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Değerli Dostlarımız

2017 yılına girdiğimiz şu günlerde, 2016 yılının altıncı ve son sayısında sizlerle bir kez daha birlikteyiz.

Mart ayında gerçekleştirilen WIN Fuarında ETMD ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) arasın-
da bir İşbirliği protokolü hazırlandı. Bu sayımızda konuyla ilgili bilgilendirmemizi sizlerle paylaşıyoruz.

2017 yılının Mart ayında düzenlenecek olan ve bizim de destekçisi olduğumuz WIN Fuarında çeşitli etkinlikler 
yapmayı planlamaktayız. Bu etkinliklerden bir tanesi, BIM (Building Information Modelling – Yapı Bilgi Mo-
dellemesi / Yapı Bilgi Sistemi) üzerine bir, konunun uzmanlarının konuşmacı olarak katılımda bulunacağı bir 
Panel. Bu sayımızda sizlerle konunun uzman isimlerinden Daniel KAZADO’nun yazısını sizlere sunuyoruz.

Hedeflenen diğer bir etkinlik, “Muhtemel Patlayıcı Gaz ve Toz Atmosferlerinde Elektrik Tesisatları” kısaca 
Ex-proof. İlerleyen sayfalarımızda da göreceğiniz gibi, Aralık ayında ETMD’de, AMEC Foster Wheeler Bimaş 
firmasından Burak DAŞDEMİR ve , Protaş firmasından Reyhan ÖZTELCAN’ın katılımıyla bu tema bazında bir 
seminer tertip etmiş idik. Benzer bir etkinliği WIN Fuarında da gerçekleştirmek istiyoruz.

Son olarak, günümüzün konusu Endüstri 4.0. Daha önceki yıllarda da bu başlıkta bir seminer düzenlemiştik. 
2017 yılındaki WIN Fuarında da yenilemek hedeflerimiz arasında. Sehavet ARMAĞAN’ın kaleminden Endüstri 
4.0 üzerine bir yazıyı da ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Deneyimler Buluşlarımızın Sekizincisini 26 Kasım 2016 günü, Siemens eski Genel Müdürü Arnold 
HORNFELD’in konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirdik. Bu sayımızda etkinlik ile ilgili kısa bir bilgilendir-
meyi bulacaksınız ve ETMD Bizden Haberler Dergimizin 77. Sayısında ise konuşmayı detaylı olarak sizlerle 
paylaşacağız. 

Bu sayımızdaki diğer teknik yazılarımız ise; 

İlk iki bölümünü geçen sayılarımızda sizlerle paylaştığımız Erse Kablo’dan Cezmi GENÇEL’in “Polimerler ve 
Kablo Dünyası”

Gökhan YANMAZ’ın kaleme aldığı “Enerji Haberleşme Çözümleri İçin Eski Bir Dost; Enerji Hattı Haberleşmesi 
(Power Line Communication – PLC)”

Ve ABB’den Ozan GÜLTEKİN tarafından yazılan “Blok Kontaktör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Para-
metreler”

Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU’nun, “Güven” başlıklı yazısını ve Gezi yazısı olarak da V. Tuncer 
ÖZEKLİ’nin “Norveç Fiyortları Gemi Gezisi” yazısının ikinci bölümünü ve fotoğraflarını bu sayımızda bulabile-
ceksiniz. 

2017 yılının hepinize başarılı çalışmaların yolunu açması ve sağlıklı, güzel günler getirmesi dileklerimizle, 

Ahmet Nuri İŞLEK

Ahmet Nuri İŞLEK







Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik 
sektöründe 18 yıldır size güven veriyoruz.

Yangın alarm, yangından korunma ve güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaştık.
Bu alanda uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip konusunda lider üretici firmaların ürün 
ve sistemlerinin satışı ile birlikte mühendislik, projelendirme, işletmeye alma ve satış 
sonrası bakım çalışmalarını yapıyoruz. 

Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya ve doğru çözümler ile deneyimlerimizi 
paylaşmaya devam ediyoruz.

