız. Üçüncü 
bölümde de sizlerin bilhassa elektrik tesisat 
mühendisliği alanında neleri düşünüyorsu-
nuz, neleri arzu ediyorsunuz, hayal kırıklık-
larınızı ve mutluluklarınızı birkaç cümleyle 
söz alarak ifade etmenizi bekliyorum.

Öncelikler bir iki teşekkürüm var. İlki bu 
Deneyimler Toplantılarını ilk başlatan olma-
sı nedeniyle Levent CEYLAN Başkanıma.  
Ve bunu devam ettiren V. Tuncer ÖZEKLİ 
Başkanıma da çok çok teşekkür ediyorum. 
Çünkü ilk mühendisliğe başlarken ustanız çok 
önemli. İşte bizim gibi derneklerde yapılan 
bu etkinlikler de duayenlerin birikimlerini 
paylaşmaları ile yeni yetişen genç mühendis-
lere açılımlar sağlıyor. Onun için bu mesleğe 
yaklaşık 15 yıldır önemli bir görev yaptığımı-
za inanıyorum ETMD olarak. Derneğimizin 
yedi tane Kurucu Üyesi vardır. Bugün iki 
tanesi burada, Kemal KIZILHAN ve ben.16





Bu toplantıların birincisi, duayenimiz, en 
büyüğümüz Bülent CEDETAŞ ile yapılmış. 
Ben maalesef katılamadım ama çıkan yayı-
nı defalarca okudum. Bülent CEDETAŞ için 
söyleyebileceğim fazla bir şey yok, değerinin 
fevkinde bir insan. İkincisi Hilmi ÖNEREN 
tarafından yapılmış, kendisini geçen ay 
kaybettik, Allahtan rahmet diliyoruz. Üçüncü 
toplantımız Tahsin Yüksel ARMAĞAN ta-
rafından yapılmış ve çok güzel, çok lezzetli 
bir toplantı olmuş. Teker teker kelimelerini 
değerlendirerek okudum. En sonda da biricik 
Başkanımız Yusuf Hikmet KAYA’nın ağır bir 
toplantısı gerçekleşmiş, ders verir gibi bir top-
lantıymış. Yusuf Abi çok iyi çalışarak gelmiş. 
Tüm bu toplantılara katılanlara çok teşekkür 
ediyoruz. Ben hiçbirini katılamadım ama oku-
duklarımdan dağarcığımda çok değerli bilgiler 
kaldı. Ben bu toplantılara cumartesi günleri 
de çalışma günüm olduğu için katılamadım, 
ama bu bahane değil, bu toplantıların lezzetini 
tatmamışım çok şey kaçırmışım. Ama bundan 
sonra mutlaka katılacağım. Çünkü hakikaten 
lezzetli toplantılarmış, V. Tuncer ÖZEKLİ bana 
toplantıya katılmam için davette bulununca, 
araştırma ihtiyacı duydum. Gördüm ki de-
diğim gibi çok lezzetli toplantılar olmuş. 

Ben 8 Nisan 1952 günü doğdum. 1969 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesini girdim. Tahsil hayatım boyun-
ca devletin bedelsiz sunduğu imkanlardan 
yararlandım, burslar kazandım, çalıştım ve 
sair, bizim okuduğumuz dönemlerde malum 
resmi okullarda eğitim görmek daha zor ve 
daha değerli idi. İsmi bu günde değerli olan 
okullara da zaten ailemizin maddi gücü yetmi-
yordu. Devlet liselerinde okumamız hiç bize 
bir eksiklik vermedi. Şöyle bir bakıyorum da, 
ben Mecidiyeköy Lisesi mezunuyum, lisemiz-
den mezun olanların üniversiteye giriş sayısı 
yüzde doksana yakındı. Yüzde seksen-seksen 
beşi şu anda üniversite mezunu sınıf ve okul 
arkadaşlarımın. Biz lise ve üniversite arkadaş-
lıklarımızı hep devam ettirdik, hiç kaybetme-

dik. Umumiyetle senede bir ya da iki kere o 
lezzeti yaşamayı sağlıyoruz bir araya gelerek. 
Tavsiye ederim, sizlerde yapın. Çünkü insan 
o bir araya gelmelerde bir enerji buluyor. 

Şunu bir kez daha belirteyim, bu doğaçlama 
bir konuşma olacaktır. Lütfen dilbilgisi olarak 
not vermeyin, mutlaka sınıfta kalabilirim. 
Çünkü heyecanım dilbilgisinin üzerine çıkıyor. 
Yüklemin, zamirin, fiilin yerlerini karıştıra-
bilirim, onun için şimdiden özür dilerim. 

Evet, 1969’da ben üniversiteye girdim. 1973-
74’te de mezun oldum. Bu süre içerisinde 
ilk iki sene üniversite talebesiydim. Üçüncü 
sınıftan itibaren hem üniversite talebesi, hem 
de mühendislik unvanını taşımak zorunda kal-
dım. Çünkü ODİOFON diye bir firmaya girdim. 
Seslendirme Tesisatı üzerine üretim yapan 
en önemli firmalardan biri, ama küçücük bir 
atölye. 1971 yılı. Şair Ziya Paşa Yokuşunda, 
tam piyasanın merkezinde. Okçumusa Cad-
desi ve Şair Ziya Paşa Yokuşu Türkiye’nin 
elektrik piyasasının bir numaralı yeri. Çünkü 
Türkiye’nin bütün elektrik sistemleri Beledi-
yeler tarafından kuruluyor ve Belediyelerin 
tüm malzeme teminleri Okçumusa Caddesi ve 
Şair Ziya Paşa Yokuşu arasındaki bölgeden 
yapılıyor. Orada üç ya da dört mühendis var.

Bir tanesi Okçumusa Caddesi girişinde Hala-
zaoğlu, diğeri karşısında Ünal Kardeş, yuka-
rıya geldiğimde Türkan Abla vardı, Mehmet 
Vasfi Müessesinde, bir de Medih ERTAN var-
dı. Kısa sürede piyasa varlığımı hissetti bütün 
teknik sorular benimle paylaşılmaya başlandı 
tabiî ki bende üniversitedeki hocalarımla 
paylaştım soruları. Bir soru geldiği zaman 
bende öğretmenlerime sorardım. Çünkü bu 
şekilde bir yaşam biçimi vardı. Ben orada bir 
mühendisin yanına asistan olarak girmiştim, 
üç hafta sonra atölyeyi bana bırakıp kaçtı 
gitti, üniversiteye asistan oldu. Ama beni yarı 
yolda bıraktı. Koskoca atölye bir anda bana 
kaldı. Türkiye’nin her yerine mal yapıyoruz 
o anda. En büyük rakibimiz de Radyopanç.
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Neticede orada ben atölye şefliği yaptım. En 
büyük tecrübemi orada elde ettim. Firmayı 
dört kere herhalde iflastan kurtarmaya çalış-
tım. En büyük tecrübe bu oldu. İşler kötüye 
gittiğinde bazı konuları can havliyle çok daha 
iyi öğreniyorsunuz. Bu arada meslekte zor bir 
meslek. Ben ortaokulda iken bir matematik 
hocam siz makine mühendisi olacaksınız 
demişti. Benim o arada kafamda hep elektro-
nik var, ama neden elektronik var hiç bilmi-
yorum. Bugün de sorsanız, neden elektronik, 
yine bilmiyorum. Neden? Üniversiten mezun 
olduktan sonra üç tane fabrika var. Bir tanesi 
NEVTRON Radyo fabrikası, ikincisi KONDOR 
Radyo fabrikası, üçüncüsü His Master Voice 
radyo fabrikası.  Bir de PHILIPS var, ithalat 
yapıyor, o da radyo üzerine. Başka elektronik 
alanında bir şey yok. O zamanlar televizyon 
olarak da, Hocam Sayın Prof. Dr. Adnan 
ATAMAN’ın yönettiği deneme yayınları var. 
Fakat yine enteresandır, üniversiteye girişte 
en yüksek puan o zaman İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektronik Bölümüydü. Elektrikti 
daha doğrusu, Elektronik Bölümü sonradan 
çıktı. Neyse biz girdik üniversiteye, bir yandan 
çalışıyorum, bir yandan da diyorum ki mezun 
olduktan sonra bu atölyelerde mi kalacağım. 
Çok endişeli hırslı geleceğe her zaman umut 
ve inatla bakan ruh hali ile uykusuz çok gece 
yaşadım. Bu arada birinci, ikinci sınıfta sırf 
talebelik yaptığım zamanlarda herhalde iyi 
neticeler almışım ki, üniversite bursu kazan-
dım. Başbakanlık Atom Enerjisi Kurumunun 
Bursu idi.(Bu bursun gayesi NÜKLEER 
SANTRAL yapımına geçildiğinde yetişmiş 
personele ihtiyaç duyulacağı için seçilmiş 
yetenekli bir kadro kurma planlamasının bir 
parçasıydı). Bu burs sayesinde ilk ortağımı, 
Şükrü ÖZLÜOĞLU’nu tanıdım, kendisi benim 
burs arkadaşımdı. Şükrü ÖZLÜOĞLU ben-
den bir sınıf büyüktü ve sınıfının birincisiydi. 
Eskiden biliyorsunuz hep not tutulurdu. Kitap 
yok, fotokopi yok. Fotokopi varda taşınması 
mümkün değil, bir kitabı çeksen taşıyamazsın. 
Şükrü ÖZLÜOĞLU bir numara not tutardı. 
Hala evinde ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfın 
notları durur. O bana defterlerini, notlarını 
verirdi. Ortaklığımız öyle başladı. Çekmece 
Nükleer Araştırma Merkezinde önce o, sonra 
ben göreve başladık okullarımız bitince. 
Arada ODIOFON’a kaçarak çalışıyorum, bir 
kez daha batmaktan kurtardım ODIOFON’u.

Ticari olarak bir şeyler üretiyoruz, satıyoruz, 
oradan gelen paralarla kurtarıyoruz şirketi. 

Levent CEYLAN: Satışlarınız 
karşılığını buluyor yani.

Ahmet Medih ERTAN: O zaman piyasa aç. 
En ufak amatör bir cihaz yapsanız kapış kapış 
satılıyor mesela kuş zili çıkartan zil inanılmaz 
ilgi gördü, elektronik merdiven otomatiği 
harikalar yarattı Bugün yetişenler için durum 
çok farklı tabi. O zaman her şeye bir açlık 
var. 40 yılı aşkın bir süre öncesinden bahse-
diyoruz Bu gün mühendis olan elektronikçi 
kardeşlerim yukarıda bahsettiğim o günkü 
atölye veya fabrikaların önünden geçmez. 
Peki, Elektronik Mühendisleri o yıllarda ne 
yapıyordu diye sorarsanız; neredeyse ta-
mamına yakını Telefon santrallerinde veya 
telefon başmüdürlüklerinde çalışıyorlardı. 

Dediğim gibi mecburi hizmetimiz vardı Çek-
mece Nükleer Araştırma Merkezinde. Daha 
doğrusu Atom Enerjisi Kurumunda. Çekmece 
tepelerine gidişimiz dönüşümüz birer saat 
sürüyordu. O birer saatte defterle kalemleri 
açar cihaz dizayn ederdik Şükrü ÖZLÜOĞLU 
yla. Hatta çok güzel bir müzik kutumuz vardı 
dijital olarak çözmeye çalıştığımız. 1976 
yılında da ODIOFON battı. Radyopanç piyasa-
nın lideri olarak kaldı. Fakat lideri olarak kalan 
firma komple üretim kısmını bize devretti. 
Daha doğrusu devretmeyi teklif etti. Ben daha 
askerliği yapmamışım. Şükrü ÖZLÜĞLU ile 
ortağız zaten, bir ortağımız daha var, Celal 
isminde bir arkadaşımız. O bizden ayrıldı. 
Ve biz bir firma kurduk. Radyopanç’ın sat-
tığı ürünlerin bizim tarafımızdan yapılması 
üzerine Elektropanç Elektronik’i 1976 yılında 
kurduk. 38 sene olmuş, tam bir ömür. Günler 
geçti, kendi yerlerimizi kurduk ve 38 sene 
içinde Elektropanç bir marka oldu.  Ama 
içimizde bir kıpırtı var. Bu arada en güzel 
müşterimiz Kemal KIZILHAN. ARMA kendi 
firmamız gibiydi. İş kazandığında birlikte 
sevinir, iş kaybettiğinde birlikte üzülürdük.

Nereye getiriyorum. Bizim bu günkü ortak-
lıklarımızın arkasında uzun yıllar var. Tarihler 
unutuluyor ama aynaya bakınca görüyoruz 
kendimizi. Çekmece Nükleer Araştırma Mer-
kezinden ayrılıp elektronik alanına geçmek bizi 
gece gündüz çalışmaya itti. O süreç içerisinde 
bizim için mesai kavramı diye bir şey yoktu. 
Hala da öyle devam ediyoruz. Çekmece’den 
ayrıldıktan, Elektropanç’ı kurduktan ve benim 
askerden dönüşümden sonra esas olay 
Radyopanç’tan ayrılma, artık tamamen özerk 
olma dönemi başladı. Ve Mecidiyeköy’de ilk 
temelimizi attık. Tamamen bağımsız bir şirket 
olarak. Arma’nın, Erde’nin ve piyasada bizi 
eskiden beri tanıyan bir çok müessesenin 
destekleriyle çalışmalarımızı hızlandırdık.

5. Deneyimler Toplantısı konuğu Ahmet Medih ERTAN
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Belki tanırsınız Ekrem ŞİŞLİOĞLU ağabe-
yim var, rahmetle anıyorum, çok büyük 
destek vermiştir. Mecidiyeköy’de piyasa-
dan kopuktuk, Makine Kimya’nın yanındaki 
dükkânının vitrinini bize vermişti. Piyasanın 
hareketli yeri orası, bu vitrin senin dedi. 

Bir gün Elektropanç’ta otururken rahmetli 
Fevzi ILGAZ bize geldi. ETMD’nin ilk kuruluş 
toplantısında vardı. Bana uğrar mısın dedi, 
Göztepe’deki ofisine. Gittim. İki tane proje 
vardı elinde. Bir tanesi Petrovsky Pasajının 
seslendirme projesi. İkincisi de Çukurova 
Baytur’da Erol SÜMER diye bir arkadaş var, 
o sana bir proje verecek, o projede Rusya’da 
dedi. Rusya’da bir Sanatoryum projesi idi. 
1980’li yılların sonuna doğru Türkiye büyük 
bir yatırım hamlesine girmiş, muhteşem bir 
otel projesi furyası başlamış aynı anda. O 
zaman kafamızı kaşıyamıyoruz, binlerce oda 
yapıyoruz. Petroski Pasajı için de Enka’ya git-
tim. Enka’da bir proje açtılar, toplantısını yapı-
yorlar. Garip bir proje hazırlamışlar. Bana sıra 
gelince böyle bir çözüme hiç gerek yok, konu-
yu çok daha basit bir şekilde rahatlıkla çözeriz 
dedim. Bana güvenmediler. O toplantıda kim-
ler vardı: Sinan TARA, Haluk GERÇEK, Sinan 
AKIN, bir de Makine Mühendisi Vasıf SAYIL. 
Oturmuşuz seslendirme projesine bakıyoruz. 
Ama hazırlanan proje olacak gibi değil. Nedir 
bu yapacağımız dedim. Pasaj dediler. Bir 
pasajın seslendirme projesine bakıyorsun, bir 
Stüdyo sanki. Birinci derecede bir seslendir-
me stüdyosu sanki. Benim önerimi ciddiye 
almadılar. Sonuçta Petrovsky Pasajı proje-
sini biz yapamadık. Ama bu projeden sonra 
ENKA aldığı bütün işlerin ilgili projelerini bize 
verdi ve bu en az 5 yıl sürdü. Çünkü doğru 
çözümü o gün gördüğüm ve önerdiğim için.  

Çok güzel iki tane otel projesi yaptık Rusya’da, 
Türk Müteahhitlik şirketlerinin sonlandırdı-
ğı. Böylelikle Rusya maceramız başladı. O 
kadar zordu ki Rusya pazarına girmek ve 
iş yapmak, ama girdik. Bizim teknolojimiz, 
Rusya’da mevcut olan teknolojiden hakika-

ten daha iyi bir teknoloji idi. Şimdi aynı şeyi 
söylemem mümkün değil. Bana itimat edin 
hele son yıllarda Moskova’da yaptığımız 
işleri göz önüne alırsanız inanın bu teknolo-
jideki binayı Türkiye’de bulmanız imkânsız. 

A PLUS olarak isimlendirilen binalar ha-
kikaten A PLUS teknik özelliklere haiz, 
(örneğin Moscow City projesi yüksek katlı 
binaları) . Bunu neden açıkça ifade ediyo-
rum diye sorarsanız bu büyük projenin 3 
ana binasını MEP olarak bitirmek bizlere 
nasip oldu. Hepiniz biliyorsunuz zaten, 
burada Rusya ile çalışmayan hemen kimse 
yok gibi . Ama işte o günler çok farklıydı. 

Rusya maceramız böyle başladı. Biz elektronik 
ile ilgili çalışmalar yaparken ilk teklif olarak, 
Çukurova’nın Genel Müdürü Engin AYŞA-
KAR beni çağırdı. Doğu Almanya’dan dönen 
askerlere büyük konut projesi yapılacakmış. 
Okuluyla, çarşısıyla, hastanesiyle büyük bir 
şehir kurulacakmış. Buradan alacağım ilk 
projenin elektrik işini sana vereceğim dedi. 
Benim ilk reaksiyonum şu oldu: “Abi deli 
misin? Ben Rusya’da hem de elektrik işi filan 
yapamam” dedim. “Herkes yapıyor, sen de 
yaparsın. Bu işe başla” dedi. Kabul ettim. 
Ama belirtmeliyim ki her zaman hayattaki en 
büyük şansım güzel ortaklarım oldu. Ortağım 
o işte Hasan İNCE oldu. Hasan İNCE, cıva 
gibi, o zaman da delikanlı. Hemen yaparız abi 
dedi. Apar topar Hasan İNCE’yle aldık aldık 
bavullarımız, projenin başına geçtik. Sözleş-
meleri imzaladı. Öyle bir fiyat ki verdiğimiz, 
hedef  kar iki haneli. Bakın, nereden nerelere 
geliniyor. Şimdi tek haneli kar elde edildiği 
zaman başarı addediliyor. Evi, çoluğu, çocuğu 
bıraktık, işi gerçekleştirdik ve o iki haneli karı 
elde ettik. Elektrik işine girişimizde böyle oldu.

Benim hayatım boyunca çalıştığım iki firma, 
üç de ortağı olduğum şirket var. Firmanın 
içinde ortak olma zevkine eriştiğim üç firma 
var. Birincisi Elektropanç Elektronik, ikinci-
si Elektropanç Elektrik, üçüncüsü de biraz 
sonra anlatacağım AE Arma-Elektropanç.

5. Deneyimler Toplantısı konuğu Ahmet Medih ERTAN



İş hayatımı değerlendirdiğimiz takdirde, 
hayatım boyunca hep dengeli ve stabil bir 
hareketlerim olduğu görülecektir. Kişisel 
olarak macera ruhum vardır ama hiçbir zaman 
şirketimi maceraya atacak davranışlarım 
olmamıştır. Bu süreç yıllar boyunca devam 
etti, projeler projeleri kovaladı ve 1999 yılında 
da Demir ÖZKAYA bize dahil oldu. Kendisiy-
le birlikte çok daha farklı bir sinerjiye sahip 
olduk. Fakat kökü olmayan bir ağaç gibi bir 
eksiğimiz vardı kuruluşumuzda, rusyada çok 
iyi tanınmamıza rağmen Türkiye’de Elekt-
rik grubumuz tanınmıyordu. Bu nedenle de 
Türkiye’de de bir takım ciddi işler yapmak 
gerekiyordu ve Kemal KIZILHAN ile kendisin-
den çıkan fikir neticesinde mutlu sona erdik.

Mutlu sonumuz nedir: AE Arma-Elektropanç. 
Birlikten güç doğar yaklaşımıyla iki firmamızı 
birleştirdik. İnanın çok zevkli, çok heyecanlı 
ve başarılı çalışmalara imza attık. Biz başarıya 
aşık insanlarız. Başarılı bir şirket kurmayı be-
cerdik. Ve kurduktan sonra yaşatmayı da be-
cerdik. Özverilerimizi dengeleyerek, paylaşma-
yı bilerek bugüne kadar geldik. Dilerim bizimle 
beraber devam eder ve bizden sonraki ikinci 
nesille sonsuza kadar devam eder. Bütün dile-
ğim budur, amacımız da hedefimiz de budur. 
Bundan neden bahsediyorum, bu özelimizi 
paylaşmaz isek sizlere yol gösteremeyeceği-
mizi, bu görevi yapamadığımızı düşünürüm. 
Ana amaçlarımızdan biri bu anlattıklarımın bir 
örnek oluşturmasıdır. Birlikten güç doğduğu-
na her zaman inanıyoruz. Her zaman sizlerle 
el ele vermeye şahsen ben ve ana ortağım, 
Yönetim Kurulu Başkanım olan Kemal KIZIL-
HAN hazırımız, bu konuda elimiz avucumuz 
her zaman açık. Çünkü tek başınıza yapılacak 
iş adedi belli. ETMD’yi de biz bunun için kur-
duk. Birbirlerini tanımadan rakip olan bir çok 
kişiyi bir araya getirerek bir ahengi sağlamayı 
arzu ettik. Bunu becerebildik mi, beceremedik 
mi bilemiyorum. Biz ETMD’de tam başarılı 
olduğumuza inanmıyorum. Ama bu gayreti 
göstermemiz lazım. Çünkü inanın son zaman-
larda piyasamızda büyük farklılıklar var, par-
çalanmalar mı oluyor, farklı olaylar mı oluyor, 
o kadar ismini bilmediğim değişik firmalar 
oluştu ki hayretle izliyorum, büyük cesaretler-
le işlere giriyorlar. Büyük cesaretlerle dedi-
ğim, önünüze bir proje geliyor, artık projeler 
küçük projeler değil. Onlarca milyon dolarlık, 
belki yüz milyona yakın mertebelerde projeler. 
Bu firmalar doğru dürüst hesap yapmadan 
iş adamı gözüyle değil, bir proje müdürü 
gözüyle balıklama dalıyorlar bu projelere. Ve 
de ayrıca ne yazık ki inşaat işverenleri sektörü 
bu bozuk düzenden faydalanıyorlar maalesef. 

Sizleri çok seviyorum. Bu meslek sahibi 
insanları çok seviyorum. Bu mesleğe hayra-
nım, bu mesleğe gönül vermiş insanları da 
bu nedenle çok seviyorum. Bir işe girerken 
bu nedenle birbirinizi severek birleşin, birlikte 
hareket edin. Güçlü olun birleşerek, işlere 
birlikte güçlü girin. Tek başına kalarak zevk-
le aldığınız bir iş ıstıraba dönmesin. Bunu 
imalatta da düşünün, çünkü iş demek yalnızca 
taahhüt demek değil. ETMD çatısı altında 
benim söyleyebileceğim taahhütte birlikte 
hareket etmemiz. Karşımızda güçlü rakip 
gördüğümüzde daha güçlü oluyoruz. Zayıf 
rakip olduğu zaman işin endazesi kaçıyor. İşin 
başında kazanmak veya kaybetmek önemli 
değil. İşin sonunda kazanmak önemli. 

Şimdi 21. Yüzyıldayız ve bu dönemde şirket-
lerin hakikaten şirketleşme kurallarının çok 
dikkatli olarak uygulanması gerekiyor. Sayın 
ortağım Kemal KIZILHAN çok güçlü bir iş 
adamı. İlk tanıdığım günden beri bu özelliğine 
de hayranım. Ciddi hareketleri desteklenmeye 
gereksinim duyuyorsa desteklemek gayesiyle 
arkasındayım, ışığından gideceksem peşinden 
giderim. Bu neyi getiriyor, şirketleşmede sis-
temsel düşünceyi ortaya koyuyor. Bir şeyler 
düşünüyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, 
sonunda bir bakıyorsunuz ancak bir arpa boyu 
yol gitmişsiniz. Dere, tepe yol gitmişsiniz, 
bütün zorluklardan geçmişsiniz, sonunda 
bir bakmışsınız yalnızca bir arpa boyu yol 
gidilmiş. Aynen iş hayatında da başarı ya da 
başarısızlığın getirmiş olduğu sonuç bu.

Etem BAKAÇ: Medih Abi, lafınızı bölmek 
gibi olmasın ama çok küçük geçiyo-
rum dediniz, ETMD’nin kuruluş amacına 
da ithaf da bulunarak bir araya gelerek 
doğacak kuvvetten bahsettiğiniz bölü-
mü neden o kadar küçük geçtiniz. 

Ahmet Medih ERTAN: Çok geniş bir konu 
tabi ki. ETMD bu işe başladığında bu birlik-
teliğin doğru hareket edebilmesi için doğru 
düsturlar yani doğru kanunlar oluşturulması, 
standartların oturtulması gerekiyordu. Özel-
likle ilk iki dönemde bu konuların üzerine 
gittik. Proje Yönetmeliği üzerine, Elektrik 
Tesisat Yönetmeliği üzerine, Yangın Yönet-
meliği üzerine çalışmalar yaptık. Herkesin 
aynı lisanı konuşabilmesi çok önemli. Bunun 
için de tabi lisan belirlenmiş olmalı. Yoksa 
bu iş, sana göre, bana göre olmaz. Her Oda, 
her Dernek kendi iştigal alanında çalışma-
ları en doğru şekilde gerçekleştirmeli. Biz 
de EMO’dan sonra bir meslek derneğiyiz 
ve bu konuda çalışmaları yoğun bir şekilde 
yapmalıyız. Bu meslek derneği kendi hukuki 
menfaatlerini gözeten çalışmaları yapmalı.
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Bizden Haberler Dergimizde, Deneyimler Toplantısı adı altında 2010 senesinde yapmış 
olduğumuz söyleşide kendi ağzından hayat hikâyesini, yaşadığı tecrübe ve genç 
mühendislere önerilerini burada yayınlayarak sizlerle bir kere daha paylaşmak istedik.

Hilmi ÖNEREN İkinci Deneyimler Toplantısında, 2010 Yılında Bizlerleydi 

Derneğimiz tarafından düzenlenen Deneyimler toplantılarının ikincisi 4 Aralık 
2010 Cumartesi günü dernek merkezimizde gerçekleştirilmişti, bu ikinci 
toplantımızın konuğu bu yılın başında yitirdiğimiz Sayın Hilmi ÖNEREN’di.

Hilmi ÖNEREN’in konuşmasından alıntılar:

Kısa Özgeçmiş

Biz bir kız üç erkek kardeşiz, en büyüğü benim. Bir kardeşim, kız kardeşim zaten evli. Erkek 
kardeşim Siemens’te uzun yıllar bulundu. Siemens onu okuttu. Şu anda direktörlüğe kadar 
çıktı. Bodrum’da yaşıyor. Bir tanesi fizik mühendisi, o da okulu bitirdi, fizik mühendisliği 
yapmadı. Şu anda Stuttgart’a 20 senedir, konsoloslukta çalışıyor. Bense hasbelkader, tamamen, 
uzun yıllar Siemens ve AEG’de çalıştım, 1973 yılından bu yana da serbest hayata atıldım.

Öğrenim Yılları ve Almanya’da Staj

Ben bir memur çocuğuyum. Orta halli bir ailemiz vardı. Babam gümrük müdürüydü. 
Vazifesi icabı çeşitli şehirlerde bulundu. Ben İzmir’de okudum. İlkokul, ortaokul, liseyi 
İzmir’de bitirdim. Ama, tabii, orta gelirli bir aile çocuğu olduğum için, yaz günleri çalışır, 
kendi paramızı kazanırdık. Onlarla okul masraflarımızı karşılardık. Lise 1’de ilk karnemde 
İngilizce 0’dı. O sene İzmir’e NATO gelmişti. Kurslar açılmıştı, dedim ki, o kurslara 
gidelim, kendimizi biraz ıslah edelim. İyi de oldu. İyi bir İngilizce öğrendik. Yalnız benim 
şöyle bir teşhisim var, bütün hayatım boyunca hep, zaman zaman böyle terslikler gelip 
beni bulmuştur, örneğin ben lise 1’e geçtiğimde, liseler 4 seneydi, başladık, okuduk, 
3. sınıfa geldik, 3’ten 4’e geçtiğimizde devlet karar verdi, liseleri 3 seneye indirdi. 