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde
Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

Hidiv Kasrı Cad.  Kanlıca Mah. Buğra Çıkmazı Sok. No: 4 D: 4-5 Beykoz / İstanbul 
Tel: 0216 680 33 11 - Faks: 0216 680 33 13 - Email: info@btsyangin.com.tr



Neler Başarabileceğimizi

Biz Biliyoruz...
Biliyor musunuz?

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

Birlikte Olduğumuzda

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Tel    : (0) 216 528 22 00
Faks : (0) 216 365 29 44
E-mail : asli.yagli@tr.abb.com

Devre kesiciler gücü açar ve kapar.
SACE Emax 2 gücü yönetir.

ABB SACE Emax 2 sisteminizi korur, yükleri ve jeneratörleri yönetir, ölçüm yapar 
ve enerji kalitesini analiz eder. Bu ürün; standart sistem tasarımlarından, karmaşık 
otomasyon şebekelerine kadar tüm projelere kolayca entegre olur, beklediğiniz 
kolaylık ve güvenilirliği garanti eder. www.abb.com.tr
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E-LINE DK-MX; Yeni seri çıkış (priz) kutuları, iki farklı modeli ile hem şap altı hem de yükseltilmiş 
döşeme uygulamalarında zengin, konforlu ve estetik seçenekler sunar.

DK-MX Kullanım Alanları;
   Bankalar
   Ofis ve İşyerleri, Yönetim Binaları
   Oteller
   Hastaneler
   Okullar, Dershaneler
   Alışveriş Merkezleri
   Konferans Salonları
   Çağrı Merkezleri
   Seans Salonları
   Sinema, Tiyatro ve Sanat Binaları
   Endüstriyel Tesisler
   Turistik Tesisler
 

Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşeme Çözümleri 

E-LINE

www.eae.com.tr

DK-MX
E L E K T R İ K



ETMD Danışma Kurulu Toplantısı, 19 Kasım 2016 
Cumartesi günü Nakkaştepe’de Bridge Restaurant’ta 
kahvaltı eşliğinde gerçekleştirildi. ETMD Yönetim 
Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ’nin açış konuşma-
sıyla başlayan toplantıda gelecek dönemde yapılması 
düşünen etkinlikler ve yeni dönem yapılanması üzerine 
görüş alış verişinde bulunuldu, kararlar alındı.

Toplantıya Katılanlar:

ETMD Kurucu Üyeleri ve eski Yönetim Kurulu Başkan-
ları: İsmet DEFNE, Sermet ŞATIR, Levent CEYLAN

ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri: V. Tuncer ÖZEKLİ, 
Mustafa CEMALOĞLU, Doğan ALKAN, Galip CANSE-
VER, Levent ÜNSAL, Etem BAKAÇ, Ahmet Nuri İŞLEK, 
N. Ergin ARINALP, Bihter ÜNLÜSOY, Filiz TOPRAK

ETMD Üyeleri: Bayram EKİCİ, İrfan TOPRAK, Ediz 
YANIKOĞLU, Mustafa AKBALIK

ETMD Danışma Kurulu 
Toplantısı – 19 Kasım 2016
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ETMD - Kıbrıs Türk Elektrik
Müteahhitleri Birliği İşbirliği
Protokolü

14

2016 Mart ayında yapılan, WIN Fuarı sırasında ETMD ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği 
(KTEMB) arasında görüşmeler gerçekleştirilerek işbirliği protokolü karşılıklı olarak imzalandı.
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Görüşmeler öncesinde, WIN Fuarına katılan Güney ve Kuzey Kıbrıs Elektrik Müteahhitleri Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hannover Messe Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel ile tanıştırıldılar. 

Sonrasında gerçekleştirilen ortak toplantıda, ETMD ile iki ülkenin Elektrik Müteahhitleri Birlikleri birbirle-
rine kuruluşları hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Görüşmeler ve bilgilendirmeler sonrasında ise ETMD ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği 
(KTEMB) arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokole ETMD adına Yönetim Kurulu Başkanı V. 
Tuncer ÖZEKLİ ve KTEMB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet NASİBOĞLU imza attılar.
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Deneyimler Buluşmalarının Sekizincisi Siemens
Eski Genel Müdürü Arnold HORNFELD’in Katılımıyla
Gerçekleştirildi

26 Kasım Cumartesi günü, ETMD Deneyimler Toplantılarının Sekizincisinin konuğu Siemens eski Genel 
Müdürü Arnold HORNFELD’di. Yoğun bir katılımın olduğu ve iki saate yakın devam eden etkinlik ETMD 
Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ’nin açış konuşması ile başladı ve Arnold HORNFELD dene-
yimlerini katılımcılarla paylaştı, sorulan soruları yanıtladı.
Toplantıyı detaylı olarak gelecek sayımızda sizlerle paylaşacağız.