Ülkemizde pek çok projeye katkısı olan, elektrik sektörünün 
duayenlerinden, Öneren Mühendislik firmasının kurucusu ve 
derneğimiz üyesi, kıymetli büyüğümüz, ağabeyimiz Hilmi 
ÖNEREN, 11 Ocak 2015 Pazartesi günü vefat etmiştir. Kendisini 
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz, ETMD Derneğimiz 
kurulduğundan bu yana, desteklerini esirgemeyen Hilmi Öneren 
Ağabeyimize Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Derneğimizin üyesi ve
Sektörümüzün duayenlerinden

Hilmi ÖNEREN’i 
kaybettik  



Bu yüzden haksız bir şekilde lise 3’lerle lise 
4’ler aynı sene mezun oldu. Tabii çıkıp bir 
şey diyemedik. Daha sonra İstanbul, tabii 
okul derecem gayet iyi olduğu için, İstanbul’a 
geldik. İstanbul’da imtihanlara girdim. O 
girdiğimiz seneler bütün üniversiteler ayrı ayrı 
imtihan yapıyorlardı, yani İstanbul Üniversitesi 
ayrı, Teknik Üniversite ayrı, Güzel Sanatlar 
Akademisi ayrı ben hepsinin imtihanlarına 
girdim. Bu imtihanlardan almış olduğum 
puan üç yeri karşılıyordu. Bir tanesi elektrik 
mühendisliği, bir tanesi eczacılık, diğeri 
dişçilik, bunların hiçbiri benim kafamda olan 
bir meslek değildi. Ben, işin başından beri hep 
bütün amacım mimar olmaktı. Ama maalesef 
puanım mimarı tutmadı. Onun üzerine dedim 
ki ya, girdik nasıl olsa artık, bir okuyayım 
bu sene de öyle geçsin, boş geçmesin, sene 
sonunda bakarız, icap ediyorsa mimariye 
geçerim. Birinci sınıfa başladım. Devam ettik. 
İyi de notlar almaya başladım, ama ben oldu 
bitti elektrikten korkardım, yani bir sigortayı 
bile değiştirmeye cesaret edemezdim. Girdim 
baktım fena da değilmiş, yani elektrik işi. 
Birinci sınıfı geçince, tekrardan imtihana 
hazırlanıyordum, Teknik Üniversite, ki yani 
mimariye geçelim diye, bir gün babam çağırdı, 
dedi ki oğlum dedi bak bu senin kaderin, 
sen kalkmış kendi kaderinle oynuyorsun, 
en güzel meslek, ilerde bunun istikbali var, 
hiç boşuna dedi zahmet etme dedi, sınıfı da 
geçmişsin, devam et! Peki dedik, olur, fena 
da değil. Sonunda bitirdik okulu. Bu arada, 
3. sınıftayken, bizim Teknik Üniversite’yi 
okuyanlar bilirler, herkes bilir de, IAESTE 
imtihanları vardır, yani Teknik Mübadele 
Teşkilatı’nın, uluslararası bir kuruluş, orada 
imtihana giriyorsunuz, lisan imtihanına, 
kazanırsanız, işte sizi staja gönderiyorlar, ben 
de girdim imtihana ve kazandım. İngilizceden 
girdiğim için, normal şartlarda ya İngiltere’ye 
gönderecekler ya da Kanada’ya gönderecekler. 
O sene İngiltere’den yer gelmedi dediler, 
Kanada’ya gider misin diye sordular, e 
Kanada’ya Türkiye’den gitmek, ben memur 
çocuğuyum yani yol parası bize ait, baktım 
olacak gibi değil babama söyledim, oğlum 
dedi ben nereden alacağım o kadar parayı 
dedi. Sonra ben geldim IAESTE ‘ye dedim 
ki benim dedim param yok, gidemiyorum. 
Dediler peki o zaman sana daha yakın bir 
yer verelim. Nereyi vereceksiniz? Almanya’yı 
verelim dediler. Peki dedik. Almanya’ya 
gittim ama şimdi, Almanya’ya gidiyorum 
ama Almanca bilmiyorum. İyi dedik, gidelim, 
Almanca öğreniriz. Duisburg’a yakın diye 
bir ufak kasaba, liman kasabası, işte gemiler 

geliyor gidiyor filan ben ilk günü gittim, 
dediler ki işte sana verilen yer bu, ama burası 
inşaat mühendisliği stajı için. Ya dedim ben 
inşaat mühendisi çıkmayacağım ki elektrik 
mühendisi çıkacağım. Buraya geldin başka 
bir çare yok dediler.. Ben hatırlıyorum ilk 
iki üç gün sıkıntımdan ağladım. Yani, her 
tarafta bir sürü Alman var, konuşuyorlar, 
gülüyorlar, bana bir şeyler söylüyorlar ama 
ben hiç anlamıyorum konuşulanları, hiçbiri 
İngilizce konuşmuyor. Bu sefer müdüre 
çıktım, dedim ki, ya dedim bu yanlışlık benim 
yanlışım değil, ben burada böyle hiçbir şey 
öğrenemeyeceğim, onun için lütfen dedim, 
bunun çaresini bulun. Adam dedi ki, ya dedi 
sen dedi buraya geldin tamam güzel de, yani 
bu kabahat bizim kabahatimiz de değil ama 
dedi doğru, haklısın, ben senin yerinde olsam 
dedi dönmem, 3 ay kalacaksın burada dedi. 
Ye, iç, yat, maaşını al. Peki ne olacak? Burada 
dedi Almanca öğrenme fırsatı sana işte dedi. 
Peki dedim ben. Ben dedi söz veriyorum 
sana ertesi sene, hiç IAESTE imtihanına 
girmeden seni buraya getiririz tekrar dedi. 
İyi dedim, tamam. Tabii Almanya o zaman 
güzel, cazip bir yer. Genciz. Her gün eğlence 
bol. Öyle biraz, o hayata daldık, orada 3 ayımı 
geçirdim ben, geldim ama stajda hiçbir şey 
öğrenmedim. Ondan sonra, ertesi sene, 
bir baktım tamam dediler yerin hazır gel.

Duisburg’da bir kablo fabrikası. Kalktık gittik 
kablo fabrikasına. Evvela, böyle otomobil 
kabloları yapılan bir departmana verdiler. 
Tamamen üç dört yüz tane kız çalışıyor, ben 
de onların başında! Ondan sonra, bir iki ay 
filan öyle çalıştım, tabii sınıfta çaktık bir sene. 
O bir seneyi Almanya’da geçireceğim diye 
düşünüyorum. Sonra, tekrar okul zamanı 
takıntı vardı, döndüm Türkiye’ye, girdim 
imtihanlara filan; çağırdılar, gel dediler, son 
sınıftı, son sınıfta tekrar gittim oraya, ama 
son sınıfta imtihan şey oldu, Almanya’ya 
gittim, fakat mühendis çıkmıştım yani 
artık. Dediler ki, burada stajyer olarak, yok 
dedim ben stajyer olarak çalışamam artık. 23

O sene İngiltere’den yer gelmedi dediler, Kanada’ya 
gider misin diye sordular, e Kanada’ya Türkiye’den 
gitmek, ben memur çocuğuyum yani yol parası 
bize ait, baktım olacak gibi değil babama söyledim, 
oğlum dedi ben nereden alacağım o kadar parayı 
dedi. Sonra ben geldim IAESTE ‘ye dedim ki 
benim dedim param yok, gidemiyorum. Dediler 
peki o zaman sana daha yakın bir yer verelim. 
Nereyi vereceksiniz? Almanya’yı verelim dediler.



24

Tamam dediler, seni yüksek gerilim 
kablolarının başına, test bölümüne getirelim 
dediler, orada çalışmaya başladık. Gayet 
güzel gidiyor, yalnız bir anımı anlatayım; Onu 
buraya yazmıştım. Şimdi bir gün departman 
müdürü beni çağırdı, bir Almandı, ben 
ufak tefek ama biraz Almanca öğrenmeye 
başlamıştım, dedi ki gel buraya sohbet 
edelim; Türkiye’yi sordu; Ama ben yine o ilk 
zamandan kalma, akşamları geç yatıyorum, 
sabah işe geç geliyorum filan böyle bir serkeş 
hayatı gibi; Sabah 7’de mesai başlıyor, ben 
7’de hiç vaki değil gelmem; 10 gün böyle 
gitti. Nasıl dedi Türkiye… Türkiye’yi sordu, 
annemi, babamı sordu, okulu filan sordu, 
arkasından dedi ki; “Memnun musun, 
bir problemin var mı?” dedi; Yok dedim 
problemim yok. İyi, güzel, çok memnun 
oldum dedi. Ben seni çok sevdim dedi. Ben 
sana dedi bir hediye yapmak istiyorum, 
hediye vermek istiyorum dedi. Çekmeyi çekti. 
Çok güzel ambalajlı bir paketi bana uzattı ve 
buyur dedi, aç dedi. Tahmin ediyorum dedi 
bu hediyen, sana hayatta zaman mefhumunu 
öğretecektir dedi. Bir açtım, bir çalar saat! 
Tabii mosmor oldum. O günkü o olay benim 
bütün hayatımda zaman mefhumunu ilke 
edinmemi sağlamıştır. Ondan sonra tabii 
sıkıysa 7’yi geç geçir, her gün vaktinde geldik.

Üniversite Sonrası Yurtdışı Yılları ve                                   
Askerlik İçin Geri Dönüş

Ben Üniversite sonrası Almanya’ya gittim 
tekrar. Ama öncesinde IAESTE imtihanına 
bir daha girdim, Norveç çıktı. Oslo’ya gittim, 
bir demir çelik fabrikasına. Orada epey bir 
şeyler öğrendim, yani mesleğe ilk adım attık. 
Sonra, eve mektup gelmiş Almanya’daki 
kablo fabrikasından, gelir misin falan diye. 
Annem gönderdi mektubu. Baktım. Onlara 
dedim ki, ben dedim geleyim ama yani, ne 
olacak, mühendis olarak mı çalıştıracaksınız 

beni? Tamam gel dediler, gittim. O fabrikada 
yüksek gerilimde çalışırken Doktor Claudia 
diye, hem üniversitede,  hem de fabrikanın 
araştırma kısmında bir profesör vardı. Bana 
dedi ki, notlarını bana getirsene bir bakayım. 
Burada Aachen Teknik Üniversitesi’nde sana 
bir imkan hazırlayalım, burs verelim, burada 
oku dedi. .Kabul ettim ve notları, tercümelerini 
hazırladım Bonn’a gittim, Bonn’da 
büyükelçilik var o zaman. İhtilal yeni olmuş 
ve sonrasındaki seneleri yaşıyoruz. Bonn’daki 
büyükelçiliğe de bir tane kurmay albayı 
talebe müfettişi diye göndermişler. O kurmay 
albaya durumu anlattım, dedim ben böyle bir 
fabrikada çalışıyorum ve bana böyle bir imkan 
tanıdılar, hani memleket hayrına, hiç değilse 
ben de burada bir ihtisas yapmış olurum, 
lütfen benim bir buçuk iki sene askerliğimi 
tecil edin. Adam hayır dedi, sen dedi askerlik 
yapacaksın. Tamam da bakın böyle bir 
imkan gelmiş, adamlar bana böyle bir şey 
tanıyor; Hayır! dedi Türkiye’ye döneceksin. 
Ben tabii rica, aman albayım yapma, şöyledir 
böyledir, peki ver dedi müsaade vereyim 
dedi; pasaportu benden aldı, içeriye gitti, 
biraz sonra getirdi, bir baktım ki kırmızı bir 
damga! Askerliğini yapmamıştır. 15 gün 
içinde Türkiye’ye dönmezse  vatandaşlıktan 
çıkartılacaktır. Tabii ben ne yapacağımı 
şaşırdım. Geçiremiyorsunuz da süreyi. Ben 
palas pandıras döndüm Türkiye’ye. Sonra 
geldim durumu profesöre anlattım, dedim ki 
böyle böyle; e git dedi ya, sonra gelirsin, biz 
seni tekrar çağırırız dedi. İyi dedim, döndüm 
geldim ben. Geldik tabii, askerlikte imtihana 
girdik. İmtihanda muhabere sınıfı çıktı bana, 
Ankara Muhabere Okulu, ama bu arada, lisan 
dolayısıyla, lisan imtihanına girdim, dediler 
ki eğer kazanırsan, NATO’da yine yedek 
subay olarak şey yapabilirsin, Brüksel’de 
falan, girdik, kazanmışız. Brüksel’e atamam 
çıktı, tamam dediler Brüksel’e gideceksin; 
biz gittik Ankara’ya Mamak’ta okurken bu 
sefer Talat Aydemir olayları oldu. Hepimizi 
topladılar bir odaya. Derhal dediler evinize 
gidiyorsunuz, 15 gün yok, gözükmeyin diye. 
Biz geldik, biz sizi çağıracağız dediler ve 
hakikaten 15 gün sonra çağırdılar, dediler ki 
kuraları iptal ettik, herkes gelecek buraya. O 
zaman elektrik mühendisleri, meslek kuraları 
vardı yani elektrik mühendisleri mesleğini 
yapabiliyorlardı. O da tabii, 90 kişiyiz elektrik 
mühendisi, 10 tane 15 tane filan şey var, 
meslek kurası. Tabii her zamanki gibi terslik 
bizi buldu, bir çektim boş! Meslek kurasını 
kaçırdık. Ondan sonra, düz kuraya girdik, 
Diyarbakır çıktı, hem de 5. Zırhlı Tugay!
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Gittiğimiz harp gücü yüksek bir yer. Ha bu 
arada da, Allah rahmet eylesin peder bak 
okudun sen Almanya’yı boşver dedi, gel 
dedi seni evlendirelim dedi. Bu işi nasıl olsa 
yapacaksın, yap! Ondan sonra, peki dedik, 
neyse tavsiyelerle bizim eşimizle tanıştık, 
Allah işini rast getirsin, hakikaten muhterem 
bir hanımdır, nişanlandık, 6 aylık dönemden 
sonra eşimi de aldım, Diyarbakır’a gittik, 
1,5 sene talim ettik tabii; sıkıntılar, 535 lira 
maaş alıyoruz, 250 lirasını kiraya veriyoruz.

Askerlik Sonrası Yıllar: Siemens Kablo Fab-
rikası, Aynı Zamanda Projecilik Başlangıcı

Döndüm geldim. Benim kafamda hala 
Almanya’ya gidebilir miyim diye bir düşünce 
var. Babam kesinkes yok dedi, Almanya’yı 
unut! Peki ne yapacağız? Gir işte oğlum dedi, 
burada iş yok mu dedi, senin dedi yani Alman-
ya mı hep faydan olacak, buraya olsun. Peki 
dedik. O sırada bir ilan gördüm, Siemens’in, 
Mudanya’ya kablo fabrikası kuruluyor, çağırdı-
lar, e tam ben ona göre biçilmiş kaftan çünkü 
çalışmışım kablo fabrikasında, Mudanya’daki 
fabrika kurulacak. Dediler gel tamam aldık 
seni, girdim, 1,5 sene biz uğraştık, o zaman 
fabrikalar kurulurken Sanayi Bakanlığı’ndan 
müsaade alınıyor yani aksi taktirde hemen 
kuramıyorlardı, 1,5 sene Ankara’ya gittik 
geldik uğraştık, mümkün değil! Ondan sonra, 
sonra ben çıktım Siemens’te, dedim ki ya, ne 
olacak dedim ben kablo fabrikasında çalışa-
cağım diye girdim, daha hâlâ boşum dedim. 
Sonra, bizim Sina Bey vardır, Sina Özbudak, 
çok muhterem birisidir, iyi bir insandır, dedi 
ki sen ne yapacaksın kablo fabrikasında? Gel 
bizim teknik büroda bu işi öğren. İyi dedim 
tamam gireyim. Girdik. Birdenbire kendimi 
projecilik içinde buldum. Her gün bir proje 
geliyor. İlk başladığım gün, hiç unutmuyo-
rum, masamın üzerinde iki tane kalın dosya. 
Hilmi Bey dedi, bunun bir tanesi Tütünçiftlik, 
bir tanesi de Aygaz Ambarlı, bunlar dedi birer 
ayda bitmesi gereken projeler. Ben hayatımda 
proje yapmamışım, nasıl yapacağım bu kadar 
kısa sürede. Aldık dosyaları eve gittik, kitapları 
karıştırıyorum. Sonra, ertesi gün Sina Bey 
geldi dedi ki bak dedi, hep aynı yoldan geçtik 
dedi, hiçbirimiz dedi bu işi dedi böyle ana, 
annemizin karnında öğrenmedik. Gel dedi 
eğer yanlış anlamazsan gel bu projeyi beraber 
yapalım dedi. Bir tanesini beraber yapalım, 
ondan sonrasını sen dedi çözersin. Oturduk, 
artık, kablo kesiti nasıl hesaplanır, nelere 
dikkat etmek lazım, bütün detaylarıyla, gidip 
gelip beni de kontrol ediyor ve biz o bir tane 
projeyi beraber bitirdik, ikincide yine tekrar 

göz kulak oldu hani yanlış yapmayayım diye, 
o iki proje bittikten sonra ben artık projenin 
içine daldım. Aynı zamanda Siemens’te uygu-
lama da vardı, yani mesela bir mühendis hem 
projesine bakıyordu, işe alındıktan sonra da 
uygulama aşamasında da devreye giriyordu. 
Bana 2-3 şantiye verdiler. Bir de projelere de 
bakıyorum. Zaten konstrüksiyon büromuz 
vardı ayrıca. Bu beş sene böyle geçti ve bu 
beş sene içersinde işte tabii, maaşımız nor-
mal, pek fazla bir para almıyoruz ama mesleği 
iyi öğrendik. Arkasından ben, para yetmi-
yor diyorum, tamam, seneye maaş zammı 
yapacağız, şu zaman yapacağız diyorlar, hep 
böyle erteleme. O sırada, bir gün, gazetede bir 
ilan gördüm, Türkiye’de yeni kurulacak olan 
bir fabrika, deneyimli birisini arıyor filan diye, 
tam beni tarif ediyor! Ben de bilmiyorum tabii, 
meğerse AEG imiş. Ondan sonra, Görüşmeye 
gittim, birdenbire bana Siemens’ten aldığım 
maaşın iki mislini teklif ettiler. Gel dediler 
bizde hemen başla! Ya dedim ben başlayayım 
da, yani, iş ahlakı olarak, birdenbire elimde 
3-4 tane iş var, bunları ben bırakıp da git-
sem, benim için hoş bir şey olmaz. Yok dedi, 
15 günde başlıyorsan başla dedi. Geldim. 
Patrona çıktım, dedim ki durum böyle böyle. 
Yok dediler, biz sana zam yapacaktık zaten, 
şudur budur… Peki dedim, ben bu caydım, 
kabul etmedim, dedim ki kusura bakmayın 
ben, bana bir ay müsaade veriyorsanız gelirim 
çünkü elimdeki işleri temizleyeceğim dedim. 
Bir ay zaman talebimi kabul etmediler. Ondan 
sonra, ben kaldım o Siemens’te, fakat, o 5-6 
ay geçti yine bir ses seda yok! Bu sefer, iyice 
tepem attı. Derken, bir gün yine oturuyorum 
böyle, AEG’den aradılar beni. Bu sefer hemen 
kabul ettim tekliflerini. Bankalar Caddesi’nde 
Bozkurt General Han vardır, ilk konuşma-
yı orada yaptık ve iki misli maaş verdiler. 
Gebze’de bir motor fabrikası kuruyoruz, onun 
ilk elemanı olarak seni işe alıyoruz dediler. 
Peki dedim. Neyse ben geldim hemen istifamı 
yazdım. Tabii istifamı yazınca kıyamet koptu.

AEG Dönemi 

AEG’ye geçtik ve Siemens’le de aramız 
bozulmadı. AEG’de fabrikayı kurduk, Gebze 
fabrikasını. Birinci yılında, şimdi o zaman, 
sizler gençsiniz, hatırlamayabilirsiniz, İstanbul 
Gebze arası tek yoldu. Böyle otoban yoktu. 
Ben sabahleyin saat 7’de çıkıyorum, 7’den işe, 
iş başlıyor, akşam gece yarıları geliyorum. 
Hatta oğlum vardı, kızım daha doğmamış-
tı. Yani sabah giderken çocuğu görüyoruz, 
gelirken yatıyor, giderken de yatıyor.

2. Deneyimler Toplantısı’nın tekrarı:
Merhum Hilmi ÖNEREN anısına
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Çok sıkıcı bir yaşamdı. Ama bu arada, bir 
trafik kazası oldu bizim bu şirkette, ben orda 
Şalter Kısım Müdürüydüm. 17 arkadaşımızı 
kaybettik. Moraller bozuldu, kimse gitmek 
istemiyor filan, ben de dedim ki yok ben 
ayrılıyorum. Sonra, beni işe alan müdürüm 
ayrılmak yok, gel İstanbul’a dedi. İstanbul’daki 
merkez ofisine geldim. Aşağı yukarı, uzatma-
yayım, 8 sene süreyle ben AEG’de çalıştım. Ve 
Siemens’te yaptığım işin aynısını yaptım. 
Daha doğrusu, fabrikayı kurup teslim ettikten 
sonra, AEG’nin merkez teşkilatı, aynen 
Siemens gibi hem proje hem uygulama işleri 
yapıyordu, onun başındaydım. 
Ve Serbest Çalışma

Derken, bir arkadaşım… ama bu arada da ben 
acaba serbest çalışabilir miyim, iş kurabilir 
miyim filan düşünüyorum, eşim destek 
veriyor devamlı, deneyim kazandın bu kadar, 
kendi işini kur diyor, sen başarılı olursun 
diyor. Ya olursun da yani kolay değil ki! 
Ondan sonra, bir gün, Ali Narin vardır, bu 
Narin Ailesi’nden, Altınyıldız’ın da damadıdır, 
benim okul arkadaşım, beni çağırdı, dedi ki, 
biz dedi, Yenibosna’da dedi bir fabrika 
kuruyoruz, bunun projelerini yapar mısın? Ali 
dedim, yapayım da, şu anda AEG’de çalışıyo-
rum yani, 90.000 metrekarelik koca fabrikayı 
ben, AEG’de çalışayım hem orayı yapayım, 
mümkün değil dedim. Sen ne alıyorsun dedi 
AEG’de? Şu kadar alıyorum dedim, tamam. 
Gel dedi maaşını ben sana veriyorum. E kıdem 
tazminatım var dedim. Onu da ben veriyorum 
dedi. Gel dedi ben sana bir ofis açacağım. 
Haftada iki gün bana dedi hizmet vereceksin, 
diğer günler senindir, istediğini yap dedi. 
Geldim eve. Eşime dedim ki bak böyle böyle 
bir teklif var, ne diyorsun? Tamam dedi ben 

arkandayım. Bak dedim, aç kalabiliriz ha! Ben 
dedi arkandayım, merak etme! Ve biz, 
Karaköy’de büromuzu açtık. Açmak, o zaman 
AEG’yi de ben şeyi takip ediyordum, elimdeki 
en son iş, Tariş Tütün fabrikaları kuruluyordu, 
onun işi de bendeydi, İzmir’de. Tabii, tabii ben 
AEG’ye söyleyince onlar zannetti ki başka bir 
firmaya geçeceğim, yok dedim, başka firmaya 
geçmiyorum, kendi işimi yapacağım. Peki 
dediler. Arkasından, ben Altınyıldız’a başla-
dım, hem projelerini çiziyorum hem proje 
yönetimini yapıyorum, bu arada, AEG’nin 
müdürü çağırdı, ya dedi, sen gittin dedi, biz 
dedi Tariş’ten fırça yemeğe başladık. E ne 
yapayım dedim yani ben… Dedi ki; sen dedi 
her şeyi biliyorsun fiyatı dedi, bize % 5 bırak, 
gerisini sen al yap dedi. Biz dedi malzemeyi 
verelim. E olur dedim. O işe başladım. Hemen 
ben gittim İzmir’de sınıf arkadaşım vardı, 
onunla bir kontrat şirketi kurdum. Gayet de 
başarılı oldu.
Genç Mühendislere Öneriler

Bir de tabii, genç arkadaşlara şunu önerece-
ğim, bilhassa, sadece proje yapmayıp uygula-
ma yapan ve elektrik cereyanının olduğu 
yerlere girip çıkan arkadaşların çok dikkatli 
olması lazım. Hayatta en büyük kötülük, en 
büyük zarar, herhangi bir mühendisin veya 
teknisyenin, kafasının dalgın olduğu bir 
zamanda gidip bir operasyon yapması veya 
müdahale etmesi. Benim başıma şöyle bir şey 
geldi, AEG’de çalıştığım yıllarda Çelik Hasırları 
Fabrikası’nı yapıyoruz, ben bakıyorum o işe, 
yine o zaman da işte bu demin anlattığım 
primer röleler var, baş belası bir şey. Yoktu, 
yok olduğu için onu kullanıyoruz, yoksa şimdi 
daha güzel röleler var tabii.

6. ETMD Gecesi Kokteylinden bir kare
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Telefon açtılar. Dediler ki abi, açıyor fabrika, 
çalışmıyor. Ben gittim. Fakat o gün de bir 
arkadaşımla bir iş münakaşası yapmıştık, 
bayağı sinirlenmiştim. Yani böyle bütün sinir 
sistemim ayaktaydı. Ben kalktım gittim. 
Şimdi, aç dedim şalt tesisatını, kapısını açtım 
girdim içeriye, baktım şalt tesisatının, 35 kilo, 
34,5 kilo, primer rölenin ayarını düşük 
tutmuş, onu yükseltmek lazım. Ama, yani o 
anda işte insanın kafası duruyor. 
Gerçi bizim AEG tablolarında, biz onu sonra-
dan koydurtmuştuk, panoların önünde, kapıyı 
açtığınız zaman direkt gerilimle karşı karşıya 
kalmıyorsun, kalmamak için, önüne böyle bir 
profil koyuyorduk, oraya bir tane ahşaptan 
bariyer koyuyorduk. Dolayısıyla hani birisi 
girip şey yapsa dahi evvela onunla karşılaşı-
yor. Şimdi ben rölenin ayarını artıracağım, 
kesiciyi açtım. Kesiciyi açtım ama, ayırıcı 
kesicinin üstünde. Ayırıcıyı açmam lazımdı 
ama kesicinin öteki ucundaki gerilimi hesaba 
katmadım. Tam böyle ayar tornavidasıyla 
giriyorum, birden çaktı böyle gözüme. Eyvah 
dedim ne yapıyorsun böyle! O zaman sigara 
da içerdim. Elim ayağım kesildi böyle, çekil-
dim, dedi ki yanımdaki çocuk abi bir şey mi 
oldu? Dedim geberip gidiyorduk sorma! 
Ondan sonra, bir sigara yaktım. Yani o anda 
elimi sokmuş olsaydım gitmiştik. Böyle bu tip 
durumlarda çok dikkat etmek lazım. Eğer 
sinirliyseniz, eğer o gün moraliniz yerinde 
değilse, kesinlikle şalt tesisatına, içerisine 
girip de yanlış bir şey yapmayın.
Yine başka bir örnek: Enerji Bakanlığı’nın 
kabulünde, Gebze’deki o çelik halat fabrikasın-
da, sırf yanlış bir manipülasyon yüzünden, bir 
genç mühendis arkadaşımıza, Bakanlıktaki 
görevli, gir içerdeki bana akım trafosunun 
değerlerini oku demiş, çocuk girip orda öldü. 
Tamamen mühendisin hatasından… Bunlara 
dikkat etmek lazım. 
Şimdi, proje işlerinde benim tavsiyelerim 
olabilir. Şöyle diyebilirim, eğer bir proje ya-
pıyorsanız, projeyi bitirdikten sonra sahibine 
hemen teslim etmeyin derim ben arkadaşlara.  
Projenizi masanın üstüne koyup kendi 
kendinize deyin ki, şimdi ben projeyi yaptım, 
ama şimdi ben müteahhitim, masanın öteki 
tarafına geçeyim, bu proje benim önüme 
geldi, bakalım nasıl, kar edeceksin. Çünkü şu 
soruyu sorun: Bu projenin prensipleri sağlam 
mı, doğru yapılmış mı? Projenin herhan-
gi bir yanlış tarafı var mı? Keşif hesapları 
doğru çıkartılmış mı? Detay eksiklikleri var 
mı? Eğer bu soruları sorduğunuzda, bun-
lardan bir tanesinde hayır, yapılmamış, 
yani menfiyse bu cevap, kesinlikle o projeyi 
sahibine teslim etmeden önce onu düzeltip 
verin. Bu çünkü sizin itibarınızı kaybettirir.

Bunun dışında, iyi bir mühendis olmanız 
için sizlere aşağıdaki birkaç hususu tavsiye 
ederim, diye yazmışım. O da şöyle: Daima 
araştırma ve yenilikleri takip edin, eden birisi 
olun. Yani, teknik durmuyor, mütemadiyen 
ilerliyor. Siz onun peşinden koşturmak mec-
buriyetindesiniz. Yapmazsanız, gün geçtikçe 
sizin o mesleki kariyeriniz erozyona uğrar. 
Ondan sonra, tavsiye edeceğim mutlaka 
ve mutlaka hiç değilse İngilizceyi öğrenin 
ki literatürü takip edebilesiniz. Tabii bunun 
yanında bir Almanca, Fransızca olsa çok 
daha iyi olur. İşi zamanında bitirin. İşte bizim 
saat meselesi. Yani, ertesi güne bırakmayın 
işi. Ve doğruluktan ayrılmayın ki bu benim 
prensibimdir devamlı zaten. Bir de verdiğiniz 
sözün, daima arkasında olun ve o zaman, 
güvenilir, kusursuz bir insan olursunuz. Bir 
de benim devamlı söylediğim bir şey vardır: 
Bir projeci, insanı vezir de eder rezil de eder.
Sorulara Verilen Yanıtlardan Alıntılar

Soru: Elektrik mühendislerinin mimarlara 
bağlı kalması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yanıt: Biliyorsunuz bu elektrik sektörü, 
bilhassa bizim elektrik proje sektörü, son 
yıllarda, çok disiplinler kazandı, yani biz, 
biz mesleğe yeni atıldığımız zaman, bir 
elektrik projesi dendiği zaman, işte bir 
kuvvet projesi, bir aydınlatması, bir yük-
sek gerilimi, bir topraklaması, bitti!

Daima araştırma ve yenilikle-
ri takip edin, eden birisi olun. 
Yani, teknik durmuyor, mütema-
diyen ilerliyor. Siz onun peşin-
den koşturmak mecburiyetinde-
siniz. Yapmazsanız, gün geçtikçe 
sizin o mesleki kariyeriniz eroz-
yona uğrar. Ondan sonra, tavsi-
ye edeceğim mutlaka ve mutlaka 
hiç değilse İngilizceyi öğrenin 
ki literatürü takip edebilesiniz. 
Tabii bunun yanında bir Alman-
ca, Fransızca olsa çok daha iyi 
olur. İşi zamanında bitirin. İşte 
bizim saat meselesi. Yani, ertesi 
güne bırakmayın işi. Ve doğru-
luktan ayrılmayın ki bu benim 
prensibimdir devamlı zaten.