Arnold HORNFELD kimdir:

1931 İzmir doğumlu olan Dr. HORNFELD, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1954 yılında Siemens AG Mümessili Türkeli A.Ş.’de Proje ve Tesisat Mühendisi olarak göreve başla-
mıştır. 1958 yılında Simko A.Ş.’nin kurulmasıyla 1959’da Simko A.Ş. Ankara Bürosu Müdürü, 1964’de 
Teknik Genel Müdür Muavini ve 1968 yılında Simko A.Ş. Genel Müdür, bilahare aynı zamanda Yönetim 
Kurulu Başkanı olmuştur. 1997 yılında Genel Müdürlük görevinden ve 2001 yılında da Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinden emekli olarak ayrılmıştır.

2001 yılından sonra Doğan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğuş Grubunda 1,5 yıl Yüksek 
İstişare Konseyi Üyeliği ve TÜSİAD’da 7 yıl Enerji Komisyonu Grubu’nun Başkanlığını yapmıştır.

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından “Fahri Doktoru” unvanı almıştır, 1997 yılında ise 
Alman Hükümeti tarafından “Yüksek Liyakat Nişanı” verilmiştir.

Dr. Arnold HORNFELD, Siemens Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı, Türkiye Teknik Geliştirme 
Vakfı (TTGV), Yabancı Sermaye Derneği (YASED), Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) gibi vakıf 
ve derneklerin kuruluşlarında bulunmuş, İdare Heyetlerinde Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyelikleri 
yapmıştır. Son olarak Türk Alman İşadamları Kültür Vakfı kurucularından olup, 2008 yılı sonuna kadar 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 
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Muhtemel Patlayıcı Gaz ve Toz Atmosferlerinde 
Elektrik Tesisatları semineri, 10 Aralık 2016 Cumartesi 
günü ETMD Dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Seminer, ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer 
ÖZEKLİ’nin açış konuşmasıyla başladı.

Seminerin ilk bölümünde, AMEC Foster Wheeler Bimaş 
firmasından Burak DAŞDEMİR, muhtemel patlayıcı gaz 
ve toz atmosferlerinde elektrik tesisatları üzerine detaylı 
bilgilendirme yaptı.

Seminerin ikinci bölümünde ise, Protaş firmasından 
Reyhan ÖZTELCAN üretici gözü ile Ex-proof ürün seçimi 
ve montajda dikkat edilmesi gereken konulara değindi.



İklimlendirme, pompalar, 
kompresörler, taşıma bantları 
ve tesislere hayat veren tüm 
elektrik motorları... Legrand’ın 
sunduğu yeni motor koruma 
şalterleri, kontaktör ve termik 
röleleriyle tamamı koruma 
altında. 100A’e kadar koruma 

sağlayan yeni koruma ürünleri 
yüksek verimlilik ve performansı 
daha da kompakt boyutlarda, 
zengin aksesuar seçenekleriyle 
bir arada sunuyor. Yeni MPX3, 
CTX3 ve RTX3‘le artık kontrol 
sizde, sisteminiz Legrand 
güvencesinde.

MOTOR KORUMA
VE KONTROL IÇIN
KESIN PERFORMANS.



Reyhan ÖZTELCAN’ın seminerle ilgili bilgilendirmesi aşağıdadır:

ETMD’nin organizasyonu ve daveti ile gerçekleşen seminerde Amec Foster Wheeler ile Protaş olarak 
ürünlerimizi sergileyerek ve “Üretici Gözü ile Ex-proof Ürün Seçimi ve Montajda Dikkat Edilmesi Gere-
ken Konular” sunumumuzla yer aldık.