2. Deneyimler Toplantısı’nın tekrarı:
Merhum Hilmi ÖNEREN anısına
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Ama şimdi o kadar çok disiplin girdi ki araya, 
ses kontrolundan tutun da, yangın alarmına, 
güvenliğine, ama bu kadar ilave branşlar gir-
mesine rağmen, hizmet bakımından, özellikle 
hizmetin paraya dönüşmesi bakımından hiçbir 
fark yok; hâlâ bizim elektrik projeleri mimarla-
rın elinde, biz onların mahkumu durumunda-
yız. Bunu bir kere kırmak lazım. Yani, niçin bir 
mimar projeyi alıyor da elektriği onun üzerin-
den ben yapıyorum, yani bir meslektaş diğer 
meslektaşın, sırtından nasıl para kazanır? Etik 
midir bu? Kazanmaması lazım. Yani şimdi, o 
onu yapıyorsa ben de kalkıp inşaatı alayım, 
ben de ona deplase edeyim. Yani bunu kıra-
mıyoruz maalesef. Yine bakıyorsunuz mi-
mardan sana iş geliyor. Yani hiçbir zaman iş 
sahibi gelip de direkt size muhatap olmuyor.

Soru:  Eskiden nasıldı?
Yanıt: Eskiden beri böyledir ama bir de 
eskiden kalmış galat bir şey var. Mesela 
diyor ki, benim karşılaştığım bütün eski yeni 
mimar arkadaşlarım, elektrik kolay diyor, 
bizim mimari diyor 100, statik 75 mekanik 50, 
elektrik de 37,5 diyor. Ne demek, niye öyle 
yani? Bunun savaşını vermemiz lazım bizim.
Soru: Hilmi Bey, dünyada bir meslek 
olarak elektrik mühendisi olmanın an-
lamı ne? Yani ne içeriyor yani doktor 
dendiğinde bir profili vardır, bilim adamı 
dendiğinde bir profili vardır. En azından 
ilk çağrışımlar itibariyle ve sonra bütün 
buna bağlı olarak ikincisi de, Türkiye’de 
elektrik mühendisi olmanın anlamı ne?

Yanıt: Efendim Türkiye’de maalesef elektrik 
mühendisinin kıymeti yok, onu peşinen söyle-
yeyim. Yani, yerinde belki var da, basit bir mi-
sal söyleyeyim, kendisinin elektrik mühendisi 
olmasına rağmen, bir basın sektöründe, isim 
vermeyeceğim, büyük bir matbaa yapacağız, 
konuşuluyor, bir matbaada elektrik başlı 
başına bir olay, toplantı yapıyoruz, 2 saat, 3 
saat konuşuluyor, biz bekliyoruz ki elektrik 
konuşulacak. Kıvır zıvır konuşuluyor. Yok işte 
konstrüksiyon konuşuluyor, yok çatı yüksek-
lik olsun, şu olsun bu olsun, yahu buranın 
elektrik enerjisi nasıl sağlanır, harmonikler 
var mı, şu var mı, bunlar konuşulacağına, ben 
uyarıyorum, bu işin başındaki adam elektrik 
mühendisi, boşver elektrik kolay, hallederiz 
onu diyor. Yani, hafife alınıyor. Yani bugün 
her yerde bunu teşhis etmeniz mümkün. 

Elektrik mühendisi bence, yapılarda, vaz-
geçilmez bir unsurdur bir kere. En iyiyi, en 
doğruyu, en güvenlikli bir şekilde çözen, 
çünkü dışarıdan bir elektrik geliyor sisteme; 
bunun sağlıklı çalışması lazım, artı güven-
likli olması lazım, artı en iyi malzemeyle 
yapılması lazım ve bunu kim yapacak?
Elektrik mühendisi yapacak.

6. Geleneksel ETMD Gecesi yemek salonundan bir kare

2. Deneyimler Toplantısı’nın tekrarı:
Merhum Hilmi ÖNEREN anısına
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Erkan AYDOĞDU

Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan hemen sonra, 1997 
yılında, Prysmian ailesine, Üretim Planlama departmanında aldığım görev ile katıldım. Bundan 
3 yıl sonra, İtalya merkez ofise gittim ve Proses Kaizen Mühendisi olarak çalıştım. 2001-2002 
yıllarında da Avrupa’daki çeşitli Prysmian fabrikalarında sürekli iyileştirme ekiplerine lider-
lik yaptım. 2003 yılında Türkiye’ye döndüm ve önce Lojistik Şefi, bir süre sonra da Lojistik 
Müdürü olarak çalıştım. 2010 yılında ise Ar-Ge ve Lojistik Direktörü olarak atandım. 2014 yılı 
Ocak ayı itibariyle de, yeni görevim ile Prysmian Group Türkiye’nin CEO’su olarak, 17 yıl önce 
başladığım yolculuğa devam ediyorum.

Prysmian Group Türkiye CEO’su





Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan AYDOĞDU ile söyleşi

Firmanızdan ve firmanızın gerçekleştirdiği 
çalışmalardan bahseder misiniz?

Prysmian Group Türkiye olarak, dünya 
çapında enerji ve telekom kabloları alanında 
lider bir firma olan Prysmian Group’un 50 
ülkedeki 91 fabrikasından birine sahibiz. 
Mudanya’da bulunan fabrikamızda bugün, 
taşeronlarıyla birlikte 600’den fazla 
çalışanımızla, her daim son teknolojiyi takip 
ediyoruz ve grubumuz içerisindeki 17 Ar-
Ge Merkezi’nden olan laboratuvarlarımızda 
tasarladığımız ve geliştirdiğimiz kablo ve 
sistem çözümlerinde farklılaşma yaratmak 
ve performansı yüksek, güvenli, kullanım 
kolaylığı sağlayan ürünler üretmek üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2012 yılında 
lanse ettiğimiz, Türk Kablo Sektörü’nün 
bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı 
bilgilendirme ve eğitim girişimi olan “Dikkat! 
Her Kablo Aynı Değildir...” kampanyamız, 
Prysmian Performans Testi projemiz 
ve kablo temin ettiğimiz alanında en 
prestijli ve özel projeler ile sektörümüze 
öncülük etmekten gurur duyuyoruz.

Çalıştığınız konuda Üretim yaparken 
karşılaştığınız problemler nelerdir?

Prysmian Group Türkiye olarak biz 
problemler üzerinde durmaktansa, 
o problemleri nasıl aşabileceğimize 
odaklanmayı tercih ediyoruz. Elbette 
firmamızın gerek Türkiye’deki uzun yıllara 
dayanan varlığı gerekse global yapısından 

aldığı güç ile gerekli imkanlara sahibiz. 
Bunu bir artı olarak almamız gerekir ama 
bunun dışında da, firmamızın bugünlere 

gelmesindeki en kritik noktalardan biri 
de sahip olduğu bu bakış açısıdır.

Prysmian Group’un 130 yıllık 
deneyiminin yanı sıra, biz 
de Prysmian Group Türkiye 
olarak geçtiğimiz yıl 50. 
yılımızı geride bıraktık; 
yani bugün itibariyle 
bu sektörde 50 yıllık 
bir deneyime sahibiz. 
Bununla birlikte, 
Prysmian Group 
bünyesindeki, dünya 
çapında farklı yerlerde 
bulunan 17 Ar-Ge 
merkezinden birisi 
olan, Mudanya 
fabrikamızdaki 

Ar-Ge merkezimizin de desteği ile üretimin her 
aşamasında karşılaşabileceğimiz problemleri 
öngörüp gerekli önlemleri alabiliyoruz. 
Dünya genelindeki 91 fabrikamız ile sürekli 
iletişim halinde olmamız, fabrikamızda 
en son teknolojiyi kullanmamız, kalite ve 
denetim sürecimizden geçmiş olan, dünyanın 
önde gelen tedarikçileri ile çalışmamız ve 
sektördeki en deneyimli ve başarılı ekibe 
sahip olmamız; sadece üretim sürecine değil, 
tedarik zincirinin tüm aşamalarının entegre 
bir şekilde yönetilmesine ve verimliliğimizin 
artmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’de Elektrik alanında Üretim 
yapan firmaların durumunu değerlendirir 
misiniz? Elektrik alanında çalıştığınız 
konuda Üretim yapan firmaların 
durumunu değerlendirir misiniz?

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 
rakamlarına göre, Türkiye’nin elektrik 
enerjisi kurulu gücü 2013 yılında 64.044 
MW iken; 2014 yılında bu rakam yaklaşık 
%7,5 artarak, 68.845 MW seviyelerine 
ulaşmıştır. Bir taraftan Türkiye’nin elektrik 
enerjisi kurulu gücü artarken, diğer taraftan 
elektrik sektörünün lokomotifi olan inşaat 
sektöründeki büyümenin yavaş da olsa devam 
etmesi, elektrik sektöründeki üreticiler için 
olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte, TÜİK 
rakamlarına göre 2014 yılının ilk 11 ayında, 
Türkiye’nin elektrik malzemesi ihracatı 8,79 
milyar USD olmuştur ve bu Türkiye’nin toplam 
ihracatının %6,1’ine karşılık gelmektedir. 
Dolayısı ile elektrik sektöründe üretim yapan 
firmalar için halen fırsatlar mevcuttur.

Kablo sektörüne gelince; Türkiye’de onlarca 
kablo firması olmasına rağmen, bizim gibi 
uluslararası yapıda olan sadece bir firma daha 
var. Sektördeki bazı yatırımcıların plansız ve 
kısa süreli hedefler doğrultusunda, yeterli 
finansal gücü olmadan yaptıkları yatırımlar 
neticesinde ortaya çıkan atıl kapasite, hem bu 
firmaları hem de sektörü zora sokmaktadır. 
Bununla birlikte, hem bu firmaların 
ihracattaki yetkinliklerinin aynı olmaması, 
hem de ihracat pazarlarında son zamanlarda 
yaşanan problemler iç piyasadaki rekabetin 
artmasına, bazı üreticilerin ayakta kalabilmek 
için maalesef kaliteden ödün vermesine 
ve dolayısı ile kalitenin standartların altına 
düşmesine sebep olabilmektedir. 
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Türkiye ve Dünya’da, hem kendi çalıştığınız konuda hem de genel olarak Elektrik konusunda 
Üretimi kıyaslar mısınız?

Dünya kablo tüketimi, 2014 yılında yaklaşık 16 milyon tona ulaşmıştır. Ürün grubu bazında ise, 
harici bakır telekom kablolarına olan talepteki düşüş devam ederken, fiberoptik kablolarına olan 
talep ciddi oranda yükselmekte, enerji kablolarına olan talep ise az da olsa artarak sürmektedir. 
2014 yılındaki toplam dünya kablo üretimi 2013 yılı ile aynı seviyelerde kalırken, artan rekabet 

koşulları ile birlikte, üretimin büyük bir kısmı 
gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya başla-
mıştır.

Dünya kablo pazarının önemli tedarikçilerinden 
biri haline gelmiş olan Türkiye kablo sektörü, 
üretiminin ciddi bir kısmını yaklaşık 150 ülkeye 
ihraç ederek, 2014 yılında yaklaşık 2,2 milyar 
dolar ihracat yapmış; kablo ve tel ihracatı yapan 
ülkeler arasında 12. sırada yer almıştır. Türk üre-
ticilerin en son teknolojiyi kullanabiliyor olması, 
Türkiye’nin genç ve eğitimli nüfusa sahip olması, 
ülkenin merkezi coğrafi konumu, son zaman-
lardaki Ar-Ge kanunundaki değişiklikler Türk 
üreticilerinin dünya elektrik pazarında önemli bir 
yer tutmasının en önemli sebepleri arasında yer 
almaktadır.

Çalıştığınız alanda Dünyadaki değişimlere ve 
gelişimlere uyum sağlama zamanlamalarınız 
konusunda bilgilendirir misiniz?

Prysmian Group Türkiye olarak enerji sektö-
ründe, inovasyona ve gelişime öncülük ederek 
rekabetçi gücümüzü geliştirmeyi hedeflemekte, 
bununla birlikte çevreye duyarlı yeni ürün ve 
sistemler üzerinde çalışmaktayız. Mudanya’daki 
Ar-Ge ekibimiz dünya genelinde bulunan 91 
fabrikamız ve 17 Ar-Ge merkezimiz ile çok yakın 
iletişim halinde bulunarak, en son teknolojik 

gelişmeleri yakından takip etmektedir. 

Yenilikçi ürün ve servis çalışmalarımızın yanı sıra, 2012 yılında başlattığımız “Türkiye’yi Yarın-
lara Bağlıyoruz” misyonumuz kapsamında, gerek fabrikamıza ve gerekse insanımıza yaptığımız 
yatırımlar sayesinde fabrikamızın kapasitesini ve verimliliğini artırarak sektördeki öncülüğümü-
zü devam ettirmekteyiz.

Hem kendi çalıştığınız konuda hem de genel olarak Elektrik konusunda Dünya’daki değişimleri 
ve gelişimleri geleceğimiz açısından değerlendirir misiniz?

Son yıllarda dünyada insan sağlığı, can güvenliği ve çevreye duyarlı ürünlerin ve ilgili standart-
ların geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çok net bir çizgi 
ile belirlenmiş olan üretim, kalite ve denetim standartlarının daha geniş bir kitleye yayılması 
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de bizim gibi lider firmaların önderliği ve desteği 
ile kalite bilincinin arttırılması için adımlar atılmaktadır. 2012 yılında başlattığımız “Dikkat! Her 
Kablo Aynı Değildir...” girişimimiz tamamen bu amaçla geliştirilmiş; Türk kablo sektörünün 
bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı bilgilendirme ve eğitim girişimidir. Bu girişimin 
şimdiye kadar gerçekleştirilen aşamaları kapsamında yapılan seminerler, iletişim çalışmaları ve 
bilgilendirme eğitimleri ile güvenlik, performans ve kullanım kolaylığı konularına dikkat çekerek, 
bu sürece katkı sağlamak ve sektördeki kalite bilincini dünya ile yarışır düzeye getirmek için 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
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Elektrik ile ilgili konulardaki Üretim konusun-
da Türkiye’deki Yasal Prosedürleri değerlen-
dirir misiniz? Bu konuda yapılabilecek düzen-
lemeler ve geliştirmeler konusunda Elektrik 
Tesisat Mühendisleri Derneği’nden beklentile-
riniz nelerdir?

Türk elektrik sektöründe, her ne kadar bazı 
yasal düzenlemeler olsa da, kalite algısının ve 
ürün standartlarının İngiltere ve Almanya gibi 
Avrupa ülkelerinden geride olması, gözetim ve 
denetim eksikliğine bir çözüm bulunamaması 
ve dolayısı ile kalitesiz üretim yapılması sonu-
cunda, hem can ve mal güvenliğinin tehlikeye 
atabilecek hem de ülke imajını zedeleyebilecek 
ürünlerin piyasaya servis edilmesi en önemli 
konuların başında gelmektedir. Yakın za-
manda, Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girmesi 
beklenen ve sadece kabloların değil, tüm yapı 
malzemelerinin de yangına karşı güvenilir 
hale getirilmesini sağlayacak düzenlemeler ile 
birlikte, bu standartlara ayak uydurabilen üre-
ticiler, hem ürün çeşitlemesine giderek katma 
değeri daha fazla olan ürünlere odaklanacak 
hem de ihracat pazarlarındaki şanslarını daha 
da artıracaktır.

Her ne kadar Sanayi Bakanlığı ve Türk 
Standartları Enstitüsü yasal düzenlemeler 
konusunda bazı çalışmalar yapıyor olsa da, 
Prysmian  Group Türkiye olarak sektördeki bi-
lincin yeterli düzeyde olmadığını ve bu konuda 
daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği-
ni düşünüyoruz. Bu kapsamda Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği bu sürece destek vere-
rek, sektörün önde gelen üreticileri ile birlikte 
sektördeki yasal düzenlemelerin geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar yapmalı, seminer ve 
eğitimler ile daha fazla kişiye ulaşma çalışma-
larına öncelik vermelidir.

Türkiye’de Elektrik Tesisat Mühendisliği ala-
nında Projeciler, Uygulamacılar ve Üreticiler 
arasındaki ilişkileri değerlendirir misiniz?

Türkiye’de proje çizen ve bu projeleri uygula-
yan firmalar ile üreticiler arasındaki iletişimin 
yeteri kadar kuvvetli olmadığını düşünüyoruz. 
Daha önce bahsettiğimiz “Dikkat! Her Kab-
lo Aynı Değildir...” girişimimiz kapsamında 
sektördeki her bir kişiye ulaşmak için uğraşı-
yoruz. Gerek doğrudan ziyaretlerimiz, semi-
nerlerimiz, eğitim çalışmalarımız ve gerekse 
yazılı, görsel ve sosyal medya çalışmalarımız 
ile kendileri ile iletişime geçmeye ve sektörü-
müzdeki gelişmeler konusunda bilgilendirme-
ye çalışıyoruz.

Türkiye’de Yapı Tesisatı konusunda diğer 
Mühendislik Dalları ile (Makine, İnşaat, 
Jeofizik….), Mimarlar ile ve Müteaahhitler 
ile Elektrik Mühendislerinin çalışmalarındaki 
bütünlüğü değerlendirir misiniz?

Bizim uzmanlığımız kablo sektörü, ancak yine 
de, yapı tesisatı ve denetiminde uyulması 
gereken kural ve esasların mevzuatlarda ciddi 

bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Özellikle son yıllarda meydana gelen dep-
rem ve yangınlar sebebiyle binalarda meydana 
gelen can ve mal kayıplarının minimum düze-
ye indirilmesi; tüm bu mühendislik dallarında 
çalışan kişilerin, mimarların, müteahhitlerin ve 
yapı denetim kuruluşlarının görev ve sorum-
luluklarının bilincinde olarak, hep birlikte 
hareket etmesi ile mümkün olacaktır.

Bütünleşik Tasarım konusunun gelecekteki 
yararları konusunda görüşleriniz nelerdir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, yapı tesisatı ve 
tasarımı konusunda mimar, mühendis, müte-
ahhit gibi tüm ilgili kişi ve kurumların birlikte 
hareket ederek, daha güvenli, çevreye daha 
duyarlı, enerji verimliliğine katkıda bulunan 
ve sürdürülebilir yapılar tasarlanması ve inşa 
edilmesi konusunda birlikte çalışması gere-
kiyor. Bu sayede hem gerekli ihtiyacı daha 
erken ve doğru şekilde tespit edebilir hem de 
tasarımdan uygulamaya ve denetlemeye kadar 
her yönüyle binanın verimliliği ve performansı 
arttırabilir; bu sayede de tükenmekte olan 
enerji kaynaklarımızın daha doğru ve verimli 
olarak kullanılmasına olanak sağlayabiliriz.
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Erde Mühendislik Genel Müdürü

Mehmet PAK ile Söyleşi
Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? 

Merhaba. Mehmet Pak ben, Erde Mühendislik’in Genel Müdürüyüm.  İlk ve orta öğrenimimi 
Zonguldak’ta tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında mezun oldum. Erde’deki çalışmam ise 1993’de 
yani öğrenciyken başladı. 22 yıl önce stajer olarak başlamıştım Erde’deki çalışma hayatıma. O 
günden bugüne yolum hiç ayrılmadı Erde’den. Saha mühendisi, şantiye şefliği, proje müdürlü-
ğü, genel müdür yardımcılığı ve Genel Müdürlük. Bir solukta geçen 22 yıl. Özetle böyle.

Firmanızdan ve firmanızın gerçekleştirdiği çalış-
malardan bahseder misiniz?

Erde, 26 yıl önce elektrik yüksek mühendisi 
Erdoğan ATAPEK tarafından kurulmuş bir 
mühendislik firması. 700’ün üzerinde tamam-
ladığı proje ve 26 yıldır sektöre kazandırdığı 
sayısız teknik elemanla elektrik sektöründe 
artık ekol haline gelmiş, 19 yıl personel ortala-
ma çalışma süresi ile aslında bir aile.
Zaman zaman ciddi elektrik dizayn çalışmala-
rına imzamızı atsakta, asıl işimiz elektrik uy-
gulama hizmetleri. Sanayi tesisleri, petrokim-

ya tesisleri,  ticari yapılar, ofis binaları, AVM 
kompleksleri ve nitelikli konut işlerinde, Orta 
Gerilim, kuvvetli akım, güvenlik, haberleşme 
ve zayıf akım sistemleri uzmanlık alanlarımız 
arasında.
Erde’nin sektörel yolculuğunda en önemli 
kilometre taşı, 2014 yılı başında, mekanik 
sektörde artık liderliği tartışılmaz hale gelen 
Birleşim Şirketler Grubu’na dahil olması.  
Birleşim ve Erde Türkiye’de elektromekanik 
grup olma yolunda çabaların gösterildiği bir 
dönemde gerçek anlamda elektromekanik 
grup olmanın yolunu gösterdi bence.
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Konularında kendini ispatlamış 2 firma, aynı 
çatı altında. Birleşmeden önce 6 yıl boyunca 
elektromekanik kapsamda çok sayıda projeye 
birlikte imza atmış 2 grup, geçmişlerinden 
aldıkları gücü geleceklerine aktardılar. Elekt-
romekanik iş yaptıran ve iş yapan firmalar 
söylediklerimi daha iyi anlayacaklardır. 
Yatırımcıların bu birleşmeye gösterdiği ilgi ve 
ortaya çıkan işlerin sonucu bizi çıktığımız bu 
yolda daha da cesaretlendiriyor.

Grubumuz, 2.500’ün üzerinde çalışanı ile her 
yıl hedeflerini daha da büyüterek yoluna de-
vam ediyor.  Birleşim Grubun geçmiş yıllarda 
hedeflerine ulaşma yolunda gösterdiği başarı 
tüm sektörün malumu.  2012 yılında İstanbul 
Ticaret Odası Vergi sıralamasında ilk 100’e 
girdiğimizi ve bu listede en üst sıralarda olma-
nın hedeflerimiz arasında olduğunu söylemek 
isterim.

2014 yılında teslim ettiğimiz işler ve üstlendi-
ğimiz prestijli projeler devam etti doğal olarak. 
Hiç durmadan çalıştık…

Ayrıca,

Birleşim Dergi’yi çıkartarak başladık 2014 
yılına. Beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle 
karşılandık.

Mart ayında Pendik Green Park Otel’de hedef-
lerimizi belirlediğimiz Çalıştayımızı ve 26-27 
Nisan’da Kartepe Green Park Otel’de “Biz1iz” 
sloganıyla Büyük Çalıştayımızı gerçekleştirdik.

Mayıs ayında ISK-SODEX 2014 fuarına Bir-
leşim Grup standımızla katıldık ve büyük ilgi 
gördük.

Temmuz ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Me-
zuniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Fakül-
tesi mezunlarına ETMD ile birlikte ödüllerini 
verdik.

20-21 Eylül’de Birleşim Grup olarak, 
Türkiye’nin en geniş katılımlı kurumsal spor 
organizasyonu Dragon Kürek Festivali’ne 
katıldık.  3.000 kurumsal firma çalışanının 
yarıştığı organizasyonda finallere kalmayı 
başardık ve Türkiye finalinde 6. olarak kürekte 
de iddialı olduğumuzu gösterdik.

Ekim ayında Pendik Green Park Otel’de ku-
rumsal değerlerimizin ön plana çıktığı eğitimi-
mizi gerçekleştirdik.

Kasım ayında Beykoz’da “Birleşim Grup Hatıra 
Ormanı” nı oluşturduk ve fidanlarımızı hep 
birlikte diktik.

2014 yılı tempomuz 2015’in nasıl geçeceğinin 
sinyallerini verdi bize. Hedeflerimiz bu yıl daha 
da büyük. İş teslimlerimiz, yeni projelerimiz, 
Birleşim Dergimiz, çalıştaylarımız, seminer-
lerimiz, fuarlarımız nefes almadan devam 
eder. Fidanlarımız büyür. Kürek takımımız 
Türkiye sıralamasında ilk 3’e girer mi bir tek 
onu bilemiyorum ama Grup olarak her zaman 
yanlarındayız.

Elektrik Taahhüt İşleri esnasında karşılaştığı-
nız problemler nelerdir?

Elektrik taahhüt işlerinde karşılaştığımız so-
runlar artık o kadar çok kendini tekrar etmeye 
başladı ki, işin yapımı için organizasyonumu-
zu bu sorunları çözecek şekilde oluşturuyoruz.  
Çünkü Grup olarak, bizim dışımızda oluşan 
sorunlar nedeniyle İşverenlerimize sorunlu iş 
teslim etme lüksünü kendimizde görmüyoruz.  
Sorunlara gelince, işin en başından itibaren 
teslim alınan tesisat projelerinin, yapılacak 
binaya uygunsuzluğundan, şartnamelerin 
kopyala yapıştır yöntemiyle oluşturulmasına, 
bina mimarisi oluşturulurken, elektrik ve me-
kanik proje firmalarından görüş alınmamasına 
dek yaşanan bir takım problemler. Bunun yanı 
sıra marka listeleri, şartname ve projelerin 
birbirleriyle uyumsuzluğu bize zaman zaman 
sıkıntılı anlar yaşatıyor. En çokta bu uyum-
suzluk durumlarında ne yapacağına karar 
veremeyen disiplinler zaman kaybetmemize 
neden olabiliyor. Çünkü bizler gibi taahhüt 
firmalarının üstünde büyük bir zaman baskısı 
var ve bu tür kararsızlıklar zaman kaybetme-
mize neden oluyor.

Erde Mühendislik Genel Müdürü Mehmet PAK ile söyleşi
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Türkiye’de Elektrik Taahhüt İşleri yapan firmala-
rın durumunu değerlendirir misiniz?

Ülkemizde elektrik taahhüt işleri yapan firmalar 
yazılı olmasa da aslında belli kriterlerle kategorize 
halde.  Finansal güçlerine, kadro genişliklerine,  
mühendisliğe verdiği öneme, yaptığı işin kalitesine 
ve hızına, iş güvenliği anlayışlarına ve vizyonlarına 
göre. Ülkemizde çok farklı bakış açısı ve beklentide 
yatırımcı bulunduğundan, birbirinden çok farklı 
kategoride elektrik taahhüt firması da iş yapma 
şansını elde ediyor. Ancak son yıllarda dikkate 
değer gelişmeler oluyor ülkemizde, işini iyi yapan 

firmalar yatırımcıların tercih nedeni oluyor. Bu tür 
firmalar fiyat baskısı altında bırakılmıyor. 

Elektrik Taahhüdü konusunda Türkiye’deki Yasal 
Prosedürleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapıla-
bilecek düzenlemeler ve geliştirmeler konusun-
da Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nden 
beklentileriniz nelerdir?

Sektörümüzle ilgili yasal prosedürlerin üst düzey-
de olduğu ve eksiksiz uygulandığı söylenemez. 
Teknolojinin takip edilmesi imkansız gelişme hızı 
ve ülkemizdeki yatırımların artarak devam etmesi 
zaman zaman prosedürlerin yenilenmesi ve uy-
gulanması konusunda sektöre zorluklar yaşatıyor. 
Bana göre bu aşamada en büyük görev sektö-
rün içindeki kadrolar olarak yine bize düşüyor. 
ETMD olarak çok yakın zamanda bu konuyla ilgili 
çalışmalara başlayacağız. Ben dernek olarak güzel 
sonuçların çıkacağına inanıyorum. Bu konuda Bir-
leşim Grup olarak üzerimize düşen tüm çalışmayı 
yapmaya hazırız. 

Proje Firmaları, Taahhüt Firmaları ve Üreticiler 
arasındaki ilişkileri değerlendirir misiniz?

Ortaya iyi bir iş yani bir değer çıkması için bu 3 
disiplinin de iyi olması gerekiyor. Aslında her biri 
diğerinin emeğini değer haline getiriyor. Bu değer 
yaratmanın denklemi bence. Bunun bilincinde olan 
projeci, taahhüt firması ve üretici ilişkilerinde ya-
şanan uyum dikkate değer. Ancak bu denklemdeki 
değişkenleri belirleyen ise yatırımcı. İşine değer 
veren yatırımcı doğru 3’lüyü bir araya getirirse bu 
3 disiplin birbirleriyle uyumlu çalışma ortamını 
yakalıyor. Ama bir tanesi olmaması gereken bir 
denklemin içindeyse doğru sonucu bulmak diğer 
disiplinleri çok yoruyor.

Türkiye’de Yapı Tesisatı konusunda tüm Mühen-
dislik Dallarının çalışmalardaki bütünlüğü sizce 
nasıl sağlanmalıdır? Firmanızın bu bütünlükteki 
konumu nedir?

Özellikle bu sorunuz için teşekkür ederim. Fırsat 
bulduğum her ortamda bu bütünlüğün gerekli-
liğinden bahsetmeye çalışıyorum. Hızla gelişen 
teknolojinin insanlara sunduğu yenilikler ve sun-
duğu konfor olanakları var. Bu teknoloji ve konfora 
çok hızlı alışan insanlar bir tarafta. Diğer tarafta 
dünyada tükenme trendine giren enerji kaynakları. 
Enerjiyi verimli kullanırken, insanlara da alıştıkları 
konforu artırarak vermek zorundasınız. Bunları ya-
parken geleneksel yöntemle elektrik-mekanik-mi-
mari olarak farklı tasarım ekiplerinin ayrı ayrı kendi 
doğrularına göre sistem dizayn etmesi ve malzeme 
seçmesiyle başarılı olma şansınız yok. 

Biz Grup olarak, en azından elektrik ve mekanik di-
siplinlerini hem proje hem uygulamada geleneksel 
tasarımdan bütünleşik tasarıma taşımış durumda-
yız. Bu şekilde elektrik ve mekanik disiplinlerinde 
enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlanmış 
oluyor. Bu şu demek,  ilk yatırımda ve işletme 
maliyetlerinde boşa harcanan ya da boşta bekleyen 
enerji değeri sıfır.