Sunumumuzda izleyicilerimize aktarmak istediğimiz önemli başlıklar şöyleydi:

 • Patlaması muhtemel ortamlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması mühendislik yaklaşımları ve 
önlemleri ile mümkündür, exproof özellikte elektrik tesisatı kurulması bu önlemler arasında önemli yer 
teşkil eder.

 • Proje sürecinde önce bölge tehlike seviyesine göre zonlama haritası yapılmalı, ve bulunan patlayıcı 
maddelere göre gerekli koruma sınıfı belirlenmeli, çizimlerde exproof sistemlere yönelik detay şemaları 
bulunmalıdır.

 • Yönetmeliklere ve Proje Şartnamesine uygun şekilde malzeme tedariği yapılırken ürünlerin ATEX tip 
sertifikalarının yanısıra üreticinin ex-proof üretim kalite sertifikasının olmasına dikkat edilmelidir.

 • Sahada exproof ekipman montajı yapacak ekiplerin alevyolunun sağlanması, rakor bağlantıları, 
durdurucularla hacim izolasyonu gibi konularda bir farkındalık eğitiminden geçirilerek yetkinliklerinin 
sağlanması önemlidir.

 • Bu unsurların varlığı sistemin bütünlüğünü ve exproof nitelikleri korunmasını sağlayacaktır.

 • Ülkemizde ancak son yıllarda mevzuat, denetim, yaptırım konusunda yol almaya başlayan patlayıcı 
ortamlarla ilgili çalışmaların başarılı olabilmesi için eğitim seminerlerinin yaygınlaştırılması ve ilgili 
uzmanlık alanlarında hizmet verebilecek teknik profesyonellerin yetiştirilmesi gereklidir.

Muhtemel Patlayıcı Gaz ve Toz Atmosferlerinde
Elektrik Tesisatları semineri, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü
ETMD Dernek merkezinde gerçekleştirildi.
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Endüstri 4.0

Sehavet  ARMAĞAN

Endüstri Mühendisi  

Günümüzde, tüm dünyada ekonominin gündeminde Endüstri 4.0 önemli yer tutuyor. 

Tarih boyunca 3 büyük endüstriyel devrim gerçekleşmiştir.

Endüstri1.0, 18. yüzyılda su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların 
bulunması ve buharın hayvan gücünün yerini alması,

Endüstri2.0, 19. yüzyılda Ford Motor Company‘nin kurucusu Amerikalı sanayici Henri Ford‘un üretim 
bandı tasarımı ile elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması ve üretim hattının geliştirilmesi ile 
seri üretime geçilmesi,

Endüstri3.0, 1970’ li yıllarda üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye 
bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlaması ve donanım, yazılım tek-
nolojilerinin devreye girmesi ile oldu. Bu dönem IT dönemi olarak da adlandırılmaktadır. Bugün Endüstri 
devrimi 3.0 içindeyiz.

Hafızam beni 1967 yılına ODTÜ bilgisayar merkezine götürüyor 50 mkare büyüklüğünde bir alanı kap-
layan Ana Sistem’i (main frame) görüyoruz. Doğum tarihlerimizi yazıyoruz yaşımızı cevaplıyor. Bir ar-
kadaşımız şimdi bilgisayarı kandıracağım diyor ve ertesi günün tarihini yazıyor. Gelen cevap  “sen daha 
doğmamışsın aptal” oluyor.  Biraz daha ileri gidiyorum.  Amerikan Hava Kuvvetleri’nde Endüstri Mü-
hendisliğinde bilgisayarda punch cardlar kullanıyoruz. İktisat Bankası’nda yıl 1985. Sabah geldiğimde 
donanımın başındaki mühendis arkadaşımız şubeleri açamıyoruz ana sistem çalışmıyor diyor. Hepimiz 
panik içindeyiz. Bir müddet sonra gelip sistemin çalıştığını bildiriyor. Sorun, gece temizlik yapan temiz-
lik işçisinin ana sistemin fişini çekip elektrik süpürgesinin fişini takması. Tabii kullanma talimatındaki ilk 
madde  ’’fişin takılı olup olmadığı kontrol edilir’’ oluyor. Endüstri 3.0’ın başında oda büyüklüğünde olan 
ana sistem (main frame)  şimdi avcumuzun içinde ve çok akıllı. İnovasyon bizi dijitalleşmede nerelere 
taşıdı . Endüstri 4.0’dayız.                                        

Endüstri 4.0’ın 4.Endüstriyel Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji planı olduğu belirtil-
mektedir.
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Dördüncü Sanayi Devrimi adlı kitabın yazarı 
Alman iş adamı Klaus Schwab ‘’Yaşama ve çalış-
ma biçimimizi kökten değiştirecek bir teknolojik 
devrimin eşiğindeyiz”  diyor.