Erde Mühendislik Genel Müdürü Mehmet PAK ile Söyleşi



41

Genel olarak Elektrik konusunda Dünya’daki 
değişimleri ve gelişimleri geleceğimiz açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Söylediğim gibi teknoloji hızla gelişiyor, insanlar 
konfora ve gelişen teknolojiye çok hızlı alışıyor ve 
bırakmak istemiyor. Enerji kaynakları tükeniyor. 
Çevre kirleniyor ve yerküre bundan olumsuz etkile-
niyor. Dünya elektrikli cihaz çöplüğü olma yolunda 
kararlılıkla ilerliyor. Elektrikle ilgili dünyadaki deği-
şimlere bu açıdan bakmak ve yönlendirmek gereki-
yor bence. Geri dönüşümü mümkün ve doğaya 
zarar vermeyen ekipmanlar geliştirmek, enerjiyi 
doğaya zarar vermeyen yöntemlerle üretmek ve 
bilinçli tüketmek adına artık çalışmalar hızlandı, 
umarım çok geç kalmamışızdır. 

Konularla ilgili eklemek istedikleriniz nelerdir?

Ülkemiz sektörde bir dünya oyuncusu olma yo-
lunda ilerliyor. Hedeflerimizi buna göre belirlemeli 
ve herkesten çok çalışmalıyız. Bu amaçla hareket 
eden Birleşim Grup adına sektöre emek veren 
herkese 2015 yılında başarılar dilerim. 

Mimari grup, elektrik grup ve 
mekanik grup, tasarımını,
sistem ve malzeme seçimini 
buna göre yapar.
Uygulama bu şekilde ilerler. 
İrtibat hiçbkopmaksızın. 
İşte o zaman ortaya çıkan
tesisler akıllı bina oluyor.
Ama sözde akıllı değil,
gerçekten akıllı.
Neden akıllı. Akıllı bina
parasını sokağa atmaz,
konforunu optimum ister,
çevreye duyarlı olur.

Son zamanlarda Bütünleşik Tasarım başlığı al-
tında firmaların işveren ile birlikte hareket ettiği 
görülmektedir. Bütünleşik Tasarımın gelecekte 
sağlayacağı faydalar hakkındaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz? 

Az önce söylediğim gibi elektrik ve mekanikte boşa 
harcanan ya da boşta bekleyen enerji sıfır. Şimdi 
bu yaptığımıza bir de mimari grup ile yatırımcıyı 
yani kullanıcıyı eklersek işte bunun adı bütünleşik 

tasarım. İşte o zaman kullanıcı talep ve konforunu 
tam olarak alabiliriz. Mimari grup, elektrik grup ve 
mekanik grup, tasarımını, sistem ve malzeme seçi-
mini buna göre yapar. Uygulama bu şekilde ilerler. 
İrtibat hiç kopmaksızın.  İşte o zaman ortaya çıkan 
tesisler akıllı bina oluyor. Ama sözde akıllı değil, 
gerçekten akıllı. Neden akıllı. Akıllı bina parasını 
sokağa atmaz, konforunu optimum ister, çevreye 
duyarlı olur. Bu tür binaların geleceğe sağlayacağı 
yararları sanıyorum anlatmaya gerek yok.



AE Arma-Elektropanç, 2014 yılını Rusya’dan 
Cezayir’e uzanan coğrafyada ve kapalı alan 
toplamı 1 milyon metrekare; kontrat bedel-
leri 250 milyon USD’nin üzerinde olan sekiz 
büyük proje ile tamamladı. 
Türkiye, Rusya Federasyonu ve Orta 
Doğu’nun en güçlü teknik müteahhitlik şirketi 
AE Arma-Elektropanç, 2014 yılını uluslara-
rası arenada ses getiren sekiz büyük projeyi 
üstlenerek tamamladı. Kurum, Dubai ve 
Moskova’da iki, İstanbul, Abu Dabi, Bakü ve 
Cezayir’deki birer olmak üzere birbirinden bü-
yük sekiz inşaat projesinin elektrik, elektronik 
ve mekanik (MEP) işlerin teknik müteahhitliği-
ni üstlendi. 

AE Arma-Elektropanç’ın 2014 yılında üst-
lendiği Bakü White City (Bakü), Abu Dabi 
Marina City Development-Plot C2 (Abu Dabi), 
Oasis Çok Amaçlı Ofis Kompleksi (Moskova), 
Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü 
(İstanbul), Algorithm Çok Amaçlı Ofis Komp-
leksi (Moskova), Büyük Cezayir Camisi K 
Binası (Cezayir),  Dubai Üniversitesi (Dubai), 
Al Maktoum Çok Amaçlı Yaşam Kompleksi 
(Dubai) isimli projelerin toplam kapalı alanı 
yaklaşık 1 milyon m2 ulaştı ve toplam kontrat 
bedeli 250 milyon USD’yi aştı.
AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Kızılhan “Kurum olarak 2014 yılını 
başarılarla geride bırakmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 3 kıtada üstlendiğimiz projelerle 
uluslar arası inşaat sektöründe ülkemizi gu-
rurla temsil ediyoruz. 2015 yılı için kendimize 
zor hedefler koyarak başarı çıtamızı yükselt-
mek istiyoruz” dedi.
AE Arma-Elektropanç bu yıl inşaat sektörünün 
en prestijli uluslararası dergisi Engineering 
News Record (ENR) tarafından yayımla-
nan “Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik 
Firması” listesinde yer alan Türkiye’deki 42 
müteahhitlik firması arasındaki tek teknik 
müteahhitlik firması olarak yer alma başarısı 
göstermişti.

AE Arma- Elektropanç 2014’te 
Kontrat Bedeli 250 Milyon Dolar’ı 
Aşan 8 Proje Üstlendi
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlemiş olduğu 
14. Çevre ve Enerji Ödül töreninde “Enerji Verimli 
Ürün “ Kategorisinde E2 serisi kesintisiz güç kaynağı 
ürünüyle Enel, Jüri Özel Ödülü aldı. E2 Serisi kesinti-
siz güç kaynağının bu değerli ödüle sahip olmasının 
en büyük nedeni kullanıcıya sağladığı elektrik tasar-
rufu ve enerji verimliliğidir. 

İSO’nun 1995 yılından bu yana çevre alanında verdi-
ği, bu yıldan itibaren Çevre ve Enerji Ödülleri olarak 
düzenlenen törende, firmaların 2013 yılına ait ürün ve 
projeleri ile yarıştı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 
temsilcisi, sanayi temsilcileri ve üniversitelerin çevre 
bölümleri, enerji enstitüsü ve araştırma merkezlerin-
den akademisyenlerden oluşan jüride firmaların aday 
olduğu projeler ve faaliyetleri detaylı bir şekilde in-
celendi.

‘Enerji Verimli Ürün’ ’kategorisinde jüri özel 
ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Enel 
Pazarlama Müdürü Ayşenur ATEŞMEN’ne ödül 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal BAHÇIVAN tarafından verildi.

Elektrik-elektronik sektörünün günümüz tren-
di enerji verimliliğidir. Türkiye’de zayıf şebeke 
koşulları nedeniyle KGK kullanım oranları yük-
sek seviyelerdedir. Bu nedenle KGK’ler enerji 
verimliliği açısından kritik cihazlardır. Enerji 
verimliliğinin artan önemi ve çevresel kaygılar 
KGK sistemlerinin yapısında da önemli geli-
şimlere önayak olmuştur. Son on yıllık süreçte 
yarı iletken teknolojisindeki gelişmelere para-
lel olarak ağır, hantal, düşük başarımlı trans-
formatörlü KGK’ler yerlerini enerji verimliliği 

yüksek, çevreye duyarlı, üstün başarımlı yeni 
nesil KGK’lere bırakmışlardır. İki seviyeli (2S) 
topolojiye sahip KGK’lerle başlayan bu süreç, 
günümüzde yerini yüksek verimli üç seviyeli  
(3S) topolojili KGK’lere bırakmaktadır. Enerji 
verimliliğinin artan önemi ve çevresel kaygılar 
ve KGK sistemlerinin işletim ve soğutma ma-
liyetlerinin azaltılması, yatırım maliyetlerinin 
geri dönüş süresinin kısaltılmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Kullanıcıların yer ihtiyacı do-
layısıyla düşük hacimde yüksek güç talepleri 
artmaktadır. Enel, elektrik şebekesine daha az 
zarar veren, şebekenin güç kapasitesini ge-
reksiz şekilde kullanmayan yüksek verimli ve 
küçük boyutlu çevre dostu KGK üretmekte ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarını bu yüksek ve-
rimli KGK’lere entegre etmekte. 

Enel Kesintisiz Güç Kaynaklarına

“Enerji Verimli Ürün” Ödülü
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Ergun Elektrik OG 
imalatta üretim
kapasitesini

1250A‘e
yükseltmiştir. 
Enerji ihtiyaçlarının artması ve şebekelerin büyümesi  şebeke kısa devre güçlerinin büyümesine 
sebep olmuştur.

Tesisatlardaki mevcut kesicilerin açma-kapama kapasitelerinin yetersiz kaldığı durumlar oluş-
maktadır. Bu tür durumlardaki tesislerde eğer şebeke kısa devre gücü mevcut kesici kısa devre 
gücünden yüksek ise firmamız Ergun Elektrik tesislere, kısa devre gücünü sınırlayacak kısa devre 
reaktörleri sunarak tesislerin mevcut kesicilerinde değişiklik yapmalarına gerek kalmadan kesici-
lerin hizmet vermeye ve çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır. 

Firmamız, 6.3kV 1250A OG kısa devre sınırlama reaktörü üretmiş, testlerini tamamlamış ve çalı-
şır halde işletmeye teslim etmiştir.

Bu sayede işletmedeki mevcut şalt cihazları sorunsuz şekilde ihtiyacı karşılamaya ve hizmet 
etmeye devam etmektedirler.
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ETMD Yönetim Kurulu’nun 23.12.2014 Tarihli kararı ile Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 
Olağan Genel Kurulu’nun 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 10:30’da Eren Sokak No:10 
Daire: 11-12 Dikilitaş-Beşiktaş’taki Dernek Merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Mevzuat gereği yapılacak ilk toplantı 14 Şubat 2015 Cumartesi günü 10:30 da öngörülmüştür. 
Belirtilen gün çoğunluk sağlanamayacağından, Olağan Genel Kurulun gerçekleşeceği ikinci 
toplantı 21 Şubat 2015 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle Dernek 
Merkezinde 10:30’da yapılacaktır. 

Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurula katılımını rica ederiz.

Olağan Genel Kurul Gündemi:
 1. Genel Kurul Toplantısının açılması,
 2. Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve iki Kâtipten ibaret Başkanlık Divanının
  seçilmesi ve Başkanlık Divanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
 5. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
 7. 2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Asıl ve
  Yedek üyelerinin seçilmesi,
 8. 2013-2015 Dönemi Onur Kurulu ve Üye Değerlendirme Kurulunun Asıl ve
  Yedek üyelerinin seçilmesi,
 9. Tahmini Bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
 10. Dernek menfaatine olabilecek taşınmaz malların satın alınması veya satılması,
  hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülüp karara bağlanması,
 12. Dilekler,
 13. Kapanış.

Olağan Genel Kurul
ETMD
ETMD Olağan Genel Kurul’u 21 Şubat 2015
Cumartesi Günü Gerçekleştirilecektir.
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Elektrik Panosu; elektriğin tesisat/binada bulunan sistemlere dağıtımında ve iletiminde kulla-
nılan şalt malzemeleri ve kablolarlar gibi elemanların bir arada bulunduğu kabindir. Elektrik 
panolarının, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından 
bakımlarının nasıl ve neden yapılması gerektiğini sizlere anlatacağız.

İşletmelerde elektrik tüketimi yapan tüm ekipmanların ve elektrik tesisatının güvenli çalışmasını 
sağlayan cihazların bir araya geldiği onanıma elektrik panosu denir.

Kısacası, elektrik panosu işletmelerin kalbidir ve sürekli konusunda uzman personel tarafından 
kontrol edilmelidir. Periyodik olarak da ağır bakımlarının yapılması gerekmektedir. 

Bu noktada sizlere pano bakımın neden yapılması gerektiğini ve nasıl yapılmasının uygun oldu-
ğunu açıklayacağız.

Pano Bakımı Neden Yapılmalıdır?

• Tesiste, elektrik ile çalışan ekipmanların plansız duruşlarını engeller.

• Oluşabilecek zaman ve üretim kayıpları engellenir.

• Çalışma ve yaşam alanlarında konforu yükseltir.

• Ekipmanların güvenli çalışmasını sağlar.

• Kullanılan ekipmanların ömrünü artırır.

• Oluşacak arızalar önlendiğinden işletme maliyetleri azalır.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük önemi vardır.

Pano Bakımı Nasıl Yapılır?

İş Güveliği Önlemleri

Enerji Kesme İşlemleri

Bakım yapılmadan önce kesinlikle emniyet ve 
güvelik tedbirleri alınır. Gerekli uyarı ve ikaz lev-
haları yerleştirilir, işletme gerilimine uygun izole 
özelliği bulunan eldiven, sandalye, halı vs. temin 
edilir ve dışarıdan gelebilecek hayvan vb. varlıkla-
rın girmesini önlemek için gerekli önlemler alınır.

Gerekli iş güveliği önlemleri alındıktan sonra 
bakımı yapılacak panonun enerji kesilme işlemi 
yapılmalıdır. Enerji kesme işlemi yapılmadan 
önce yetkili kişilere haber verilmeli, şebeke çıkış, 
jeneratör çıkış ve yük şalterleri açılmalıdır. 

Elektrik Pano Bakımı 
Nasıl Yapılır?

Cumali ÖZEL
ElektrikPort
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Pano Bakım İşlemleri

Ana giriş şalter değeri ve kablo 
kesiti rapora işlenir.

Pano, klemens numarası etiket-
lemelerinin olup olmadığı kontrol 
edilir.

Giriş gerilimleri kontrol edilir. 
Normalin dışındaki değerler bakım 
formuna işlenir.

Sigorta değerlerine göre çekilen 
akım değerleri ve kablo kesiti 
kontrolü yapılır.

Panodaki tüm linye gruplarının 
başında kaçak akım rölesi olup 
olmadığı kontrol edilir. Mevcut 
kaçak akım rölelerinin kontrolü 
test cihazları ile yapılır.

Elektrik Pano Bakımı Nasıl Yapılır?
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Pano Bakım İşlemleri

Tek hat şemasına uygun olup 
olmadığı kontrol edilir. Yanlışlık 
varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

Tüm cihazların sıkılık kontrolleri 
yapılır. 

Gevşek bağlantılar tespit edilerek 
giderilir.

Kimyasal temizleyicilerle temizliği yapılır.

Kaynak: ProAsist

 

Cumali ÖZEL
ElektrikPort
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Günümüzde sanayi tesislerinin elektrik ener-
jisi tüketim güçleri gün geçtikçe artmaktadır. 
On yıl önce 1 MW elektrik kurulu gücü ile üre-
time başlayan sanayi tesislerin kurulu güçleri 
bu günlerde 40 MW’lara kadar yükselmiştir. 
Buna paralel olarak 1992 yılında başlayan 
özel Elektrik Enerjisi Üretimi de bu gün her bir 
tesis için 1000 MW’lara kadar artmıştır. Yeni 
yatırımları ile elektrik enerjisi tüketim gücü 
artan sanayicilerimizin büyük çoğunluğu üre-
timlerinin neredeyse tamamını diğer ülkelere 
ihraç etmektedirler. Ancak yaptıkları ihracatta 
karşılaştıkları en büyük zorluk enerji fiyatı 
düşük olan ülkelerle rekabet edememelidir. 
Bu sebeple sanayiciler üretim maliyetlerinde 
büyük paya sahip olan elektrik enerjisi fiyatını 
düşürebilmek çözüm yolları aramaktadırlar. 
Ekonomik elektrik enerjisini sağlayabilmek 
için;
1. Elektrik ve ısı tüketimi olan sanayilerde 
kojenerasyon sistemleri kurulmaktadır.
2. Kapasite ve bağlantı durumu uygun olan 
sanayiler, özel tedarikçilerden elektrik enerji 
temin etmektedirler.
3. Yatırımlarını, enerji fiyatları düşük olan 
Dağıtım Lisansı almış, iletim müşterisi olan 
Organize Sanayi Bölgeleri’ne kaydırmaktadır-
lar. 
Bu çözümlerin yanında elektrik enerjisi tüke-
tim güçleri 30 – 40 MWe olan sanayi tesisleri-
nin Organize Sanayi Bölgeleri içinde olmasalar 
dahi elektrik enerjisi fiyatlarını düşürmeleri 
mümkündür.  Bunu temin için yönetmelikler 
dolayısı ile tarifeler gereğince tesislerinin 
İletim Sistemi bağlantısını sağlamaları dola-
yısı ile 154 kV Transformatör ve Şalt Tesisi 
yeterli olacaktır.  Bu bağlantının faydalarını 
ve Dağıtım Sistemi’nde kalmaları durumunda 
ileriki yıllarda karşılaşabilecekleri hususları 
inceleyelim. 
Gerek sanayi tesisleri gerekse özel elektrik 
enerjisi üretim tesisleri başlangıcında daima 
Dağıtım Sistemine bağlanarak elektrik enerjisi 
temin etmişler veya sisteme enerji vermişler-
dir. Ancak 1970 li yıllarda hızla geliştirilen Köy 

Elektik Şebekelerinin o günün şartlarında ka-
liteli olmayan malzeme ile yapılması, Elektrik 
Enerjisinin İletim ve Dağıtımında master plan-
ların yapılmaması bilhassa Elektrik Dağıtım 
sistemimizin iyi olmayan yapılandırılmasına 
sebep olmuştur. Bu yapılandırma bu günün 
şartlarında maalesef gerek sanayi gerekse 
diğer tüketicileri enerji kalitesi dolayısı üretim 
kalitesi açısından zor durumda bırakmaktadır. 
Ayrıca elektrik tarifelerinde yapılan düzenle-
meler ile Dağıtım Sistemindeki tüketicilere 
uygulanan (Dağıtım, İletim, Kayıp/Kaçak, 
Perakende Satış Hizmet ) bedellerinin yüksek 
tutulması kurulu güçlerin artması, bunun 
yanında kurulu güçlerin artması Dağıtım Sis-
temine bağlı olarak enerji temin eden tüketici 
ve üreticilerin İletim Sistemine bağlanarak 
enerji temin etmeleri veya sisteme vermeleri 
konusunu gündeme getirmiştir. 
Aslında İletim Sistemi ile ilgili (4) “Şebeke Yö-
netmeliği” nin 33. Maddesi de 50 MW ve üzeri 
kurulu gücü olan tesislerin Dağıtım sistemine 
bağlanamayacağını ifade etmektedir. 
Bu gerekçeler ile “Niçin İletim Sistemine bağ-
lanarak enerji temin edilmelidir ?”  sorusuna 
cevap bulmaya çalışalım.
I. Ekonomik Enerji Temini Konusunda Endi-
şeler
2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu kuruluncaya kadar Elektrik Enerji Fiyatları 
çok fazla detaylandırılmadan ve tüketici veya 
üreticinin Enerji Aldığı (Verdiği) noktadaki 
bağlantı şekline bakılmadan yalnız. Mesken, 
Ticari, Sanayi (Tek Terim, Çift Terim Zamanlı) 
Resmi Kurumla, Zirai Sulama, İbadethane-
ler… v.s. şeklinde tespit edilmekte idi. 
Bu sebeple Tüketim veya Üretim tesisleri güç-
leri ( ki o zaman özel üretimi, kamu iktisadi 
teşekkülleri ve 1992 den itibaren de otopro-
düktörler yapıyordu.) hangi büyüklükte olursa 
olsun dağıtım tesislerine bağlı kabul edilip 
enerji temin ve faturalandırılması dağıtım 
şirketi (TEDAŞ) tarafından yapılıyordu. Bu 
durumda  kendi 154/33 kV TM’nizi kurmak 
yerine, tüketim gücünüze bağlı olarak ;

Üretici ve Tüketiciler

Transformatör Merkezi Yapmalıdır?

Tahsin Yüksel ARMAĞAN
Armağan Mühendislik / ETMD Yönetim Kurulu Üyesi 
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a. Dağıtım sistemine bağlanarak enerji temin 
etmek,
b. TEİAŞ’ın TM’ndeki 33 kV fidere bağlanarak 
enerji temin etmek.
c. Gücünüz büyük ve nispeten daha kaliteli 
enerji temin etmek istiyorsanız TEİAŞ ile 
anlaşarak TEİAŞ TM ne Size tahsis edilmiş bir 
trafo üzerinden 33 kV fider ile bağlanmak,
uygun görülmüş ve tercih edilmişti.
Geriye dönük incelediğimizde, birçok büyük 
güçlü sanayi tesisleri ile orta ölçekli elektrik 
enerjisi üretim tesislerinin bu şekilde bağ-
lanarak enerji temin ve/veya ürettiklerini 
görmekteyiz. Bunun yanında 1992 yıllarında 
Otoprodüktör ve Otoprodüktör gurubu olarak 
başlayan ilk Özel Sektör Üretim Santrallarının 
da (Bis enerji şu anda 452 MW, Zorlu Enerji –
Bursa şu anda ca.140 MW, Modern enerji ca. 
80 MW ve diğerleri) enterkonnekte sisteme 
yukarıda açıkladığımız şekilde bağlandıkları-
nı görürüz. Bunların bir kısmı kendi 154 kV 
TM’lerini tesis etseler de bir çoğunun bağlan-
tıları halen böyle devam etmektedir. 
2001 yılında EPDK’nın kurulması ile tarifelere 
de düzenlemeler getirildi. Öncelikle İletime 
veya Dağıtıma bağlanma şekli tarif edildi. 
Dağıtıma bağlı olanlar da aşağıda tarif edece-
ğimiz şekilde üç ayrı kategoriye ayrıldı. 
Bu düzenlemeler ile önceleri yalnız enerji nak-
linden alınan ve mesafeye bağlı olan dağıtım 
ve iletim bedelleri %300 oranında yükseltildi. 
Ayrıca kendi TM’leri olmayan üretim ve tüke-
tim tesisleri de dağıtıma bağlı kabul edildi.
Bu durumda kendilerine TM tesis etmeyen 
Üretici ve Tüketiciler, enerji bedeli, dışında 
Dağıtımdaki İletim+Dağıtım+Kayıp Kaçak gibi 
yüksek bedelleri ödemek zorunda kaldılar. 
Bu husus yoğun itirazlara sebep oldu ve EPDK 
Kurulu geçici olarak (2) 212 sayılı Kararı 
almak zorunda kaldı.
Bu karara göre özetle;
TEİAŞ TM’nde kendisine tahsis edilen Trans-
formatör ve kendisine tahsis edilen Fider ve 
kendisine ait O.G: bağlantı  hattı ile enerji alan 
veya veren Tüketici ve Üreticiler , 154/33 kV 
TM tesis etmeseler dahi İletim Müşterisi kabul 
edildiler.
Bunun akabinde Tarifeler aşağıdaki şekilde 
kategorize edildi:
1.Grup: İletim Sistemi kullanıcıları (Tüketim 
veya Üretim )
a. Bu guruba kendi 154 veya 380/33 kV TM ni 
tesis edenler, yani İletim “Sistemine doğrudan 
bağlananlar”,
b. “İletim Şalt Sahalarının Dağıtım Şirketinin 

kullanımında olmayan O.G. baralarına  müs-
takilfider ile mülkiyeti  ve işletmesi kendisine 
ait hatlar ile bağlı tüzel kişiler.”Yani TEİAŞ TM 
nde kendisine tahsis edilen Transformatör’e , 
kendisine tahsis edilen fider ile mülkiyeti  ve 
işletmesi kendisine ait hatlar ile bağlı tüzel 
kişiler.
Olarak tarif edildi .
 2.Grup: Dağıtım Sistemi kullanıcıları (Tüketim 
veya Üretim )
“İletim Şalt Sahalarının Dağıtım Şirketinin kul-
lanımındaki O.G. baralarına müstakilfider ile 
mülkiyeti  ve işletmesi kendisine ait hatlar ile 
bağlı tek tüzel kişi durumundaki .” Yani TEİAŞ 
TM nde, kendisine tahsis edilen fider ile mül-
kiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlar ile bağlı 
tüzel kişiler. Bu gurupta bağlanılan transfor-
matöre başka tüzel kişiler de bağlanabilir.
3.Grup: Dağıtım Sistemi kullanıcıları (Tüketim 
veya Üretim )
“İletim Şalt Sahalarının Dağıtım Şirketinin 
kullanımındaki O.G. baralarınaDağıtım Şirketi 
hattı  ile bağlı tek tüzel kişi durumundaki .” 
Yani TEİAŞ TM nde, kendisine tahsis edi-
len fider ile mülkiyeti  ve işletmesi Dağıtım 
Şirket’nin olan  ait hatlar ile bağlı tüzel kişiler. 
Bu gurupta bağlanılan transformatöre başka 
tüzel kişiler de bağlanabilir. Ancak hatta baş-
kası bağlanamaz.
4.Grup: Diğer Tüm Dağıtım Sistemi kullanıcı-
ları (Tüketim veya Üretim)
Doğrudan herhangi bir Dağıtım Sistemine 
bağlanan Üretici ve Tüketiciler.

Bu gruplamada en çok üzerinde oynanan ve 
değiştirilen 1. ve 2. Gruptur. Nitekim 2006 yılı 
tarifesinde, yukarıda açıkladığımız 1. Grubun 
(b) maddesi çok açık yazılı ilen 2007 yılından 
itibaren bu açıklama ve uygulaması Tüketici-
ler için aniden kaldırılmıştır. 2006 yılında bu 
maddeye dayanarak kendi 154/33 kV TM’ni 
kurmak yerine  TEİAŞ TM ne transformatör 
tesis eden yatırımcılar 2007 yılında devreye 
aldıkları bu tesisten yararlanamamışlardır.

Ancak Üretimi olan tüketici kuruluşlar için bu 
madde şimdilik uygulanmaktadır. 

Şayet bu madde Üretimi olan tesisler için de 
uygulamadan kaldırılırsa;

a. Dağıtım Şirketi ile Bağlantı – Sistem Kulla-
nım Anlaşması yapılacaktır.

b. Sistemden alınan enerji için Enerji Bedeli 
Dışında bu günkü fiyatlar ile;

1,4305 krş/kWh Dağıtım Bedeli,

0,8903 krş/kWh İletim Bedeli,
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0,8377krş/kWh Perakende Satış Hizmet 
Bedeli,

3,2497 krş/kWh Kayıp Kaçak,

Ödemek durumunda kalınacaktır. 

c. Dağıtım Şirketi ile yapılacak Bağlantı – 
Sistem Kullanım Anlaşması gereğince kendi 
ürettiğiniz elektrik enerjisi için;

Kurulu Gücünüz üzerinden 121 krş/Ay/kW 
Emre Amade Bedeli ödenecektir. 

Bu bedel 2012 tarifelerinde;

2. grup bağlantı şekli için 258 krş/Ay/kW  

3. ve 4. grup bağlantı şekli için 1078 krş/Ay/
kW idi.

İleriki yıllarda bu fiyat ne olacaktır?

Yukarıda açıkladığımız Emre Amade Bedeli 
Dağıtım Sistemine Bağlı Üretim Lisanslı 
Üretim tesislerinin Baralarına Bağlı Tüketiciler 
olması durumunda uygulanmaktadır. Dağıtım 
sistemindeki kendi enerjilerini üreten üreticiler 
(eski otoplar ve yeni Lisanssız üretimler) için 
henüz uygulamaya alınmamıştır. Ancak bu 
husus demoklesin kılıcı gibi her an uygulan-
mak üzere asılı durmaktadır. Fakat ilk baş-
langıç olarak Dağıtım Lisansı almış Organize 
Sanayi Bölgelerinde bu uygulama başlamıştır. 

Bunu gören Dağıtım Şirketleri, Emre Amade 
Bedelinin, barasına tüketici bağlı üretimi olan 
tesisler için de uygulanmasını talep edecek-
lerdir.  

Bir de tüm otoprodüktörlerin Lisanslarının 
Üretim Lisansına dönüştürüldüğü dikkate 
alınırsa bu hususun uygulanması örnekleri 
sebebi daha kolay olacaktır. 

Bunların mutlaka uygulanacağına dair diğer 
bir örnek de tüketicilerin kendi enerjilerini  
üretmek üzere çıkarılan  Lisanssız Üretim Yö-
netmeliğinin (1) 31. maddesinde, “Yenilene-
bilir Kaynaklardan 5 MW’a kadar Enerji üreten 
tesisler için Emre Amade Bedeli uygulanma-
yacaktır” denilmektedir. Bunun tersi veya 5 
MW üstü kendi tüketimi için enerji üreten 
tesisler ödeyecek midir?

Ekte (Ek-3) sunduğumuz (7) 2014 yılı Nisan-
Ekim Elektrik Birim Fiyat karşılaştırması’ nda, 
Grup.2 için, Ekim 2014 ayında tarifelerin, 
Nisan 2014 ayına nazaran %9 artışı olduğu 
görülmektedir. Karşılaştırmaya dikkat edilirse 
bu artışta enerji bedelinin payı  %6 olmasına 
rağmen Yan Ödemeler artışı %23 olmuştur. 
Ayrıca yine bu aralıkta Kayıp-Kacak artışı %38 
olduğu görülmektedir.

Özetle Dağıtım Şirketlerinin payı olan gerek 
Yan ödemelerin, gerekse 2012 yılına göre 
şimdilik düşürülen emre amade bedelinin 
ileride hangi değerlere yükseltileceği belli 
değildir. 

İletime bağlı olanlar için, 1. grupta Dağıtımla 
ilgili (PSH dışında) bir yan ödeme olmadığın-
dan bu belirsizlikler geçerli olmayacaktır. 

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde yapılacak 
hesaplar aşağıda ayrıca açıklayacağımız teknik 
unsurlar dışında 154/33 kV TM tesisinin orta 
ve uzun vadede faydasını ortaya çıkaracaktır.