Acaba Matrix filmi gerçek mi oluyor?

Endüstri 4.0 ağırlıklı olarak teknolojik temeller, 
siber fiziksel sistemler,  internet ağını içermekte-
dir. Endüstrİ 4.0 deyiminin ilk olarak 2011 yılında 
Hannover fuarında Kullanıldığı söylenmektedir.

Endüstri 4.0 ın Alman Hükümetinin imalat sa-
nayini bilgisayarlaşma yönünde teşvik  etme ve 
üretimi   yüksek teknolojiyle donatması projesi 
olarak da  belirtilmektedir. Bu batı ülkelerinin Çin 
ile rekabeti sonucudur.

Dünya da henüz çok yeni tartışılan ve çok yakın bir 
gelecekte tüm ekonomik hayatı yeniden şekil-
lendirecek olan 4.0,  sanayideki mevcut üretim 
anlayışının gelişen donanım ve yazılım teknolojile-
rinin kullanımı ile ilerleyen,  teknolojik gelişmelerle 
birlikte üretim süreçlerinin yeniden şekillenmesi 
anlamına geliyor. 4.0 Siber-fiziksel sistemler 
(üretim sürecindeki türlü araç ve gerece entegre 
edilmiş sensör ve işleticilerle donanmış internet 
bağlantılı akıllı sistemler), nesnelerin interneti  
(fiziksel nesnelerin birbiriyle veya daha büyük 
sistemlerle bağlantısı) ve big data  (geleneksel veri 
işleme sistemlerinin yetersiz kalacağı büyüklükte 
ve karmaşıklıkta veriler) bulut (bilgilerin üretildiği 
yer dışında güvenli olarak depolanması) bazlı çö-
zümler gibi bir çok farklı yöntem ve uygulamaların 
tüm üretim sistemlerine ve ekonomik değerlere 
eklenmesiyle  oluşan bir kavram.

Endüstri 4.0 devamlı bir dijitalizasyon ve sonuç 
olarak da ekonomideki tüm üretim birimlerinin 
birbiri ile bağlanmasını birbiri ile konuşmasını 
öngörüyor.

Bugün başta Almanya, ABD olmak üzere gelişmiş 
ülkelerin gündeminde yoğun bir şekilde yer alan 
Endüstri 4.0 ile fiziksel parça, araç ve makinelerin 
internet üzerinden birbiri ile ve dışarıyla iletişimde 
olmaları söz konusu olduğu gibi, ham maddeden 
son ürüne kadar tüm üretim süreci internet üze-
rinden birbirine entegre olacak.

Endüstri 4.0’ın Etkileri

- İşçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sis-
temler ile makinelerin daha güvenli olarak kontrolü 
artacak,

- Otomatik sistemler nedeniyle ihtiyaç olan iş gücü 
azalacak,

- Sosyal ekonomik çalışma hayatına olan etkisi 
hissedilecek,

- Sanayi, farklı bir değer kazanarak pazarda bu 
entegrasyonu sağlayacak büyük paya ulaşacak,

4.0 endüstri devrimi, nesnelerin interneti (internet 
of things)  ve bu bağlamdaki konseptlerin seri üre-
time ve endüstri makinelerine entegre olması ile 
oluşacak, başka bir deyişle fabrikada üretimdeki 
makinalar birbirleri ve dışarı ile konuşacak, büyük 
veriyi  (big data) etkileyecek, yönetim tarzları 
değişecek hiyerarşik düzenler sarsılacaktır.