II. Teknik Konular ve Avantajlar

 1. Sistem arızalarından kaynaklanan   
 sorunlar,

Doğrudan Dağıtım sistemine bağlanan Tü-
ketim ve Üretim tesislerinde çok sık; Gerilim 
(düşük ve yüksek gerilim) Dalgalanmaları 
olmaktadır. Bu dalgalanmalar daha ziyade Da-
ğıtım Sistemi’nin kaliteli olmaması sebebi ile 
meydana gelen toprak kaçaklarından (toprak 
kısa devresi dışında) kaynaklanmaktadır. Bun-
lar, dağıtım sistemindeki bilhassa ENH’larının 
bağlı olduğu yerlerde, çatlak izolatörler, sek-
siyonerlerin çatlak mesnet izolatörleri, arızalı 
ve kırık parafudrlar, temizliği yapılmayan ENH 
güzergahlarındaki ağaç dallarıdır.

Bir faz iletkeninde meydana gelen bu olay o 
fazda gerilim düşümü yaratırken diğer faz-
larda gerilim yükselmesi meydana getirmek-
tedir. TEİAŞ TM’lerindeki 33 kV fider röleleri 
genellikle bu kaçakları algılamayacak değere 
ayarlandığında arızalı (toprak kaçağı) olan hat-
tın fider kesicisi açmamakta ve dağıtım sis-
temi bu şekilde çalışmaya devam etmektedir. 
Bu dalgalanmalar arızalı fiderin bağlı olduğu 
154/33 kV trafoya bağlı diğer fiderlerde de 
aynen yansımaktadır. Bu fiderlerden birin-
de bir üretim tesisi olması durumunda ise 
üretim tesisinin hassas olan sistemi ile röle ve 
ayarları bu dalgalanmaları algılayarak üretim 
ve tüketim sistemini devre dışı yapmaktadır. 
Bu olaylar her ne kadar TEİAŞ tarafından 
tam olarak kabul edilmese de bölgesel olarak 
yapılan çalışmalarda, gerek Rölelerin yeni-
lenmesi gerekse tüm röle ayarlarının yeniden 
yapılandırılması konusundaki istekler rölele-
rin tüketici-üretici tarafından temin edilmesi 
koşulu ile kabul görmektedir. Ancak Dağıtım 
Sistemindeki arızaların giderilmemesi halinde 
yeni röle ve hassas ayarları sebebi ile çok sık 
açmalar olduğu için dağıtımdan gelen şika-
yetler üzerine tekrar geriye dönülebilmektedir. 
Zaman zaman bu sorunlar sadece aynı trafoya 
bağlı 33 kV fiderler üzerinde kalmayıp bu
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TM’ndeki diğer 154/33 kV trafolara da yansı-
maktadır. 

Şayet 154/33 TM kullanıcının kontrol ve 
işletmesinde olması halinde kullanıcı tüm 
rölelerin seçimi ve ayarlarını kendi sistemine 
göre yapabileceğinden ve günün şartlarına 
göre değiştirilebileceğinden sistemden gelen 
arızaların üretim-tüketim sistemine yansıması 
önlenmiş olacaktır.

 2.Mevzuat gereği yapılması gerekenler

14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik  
Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanan          
(4)ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ’nin 33. Maddesi ge-
reğince Dağıtım Sistemine bağlanan tesislerin 
toplam kurulu 50 MW’ı geçememektedir. 

Mevcut tesislerin güç artırımında da bu mad-
de uygulanmaktadır. Ancak mevcut tesisler 
bir TM’nde kendilerine tahsis edilmiş ve 
yeterli güce sahip trafoların bulunması halinde 
şimdilik bu maddenin uygulanmasına göz yu-
mulmaktadır. Bu gibi durumlarda bu kolaylık 
nereye kadar devam edebilecektir. Bilhassa 
yukarıda açıkladığımız Dağıtım Şirketlerinin 
büyük güçlü tüketicileri kendi envanterle-
rine alma istekleri yanında, ayrıca Dağıtım 
Şirketlerine 154 kV TM tesis etme yetkisi de 
verildiğine göre önümüzdeki yıllarda bu baskı 
artacaktır.

 3. Diğer Hususlar;

Yukarıdaki açıklamalarda tesislerin Dağıtım 
Sistemine bağlı kalmaları durumunda karşı-
laşabilecekleri ekonomik ve teknik hususları 
açılamaya çalıştık. Bunların yanında 154/33 
kV TM tesisinin en önemli konusu bir hakkın 
elde edilmesidir. 

Ayrıca iletim sistemine bağlı olmanız duru-
munda tesislerinizi besleyen TM nde tesisleri-
nizi koruyacak ve düzenli çalışmasını sağla-
yacak tüm, işletme , kontrol, koruma, ayarlar, 
gibi önlemlerin kendi tarafınızdan yapılması 
büyük avantaj sağlayacaktır.

III. Açıklamalar ve Kaynaklar

Yukarıda belirtilen konular ile kaynaklar özet 
olarak aşağıda verilmiştir. Dağıtım Sistemi 
Nisan 2014 ve Ekim 2014 tarifeleri ayrıca 
eklenmiştir. 
(1)Lisanssız Üretim Yönetmeliği; MADDE 31 – 
(1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 
MW’a kadar olan yenilenebilir enerji kaynak-
larına dayalı üretim tesislerine emre amade 
kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.

Enerji Piyasası düzenleme Kurulu Kararı:

(2)Karar No:212     
 Karar Tarihi: 18/09/2003

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 18/09/2003 
tarihli toplantısında; 

Madde 1- İletim şalt sahalarının orta gerilim 
baralarına (dağıtım şirketlerinin kullanımında 
olmayan baralar hariç) 36 kV ve altında-
ki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile 
mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla 
doğrudan bağlı veya bağlanacak tek bir tüzel 
kişi durumundaki üretici ve tüketicilerin, 
mülkiyeti ve işletmesi tamamen kendilerine ait 
olan bağlantı hatları için dağıtım lisansı sahibi 
tüzel kişiler tarafından yapılmış veya yapılacak 
giderlerin yansıtılması sonucu söz konusu 
kullanıcılar için belirlenecek yeni dağıtım 
sistemi sistem kullanım bedellerinin dağıtım 
lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumuna sunulup Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylanarak 
yürürlüğe gireceği tarihe kadar, söz konusu 
kullanıcıların iletim sistemi kullanıcısı olarak 
kabul edilmesine,

Madde 2- Bu kullanıcıların, iletim sistemi 
kullanıcısı olarak Elektrik Piyasasında İletim 
ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem 
Kullanımı Hakkındaki Tebliğ hükümlerine göre 
Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım Anlaşması 
yapmasına,

Madde 3- Bu kullanıcıların bağlantı ve/veya 
sistem kullanım bedellerinin 1 inci maddede 
öngörülen şekilde belirlenerek Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunca onaylanmasını takiben 
bu kullanıcıların dağıtım sistemi kullanıcısı 
olarak kabul edilmesine ve Elektrik Piyasasın-
da İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve 
Sistem Kullanımı Hakkındaki Tebliğ hüküm-
lerine göre dağıtım sistemi kullanıcısı olarak 
yeniden Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım 
Anlaşması yapmasına,

Madde 4- Bu kullanıcıların mülkiyetindeki hat-
ların ya da hatların işletilmesine ilişkin hak ve 
yetkilerin dağıtım şirketlerine devredilebilmesi 
için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafın-
dan söz konusu kullanıcılara teklifte bulunul-
masına, mülkiyet devrinin söz konusu olması 
halinde devir aşamasında, hatların güncel 
bedelleri hesaplanarak TL olarak sabitlenme-
sine ve peşin olarak alınmış dağıtım sistem 
kullanım bedeli olarak kabul edilmesine ve 
bu bedeller dağıtım sistemi sistem kullanım 
bedelinden düşülerek söz konusu kullanıcılar 
için varlık maliyeti karşılanana kadar dağıtım 
sistemi sistem kullanım bedelinin değiştiril-
memesine, 
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Madde 5- İletim şalt sahalarının orta gerilim 
baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviye-
sinden, orta gerilim hattı kendileri tarafından 
tesis edilerek işletme ve bakım karşılığında 
mülkiyeti TEDAŞ’a devredilmiş bulunan 
hatlarla doğrudan bağlı olan tek bir tüzel kişi 
durumundaki üretici ve tüketicilerin dağıtım 
sistemi kullanıcısı olarak kabul edilmesine ve 
1 inci maddede öngörülen süreç sonuçlanın-
caya kadar bu kullanıcılar için mevcut uygula-
maya devam edilmesine,

Madde 6- Bu Kararın TEİAŞ, TEDAŞ ve lisans 
sahibi diğer dağıtım şirketlerine bildirilmesine 
ve bu kapsamda ilgili mevzuatta gerekli olabi-
lecek düzenlemelerin yapılmasına,

 Karar vermiştir.
(4) Şebeke Yönetmeliği (Bağlantı Esasları)
İletim Sistemine Bağlantı
BİRİNCİ BÖLÜM
 İletim Sistemine Bağlantı Esasları ve 
Taraflar 

 İletim sistemine bağlantı esasları

MADDE 33- (1) İletim sistemi ile kullanıcılar 
arasındaki bağlantı, bu Yönetmelik hükümleri-
ne uygun olarak tesis edilir.

(2) TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına veya bu 
baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak 
üretim tesisinin/tesislerinin toplam kurulu 
gücü 50 MW’ı geçemez. Bu gücün 50 MW 

ve üzeri olması durumunda bağlantı iletim 
seviyesinden yapılır. Ancak, orta gerilimden 
sadece üretim tesisinin bağlı olduğu 400/33 
kV merkezlerde bir dağıtım barasına bağlana-
cak üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, 
ilgili baranın kısa devra arıza akım sınırını 
aşmaması kaydıyla, 50 MW’ı geçebilir. Trans-
formatör merkezlerinde yer alan fiderlerin ve 
transformatör kapasitesinin verimli kullanıl-
ması için; fider tahsis talepleri, fider yüklenme 
durumları göz önüne alınarak dağıtım lisansı 
sahibi tüzel kişiler tarafından yapılır. Teknik 
gereksinim halinde TEİAŞ tarafından trans-
formatör merkezinde gerekli fider değişikliği 
ve/veya düzenlemesi ilgili dağıtım lisans 
sahibi tüzel kişiye bildirilir. 10 MW’ın altında-
ki üretim tesisleri için müstakil fider tahsisi 
yapılmaz. Bununla beraber, 10 MW altında 
kurulu gücü olan ve en yakın bağlantı noktası 
bir transformatör merkezi olan üretim tesis-
leri için yakınlarda bağlanılabilecek dağıtım 
sistemine ait bir nokta olmaması, söz konusu 
transformatör merkezinde kullanılabilecek bir 
fider bulunması, söz konusu fiderin ileride 
dağıtım şirketlerince kullanılma olasılığının 
bulunmaması ve dağıtım şirketinin de uygun 
görüşü alınması halinde müstakil fider tahsisi 
yapılabilir.
Ek.1 (5) TEDAŞ Nisan 2014 Tarifesi, Ek.2
(6) TEDAŞ Ekim 2014 Tarifesi, Ek.3 (7)TEDAŞ 
Nisan 2014 – Ekim 2014 Tarifeleri karşılaştı-
rılması.

(*) İletim Ek Ücreti dahil edilmiştir.
(**) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki üretim bağlantılarına 
%50 indirim uygulanır.

(3) İletim Sistemi Bedelleri ;

Bölge ÜRETİM (*) (**)   TÜKETİM (*)
  Sistem Kullanım Sistem İşletim Sistem Kullanım Sistem İşletim
  Tarifesi  Tarifesi  Tarifesi  Tarifesi

  TL/MW-Yıl  TL/MW-Yıl TL/MW-Yıl  TL/MW-Yıl
 1 5.647,95  451,66  27.822,03  451,66
 2 7.203,15  451,66  27.342,34  451,66
 3 8.235,66  451,66  26.814,06  451,66
 4 10.065,96  451,66  25.496,22  451,66
 5 10.249,50  451,66  25.386,86  451,66
 6 12.035,90  451,66  24.553,41  451,66
 7 15.680,67  451,66  22.597,49  451,66
 8 15.733,42  451,66  22.808,49  451,66
 9 16.462,28  451,66  22.513,65  451,66
 10 16.648,17  451,66  21.856,53  451,66
 11 17.602,34  451,66  21.446,90  451,66
 12 18.748,30  451,66  21.145,89  451,66
 13 20.340,66  451,66  20.668,92  451,66
 14 22.412,00  451,66  18.851,66  451,66
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Ek.2 (6) TEDAŞ Ekim 2014 Tarifesi
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Ek.3 (7)TEDAŞ Nisan 2014 – Ekim 2014 Tarifeleri karşılaştırılması
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Parafudr nedir? 

Yüksek gerilim hat arızaları, yıldırım düşme-
leri ve kesici açması gibi nedenler sonucu, 
enerji iletim hatlarında meydana gelen yüksek 
gerilim dalgalarının, hasar etkisini önleyen 
cihazlara “Parafudr” denir. Kısacası; enerji 
nakil hatlarında meydana gelen aşırı gerilimi 
toprağa deşarj eden koruma elemanlarıdır. 

Orta gerilimde bina tipi trafo merkezlerinin 
yerini son yıllarda metal köşkler aldı. Bu 
köşkler çok kompakt olduğu için maalesef 
çoğunda Orta Gerilim parafudrlarını monte 
edecek yer yoktur. Ayrıca, trafo çıkışlarındaki 
ana dağıtım panolarında parafudr kullanımı 
ve bakımı yapılmadığından dolayı da, alçak 
gerilim hatlarından beslenen tüm işyerleri ve 
konutlarda parafudr kullanılması daha zaruri 
hale gelmiştir.

Aşırı gerilim yükselmeleri tesisattan kaynak-
lanabilir ki buna “İç Aşırı Gerilim” adı verilir. 
Örneğin, jeneratör yükünün kalkması, boşta 
çalışan hattın sonunda gerilim yükselmesi, 
kapasitif devrelerin açılması (kondansatör 
vb.), toprak veya fazlar arası kısa devre gibi 
etkenler bu gerilim artışına sebep olabilir.

Bir diğer etkende dış kaynaklı gerilim artışla-
rıdır. Bunun en başlıca etkeni faz veya toprak 
hattına yıldırım düşmesidir. Aşırı gerilime 
karşı etkin bir koruma olmadığında, cihazlarda 
oluşan zararlardan dolayı yüksek maliyetli 
tamirat ya da yeni alım riski bulunmaktadır. 
Birçok ticari ve endüstriyel sektörlerde kul-
lanılan parçaların hassas elektronik devreleri 
vardır. Bu nedenle bunlar aşırı gerilimden 
sıklıkla zarar görmektedir. Evlerimizde de artık 
elektronik devreli birçok ürün bulunmakta bu 
nedenle konutlar için parafudr kullanılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Burada dikkat edilmesi 
gereken kısım, bir yüke bağlı olan bütün kab-
loların uygun bir parafudrla korunmasıdır.

Normal durumlarda hatta bağlı parafudr top-
rağa akım geçirmez. Aşırı gerilim geldiğinde 

parafudr çok hızlı bir şekilde iletime geçerek, 
gelen aşırı gerilimi toprağa boşaltır. Aşırı 
gerilim etkisi geçince tekrar normal çalışma-
ya döner. Normal çalışmada parafudr açık 
durumda olan bir devre elemanıdır. 

Yani kısacası elektronik ürünlerin kullanıldığı 
her yerde (konut, ticari ve endüstriyel tesisler 
gibi) parafudr kullanılmalıdır. Aksi halde yük-
sek maliyetten ve/veya tamir masraflarından 
kurtulamayacak; para ve zaman kaybedecek-
siniz.

Parafudr Tipleri nelerdir? Nerede Hangi 
Parafudr Seçilmelidir?

B sınıfı (Sınıf 1- Tip 1) Eğer binanızda veya 
binanızın 50 m civarında yıldırıma karşı para-
toner uygulaması varsa, Tip 1 parafudr seçimi 
yapılmalıdır. Tip 1 parafudrlar alçak gerilim te-
sisatlarında besleme hattının binaya girdiği en 
yakın noktada kullanılır. Alçak gerilim tesisleri 
için yıldırıma karşı koruyucu parafudr sınıfıdır. 
Elektrik sayacı öncesinde kullanılmalıdır.

C sınıfı (Sınıf 2- Tip 2) İç kaynaklı geçici aşırı 
gerilimlere karşı koruma yapabilmek için tesi-
sattaki her bir dağıtım panosuna ilave olarak 
“Tip 2” parafudrlar yerleştirmelidir. Alçak 
Gerilim tesisleri için aşırı gerilim sınırlayıcısı 
parafudrlardır. Elektrik sayacı sonrasında 
kullanılmaktadırlar.

D sınıfı (Sınıf 3- Tip 3) Alçak Gerilim tesisleri 
için aşırı gerilim sınırlayıcı parafudrlardır. 
Elektronik cihazların korunması için kullanılır-
lar. Korumak istediğimiz bilgisayar, fotokopi 
makineleri, televizyon, telekomünikasyon sis-
temleri gibi hassas elektronik cihazların Tip 2 
parafudrun bulunduğu dağıtım panosuna olan 
uzaklığı 30m’yi aştığı durumlarda ek olarak 
Tip 3 uygulaması yapılmalıdır.

B+C sınıfı (Sınıf 1+2 - Tip 1+2 ) Tip1 ve Tip 
2 parafudrların bir kombinasyonudur. Ana 
dağıtım panosu ve tali dağıtım panoları arası 
mesafenin 10 metreyi aşması durumunda 
kullanılması tavsiye edilir.

Alçak Gerilim
Parafudrları ile
Koruma Altındasınız

Federal Elektrik
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Avrupa Standardı
EN61643-11

Tip1

Tip2

Tip3

Özet olarak, eğer binada paratoner uygulaması varsa, binanın girişinde Tip 1 ve Tip 2 parafudr, 
tali dağıtım panolarında Tip 2 parafudr ve hassas yüklerin dağıtım panosuna uzaklığı 30 m’ den 
fazla ise dağıtımın son noktasında Tip 3 parafudr koruması yapılmalıdır.

Parafudrların Gösterimi

Parafudr seçimlerinde bazı yerlerde B diye ifade edilirken bazı yazılarda ve makalelerde ise Sınıf 
I, Tip 1 tabirleri kullanılır. Bunlar standartlara göre değişkenlik gösterdiğinden karışıklık gibi 
algılanmaktadır. Bu nedenle tüm tiplerin gösterim şekilleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Önlediği zararlara bakıldığında son derece ekonomik ürünler. 

Parafudr sadece yıldırım ve zararlarına karşı koruma yapmıyor. Aynı zamanda şebekeden kay-
naklanan harmonik, anahtarlama elemanları gibi darbelere karşı da koruma sağlıyor. Yapılan 
istatistiklere göre, şebekenin sebep olduğu sorunlar yıldırımdan iki kat daha fazla. Eskiden 
sistemler, makinalar elektrik şebekesinin etkilerini çok fazla hissetmiyordu, ancak elektronik 
kullanımı arttıkça cihazlar da oldukça hassaslaştı ve şebekeden etkilenmeleri de doğru orantılı 
olarak arttı. 

Yaptığı iş ve sağladığı korumayı düşünecek olursanız bu ürünler son derece ekonomik. Yukarı-
da da seçim tablosunda anlattığımız gibi, konutta kullanacağınız C sınıfı veya D sınıfı bir para-
fudr ile evinizde bulunan tüm elektronik cihazları yaklaşık 100 liraya koruma altına alabilirsiniz. 
Ya da binlerce dolar harcayarak kurdurduğunuz bir otomasyon sistemini, panoya taktıracağınız 
birkaç bin liralık bir parafudr ile güvence altına alabilirsiniz. Ancak burada önemli bir nokta var. 
Sadece cihazın önüne parafudr koyduğunuzda cihaz şebeke dalgalanmalarına karşı koruma 
yapmakta ancak, yıldırama karşı korumamaktadır. Örneğin: son zamanlarda şebeke kaynaklı 
dalgalanmalar nedeniyle birçok televizyon bozulmakta veya yanmaktadır. Üretimden kaynakla-
nan bir sıkıntı olmadığı için garanti kapsamı dışında tutulur.

Yıldırıma karşı
koruyucu parafudr

Aşırı gerilim
sınırlayıcı parafudr 
(Dağıtım Panoları için)

Aşırı Gerilim Sınırlayıcısı
(Dağıtım Kutuları için)

Alman Standardı
VDE0675-6

B Sınıfı

C Sınıfı

D Sınıfı

Uluslararası Standart
IEC61643-1

Sınıf I

Sınıf II

Sınıf III
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Vereceğiniz 100 lira ile bu sorunu çözmeniz mümkün.  Eğer yıldırıma karşı tam bir koruma 
isteniyorsa ana panoya mutlaka parafudr konulmalıdır. Bu önemli nokta gözden kaçmamalıdır. 

Kaçak Akım Koruma Şalteri gibi Parafudr’ da zorunlu hale gelmeli?

Bildiğiniz gibi, konutlarda kaçak akım kullanılması zorunlu. Aynı şekilde tüm konutlarda ve tica-
ri işletmelerde parafudr kullanımının da zorunlu hale gelmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
öneminin farkına varılmış ve yasal düzenlemelerle zorunlu hale gelmiştir. 

Her ne kadar “Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” nde parafudr kullanılması ile ilgili konulara 
değinilmişse de yeterli değildir. Yönetmeliğin revize edilmesi ve bu konuların daha açıkça ifade 
edilmesi gerekir.

Kaçak akım koruma şalterlerinde yıllarca problemlerle mücadele ettik. Ürünümüzden kaynaklı 
sıkıntı olduğu lanse edildi. Biz ürünümüze güvendiğimiz için sorunun gerçek kaynağını araştır-
maya başladık. Konut projelerini tek tek inceledik, yazılar yazdık. Problemin üründen kaynaklı 
değil de, tesisattan kaynaklı olduğunu belirttik, uzunca süren mücadelemizde sonunda haklı 
taraf olduk. Bakış açısını değiştirmek, gerçek sebeplerini gün yüzüne çıkarmak, haklılığımızı 
ispatlamamız ve kabullendirmemiz yaklaşık 3 senemizi aldı. Bir problem olduğunda en kolay 
yol her zaman ürünü suçlamak. Evde de çamaşır makinesi bozulduğundan hemen şu marka 
bir daha hayatta almam deriz, hâlbuki problem tesisattan, prizden, ana hattan vs. birçok farklı 
nedenden kaynaklı olabilir. Ama bunu araştırıp bulmak meşakkatli olduğu için kolay yol olan 
ürünü suçlamak her zaman tercih edilen bir yöntem. Ürününe güvenen firmalar bizim gibi mü-
cadelelerini bırakmamalıdır. Çünkü sonunda kazanan sadece firma olmuyor, gerçek tespitlerle 
işin doğru yaptırılması sağlanarak asıl kullanıcılar kazanıyor.

TOKİ gibi bazı kuruluşlar parafudr kullanmaktadır. Arzu edilen sadece TOKİ değil, tüm yapılarda 
kullanılmasının zorunlu hale gelmesidir. Yeni hedefimiz parafudr kullanılmasının zorunlu hale 
gelmesi için çalışmalar yapmak. “Can ve mal güvenliği” bizim için en önemli unsur. Bu nedenle 
artık kaçaktan kaynaklı sıkıntıları kaçak akımla, yıldırım, aşırı gerilimden kaynaklı sıkıntıları da 
parafudr ile çözüme kavuşturmak istiyoruz. 
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Dünden Bugüne Asansörler ve
Asansör Çeşitleri
İlk Asansör

Asansörle ilgili ilk bilgiler Eski Roma İmpara-
torluğu zamanını işaret etmektedir. Asansör 
prensibinin yaratıcısı, birçoğumuzun yakından 
tanıdığı suyun kaldırma kuvvetini bulmasıyla 
tanıdığımız Archimedes (Arşimet) tir. Archi-
medes’ in kurduğu bu sistem basit bir kaldı-
raçtan ibaret olsa da yıllar boyunca sürecek 
olan bir serüvenin başlangıcı sayılmaktadır.
Romalı Mimar Vitarüs’ ün M.S. 26 yılında 
yazmış olduğu eserde Roma’ da M.Ö. 200’lü 
yıllarda yük kaldırmak ve indirmek için 
kullanılan, asansör olarak nitelendirilebilecek 
ilkel sistemlerden bahsetmiştir. Bu sistemler 
manastırların duvarlarının dışından çalışarak, 
savunma ve koruma amaçlı olarak düşman-
ların gece baskınlarını önlemek için kullanıl-
mıştır.
17. Yüzyılda Asansör Yok! ‘’Uçan İskemle’’ 
Var!

17. yüzyılın başlarındayken mimarlık yapan 
Fransız Velayer, bu ilkel sisteme karşıt bir 
ağırlık ekleyerek daha stabil hale getirdi ve 
sistemin denge sorununu çözmüş oldu. Bu 
çağlarda uçan iskemle denilen sistem; bir 
makara ve çıkrık sistemine; iki dikme arasına 
yerleştirilen koltuktan ibaretti. Bugün için sis-
temin temini basit olan ve normal karşılanan 
bu sistem o yıllarda pahalı ve insan gücüne 
dayalı bir sistem olduğu için sadece zenginler 

kullanabilmekteydi.
O yıllarda, zenginlik simgesi haline olan bu 
sistemler çok zengin kişilerin binaların katları 
arasında geçiş yapması için kullanılır hale 
gelmiş olan bu sistemler günümüzde asansör 
olarak adlandırılmıştır.
“Uçan İskemle”, Asansör Oluyor!

19. yüzyıla kadar bu taşıma sistemine benzer 
insan ve hayvan gücüyle çalışan ve herhangi 
bir güvenlik önlemi olmayan sistemler sana-
yinin birçok alanında yük transferi amacıyla 
kullanılmıştır. 19. Yüzyılın ortalarına kadar 
büyük iş kolaylığı sağlamasına rağmen can ve 
mal güvenliği konusunda çok büyük sıkıntılara 
neden olmaktaydı. Bu konuda ilk gelişmeler 
bu yıllarda sağlanmıştır.
Bu yılların mimarisi incelendiğinde inşaat 
tekniği daha fazla kat yapacak kadar gelişmiş 
olmasına rağmen yapılan binaların insanların 
rahatlıkla çıkabileceği düzey olan maksimum 
5 katla sınırlı kaldığı görülmektedir. 
Gerek bu tekniği geliştirmek için yapılan 
çalışmalar gerekse güvenlik çalışmaları 1853 
yılında ilk meyvesini vermiş ve Amerikalı 
Elisha Grave Otis buharla çalışan ve insan 
taşıma amaçlı ilk yük taşıma sistemi geliştir-
meyi başarmıştır. Bu asansör 23 Mart 1857 
günü Amerika’nın New York şehrinin Broad-
way semtinde 5 katlı bir iş merkezine takarak 
kullanıma sunmuştur.
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Günümüzde hemen hemen yeni yapılan her bina-
da olmazsa olmaz olarak nitelendirilen ve insanlara 
hem zamandan hem de işten yana avantaj sağlayan 
çok katlı binaların önünü açan asansör sistemlerinin 
tarihsel gelişimini hiç merak ettiniz mi? 

Bu yazımda öncelikle asansör sisteminin ilk kullanıl-
dığından zamandan bu yana yaşadığı gelişim sürecini 
ve asansörlerin amaçlarına göre sınıflandırılması 
hakkında genel bilgilere sahip olacaksınız.



Bu asansörünün çalışma sistemine değinecek 
olursak, buhar makinesi tamburu döndürerek, 
asansörün bağlı olduğu halatı oltalardaki gibi  
tamburun üzerine sarmasında ibarettir.
1861 Yılında Elisha Grave Otis’ in Üzerinde 
Çalıştığı Asansör Sistemi İçin Aldığı Patent 
Belgesi
Asansörün adını Fransa’ da alıyor… “Ascen-
seur”
Şimdiye kadar bahsettiğimiz bu sistem ismini 
1867 yılında Fransız Mühendis Leon Edoux’ 
tan almıştır. Edoux’ un  ‘’Ascenceur’’ diye diye 
adlandırdığı ve ‘Uluslar Arası Paris Sergisi’ ne 
gelen misafirleri en üst noktaya çıkarıp indiren 
bu sistemde kez hidrolik tabanlı bir sistemdir.
Su basıncının etkisiyle çalışan bir piston 
kabini yukarı doğru itmekteydi. Edox’ un 
asansörünün en önemli özelliği ise tahrik 
kasnaklarının kullanılmış olmasıydı, kullanılan 
tahrik kasnakları sayesinde asansörün hem 
hareket mesafesi artmış hem de çok sayıda 
halat kullanabilme olanağı sağladığından 
diğer sistemlere göre daha güvenli bir sistem 
olmuştur.
Asansörün Elektrikle Buluşması 1880 Yılına 
Dayanıyor…

Takvimler 1880 yılını gösterdiğinde ise 
Almanya’daki Mannheim Sergisi’nde  asansör 
sistemleri için milat olabilecek nitelikte bir 
buluş ortaya çıktı. Bu sergide Alman Fizikçi 
Werner Van Siemens insan gücüyle başlayan 

asansör serüvenine bambaşka bir boyut ka-
zandırarak elektrikle çalışan asansörü görü-
cülere sundu. Bu sistem kabının altına monte 
edilen elektrik motoruyla çalışmaktaydı. 1880 
yılında başlayan gelişmenin ardından 1889 yı-
lında ise elektrik motoruyla çalışan asansörler 
yüksek binalarda kullanılmaya başlandı.
Türkiye’ de ki İlk Asansör

Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde oteller ve iş 
merkezlerinde kullanılmaya başlanan asansör-
lerin ülkemizdeki ilk kullanıldığı yer ise dün-
yaca ünlü kişilere yıllardır ev sahipliği yapan 
ve yine dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha 
Christie’nin ‘’Doğru Eksprensinde Cinayet’’ 
romanını yazdığı Pera Palace Otel dir. 
Dünyaca  ünlü Orient Express 1888 yılında 
Paris-İstanbul seferlerine başladığında; İstan-
bul’ da Orient Express’ in yolcularının alışmış 
olduğu standartta bir otel İstanbul’ da bu-
lunmamaktaydı bu amaçla yapılan büyük bir 
ihtişam ve lükse sahip ‘’Pera Palace Otel’’ aynı 
zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli asansörüne 
sahip binasıdır.
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1892 yılında devreye alınan Pera Palace Otel’ 
de bulunan bu asansör ilk günkü yapı ve tasa-
rımıyla günümüze kadar gelmiştir.

1892 Yılında Devreye Alınan ve Hala Aktif 
Olarak Çalışan, Ülkemizin İlk Asansörü

Günümüzde ise hayatımızın hemen hemen 
her alanında bize büyük kolaylıklar sağlayan 
asansörlerin teknik açıdan gelişimleri devam 
etmektedir. Bu gelişim asansörlerin hem 
stabilitesini artırma hem de makinelerinin kü-
çülmesi yönündedir.  Şimdi de ilk icat olduğu 
zamandan bu yana öyküsü anlatılan asansör-

leri kullanım amacına göre sınıflandırması şu 
şekilde olmaktadır.

Kullanım Amaçlarına Göre Asansörlerin
Sınıflandırılması
İnsan Asansörleri

Adından da anlaşılacağı gibi günlük haya-
tımızın neredeyse bir parçası haline gelmiş 
olan; binaların içinde ya da dışında insanla-
rın kullanımı için tasarlanan asansörlerdir. 
Kapasite aralığı 1 kişiden 33 kişiye kadar 
artabilmektedir. Hızları ise çeşitli etmenlere 
bağlı olarak 0.6 m/sn’ den 2.5 m/sn aralığında 
seçilebilmektedir.

Yük Asansörleri

Bu tipteki asansörler tasarlanırken yükün in-
san refakatinde taşınacağı esas alınır. İhtiyaca 
yönelik bir asansör tipi olduğundan konfordan 
ziyade kaldırma kapasitesi ön plandadır. Bu 
tip asansörlerde hız ikinci plandadır. Kaldırma 
kapasitesini artırmak için kullanılan palanga 
sistemi sistemin hızını olumsuz yönde etkile-
miştir. 

Dünden Bugüne Asansörler ve Asansör Çeşitleri
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Sedye Asansörleri

Hız bakımından 0,4 m/sn ile 3 m/sn aralığında ve taşıma kapasitesi bakımından 1600 kg, 2000 
kg ve 2500 kg seçenekleri olan asansörlerdir. Adından da anlaşılacağı gibi hastaların sedyeyle 
katlar arası taşınması amacıyla kullanılmaktadır. En önemli ve dikkat edilmesi gereken özelliği 
hastanın rahat ve güvenli bir şekilde taşınmasıdır. Bu nedenle bu tip asansörlerde hijyen ve 
stabilite büyük önem arz etmekte ve kullanılan argümanlar bu koşullara uygun seçilmektedir.

Araç Asansörleri

Araç tamirhanelerinde, otoparklarda, otomotiv plazalarda kullanılan asansör tipidir. Bu tipteki 
asansörlerin yük taşıma kapasitesi 2,5 ton ile 8 ton arasındadır. 

Servis Asansörleri (Monşarj Asansörler)

Bu tip asansörler genelde insanların giremeyeceği büyüklüktedir. Kullanım amacı yemek ser-
visi, tabak, bardak, bulaşık taşıma amaçlıdır. Bu tip asansörler 50 kg ile 300 kg aralığında yük 
taşıma kapasitesine sahiptir. 

Engelli Asansörleri

Bu tip asansörler fiziksel engelli ve yaşlıların; fiziksel engellerinden dolayı gerçekleştiremedikle-
ri ya da gerçekleştirmede zorlandıkları eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla 
kullanılmaktadır.
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LED Yol Aydınlatmalarının
Yıldırımdan ve Aşırı Gerilimlerden
Korunması

Alper ÇELEBİ

ABB Alçak Gerilim Ürünleri DIN Rayı Ürünleri Ürün Müdürü

Aydınlatma, modern hayatımızdaki başlıca ihtiyaçlarımızdan biridir. Belediye bütçelerinin 
%50’den fazlası kamu alanı aydınlatması için ayrılmış durumdadır. LED teknolojisi, maliyet 
azaltma ve enerji verimliliği gereksinimlerini karşılayan çok yönlü bir aydınlatma kaynağıdır.

LED aydınlatma sistemi, elektrik tüketimini azaltmak için gerçek bir çözümdür (elektrik fatu-
ralarından tasarruf sağlar), ama aynı zamanda aydınlatma kirliliğini azaltarak daha yüksek bir 
aydınlatma verimliliği ve uzun hizmet ömrü nedeniyle daha az bakım gerektirmesiyle de ekolojik 
bir çözüm sağlar.

Ancak kamusal sokak aydınlatması özellikle LED teknolojisinin çıkışından bu yana endüstriyel 
kaynaklı veya yıldırımdan kaynaklanan doğal kaynaklı geçici aşırı gerilime son derece duyarlıdır. 
Bu durum, AC şebekesinden (anahtarlama işlemleri) veya yıldırım dalgalanmasından doğan 
elektrik arızalarına neden olabilir. LED aydınlatma genellikle uzun kablolar üzerinden elektrik 
şebekesine bağlı olduğundan, darbeler bu kablolar üzerinde yükselerek ilerlemektedir.

Tüm devrenin yıldırımdan korunması

Korunmanın sağlanması için ABB, sektördeki tüm ana oyuncularla güçlerini birleştirmiş (ar-
matür üreticileri, aydınlatma dernekleri, uygulamacılar, vb.), devrenin farklı noktalarına monte 
edilerek tam bir koruma sağlayan parafudur ürün gamı oluşturmuştur. Dağıtım panosundan, 
aydınlatma direğine, parafudurlar korudukları ekipmanlara servis sürekliliği sağlarlar:



-özel ve halka açık mekanlarda iç ve dış aydınlatma (sokaklar, park alanları);

-şehir mobilyaları (otobüs durakları, bilbordlar, dekoratif aydınlatma)

-yollarda trafik güvenliğinin sağlanması için kullanılan aydınlatma direkleri.

Genel olarak, halka açık alanlardaki aydınlatma, TT veya TN-S tipi devrelerle enerjilendirilirler. 
Yıldırım darbeleri meydana geldiğinde, anlık aşırı gerilimlerin toprak kabloları üzerinden iletimi 
riski oluşmaktadır.

Bu ise iki şekilde olmaktadır:

- Direkt yıldırım (1) yolu ile, örneğin parafudur üzerinden enerji toprağa akar;

- Endirekt yıldırım (2) yolu ile, örneğin yıldırım sisteme yakın bir nesne üzerine veya doğrudan 
toprağa düşebilir. Topraklama bağlantıları anlık aşırı gerilimleri güç kabloları üzerinden ileterek, 
en hassas ekipmanlara ulaşmasına sebep olur.

Aşağıdaki bağlantı noktalarına parafudur montajı yapıldığı taktirde kamusal aydınlatma ekip-
manlarının korunması sağlanacaktır:

- Tip 2 parafudur aydınlatma direkleri, trafik lambaları veya sokak mobilyalarının dağıtım pano-
larına

- Tip 2+3 parafudur hassas sistemlere en yakın noktaya, aydınlatma direklerinin üzerine, enerji 
bağlantısının yapıldığı muhafazalara
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Yıldırım, yeryüzü ile bulutun farklı elektrik yükleri ile yüklenerek yüksek bir potansiyel farka 
ulaşması sonucu meydana gelen atmosferik bir elektrik deşarj olayıdır. Yıldırım ihbar ve uyarı 
sistemleri, kullanıcıları meteorolojik bir afet olan yıldırımlardan düşmeden 8-20 dakika evvel 
haberdar ederek kritik zamanlarda güvenliği maksimize etmektedir.

Yıldırım ihbar ve uyarı sistemi, elektrostatik atmosferik sensör ve işlemciden oluşmaktadır. 
Yağmur bulutları ile yeryüzü arasındaki elektrostatik kuvvet çok güçlü olduğu için elektroman-
yetik alandaki artış ve azalışlar sensör aracılığıyla takip edilerek, yıldırımın hangi bölgeye, ne 
zaman düşeceği %95’lik bir doğruluk payıyla tahmin edilebilmektedir. Sistemin yaklaşık olarak 
4 km’lik yarıçapa sahip bir kapsama alanı olup 

gözlemlediği alan 24 km yarıçapa kadar varmaktadır. Gerektiğinde kapsama alanı ve gözlemle-
diği alan değiştirilebilmektedir.

Sistemin yıldırım algılama teknolojisi, AM radyo kadranı üzerindeki statik olarak tanınan elekt-
romanyetik alandaki aksamalara dayanmaktadır. Günümüzde, elektromanyetik aksama yaşan-
masına neden olan çok kaynak bulunması nedeniyle, sistemde daha küçük amperli yıldırım dar-
belerini süzen filtreler kullanılır. Sistem, yıldırım uyarısı verdikten sonra ‘Tehlike geçti.’ alarmını 
duyabilmek için 30 dakikalık bir bekleme süresi gerekmektedir.

Burak KESAYAK

ElektrikPort

Bulut ile yeryüzü arasındaki yüksek gerilimli elektrik bo-
şalması olan yıldırımlar, doğal afetlere göre daha sık ger-
çekleşerek maddi ve manevi zararlara neden olmaktadır. 
Yıldırımların meydana getirebileceği zararları önlemek için 
yıldırım ihbar ve uyarı sistemlerinin kullanımı büyük önem 
taşımaktadır. Yıldırım ihbar ve uyarı sistemlerinin özellik-
leri ve seçim kriterlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Yıldırım Düşmeden 8 - 20 Dakika 
Önce Uyarıda Bulunan Yıldırım 
İhbar ve Uyarı Sistemi



Yıldırım İhbar ve Uyarı Sistemleriin Bildirim 
Ekranının Özellikleri;

1972 yılından bu yana var olan atmosferik 
elektrostatik analiz ile yıldırım tahmin ve ihbar 
sistemleri aynı zamanda yükseltilebilen uyarı 
kontrol sistemlerine de sahiptirler. Bu özellik-
lere ek olarak kullanıcılara sesli ve görüntülü 
olarak uyarı vererek güvenliği en üst seviye 
çıkarır.

• Anlık enerji geçişlerini gösteren 40 segment-
li, kolay okunabilir, enerji sınıfı, mavi LED 
ekran mevcuttur.

• Elektromanyetik alan çöküşü sayımı yapan 
göstergesi ile fırtına aktivitesi sırasında yıldı-
rım deşarjlarını gösterir.

• ‘Yıldırım Tehlike Düzeyi’ (LHL) ile ‘Dinamik 
Endeksi’ (DI) anlık ve sürekli olarak görüntü-
lenir.

• Farklı uyarı seviyeleri için dikkat, kırmızı 
ikaz, temizle gibi tehlike düzeyine bağlı uyarı 
seviyeleri vardır.

•  1 adet Usb bağlantısı ve 2 DB9 RS 232 por-
tu ile opsiyonel yazılım olan Thor PCX üzerin-
den bilgi depolaması yapılabilmektedir.

• İsteğe bağlı olarak sistem 2 adet bağımsız, 
set edilebilen kuru kontak çıkışı vermektedir.

•  Kullanıcı isteğine bağlı olarak, belirlenen 
saatlerde çalışma veya 24 saat sürekli çalışma 
seçilebilir.
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•  Çok katlı aralık seçeneği ile farklı coğrafi bölgelerdeki kullanıcı grupları için kullanılabilir.
•  Programlanabilir sensör, kullanıcının seçtiği zamanlar için her 24 saatlik dilimde kendini test 
eder. Ayrıca sensörün çalıştığını manuel olarak doğrulayabilmek için test anahtarı mevcuttur.
•  Kompakt tasarım ve sağlam yapıya sahip, dokunmaya karşı yalıtımlı panele sahiptir.
•  İsteğe bağlı olarak duvar veya masaya montaj seçeneği.
Yıldırım İhbar ve Uyarı Sistemlerinin Teknik Özellikleri;
•  Güç Gereksinimi: Gerilim 230 Volt AC, 50 Hz / Güç: 0.25 Amper - 30Watts
•  Besleme Şekli: Fiş: Topraklı / Boyutlar: 2.68 “x 2.19” x 3.45 “H / Ağırlık: Yaklaşık 0.6 kg
•  Yıldırım İhbar Sensörü: Bakım gerektirmeyen / Boyutlar: 12 “L x 6” W x 14 “H / Ağırlık: 
Yaklaşık 1 kg ağırlığında
•  Radyo Frekansı ve Teknik Özellikleri: Frekans 27.255 MHZ / Güç 4W ve 12W
•  Uyarı Kornası: Kubbe ve antenlerden oluşan montaj plakası / Ağırlık: Kablolar yaklaşık 3.6 kg 
/ Ses Çıkışı: 113 dB
•  Radyo Frekansı ve Teknik Özellikleri: Frekans 27.255 MHZ / Güç 4W ve 12W
•  LED Strobe Light: Yüksek yoğunluklu LED multi-flaş ışık
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Yıldırım Düşmeden 8 - 20 Dakika Önce Uyarıda 
Bulunan Yıldırım İhbar ve Uyarı Sistemi



Burak KESAYAK

ElektrikPort

Bir hidroelektrik santralinde kurulu olan resimdeki cihaz yıldırım ihbar ve uyarı sisteminin sen-
sörü olarak görev yapar. Alınan ölçüm değerlerinin ana işlemci tarafından işlenmesiyle çevre-
deki güvenlik seviyesi ortaya çıkarılır.
Hidroelektrik santralindeki test sonucu elde edilen verilerin grafiği. Elde edilen veriler THOR 
PCX yazılımı ile depolanarak analiz edilebilmektedir. (Grafikteki kırmızı alan güvenli, sarı alan 
tehlikeli uyarısı vermektedir.)

Kaynaklar: 4S Elektrik Elektronik /  Shunt Technologies

Boyutlar: 3.90”H x 5.2” / Ağırlık: 0.45 kg
Yıldırım İhbar ve Uyarı Sistemlerinin Kullanıldığı Bazı Yerler;
• İnsanları ve Kalabalığı Önceden Uyarmak Amacıyla Belediyenin Seçtiği Bölgeler
• Okullar ve Üniversiteler
• Eğlence ve Eğitim Alanları, Parklar, Sahiller
• Hava Limanları ve Hava Yolu Seyahat Alanları
• Sportif Etkinlik Alanları
• Yayın, Medya Kuruluşları ve Telekomünikasyon Tesisleri - İşletmeleri
• Madencilik, Sanayi ve Askeri Alanlar - Tesisler
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Dünyada Kestirimci Bakım (Predictive Main-
tenance) uygulamalarına yeni bir bakış açısı, 
işlevsellik getiren Artesis; 3 adımda ekipman 
arızalarınızı tespit edin sloganıyla yeni bir ürün 
ile karşımızda. Bulunduğunuz yerden hiç bir 
teknik elemana ihtiyaç olmadan ölçüm cihazı-
nız ile motordan aldığınız verileri Artesis IQm 
sistemine giriyorsunuz ve motor arıza tespiti-
nizi yapıyorsunuz. Ürün hakkında detaylı bilgi 
için makalemizi takip edebilirsiniz.

IQm Artesis’in patentli ve ödüllü “Kestirimci 

Bakım” teknolojisini kullanarak ekipmanınız-
daki arızaları beklenmedik duruş yaşanmadan 
aylar önce tespit etmenizi sağlar. Pahalı ve 
kullanımı zor vibrasyon tekniğinden farklı 
olarak akım ve gerilim verilerini kullanır.

Raporlar Fluke 435-II ve Fluke 437-II cihazları 
için anında, diğer cihazlar için de bir iş gü-
nünde üretilir. 600 Hz ve üzerinde örnekleme 
frekansına sahip 3 veya tek fazlı veri toplayan 
cihazlar da kullanılabilir.

3 adımda ekipman arızalarının tespit edilebildiği ürün IQm

1. Adım: Ölçüm Yapılması

Vibrasyon (Titreşim) Analizi, Termal Kamera Ölçümü vb. testlere ve uygulamalara girmeden 
elektrik motorunu bir sensör gibi kullanarak mevcut enerji analizörünüzle alacağınız akım-geri-
lim dalga verilerini bilgisayara aktarmanız yeterlidir.

2. Adım: Datanın Web sitesine Yüklenmesi

Veriyi bilgisayara aktardıktan sonra ZIP veya RAR formatında IQm web sitesine yüklemeniz 
yeterli olmaktadır.

3. Adım: Raporun Alınması

Veri, 2-3 dakika gibi bir süre sonunda IQm veritabanına yüklendikten sonra online olarak rapo-
runuz İngilizce ve Türkçe hazırlanır. 

Web sitesine yükleyin Raporu alın

Cumali ÖZEL

ElektrikPort

3 Adımda Online Motor
Arıza Tespiti

Ölçüm yapın



75

IQm’in analiz sonucu oluşturduğu örnek rapor

IQm kullanıcıya özel bir panel sunar. Bu panelde önceden oluşturduğunuz tüm raporları görüntüleyebilir, 
pdf, excel vb. birçok dosya formatında bu raporları istediğiniz zaman tekrar indirebilirsiniz.

IQm tamamen online bir ürün olup bilgisaya-
rınıza
herhangi bir program veya araç yüklemeniz 
gerekmez.
Hesaplı Çözüm
• Mevcut veri toplayıcı cihazları kullanır.
• Pahalı görüntüleme cihazlarına gerek yoktur.
• Düşük bir ücretle arıza raporunu üretir.
• İhtiyacınıza uygun ücretlendirme seçenek-
leri.
Kolay Kullanım
• Anlaşılır arayüz.
• Veriyi almak ve rapor üretmek sadece 10 
dakika sürer.
Güvenilirlik

• Ekipmanda bulunabilecek arızaların %95’ini 
tespit edebilir.
• Elde edilen sonuçlar anlaşılır ve güvenilirdir.
NASA ve Amerika Deniz Kuvvetleri tarafından 
kullanılan bu Türk teknolojisi Amerika Birleşik 
Devletlerinde yayınlanan Control Engineering 
dergisi tarafından dünyanın en iyi 40 ürünü 
arasında seçilmiştir, TÜBİTAK-TUSIAD-TTGV 
Teknoloji Büyük Ödülü’nü kazanmıştır ve 
son derece karmaşık olan kestirimci bakım 
faaliyetlerini kolaylaştırması sebebi ile 2007 
yılında İngiltere’nin prestijli kurumlarından 
The Institution of Engineering (IET) tarafın-
dan “Technology Innovation” ödülüne layık 
görülmüştür.
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Enerji Dağıtım Sistemlerinin
Genel Özellikleri

Elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınmasında 
modüler bir sistem olan busbar sistemleri, 
kablolu sistemlere göre önemli avantajlara sa-
hiptir. Yüksek performans, yangına dayanım, 
hızlı montaj, düşük maliyet gibi birçok artılarıy-
la ön plana çıkan bu sistemlerin genel özellik-
lerini ve sağladığı tüm avantajları içeriğimizde 
bulabilirsiniz.
Busbar Sistemlerinin Özellikleri
Busbar, elektrik enerjisinin dağıtım ve taşın-
ması için tasarlanmış prefabrik ve modüler bir 
sistemdir. Genel yapısı metal bir gövde içeri-
sinde, standartlara uygun olarak alüminyum ya 
da bakır iletkenlerin izolasyon malzemeleri ve 
ortamları ile birleşmesinden oluşur.
Busbar sisteminde elektrik akımı, elektrik kab-
lolarına ihtiyaç duyulmadan  baralar vasıtasıyla 
iletilmektedir.
Busbar sistemleri; küçük işletmelerde, atöl-
yelerde, sanayi tesislerinde, yüksek katlı bina-
larda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, 
havaalanlarında elektrik iletimi ve dağıtımı için 

esnek çözümler sunmaktadır.
İletkenler: Busbar sisteminde kullanılan Alu-
minyum yada Bakır iletkenler  tüp yapı boyunca 
ve ek noktalarında mutlaka kalay ile kaplanır.
İzolasyon: Kompakt Busbar sisteminde ilet-
kenler, ilk katman  “Epoksi Coating” ve  daha 
sonra “Polyester Film (mayler)”  ile izole edi-
lirler.
Kompakt Busbar Sistemleri,  tesislerde yatay 
veya dikey enerji dağıtımında ve iletiminde kul-
lanılmaktadır (Plug-in veya bolt on-tip). Ayrı-
ca tesis ve binaların, çıkış kutusu istenmeyen 
bölümlerinde sadece iletim amaçlı olarak da 
kullanılmaktadır.
Hava izolasyonlu 
sistemlerde ise 
izolatörler ilet-
kenleri birbirin-
den ayırır.



Busbar Sistemlerinin Avantajları

Üstün Teknik Yapı: Busbar sistemleri, alter-
natif kablolu dağıtım sistemlerine göre üstün 
yapıda teknolojik bir sistemdir.

Modüler Sistem ve Fonksiyonellik: Busbar 
sistemleri modüler yapıda, fonksiyonel ve es-
nek bir sistemdir. Binalarda ve fabrikalardaki 
değişikliklere kolayca çözüm sağlanır. Kablolu 
sistemler modüler değildir. İlk tesis edildiği 
şekilde kalır.

Minimum Gerilim Düşümü: Busbar sistem-
lerinin (R) direnç ve (X) empedans değerleri 
çok düşüktür. Sistemin endüktif reaktansı 
dahil olmak üzere tüm değerleri daha önceden 
hesaplandığı için gerilim düşümleri gerçeğe 
çok yakın olarak hesaplanabilir. Kompakt 
yapıdaki baralarda gerilim düşümü olabilecek 
minimum değerlerdedir.

Kısa Devre Dayanımı: Busbar sistemlerinin 
kısa devre dinamik dayanımları çok yüksektir. 
Bu yüzden çıkış yüklerinde oluşabilecek kısa 
devrelerden busbar hatlarının zarar görmesi 
mümkün değildir. Örneğin 3200A --> 120 kA  

Yüksek Performans: Özellikle kompakt 
yapıdaki busbarlarda ısı transferi çok iyidir. 
Sistem yüksek performans sağlar.

Yangına  Dayanım: Busbar sistemleri yangına 
dayanıklıdır. Dış gövdesi metal olduğu için 
kablo gibi yanıcı bir sistem değildir.

Halojen Free Özelliği ve Yanmazlık: Busbar 
sistemleri içerisindeki bileşenler halojen free 
(olası bir yangında zehirli gaz çıkartmayan) 
özelliktedir. Ayrıca olası bir yangın sırasında 
Busbar sistemi üzerindeki ekipmanlar hiçbir 
şekilde yangını taşımaz ve iletmezler.

Kolay Projelendirme: Busbar sistemlerinin 
projelendirmesi kolaydır ve çok hızlı bir şe-
kilde tamamlanabilir. Kesin vaziyet planı belli 
olmadan, yaklaşık güçlerle doğruya çok yakın 
bir proje çıkartılıp, keşif hazırlanabilir.

Çözüm Esnekliği: Projedeki gruplar ve 
bölümler göz önüne alınarak, diversite ve eş 
zamanlılık faktörleri kullanılarak busbar sis-
temleri ile optimum sistem çözümü sağlanır. 
Kablolu sistemlerde esnekliği olmayan kısıtlı  
bir proje çözümü gerçekleştirilebilir.

Modern Görünüm: Busbar sistemleri kulla-
nıldığı alanlara modern ve estetik bir görüntü 
verir. Busbar sistemli çözümler iyi uygulandı-
ğında kaliteli çözümler sunar.

Minimum Ebatlar: Busbar sistemleri mini-
mum yer kaplar. Taşıdığı akım değerlerine 
göre boyutlar minimuma indirilmiştir. Yerden 
tasarruf sağlar.

Ana Pano Boyutları: Busbar sistemleri dağı-
tım amaçlı kullanıldığında pano boyutları ve 
sayıları azalır.

Plug-in Sistem: Busbar sisteminin enerjisi 
kesilmeden plug-in noktalarından enerji alına-
bilir. Böylece tesiste bir ekleme ya da değişim 
halinde sisteme bağlı diğer yükler çalışmaya 
devam edebilirler.

Hızlı Montaj: Busbar sistemlerinin hızlı mon-
tajı ile işletmeler alternatif sistemlere göre 
ortalama % 50 daha kısa bir sürede devreye 
alınabilir.  İş planlanan sürede tamamlanır.

Düşük Montaj Maliyeti: Busbar sistemlerinin 
montajı çok kolay ve hızlı yapılabildiği için 
tesis kurulumundaki işçilik ve montaj maliyet-
leri düşüktür.

Taşınabilir Sistem: Busbar sistemleri tesis 
içinde yer değiştirebilir yada başka bir tesise 
taşınabilir. Kablolu sistemlerin yeniden dü-
zenlenmesi yada taşınması olanaksızdır yada 
yüksek maliyetli revizyonlar gerektirir.

Fiziksel Dayanımı: Busbar sistemlerinin göv-
deleri metal olduğu için dışarıdan gelebilecek 
darbelere karşı dayanıklıdır.
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Düşük Bakım Maliyeti: Busbar sistemleri 
minimum bakım gerektirir.

İşletme: Busbar sistemlerinin işletim ma-
liyetleri çok düşüktür. Özellikle fonksiyonel 
kullanımı olan tesislerde elverişli bir alt yapı 
daima hazırdır.

Ekonomi: Busbar sistemlerinin genel olarak 
çok sayıda ekipmanın beslendiği yada büyük 
güçlerin uzak mesafelere taşındığı tesisler-
de, kablolu sistemler ile karşılaştırıldığında 
ekonomik çözümler sunar. Yatırım ve işletme 
maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağla-
nır.

Busbar ve Kablolu Sistem Karşılaştırma 
Örneği

• Tipik Kablo Montaj Şeması

• Her biri bir katı besleyen 20 adet MCCB, 2 
gözlü bir panoya monte edilmiştir.

• Kabloların montajı için kablo kanallarına 
ihtiyaç duyulur.

• Her bir kat panosu için ana panodan 20 adet 
ayrı kablo çekilir.

• Ana pano için daha geniş bir hacme ihtiyaç 
duyulur.

> Kablo Yerine Busbar Sistemi Kullanımı

• Her bir kata ayrı bir kablo çekmeye gerek 
kalmaz.

• Ana pano ölçüleri küçülür.

• Kablo kanalına gerek kalmaz.

• Kompakt yapıya sahiptir.

• Şaftlarda daha küçük hacimlere sığmaktadır.

> Busbar Sisteminin Ek Avantajları

• Kolay ve hızlı montaj.

• Bakım gerektirmez.

• 2 saate kadar yangın dayanımı.

• Halojenli gaz içermez.

• Duman geçişine izin vermez.

• Kolaylıkla eklenebilir ve uzatılabilir.

• Arızalı parça kolayca değiştirilebilir.

• Sökülüp, takılabilir.

> Klasik Kablolu Sistem ile Yapılmış Montaj

Busbar Enerji Dağıtım Sistemlerinin Genel Özellikleri
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> Busbar Sistemleri Kullanılarak Yapılmış Montaj

Busbar Sistemleri Genel Özellikleri

• Bakır veya Alüminyum İletkenler

• 1.5mm kalınlığında galvaniz sac veya 2.5mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum gövde imka-
nı

• 130 C ‘ye kadar dayanıklı yanmaz B sınıfı Mylar izolasyon

• Kompakt busbar sistemlerinde dahili yangın bariyerine gerek yoktur.

• Daha iyi iletkenlik için iletkenler ek noktalarında veya tam boy kalay kaplıdır.

• Ek noktalarında gümüş kaplama opsiyonu

• Çıkış kutuları kolaylıkla takılabilir veya çıkartılabilir.

• Çıkış kutuları herhangi bir MCCB markasına göre tasarlanabilir.

• 4, 4.5 veya 5 iletkenli sistem seçeneği mevcuttur.

• IEC standartlarına uyguluğu Kema laboratuvarlarında test edilmiştir.

• Sismik şartlara uygunluk testleri yapılmıştır.

• Standart IP55 koruma sınıfı (IP 65, IP 67 opsiyonel)

Kaynak: EAE
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Energy Saver, otel odalarında açık unutulan veya 
çalışır halde bırakılan klima, aydınlatmalar gibi 
elektrikli cihazların boş yere çalışmasını engelle-
mek ve enerji tasarrufu sağlayarak gereksiz yere 
yüksek fatura ödemenin önüne geçmek üzere 
tasarlanmış bir çözümdür. Günümüzde enerji ta-
sarrufunun gerekliliği göz önünde bulundurularak 
farklı yaşam alanlarında da kullanılır ve tercih edilir 
hale gelmiştir.

Energy Saver kullanıldığı yerlerde enerjinin tek bir 
noktadan kolayca kontrol edilebilmesini sağlamak-
tadır. Energy Saver, anahtarlık veya akıllı kart ile 
bütün ev ve otel odalarında dışarı çıkarken geride 
çalışır halde bırakılabilecek cihazların ve aydın-
latmaların enerjisini keserek güvenlik ve tasarruf 
sağlar. Bu sayede çalışır halde unutulan elektrikli 
cihazlar, yanarken unutabileceğimiz aydınlatma-
lar ve çalışır halde bırakabileceğimiz klimaların 
tüketeceği enerjiden tasarruf sağlarken, cihazların 
denetimsiz çalışmasından kaynaklanabilecek 
hasarlara karşı da güvenlik sağlar. Özellikle oda 
sayılarının fazla olduğu otellerde, tek bir oda için 
azımsanabilecek harcamalar toplamda önemli bir 
tüketim oluşturmaktadır. Örnek olarak otellerde 
sıkça yaşanabilen konulardan biri balkon kapı 
ve pencerelerinin açık unutulmasıdır. Kapı ve 
pencerelere yerleştirilen anahtarlama elemanları 

ile Energy Saver bağlantısı yapılarak klimanın 
ortamı ısıtmak ya da soğutmak için çalıştırıldığı 
zamanlarda açık bırakılan kapı ya da pencereyi 
algılaması sağlanabilir. Böylece oda harici yerlerin 
gereksiz ısıtılmasını ya da soğutulmasını önlemek 
için Energy Saver klimanın çalışmasını keser ve 
gereksiz enerji sarfiyatı yapılmasının önüne geçer.

Energy Saver Kontrol Ünitesi projelendirilirken 
dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar bulun-
maktadır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan 
biri Energy Saver Kontrol Ünitesinin bir elektrik-
sel koruma elemanı olmadığıdır. Kullanım amacı 
olarak yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak 
tasarlanan Energy Saver kontrol üniteleri, sade-
ce aydınlatma ve klimaların kontrolü amacı ile 
kullanılmalıdır. Priz linyeleri kesinlikle aydınlatma 
linyeleri ile birlikte Energy Saver rölesi üzerinden 
ve birlikte tek çıkış üzerinden geçirilmemelidir. 
Energy Saver ürünlerinde, 16A’in üzerinde bir kul-
lanım aşırı yük olacağı için uygun değildir. 16A’in 
üzerinde kullanım gerektiren alan varsa ki 16A 
üzerinde ihtiyaç duyulan alanlarda priz linyelerinin 
kontrolü amaçlanmıştır, mutlaka tesisat olarak 
gerekli elektriksel koruma elemanlarının kullanıl-
ması önerilir.

Viko

EnergySaver



Bu, iç tesisat yönetmelikleri ile de belirlenmiş bir 
zorunluluktur.  Buna uyulmaması durumunda röle 
ünitesi üzerinden geçirilen priz linyelerine bağ-
lanabilecek olan elektrikli cihazların kullanımı ile 
beyan edilen yük miktarının üzerinde bir akım röle 
üzerinden geçebilecektir. Aşırı yük altında kulla-
nılan röle ünitelerinde fonksiyon hataları ve aşırı 
ısınmadan kaynaklı birçok sorunla karşılaşılması 
kaçınılmaz olacaktır. 

Prizlerin kontrolünün de Energy Saver Kontrol 
Ünitesinden yapılması isteniyor ise oda içi mevcut 
yük durumu ve oda içi oluşabilecek maksimum 
yük durumu belirlenerek, belirlenen yük miktarına 
karşı koyabilecek değerde kontaktör kullanılma-
lıdır. Energy Saver Kontrol Ünitesi, bir fazlı ve üç 
fazlı sistemlerde uygun kontaktör ve röle ile birlikte 
kullanıldığında yük kontaktör üzerinde kontrol 
edilir ve Energy Saver Kontrol Ünitesi ile kontaktör 
anahtarlanır. Kontaktör üzerinde de priz ve aydın-
latma devrelerinin kontakları ayrılarak bağlantısı 
yapılır. Bu şekilde yapılan bağlantıda, röle ünitesi 
kontaktörün kontaklarını kontrol eden bir anahtar 
görevi üstlenir. Bağlantısının yapıldığı tüm alanın 
kontrol edilmesini ve enerji tasarrufunun güvenli 
bir şekilde yapılmasını sağlar.

Energy Saver Kontrol Ünitesi üç ana parçadan 
oluşmaktadır.

1-Akıllı Kart, Anahtarlık (anahtar ile birlikte kullanı-
lan aparat)

2-Röle ve kullanıma göre ilave olarak Kontaktör

3-Yuva

Energy Saver kullanıldığı alan ve eğer varsa onunla 
birlikte kontrol edilmesi gereken farklı sistemler 
göz önünde bulundurularak seçilir ve üretimi 
bu hususlar dikkate alınarak yapılır. Bu sebeple 
Energy Saver alternatifleri arasında üç farklı çalış-
ma prensibine dayanan çözümler bulunmaktadır. 

Bunlar;

1- Standart Tip Energy Saver;

Standart tip Energy Saver anahtar ile açılan 
kapı kilitleri ile birlikte kullanılır. Anahtarlık diye 
adlandırılan, içerisinde yuvaya yerleştirildikten 
sonra manyetik alan oluşmasını sağlayan sisteme 
sahip aparat, istendiğinde kapı anahtarına kolayca 
takılabilir ve birlikte kullanılır. Kapı açıldıktan sonra 
anahtarlık Energy Saver yuvaya yerleştirilerek 
kullanıldığı alanda enerjinin aktif hale getirilmesini 
sağlar.

2- 220 Volt Mekanik Switch’li Energy Saver;

Tek fazla ya da üç fazla beslenen sistemlerin kont-
rolü için tasarlanmış olan Energy Saver sistemidir. 

Mekanik Switch, anahtar mantığı ile çalışır. Yuvaya 
yerleştirilen kart sonrası kontaktörün anahtarlan-
masını sağlayarak faz kontrolü yapar. Kredi kartı 
benzeri akıllı kart ile birlikte çalışır. Sistem uygula-
ma sırasında kontaktör seçimi önemli olup tek fazlı 
ve üç fazlı sistemler için uygun kontaktör seçilerek 
çalışması sağlanır.

3- RFID Energy Saver;

RFID Energy Saver sistemi radyo frekansını kulla-
narak çalışan sistemdir. RFID kart ve kart okuyu-
cudan meydana gelir. RFID kart, radyo frekansı 
kullanılarak yapılacak olan haberleşmeye izin veren 
antenden meydana gelir. Kart içerisinde bulunan 
anten, radyo frekansını kullanarak okuyucu ile 
haberleşme imkânı sağlamaktadır. Yuva içerisinde 
bulunan okuyucu yuvaya yerleştirilen kart saye-
sinde sistemin enerjilendirilmesini sağlar. İki tip 
RFID haberleşme kontrolü ile çalışan Energy Saver 
ünitesi önce çıkmaktadır.

Bunlar;

Düşük frekans aralığında çalışan 125 kHz Energy 
Saver yuva ve yüksek frekans bant aralığında 
çalışan 13,56 MHz Energy Saver yuvadır.

ENERGY SAVER RÖLE SİSTEMİ;

Energy Saver Rölelerinin tamamı 16A yük beyanı-
na sahiptir. Röleler, sistemde oluşabilecek arızayı 
algılayarak sistemin devre dışı kalmasını sağlayan 
By-Pass sistemi sayesinde kullanıldıkları alanın 
enerjisiz kalmasını önlemekte, sisteme direkt enerji 
geçiş imkânı sağlamaktadırlar. Bu sayede herhangi 
bir arıza durumunda kullanıldıkları alanın enerjisiz 
kalmasını önlemektedirler.

Rölelerin üzerinde bulunan manyetik kapı ve 
pencere kontakları sayesinde, kapı veya pencere 
açıldığında ortamda çalışan iklimlendirme sis-
temini besleyen enerjiyi keserek gereksiz enerji 
sarfiyatının yapılmasını engeller. 

Röleler, üzerinde bulunan kapalı ve açık kontaklar 
sayesinde her tür VRV iklimlendirme sistemi ile 
uygun olarak çalışırlar.
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Yükselten (boost) DC/DC 
Konvertörin Simulink ve 
Analizi

1. Giriş

Güç sistemlerinde yüke giden elektriksel gücün kontrol edilmesi gerekir. Gücün kontrol edil-
me yollarından birisi bir gerilim seviyesinden başka bir gerilim seviyesine güçün dönüştürme 
işlemidir. Alternatif akımda (AA) dönüştürme işlemi transformatörlerle yüksek ve alçak gerilim-
lerde gerçekleştirilir.  Transformatörler doğru akımda güç dönüştürmede kullanılmazlar. Doğru 
gerilimde dönüştürmeler konvertörlerle gerçekleştirilir.  

Aşağıdaki devre şemasında temel yükseltici (boost) konvertörün  topolojisi gösterilmektedir. 
Devrenin temelinde S anahtarının açık ve kapalı konumuna göre çıkışta ortalama bir gerilim 
elde edilir. Bu ortalama gerilim D darbe genişlik oranına bağlıdır. 

Şekil.1: Yükselten DC/DC konvertörün  prensip şeması
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DC dönüştürücü, düzgün doğrusal gerilimi  
darbe dizileri haline getirir. Bu darbelerin 
frekansı ve darbe genişliği DC konvertör ile 
ayarlanır. DC/DC konvertörlerin endüstride 
ve Elektrikli Ulaşımda geniş bir kullanım alanı 
vardır. Konvertörlerde DC ara devrenin doğru 
gerilimi DC konvertör  ile kontrol edilir. S 
anahtarı olarak Mosfet kullanılması durumun-
da gibi ani değişen akım ve gerilimde eleman 
üzerlerinden akım geçirmekte ve yanmaktadır-
lar. Gene bu bağlamda aşağıdaki durumlarda 
Mosfet elemanı kontrol dışı iletime geçmek-
tedir. Mosfet’in kontrol dışı iletime geçmesi 
aşağıdaki durumlarda oluşur:

• Yüksek gerilim,

• Hızlı gerilim değişimi. Bu durumlar için 
mutlak surette önlem alınmalıdır.

Gerilim yükselmesi dv/dt için alınması ge-
reken önlem tıpkı diyot ve tristörde olduğu 
gibi, elemana paralel olarak uygun bir  R-C 
elemanları bağlanmalıdır. di/dt için alınması 
gereken önlem ise yine diyot ve tristörde 
olduğu gibi, elemana seri olarak uygun bir 
İndüktansın (L) bağlanmalıdır.

2. Gerilim Yükselten (Boost) DC7DC Dönüştü-
rücünün Çıkış Gerilimi Analitik İfadesi

Şekil.2’de gerilim yükselten dönüştürücü dev-
re şeması verilmiştir. Devrede kontrollü devre 
elemanı Mosfet diğeri de kontrolsüz devre 
elemanı diyot verilmiştir. Mosfet kapı-kaynak 
terminaline PWM sinyali uygulanarak sürül-
mektedir. PWM sinyalinin uygulandığı D Ts 
Süresinde Mosfet Transistor iletimde, geriye 
kalan (1-D)*Ts  süresinde diyot iletimde Mos-
fet kesimdedir. Mosfet transistorunun iletim 
ve kesiminde geçen süreye periyot denir. Bu 
periyot Ts ile gösterilir.

Şekil.2: Gerilim yükselten DC konvertörün 
elektriksel eşdeğeri

Çalışma prensibi devrede kullanılan mosfetin 
iletim ve kesim sürelerinin ayarlanması ile ya-
pılır. Yükü besleyen gerilimin frekansı büyük 

değerlerde ise pratik olarak yüke kesintisiz 
olarak doğru akım güç aktarımı mümkün olur. 
DA/DA konvertörler lineer olmayan ve zaman-
la değişen sistemlerdir

Bu durum, devrenin iki ayrı modda çalıştığı-
nı gösterir.  ton ile gösterilen sürede Mosfet 
iletimde, toff ile gösterilen sürede ise Mosfet 
kesimdedir.

Şekil.3:  Mosfet’in  iletim haline ilişkin eşde-
ğer devre

Mosfetin iletimde diyotun kesimde olduğu 
Şekil.3’te indüktans Mosfet üzerinden devresi-
ni tamamlar.  İndüktans gerilimi giriş gerilimi-
ne eşit olur.

VL  E (1) Devrede L bobinin görevi akımı 
sürekli hale getirmek ve başlangıç anında kal-
kınma akımını sınırlamaktır. L ne kadar büyük 
seçilirse akım değerinin sıfıra inmesi o kadar 
engellenmiş olunur.  Akımının sıfıra inmemesi 
durumuna sürekli indünktans akımı denir.

Şekil.4:  Mosfet’n kesim haline ilişkin eşdeğer 
devre

Şekil.4’te Mosfet’in kesimde diyotun iletimde 
olduğu haldir. Bu durumda indüktans üze-
rindeki gerilimine ile giriş ve çıkış gerilimleri 
arasında aşağıdaki bağıntı elde edilir.

VL   E   VO (2) İndüktans uçlarındaki gerili-
min zamana bağlı değişim Şekil 5’te verildiği 
gibidir.
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Şekil.5: İndüktans uçları arasındaki gerilimin 
değişimi

Bir peryot üzerinden gerilime ilişkin ortalama 
değer,

                                                                              
(3)

(3) denklemi hesaplandığında;

                                                                              
(4)

(4) denklemi sadeleştirilirse;

VO  E                                                (5)

1   D

elde edilir. Bu ifade yükseltici konvertörde 
çıkış gerilimini giriş gerilimi cinsinden analitik 
olarak ifade edilmiş şeklidir.

3. Gerilim Yükselten DC/DC Dönüştürücüde 
Sürekli İletim Modu İçin İndüktans Hesabı

Düşürücü dönüştürücülerde bobine enerji 
aktarımı anahtarlama elemanı iletimdeyken 
çıkışla birlikte aynı anda gerçekleşmektedir. 
Buna iletim süresi denir ve bir periyottaki 
iletim süresi ton ile gösterilir. Bu süre zarfında 
bobinden geçen düzgün şekilde akım artarak 
İndüktansın enerji seviyesini arttırır. Anahtar-
lama elemanı kesimde iken bobinde biriken 
enerji çıkışı beslemeyi sürdürür ve bobinin 
enerjisi düzgün bir şekilde azalmaya başlar. 
Anahtarlama elemanının kesimde olduğu sü-
reye kesimde olma süresi denir ve bir periyot-
taki kesimde olma süresi toff ile gösterilir.  ton 
süresindeki indüktans gerilimi,

VL1  E  VO                                                                         (6)

Denklemi ile hesaplanır.  toff süresindeki 
indüktans uçlarındaki gerilimin değeri,

VL2      VO                                                                          (7)

denklemi ile hesaplanır. Sürekli iletim modun-
daki çalışmada bobin akımının sıfıra düşmesi 
istenmediği için anahtarlama elemanı kesimde 
iken bobinde depolanan enerji sıfıra düşmeye-
cek büyüklükte bobin seçilmektedir.

Şekil.6: İndüktanstan bir periyotta geçen 
akımın değişimi

İndüktansın akımının doğru akım kısmı yük 
akımı olarak tanımlanır. Ortalama değer, 
bobin akım eğrisinin altında kalan üçgen ve 
dikdörtgen bölgenin alanından hesaplanır. 
Şekil.6 eğrisinin altındaki toplam alan

                                             (8) olarak ifade 
edilir. Akımın,  TS  periyodu sonundaki

ortalama değerini,

                                                 (9)

Ortalama akım,

                                                      (10)

Çıkış akımının değeri,

                    (11)

(11) denklemi   (10) denkleminde yerine 
konursa,

                                              (12) olarak
                                                      bulunur.

Yükselten (boost) DC/DC Konvertörin Simulink ve Analizi
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Şekil.7: Kondansatörde gerilim ve akımın zamana bağlı değişimi

Sürekli iletim modunda çalışan kondansatör akımı daha önce de belirttiğimiz gibi kondansatör 
akımı bobin akımının tüm harmoniklerinin toplamıdır. Bu da, anlık indüktans  akımından ortala-
ma akım değerinin çıkarılması ile elde edilir.

Mosfetin iletimdeki süresi,

Mosfetin kesindeki süresi için,

Frekansın tersi periyodu verir,

(16) Olarak ifade edilir.

(17) Olarak yazılabilir.

(14)   Şeklinde ifade edilir. 

(15)

(13)

olarak bulunur. Çeviricinin sürekli akım modunda (CCM) çalışması için gerekli olan en düşük 
İndüktans değeri aşağıdaki (12) denkleminde verildiği gibidir.  Buna göre İndüktans değerinin 
düşürülmesi için anahtarlama frekansının arttırılması gerekir.

4.Kondansatör Gerilimindeki Dalgalanmanın Analitik İfadesi
Azaltan DC/DC dönüştürücünün sürekli iletim modunda  kondansatör kapasitesi saplanırken, 
İndüktans akımının analizi sonsuz kapasite varsayımına dayanmaktadır.   Bu özellik dalgalı 
gerilim olarak bilinen değişken yük geriliminin müsaade edilen tipik bir maksimum noktadan 
maksimum noktaya (peak to peak) olan sınırıdır. Dalgalı kondansatör gerilimi, kondansatör 
gerilimi ve kondansatörün şarj dengesi prensibinin analizi ile elde edilir. 
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Mosfetin iletim durumundaki kondansatör 
akımının değeri,

                                                 (18) İle verilir.

Mosfetin kesim durumundaki akım değeri, 

                                                  (19) denklemi
                                                   İle verilir.

(18) ile (19) denklemlerinde iC = 0 iken t için 
çözülürse kondansatörün sıfır geçiş noktasın-
daki denklemleri yazılmış olunur.

                               (20)

t2 süresi için,

                                (21) Olarak bulunur.

Bu sıfır geçiş noktaları, kondansatör akımı-
nın pozitif olduğu esnadaki zaman aralığını 
tanımlamaktadır ve böylece kondansatör şarj 
edilmektedir. Şarj denge prensibine göre bir 
periyotluk döngü esnasında biriktirilen şarj 
aynı döngü içerisinde dağıtılan şarja veya 
deşarja eşit olmalıdır. 

Diğer bir ifade ile kondansatör her bir periyot-
ta şarj edildiği miktar kadar deşarj edilmelidir. 
Şarj biriktirme t1 zamanında başlar ve t2 zama-
nına kadar devam eder. Bu durumda kondan-
satör akımı tekrar sıfır olur. Zaman içinde bu 
noktalar aynı zamanda kondansatör gerilimi-
nin minimum t1 ve maksimum t2 noktalarına 
rastlar. Kondansatör dalgalanma gerilimi,

                                                        (22)

Lineer bir kondansatör için bu gerilim farkı 
iki gerilim seviyesi arasında şarj biriktirme 
miktarına karşılık gelir.

                                           (23)

Toplam biriktirilmiş şarj, aynı zamanda t2- t1 

aralığı üzerindeki kondansatör akımının in-
tegralidir. İntegrasyon sonucu iC(t) altındaki 
bölge ile gösterilir. Bu bölge t2 – t1 tabanlı ve 
IMAX yüksekliğindeki üçgen bölgenin alanı 
olarak kolayca hesaplanır.

                                                    (24)

Maksimum kondansatör akımı;

                                                 (25) şeklinde
                                                         bulunur. 

Maksimum akımın değeri,

                                                 (26) İle verilir.

Bu değer D’ye bağlı olup, en büyük değerini,

                                  (27)

Türevi  sonucunda D = 0,5 olarak bulunur. D 
‘nin  bu değeri için,

                                      (28) Olarak
                                              hesaplanır.

Biriktirilmiş şarj;

                                                    (29)

Olarak bulunur.

(37) denklemi sadeleştirilirse,

                                      (30) Olarak bulunur.  

Kondansatör geriliminin dalgalanma yüzdesi,

                         (31) Şeklinde belirtilir. 
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(39) denklemini (38) denkleminde yerleştirir-
sek,

                                         (32) Elde edilir.

Kondansatör kapasitesinin seçiminde dalgalı-
lığın en aza indirilmesi hedeflenmelidir.

5. Analitik Hesap İle Matlab Simulinkin So-
nuçlarının Karşılaştırılması

Şekil.12’de verilen yükselten DC/DC konvertör 
için parametre değerleri aşağıda verilmiştir. 
Aşağıdaki parametre değerleri için,

Giriş gerilimi VO ile L indüktansını ve C 
kapasitesini  bulalım. (5) denkleminden çıkış 
gerilimin değeri,

olarak bulunur. (12)   denkleminden L, indük-
tansının değeri,

Olarak bulunur. (32) denkleminden kapasite-
nin değeri,

Olarak bulunur.

Şekil.8: Yükselten DC/ DC konvertör prensip 
şeması

Konvertörler, elektrikli otomobillerde, deniz 
yük asansörlerinde, çatal kaldırıcılı kamyon-
larda, maden ocağı çekicilerinde motor çekim 
kontrolü için oldukça sık kullanılır. Yumuşak 
hız kontrolü, yüksek verim ve dinamik tepki 
gibi avantajları DC/DC konvertörlerin tercih 
nedenleridir. Ayrıca enerjiyi malzemenin 
içine geri göndermek için de motorların 
aktif frenlenmesinde de kullanılmaktadır.                               
Bu özellik sık durmalı aktarım sistemlerinde 
enerjinin korunmasını sağlar.

6. Matlab/Simulink İle Azaltıcı DC/DC Kon-
vertörün Gerçekleştirilmesi
Çoğu endüstriyel uygulamalarda sabit gerilim-
li DC kaynağın, değişken gerilimli DC kaynağa 
çevrilmesi gerekmektedir. DC/DC konvertörler 
olarak da bilinen bir DC kıyıcı direkt olarak DC 
’yi DC ’ye dönüştürür.

Şekil.9: Yükselten DC/DC konvertörün Matlab/
Simulink eşdeğeri

Çıkış gerilimindeki (280-285,5=5,59V) fark, 
azaltan DC/DC konvertörde indüktans ve kon-
dansatör kayıplarının ihmal edilmesinden kay-
naklanmaktadır. Alçaltıcı DC/DC konvertörde 
sürekli ve süreksiz akım modları olmak üzere 
iki modda çalışabilir. Anahtarlama elemanın 
kesimde olduğu sürede İndüktans akımı sıfır 
seviyesine kadar düşer ise süreksiz akım 
modu (discontinuous current mode-DCM), 
düşmez ise sürekli akım modu (continuous 
current mode-CCM) oluşur.
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Bu iki durumun gösterdiği frekans domeni cevapları çok farklı olduğundan, konvertörün sürekli 
olarak bu modlardan sadece birinde çalışması istenir.

Şekil.10: İndüktans akımının zamana bağlı değişimi
İndüktans akımındaki dalgalanma istenen bir durum değildir. Bu sebeple dalgalanma miktarının 
sınırlandırılması gerekmektedir ve bu dalgalanma miktarı, çevirici devresindeki İndüktansın 
değerinde önemli rol oynar.
Anahtarlamalı DC-DC çeviricilerde, anahtarlama frekansının arttırılması, çıkış voltaj salınımının 
düşürülmesine neden olur, ancak yüksek anahtarlama frekansı, anahtarlama kayıplarının artma-
sı nedeniyle verimin düşmesine neden olur. Bu açıdan anahtarlama elemanının seçimi oldukça 
önemlidir. Çıkış gerilim salınımının düşürülmesinin diğer yolu çıkış kondansatör kapasitesinin 
değerinin arttırılmasıdır. Kondansatör geriliminin minimum ve maksimum değeri kondansatör 
akımının sıfır olduğu  değerlerde oluşur. 
Kondansatör akımı ortalaması sıfır olduğu için süreklilik sınırındaki İndüktans akımının orta-
lama değeri, o durumdaki ortalama çıkış akımına eşittir: Eğer indüktans küçükse, her yarım 
dalganın bir kısmında indüktör akımı sıfır olur ve bu mod süreksiz indüktör akımı olarak 
tanımlanır. Her iki mod için ayrı bir analiz gerekir ve iki mod arasındaki sınırı belirleyen bir 
ilişki bulunabilir. Kondansatör akımı ortalaması sıfır olduğu için süreklilik sınırındaki İndüktans 
akımının ortalama değeri, o durumdaki ortalama çıkış akımına eşittir.

Şekil.11: Kondansatör geriliminin zamana bağlı değişimi
Kondansatör bir DC kaynağa bağlandığı zaman geçici olarak ve gittikçe azalan bir akım akar. 
Akımın kesilmesinden yani DC kaynak devreden çekildikten sonra kondansatörün plakaları 
arasında kısa bir süreliğine Vc gerilimi oluşur. Böylelikle kondansatör şarj edilmiş olur. Kısacası 
DC devrelerde kondansatör ilk anda şarj olur, DC akım kesildikten sonrada bir süreliğine bu 
durumda kalır. AC devrelerde ise kondansatör alternas değiştikçe sürekli dolup boşalır.
7. Sonuçlar   
Anahtarlamalı DC-DC çeviricilerde, anahtarlama frekansının arttırılması, çıkış voltaj salınımı-
nın düşürülmesine neden olur, ancak yüksek anahtarlama frekansı, anahtarlama kayıplarının 
artması nedeniyle verimin düşmesine neden olur.

Yükselten (boost) DC/DC Konvertörin Simulink ve Analizi
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Bu açıdan anahtarlama elemanının seçimi 
oldukça önemlidir. Çıkış voltaj salınımının 
düşürülmesinin diğer yolu çıkış kapasitesinin 
değerinin arttırılmasıdır. Yükseltici bir DC/
DC konvertörün incelendiği bu çalışmanın 
sonucunda aşağıdaki öneri ve tavsiyelerde 
bulunulabilir:
• Doğru akım dönüştürücülerde enerji aktarı-
mı İndüktansa bağlıdır. Prensip olarak, iletim 
esnasında doğru akım kaynağından bobine 
aktarılan enerji kesim esnasında çıkışa aktarıl-
maktadır.
• İndüktans akımı ve kondansatör, çıkış geri-
liminin sadece sınırlı bir dalgacıkta kalmasını 
sağlanmalıdır.  Yükün durumuna bağlı olarak 
gereken filtre işlemi sağlanmalı. 
•  İzalasyonsuz olan temel dönüştürücülerin 
kontrolü genellikle PWM (Genlik darbe mo-
dulasyonu) ile yapılmakta böylece kaynaktan 
bobine ve bobinden çıkışa aktarılacak enerji 
süresi belirlenir.  
• Yükseltici DC/DC konvertörler sürekli ve 
süreksiz akım modları olmak üzere iki modda 
çalışabilir. Anahtarlama elemanın kesimde 
olduğu sürede İndüktans akımı sıfır sevi-
yesine kadar düşer ise süreksiz akım modu 
(discontinuous current mode-DCM), düşmez 
ise sürekli akım modu (continuous current 
mode-CCM) çalışma modu oluşur. Bu iki 
durumun gösterdiği frekans domeni cevap-
ları çok farklı olduğundan, çeviricinin sürekli 
olarak bu modlardan sadece birinde çalışması 
gerekir.
• Mosfetler hızlı elemanlardır. Her devrede 
düzgün tetiklenmeyebilirler. Hatta yanmalarına 
sebep olabilir. Mosfet hangi frekansta tetik-
leniyorsa o frekansta çalışabilecek bir ferrit 
nüve seçilmelidir. Kondansatörlerin yüksek 
frekansta çalışan tipte olması gerekir.
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Koaksiyel Kablolar

Koaksiyel kablo tasarımı, bant genişliği kısıtlamalarından kaynaklanan sinyal taşıma sorunla-
rını aşmak için 19. yüzyılın sonlarında ünlü matematikçi ve aynı zamanda elektrik mühendisi 
olan Oliver Heaviside tarafından yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Koaksiyel 
kablo; elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda düşük güçte sinyalleri iletmek için 
geliştirilmiş bir kablodur. Gelişmeler sonrasında, ortak iletim hattı tasarımlarının en temel ve 
yaygın yapısı olarak günümüze gelmiştir. 

Koaksiyel ismi, merkez iletken etrafında oluşan eş merkezli tasarımı (bknz: kablo yapısı) sebe-
biyle ortak (eş) eksenli anlamını taşıyan “Common axial” kelimelerinin kısaltılmasından mey-
dana gelmektedir. Genel olarak empedans ve RG tipine göre sınıflandırılmaktadır. RG tanımı 
“Radio Frequency Government” kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Genel olarak bir 
Koaksiyel kablo aşağıdaki kodlamalarda adlandırılmaktadır;

HD : High definition (Yüksek Çözünürlüklü)
RG : Radio frequency guide
6/U-6 : Üniversal özellik tanımlaması
Cu/Cu : İç/dış malzeme cinsi
Trishield : Üç korumaya sahip ekran yapısı 
Class A++ : Ekran etkinlik derecesi
HFFR : Halojensiz ve alev geciktirici
  özellikte malzeme
  (Halogen Free Flame Retardant)

Semih GENÇEL
Erse Kablo Kalite Kontrol & Laboratuvar Sorumlusu

Günümüzde ortak topoloji kullanarak iletişim kurabilen bilgisayar ve
telekomünikasyon cihazları bir ihtiyaç haline gelmiştir. Gelişen tekno-
lojiyle birlikte değişik biçimlerdeki veri dosyalarının taşınmasını sağla-
yabilmek için gelişmiş veri iletim ortamlarına ihtiyaç duyulmuştur.
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Kablo Yapısı: 
1. Merkez iletken; Kablonun en iç kısmında merkez konumda bulunmaktadır. Mono ya da 
bükülü bakırdan meydana gelen, bakır (CU), bakır kaplı çelik (CCS – Copper Clad Steel) ya da 
gümüş kaplı bakır (SCC – Silver Clad Copper) bileşiminden uygun ölçülerde yapılabilmektedir.
2. İzolasyon; Dielektrik sabiti yüksek olan solid polietilen (PE) ya da hücreli polietilen mal-
zemeden yapılmaktadır. Hücreli polietilenden yapılması durumunda yalıtım üç aşamadan 
oluşmaktadır. İlk olarak merkez iletken etrafında ince bir zar tabakası, sonrasında azot gazı ile 
köpürtülmüş (hücreleştirilmiş) polietilen malzeme bulunur. En dış tabaka olarak ince bir zar 
daha uygulanarak yalıtım işlemi tamamlanır. Yapılan işlem SFS (Skin Foam Skin) olarak tanım-
lanmaktadır.
3. Ekran; Kablo merkez iletkenini dışardan gelebilecek elektromanyetik alan etkilerine karşı 
koruma görevi bulunmaktadır. Kablo yapısına göre metalik bant ve/veya örgü tellerinden oluş-
maktadır. Malzemesi; bakır (CU), kalay kaplı bakır (CuSn), alüminyum (Al) veya gümüş kaplı 
bakır (SCC) bileşimlerinden oluşabilmektedir.
4. Dış kılıf; Koaksiyel kablolarda elektriksel performanstan ziyade mekanik olarak koruma 
görevi üstlenmektedir. Kullanım yerine ve yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak seçilir. 
Kullanılan malzemeler genel olarak PVC, HFFR (LSZH – LS0H) veya PE’dir.
Kullanım Alanları:
Koaksiyel kablolar yüksek frekanslı sinyallerin iletiminde kullanılan kablo türüdür.  Genel olarak; 
CATV, MATV, SMATV, CCTV ve geniş bantlı dijital iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak 
kullanılmaktadır. 
Koaksiyel kablolar, günümüzde en yaygın olarak uydu sinyallerini ‘Receiver’ olarak adlandırılan 
uydu alıcılarına taşımakta kullanılmaktadır. Uydulardan yayınlanan RF sinyalleri 10,7 ile 12,75 
GHz aralığında yeryüzüne ulaşmaktadır. Gelen sinyaller çanak anten vasıtasıyla toplanarak Low 
Noise Block downconverter (LNB) aracılığıyla 950 MHz ile 2150 MHz aralığındaki banda indir-
generek Koaksiyel kablolar üzerinden düşük kayıplar ile Receiver’a iletilmektedir.

VF ve RF sinyallerinin taşınabilmesi için cihazlar ve kablolar arasında muazzam bir uyum olma-
sı gerektiğinden dolayı kablolar üzerindeki elektriksel özelliklerin eksiksiz karşılanması yüksek 
önem arz etmektedir.
Elektriksel Özellikler
Tipik bir Koaksiyel kablonun eşdeğer elektrik devresinin şematik gösterimi aşağıdaki gibidir.

Koaksiyel Kablolar
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Resim.1: Network Analyzer ile Koaksiyel kablo 
testi

Elektriksel büyüklükleri hesaplamak için bazı 
değerleri belirtmek gerekir.

R: Birim uzunluktaki seri direnç değeridir. 
Birimi ohm/metre (Ω/m)’dir. İletkenlerin 
birim uzunluktaki dirençleri alçak frekanslarda 
hemen hemen sıfır kabul edilebilir. Yüksek 
frekanslarda ise cidar etkisi ile iletken kesit 
alanının azalmasına bağlı olarak artma göster-
mektedir.

G: Birim uzunluk için paralel (Şönt) iletkenlik 
birimi Siemens/metre (S/m)’dir. Yalıtkan mal-
zeme özelliğine (PE) bağlı olarak çok küçük 
olduğundan sıfır kabul edilebilir.

L - İndüktans: Birim uzunluktaki seri indük-
tans değeridir. Birimi (H/m) Henry/metre’dir. 
Koaksiyel kablolarda aşağıdaki formül ile he-
sap edilir. Standart 75 Ω Koaksiyel kablolarda 
ideal indüktans 0,290 - 0,310 mH/km’dir.

µ - Manyetik geçirgenlik: Bağıl manyetik 
geçirgenlik ile boşluktaki manyetik geçirgen-
liğin çarpımına eşittir ve yalıtkan malzemeler-
de bağıl manyetik geçirgenlik 1’e çok yakın 
olduğundan;

olarak kullanılır.

d: Merkez iletken mm olarak çapı.

D: Yalıtımın mm olarak çapı.

C - Kapasite: Yalıtkan malzemenin dielektrik 
sabitine bağlı olarak elektrik enerjisini de-
polayabilme kabiliyetidir. Birim uzunluk için 

paralel (şönt) kapasitans birimidir. Birimi 
Farad/metre (F/m)’dir. Koaksiyel kablolarda 
silindirik kondansatör formülü ile aşağıdaki 
gibi hesaplanır. SFS yalıtımlı standart 75 Ω 
Koaksiyel kablolarda ideal kapasitans 53±2 
nF/km’dir.

: Yalıtkan malzemenin dielektrik sabitidir. 
Bağıl dielektrik sabiti ile boşluktaki dielektrik 
sabitin çarpımıyla elde edilmektedir.

0; Boşluktaki geçirgenlik 8,854*10-12 F/m’ dir.

r ; Bağıl dielektrik sabitinin kullanılan malze-
melere göre değerleri aşağıdaki gibidir.
Malzeme  r

Hava   1
PE   2,28
Hücreli PE (SFS) 1,40 – 1,50*
*Hücreli PE ‘de dielektrik sabiti köpürme 
oranına bağlı olarak değişim gösterir.
Z0 - Empedans: Alıcı ve verici cihaz arasında 
iletimi sağlayacak olan kablolar her iki cihaz 
için de belirtilen toleranslar dahilinde em-
pedans değerini karşılamak zorundadır. RF 
sinyallerinde kayıplara/bozulmalara neden 
olan olumsuzlukların başında empedans 
uyumsuzlukları gelmektedir. Uyumsuz kablo 
seçimi veya kalitesiz kabloların yol açtığı 
sinyal kayıpları, görüntünün alınamamasına 
ya da görüntü kalitesinin düşmesine sebep 
olmaktadır. Tipik bir Koaksiyel kabloda empe-
dans aşağıdaki formül ile hesaplanır;

Koaksiyel Kablolar



Yukarıdaki formülü basite indirgeyecek olur-
sak; Log(e)= 0,434294481 ise;

olur. Buradan;

Denklem sonucunda karakteristik empedan-
sın; malzemenin dielektrik katsayısı, iç iletken 
çapı ve yalıtkan çapına bağlı olduğu anlaşıl-
maktadır.

Sürat ve Dalga Boyu: Elektrik sinyalinin kablo 
içindeki hızı, yalıtkanın dielektrik sabiti ve 
bağıl manyetik geçirgenliğine bağlıdır. Sinyal 
süratindeki düşüşler görüntü ve ses sinyalle-
rinde gecikmelere yol açmaktadır. Sinyal hızı 
(v) aşağıdaki formül ile hesaplanır,

c; Boşluktaki ışık hızı olmak üzere;

Yalıtkan malzemelerde bağıl manyetik geçir-
genlik 1’e eşik kabul edildiğinde sinyal hızı (v);

Dalga boyu ( ), elektromanyetik sinyal hızının 
frekansa bölünmesi ile hesaplanmaktadır;

Zayıflama: Merkez iletken üzerinde taşınan 
sinyalin hat üzerinde oluşan olumsuz etkiler-
den dolayı azalması anlamına gelmektedir. 
Uzun mesafeler için kablo seçiminde büyük 
ölçüde etkili olan zayıflama değeri, yüksek 
frekanslara çıkıldıkça cidar etkisiyle birlikte 
artmaya başlar. Zayıflayan sinyal görüntünün 

bozulmasına ya da hiç alınamamasına sebep 
olmaktadır. Zayıflama birimi ilgili kablo şart-
namelerinde desibel/100 metre (dB/100m) 
olarak gösterilmektedir. Zayıflama Koaksiyel 
kablolarda basit olarak aşağıdaki formül ile 
hesaplanır;

Laboratuvar ortamında Network Analyzer ile 
yapılan Koaksiyel kablo zayıflama test sonucu 
aşağıdaki gibidir.

Resim.3: Koaksiyel kablo zayıflama test 
sonucu

Geri dönüş kaybı: Kablo içerisinde ilerleyen 
elektrik sinyalinin, indüktans, kapasitans ve 
empedans gibi elektriksel değerlerde oluşan 
bozulmalarla karşılaşarak geri yansımasıdır. 
Geri yansıyan sinyaller elektriksel parametre-
lerin bozulmasına yol açmaktadır. Geri dönüş 
kaybı malzeme kalitesine ve döşeme esnasın-
da yapılan hatalara bağlı olarak artmaktadır.

Laboratuvar ortamında Network Analyzer ile 
yapılan Koaksiyel kablo geri dönüş kaybı test 
düzeneği aşağıdaki gibidir.

Resim.4: Koaksiyel kablo geri dönüş kaybı 
test sonucu 95
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Kritik Frekans: Koaksiyel kablolar yoğun olarak yüksek frekanslarda kullanılmaktadır. Bir Koak-
siyel kablonun kullanılacağı frekans maksimum kesim frekansını aşmamalıdır. Kablo döşemesi 
esnasında kablo teknik sayfalarında verilen minimum bükülme yarıçapına dikkat edilmediği 
takdirde kablo hesaplanan frekanslarda sinyal iletimi yapamayacaktır. Maksimum frekans aşa-
ğıdaki formül ile hesaplanır;

Koaksiyel kablonun ortalama çapı                     olduğu düşünülürse;

Bağıl manyetik geçirgenlik 1’olarak düşünülürse;

Ekranlama: Kablolardaki ekranlamanın temel amacı taşınan sinyali dış ortamda bulunan 
elektromanyetik etkilerden izole etmektir. Koaksiyel kablolarda ekranlama etkinliği; ekranlama 
zayıflaması ve transfer empedansı ölçümlenerek belirlenmektedir.

Resim.5: Koaksiyel kablo ekranlama etkinliği ölçüm düzeneği

Koaksiyel Kablolar Semih GENÇEL
Erse Kablo Kalite Kontrol & Laboratuvar Sorumlusu



ETMD Dergisinin Değerli Okuyucuları,

Bu ayki sağlık köşemizde, tüm erişkinlerin %10’unun yaşamlarının bir döneminde yakındı-
ğını bildiğimiz bir problem olan boyun ağrısından söz etmek istedik. Boyun ağrısı, kaynağı 
ne olursa olsun, sıklıkla kendiliğinden ya da koruyucu tedavi programlarıyla düzelebilen 
bir problem olmasına karşın kalıcı kuvvet kaybı ve his kusurlarına da yol açabildiğinden 
önemsenmesi gereken bir sorundur. Bu yazımızda, boyun ağrısının nedenlerini ve boyun 
ağrısının ne zaman, neden önemli bir problem olduğunu açıklamaya çalışacağız.

Boyun ağrısına neden olabilecek birçok sebep tanımlanmış olsa da ağrının kaynağını kesin 
olarak saptayabilmek çoğu kez güçtür. Bunun nedeni iyi bir boyun muayenesi, hatta ileri 
görüntüleme yöntemlerinin bile mevcut boyun ağrısı sebepleri arasında net bir ayrım yapa-
mamasıdır. 

Kas iskelet sistemi ile uğraşan tüm hekimlerin boyun ağrısı ile gelen bir hastada ilk sorgu-
layacağı soru boyun ağrısına eşlik eden bir kol ağrısı ya da kuvvet kaybı-his bozukluğu gibi 
nörolojik bir kusurun olup olmadığıdır. Bu ayrım kafamızda basit bir algoritmanın canlan-
masına yardımcı olacaktır. Ön planda boyun ağrısı ile gelen bir hastada boyun gerilme 
yaralanması (strain), disk içeriği bozuklukları, omurganın faset eklemlerinin bozuklukları, 
boyun kamçı yaralanması (whiplash) ve boyun bölgesi kulunçları (miyofasiyel ağrı send-
romu) akla gelirken; ön planda kol ağrısı ve/veya kuvvet-his kusurları ile gelen bir hastada 
boyun siniri basıları (radikülopatiler) ve omurilik basıları (miyelopatiler) düşünülebilir. 
Bunların yanında romatoid artrit, ankilozan spondilit ve kemik metastazları gibi boyun böl-
gesini etkileyen sistemik hastalıkların da boyun ağrısı yapabileceği akılda tutulur. 97
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Boyun Ağrısı
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Boyun ağrısının nedenlerini daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle boyun anatomisinden kabaca 
söz edelim. Boyun omurgası (servikal vertebralar) birbirleri üzerine yerleşen kareye-benzer 7 
omur kemiğinden oluşur. Bunlar sırasıyla C1, C2, C3 olarak devam ederek boyun bölgesi son 
omuru C7’de sonlanır. C1-C2 arası hariç bu omurların arasında bulunan diskler birer yastık 
görevi görerek boyun üzerine binen yükleri emer. Bu kemiklerin arkasında yer alan boşlukların 
bir araya gelmesi ile oluşan uzun kanaldan (omurilik kanalı) vücudumuzun ana siniri olan 
omurilik geçer. Boyun çevresindeki tüm kaslar ve bağlar boyunu destekleyerek omuriliği 
korur. Boyun omurlarının her iki yanında bulunan kemik boşluklardan (nöral foramenler) ise 
kollarımızın hareket ve duyusunu sağlayan sinirlerin kökleri çıkar (Şekil 1-2).
Diskin çeşitli nedenlerle yıpranması sonucu disk materyalinin dışarı taşması ile fıtık meydana 
gelir. Fıtığın bu taşması taşmanın derecesine göre değişik isimler alır. Omurganın yıpranması 
ile disk materyalinde hafif-orta derecede taşmalar eğer klinik bulgu vermiyorsa önem arz et-
mez. Ancak, ciddi taşmalar boyundan çıkan sinirlerin köklerine (radikülopatiler) ya da omuriliğe 
(miyelopati) bası yaparak nörolojik bulgulara neden olabilir. Disk bozukluklarının yanı sıra 
omurganın kemik yapısında meydana gelen değişiklikler de (spondiloz) omurilik kanalı ya da 
nöral foramenleri daraltarak yine sinir kökü basılarına (radikülopati) veya omurilik basılarına 
(miyelopati) neden olabilir.

Boyun gerilme yaralanması (strain), boyun ve üst sırt kas spazmının eşlik ettiği boyun kas 
ve bağlarının yaralanmasını tanımlar. Boyun kaslarımızın gün içinde maruz kaldığı fiziksel 
stres, yanlış duruş ve uyku alışkanlıkları buna sebep olabilir. Nörolojik bozukluklara neden 
olmamasına karşın bazen semptomların süresi 6 haftayı aşarak kronikleşebilir. Bu durumda 
ağrının kaynağının yeniden araştırılması ve takibi gerekebilir.
Boyun kamçı yaralanması (whiplash) travmaya bağlı olarak boyun omurgasının ani bir şekilde 
öne ve geriye doğru sarsılma hareketidir. Whiplash yaralanmasının en sık sebebi motorlu taşıt 
kazalarıdır. Bulguları kazadan hemen sonra oluşabileceği gibi hasta yıllar sonrasında da boyun 
ağrısından yakınabilir. 
Boyun bölgesi kulunçları (miyofasiyel ağrı sendromu) kasların içinde dokunmaya hassas ve 
gergin tetik noktaların oluştuğu bir sendromdur. Boyunda tek başına ağrı sebebi olabileceği 
gibi boyun ağrısı yaratan başka bir patolojiye de eşlik edebilir.  Kasların tekrarlayan aşırı 
kullanımları ya da kasa gelen direkt bir travma miyofasiyel ağrı sendromunun gelişmesinde rol 
oynayabilir. Gerçek bir nörolojik kayba neden olmamasına karşın bazen kol, göğüs ön duvarı ya 
da sırta yayılan ağrılara neden olabilir.

Boyun Ağrısı: Ne Zaman, Neden Önemli?



Boyun ağrısı ne zaman önemlidir?

Nadiren de olsa boyun ağrısı altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu durumun 
yol açtığı klinik bulgulara karşı uyanık olunmalı ve vakit kaybetmeden ileri tetkik ve tedavi için 
doktora danışılmalıdır.
İleri tetkik ve tedavi gerektiren boyun ağrısına eşlik eden semptom ve bulgular şunlardır;
• 50 yaş üstünde yeni başlayan boyun ağrısı
• 6 haftayı geçen orta-ciddi düzeyde boyun ağrısı 
• Yeni bir düşme ya da travma öyküsü
• Ateş, titreme, açıklanamayan kilo kaybı öyküsü
• Kanser öyküsü
• Bağışıklık sistemi bozukluğu
• Damardan ilaç kullanımı
• Kronik steroid kullanımı varlığında 
• El-kol beceriksizliği, yürüme güçlüğü, yeni gelişen idrar-büyük abdest tutma güçlüğü 
• Boyun ağrısının boyun ön tarafına lokalize olması
• Giderek artan kas kuvveti ve his kayıpları
• Boyunun öne eğilmesi ile sırta elektriklenme hissi yayılması (Lhermitte fenomeni) 
Bu durumlardan herhangi birinin varlığında hasta vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır.
Sonuç olarak, boyun ağrılarının büyük bir kısmı kendi kendine ya da kısa süreli istirahat ve ilaç 
kullanımı ile geçmektedir. Boyun ağrısına neden olabilecek birçok sebep tanımlanmış olsa da 
ağrının kaynağını kesin olarak saptayabilmek oldukça güçtür. Tüm sebepler arasında boyun 
omurgasının yıpranmasına bağlı oluşan değişiklikler (spondiloz) akut ve kronik boyun ağrısının 
en sık sebebini oluşturmaktadır.  Nadiren de olsa boyun ağrısı altta yatan ciddi bir hastalığın 
habercisi olabilir. Bu durumda erken hareket edilmeli ve biran önce doktora başvurulmalıdır.

Sağlıklı günler dileğiyle,

Şekil 1. Boyun omurgasının önden görünümü
1. Boyun siniri
2.Omur
3. Disk
4. Beyin

Şekil 2. Boyun omurunun üstten görünüşü: 
1.Sinir kökü
2. Sinir kanalı (Nöral foramen)
3. Disk
4. Omurilik kanalı içindeki omurilik 99
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Balear Adaları
Gezi Notları-1



Sevgili Dostlar, bir kere başlayınca, cruise gezilerinden kolay kolay vazgeçilemiyor, Brezilya 
gezimizden dönünce kızımızın da yeni işi belli olmuştu, yazın hep beraber nereye gidebili-
riz düşüncesi ağır basınca, hemen araştırmaya başladık ve bu sefer Temmuz ayı sonunda 
yapılacak Balear Adaları gemi turunun bize göre olduğuna karar verdik. Tur operatörü ile 
görüştüğümüzde yalnız gemi turu alabileceğimizi, zira uçak dahil turların bittiğinden bah-
setti, bizde uçak biletlerini kendimiz alarak seyahat zamanını beklemeye başladık.
Turumuz Cenova’dan başlayarak sırası ile Cannes, İbiza, Mahon, Olbia, Salerno’ya uğrayarak 
Cenova’ya dönüyordu. Böylece Fransa, İspanya ve İtalya olarak üç ayrı ülkeyi görmüş 
olacaktık.

28 Temmuz’da seyahatimize başladık, 
bu sefer tecrübeli olduğumuz 
için kalacağımız zamana göre 
bavullarımızı hazırlayarak, kıyafet 
hususunda biraz daha dikkatli 
davrandık, insan ne de olsa ne kadar 
fazla kıyafet te götürse en çok ne ile 
rahat ediyorsa onu giyiyor. Atatürk 
havalimanından kalkan THY direk 
uçuş ile Cenova’ya öğle saatlerinde 
vardık, uçak yolculuğunda bizimle 
aynı tura giden bir çok ailenin de 
olduğunu gördük, onlar gemi tur 
operatörlerini beklerken biz çok-
tan havaalanından ayrılıp, taksiye 
binmiştik, Havaalanı ile gemimizin 
bulunduğu yer arasının çok yakın 
olduğunu biliyorduk, daha herkes 
gelmeden, bavullarımızı gemi 
sorumlulularına teslim ederek, giriş 
işlemlerini tamamladık. Gemimiz saat 
17.00’de hareket edecekti, yaklaşık 
üç saat vaktimiz olduğuna göre biraz 
Cenova’yı gezebilirdik, hemen kabin-
imize giderek fazlalıklarımızı bıraktık 
ve şehri dolaşmaya başladık. 
Aslında buraya daha önce de 
geldiğimizden kısa bir şehir turu 
bizim için yeterli olacaktı.   
Cenova, İtalya’nın kuzeybatısında 
bulunan Ligurya bölgesinin başkenti 
olan bir liman şehri, tarihte İtalyan 
şehir devleti Ceneviz’in başkenti olan 
Cenova , aynı zamanda ünlü kaşif 
Kristof Kolomb’ un doğduğu toprak-
lar olarak biliniyor. Nüfusu 900.000 
ile Avrupa’nın en büyük şehirlerinden 
biri olan Cenova, tarihi dokunun 
bozulmadığı ender yerlerden biri, 
gezilecek dar sokakları ve güzel 
kafeleri ile buraya iki, üç günden az 
gelmemek gerekiyor. 
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Limandan çıkınca sağ tarafa doğru eski li-
mana  (Porte Antico) doğru yürümeye başladık. 
Biraz ilerleyince rıhtıma bağlı, orta çağa ait bir 
korsan kadırgasını gördük. Kadırga hakkında 
hazırlanmış bilgi panosunu okuduğumuzda,  
bu kadırganın Roman Polanski’nin 1986 senesi 
yapımı ‘’ Korsanlar ’’ filmi için hazırlanmış, daha 
sonra müze olarak ziyaret açık tutmuşlar. Daha 
önceden ziyaret ettiğimiz için liman boyunca 
yolumuza devam ederek, deniz tarihi ve gemi 
müzesini ‘’Galata Museo de Mase’’ ve Avrupa’nın 
en büyük akvaryumunun  ’’ Aquario di Genova’’ 
önünden geçerek, Limandan şehir merkezine 
doğru yürüdük. Şehrin tarihi dokusunu ortaya 
koyan binaların, sanat eserleri satan dükkânların, 
barların ve kafelerin bulunduğu dar sokaklarda 
giderken insan kendini kaybediyor. 
Sonunda Ferrari meydanına geldik, Ferrari 
meydanı görülmeye değer yerler arasında, etrafı 
gotik ve barok binalarla çevrelenmiş, ortada 
fiskiyeli küçük bir havuzu bulunan güzel bir 
meydan, burayı da hızlı bir şekilde gördük-
ten sonra tekrar limana doğru hareket ederek 
St. Lorenzo katedralinin önünden geçtik, yol 
üzerinde birçok sokak çalgıcısı ve gösteri yapan 
kişilerle karşılaştık. Tekrar eski limana döndük, 
neredeyse üç saate yakın şehir turunun yet-
erli olduğunu, artık gemiye dönme vaktinin 
geldiğine karar vererek, gemimizin rıhtımına 
doğru yürümeye başladık.  Gemiye girişten 
sonra, kabinimize geldiğimizde, bavullarımızın 
kapımızın önünde beklediğini gördük. Bavulları 
içeri alarak, dolaplara kıyafetlerimizi yerleştirdik. 
Artık gemide yaşam moduna girerek,  seyaha-
timize başlamış olduk.  

Balear Adaları Gezi Notları - 1



Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı

103

29 Temmuz sabah saat 08.00’de gemimiz Cannes’e geldi, Cannes’de bizim ki gibi büyük 
gemilerin yanaşacağı bir liman olmayınca, denizci deyimiyle alargada, açıkta demirledik, 
gemi filikalarına binerek Cannes’e ayak bastık. Kent hakkında kısaca bahsedersek,  Fransa’nın 
güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Cannes, her yıl uluslararası Cannes Film Festivali’nin 
yapıldığı turistik bir kent, ilk kurulduğunda balıkçı kasabası imiş ama şu andaki görüntüsü 
ile modern bir kent haline dönüşmüş. Zamanımız kısa olunca, kenti görmek için lokomotif 
görüntülü çekicisi, arkasında vagonlar olan gezi arabasına binmeyi tercih ettik.  Bir tarafı boy-
dan boya palm beach’e kadar plajların bulunduğu diğer tarafında lüks oteller ve mağazaların 
bulunduğu, Rue La Croisette’dan geçtik, yol bitiminde bu yola paralel en ünlü alışveriş cad-
desi olan Rue de Aritibes’den geçtik, daha sonra dar sokakları, kilise ve kalesi ile eski şehiri, 
Le Suquet’ti görerek turumuzu tamamlamış olduk. Film festivallerinin yapıldığı ‘ Plais des 
Festivals et des congre’s’ binasını görmeden gitmek olmazdı.

Kırmızı halıda fotoğraf çektirip, ünlülerin kaldırımda ( Allee des Etoiles ) bıraktığı el izler-
ini görmeden ayrılmak istemedik. Kırmızı halı dedikse, bahsetmekte fayda var,  bina içinde 
fotoğraf çektirmek için özel bir köşe hazırlanmış,  kırmızı halı üzerinde imişsiniz gibi fotoğraf 
çektirebiliyorsunuz, bizde fotoğraflarımızı çektirdikten sonra burada görülecek pek bir şey 
kalmadı diyerek sahilden gemiye gideceğimiz iskeleye doğru yürümeye başladık.



Gemimize ayak basınca biraz rahatlamış olduk, insan ne de olsa gemiyi kaçırabilirim endişesi 
duyuyor ama artık bu konuda yeteri tecrübeye sahip olduğumuz için, her zaman dönüş 
saatlerinden yarım saat kadar önce gemiye dönmeyi planlıyoruz, bu plan işe yarıyor ve 
gemiye girişlerde ki yığılmalardan kurtulmuş oluyoruz. Gemide vakit çok iyi geçiyor, artık 
yarın akşam İbiza’da olmayı hedefliyoruz.

30 Temmuz saat 19.00 gibi İbiza’ya rıhtıma bağlandık, gemimiz burada ertesi gün akşam 
17.00’ye kadar kalacaktı, böylece geceyi İbiza’da geçirmiş olacaktık, genelde cruise’lar geceleri 
yol almasına rağmen İbiza gibi yerlerde geceyi geçirme nedeni, muhtemelen gece hayatı ve 
şovların öne çıkması, yolcuların da burada geceyi geçirmek istemesinden kaynaklanıyor.
İbiza, İspanya’nın Balear adalarından biri, adada üç şehir bulunmakta, İbiza Town, Santa Eu-
laria del Rue ve Sant Antom’de Portmany, koruma altına alınmış tarihi mekanların bulunduğu 
ada, plajları ve partileriyle ünlü, en popüler plajların arasında Bora Bora plajı ve Salines plajı 
gelmekte, bunun yanısıra Sant Antomi plajı ise gün batımının seyir yeri olarak ün yapmış. 
Avrupa’nın  en önemli eğlence merkezlerinden biri olarak tanınan ada da, Amnesia ve Pacha 
gibi gece kulüplerin bulunmaktadır.
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Gemimizin bağlandığı rıhtımdan merkeze 
mesafenin fazla olması sebebi ile geminin 
ücret karşılığı vereceği transferlerle rıhtım 
ve merkez arası geminin kalkış saatine 
kadar devamlı ring yapacak otobüslerin 
olması bizleri ziyadesi ile memnun etti, bu 
şekilde yorulana kadar gezebilir, gemiye 
dönebilir, ne zaman istersek, tekrar gidebil-
irdik.
Merkeze yakın yerde indiğimiz servis 
otobüsünden, merkeze doğru yürüdük, 
kafeleri, mağazaları ile neredeyse bizde 
Bodrum’ u hatırlatan İbiza, farkını in-
sana huzur veren yaşantısı ile kendini 
gösteriyordu, burada başımıza gelen bir 
olaydan bahsetmeden geçemeyeceğim, 
restarontlarından birinde oturduğumuzda 
İspanya’nın en önemli yemeklerinden olan, 
pirinç ve deniz mahsüllerini içeren paella 
istedik, masamıza gelen paella’dan daha bir 
kaşık almadan aklımıza içinde domuz eti 
olabileceği kaygısı oldu. 
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Garsona sorduğumuzda içinde 
domuz olduğunu onayladı, kendisine 
yiyemeyeceğimizi söyleyince , hiç sorun 
olmadığını belirterek, masamızda biraz 
beklemiş ama dokunmadığımız tabağı 
alarak geri götürdü, hesap geldiğinde 
de bunu yansıtmadığını gördük. Bu-
nun  bizi memnun ettiğini söylemeden 
geçemeyeceğim. 
Güzel bir kalesi ve sahilde kafeleri, alış veriş 
mağazaları, hediyelik eşya satan dükkanları 
ile İbiza’da güzel vakit geçirebiliyorsunuz. En 
önemli hatıra eşyaları arasında kertenkele ve 
kelebekler hediyelik eşya satan mağazalarda 
yer almakta. Akşamları hayat birden 
canlanıyor,  Bodum’da Halikarnas Disco’nun 
reklam için caddelerde dolaştırdığı dansçı 
kızlar gibi burada da gruplar halinde caddel-
erde dolaşan, kulüplerin reklamlarını yapan 
dansçı kızları görebiliyorsunuz. Çok renkli 
bir hayatı olan, İbiza için düşüncelerime 
gelince, gece hayatını sevenlere göre bir yer 
olduğunu belirtmekte yarar var. 

Balear Adaları Gezi Notları - 1



Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı

107

Kale içinde gündüz boş olan sokak-
lar gece olunca, Brezilya ‘dan gelen 
dansçılar, çalgıcılar, mim sanatçıları  
ve sokağa kurulmuş masalarla tam bir 
eğlence yerine dönüşüyor.  Gece ve 
gündüz hayatını gördüğümüz İbiza’da 
vaktin nasıl geçtiğini anlamadan 
ayrılma vakti geldi, acaba bir daha 
gelirmiyim diye kendime sordum, 
cevabım ‘’pek sanmıyorum.’’ oldu.
Dergimizde bana ayrılan yeri dol-
durduk, bu nedenle anlatacaklarıma 
şimdilik ara vermem gerekiyor, 
seyahatimiz devam ediyor, bundan 
sonra sırada Mahon adası var, gelecek 
sayımızda buluşmak üzere, o zamana 
kadar, sağlıcakla kalın.
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Reklam İndeksi
ABB Ön Kapak İçi

ABB 31

AE Arma Elektropanç 5

Aktif Mühendislik 15 - 17

Alimar 29

Aydınlatma Semineri 8

Bilge Mühendislik Arka Kapak İçi

BTS 9

EAE 7 - 37

Elektrikport 80 - 81

ENEL 33

Erse Kablo 3

Hastel Kablo 39

Hilkar 62 - 63

Legrand 13

Mısırlıoğlu 10

OBO Betterman 45

Sıemens 11

Simon Arka Kapak

TUYAK 6

UTC-Fire 1

WIN 12

Reklam İndeksi





2015 / SAYI 65 ÜCRETSİZDİR

ET
M

D
 B

iz
de

n 
H

ab
er

le
r >

 S
ay

ı 6
5