Büyük veri (big data), yapay zeka ve makine 
öğrenmesi ile işlendiğinde, pek çok iş makine-
ler tarafından yapıldığında, nesnelerin interneti 
konsepti kullanılarak üretim kararlarının alınma-
sından üretilmesine, dağıtılmasına kadar planla-
ma-üretim-dağıtım sürecinden insan faktörünün 
büyük oranda çıkarılması ile 4.0 yeni model sanayi 
devrimi oluşacaktır.
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Sehavet  ARMAĞAN

Endüstri Mühendisi  
Endüstri 4.0

Çok yakın bir gelecekte bir işletmenin organizasyonuna baktığımızda üretim ve dağıtım süreçlerinde 
çalışan akıllı robotlar, ArGe, satış, pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistem-
leri ile bunların hem sistem içi hem de dış dünya ile bilgi alışverişlerini sağlayacak internet nesnelerini 
göreceğiz. Yapı tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte ahenkle çalışmasını sağlayacak becerilere sahip, 
tasarımcı, yazılımcı ve uygulayıcı uzmanlardan oluşan yüksek kaliteli bir ekipten ibaret olacaktır. Robot 
hukuku gibi 14, 15 yeni meslek doğacaktır. Hiyerarşik yapılar ortadan kalkacak yerini yalın, matrix, ekip 
bazlı organizasyonlar alabilecektir. Bu organizasyonu hayata geçirebilen şirketler rekabette sıçrama 
verimlilikte ise zirve yapma olasılığını yakalayacaktır.

Endüstri 4.0;
- Pazara ve müşteriye ulaşmayı hızlandırmak,
- İnovasyon süreçlerini kısaltmak,
- Daha komplike ürünler üretmek,
- Mamul üretimini tüketildiği noktaya yaklaştır-
mak, hatta tüketim yerine götürmek,
- Daha küçük partiler oluşturmak,
- Kişiselleştirilmiş ürünler sunmak,
- Esnek üretim hatları ile verimi arttırmak,

- Sıfır hata yerine üretimde sıfır kayıp anlayışına 
odaklanmak,
- Sanal ortamda her şeyi yapabilmek,
- Maksimum otomasyon ile hızı arttırırken maliyeti 
düşürmek ve müşteri tatminine odaklanarak 
mamulde en iyiyi hedeflemektedir.



Sehavet  ARMAĞAN, 
                                  kimdir?

1968 ODTÜ Industrial Management 
mezunudur. KOSGEB’ in kuruluşunda 

Birleşmiş Milletler (UNİDO) eş uzmanı olarak 
çalışmıştır. Birleşmiş Milletler burslusu olarak 

İngiltere ve Norveç’ te Pazarlama Eğitimi,  daha 
sonra Harvard  Universitesi Boston’da Üst Dü-

zey Yöneticiler için “Organizasyonların Etkinliği” 
(organizational  effectivenes) eğitimi aldı. En son 
görevi Finans sektöründe İnsan kaynakları ve Sistem 
Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığıdır.   
Ankara’ da özel bir Üniversite’ nin Master Programın-
da” Çağdaş Yönetim” konusunda öğretim üyeliği yaptı. 
Armağan Mühendislik Ltd. kurucu ortağıdır.  Finans 
ve Tekstil Sektöründe, “Yeniden Yapılanma” (Kurum-
sal Dönüşüm) konusunda danışmanlık yapmaktadır. 
Amerikan Hava Kuvvetleri (Wiesbaden/Almanya)  
Endüstri Mühendisliği’ nde  Hedeflerle Yönetim 
(Management By Objectives) konusunda üstün 
başarı (Superior Performance) ödülü almıştır.

Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim 
süreci, maliyetler, üretim için gerek duyulan enerji 
miktarı azalacak, üretim miktarı, kalitesi artacak, 
müşteri tatmini ürüne istendiği anda erişim ve ki-
şiselleştirilmiş ürünlerle (Nike’in kişiye özel kişinin 
ismi yazılan ayakkabı üretmesi gibi) maksimize 
edilecektir

Çoklu programlanabilen, birbirinden ve insanlar-
dan öğrenebilen robotlar ve yapay zeka çok değil 
2025 de çoktan hayatımıza girmiş olacak.

Siber güvenlik (cybersecurity) büyük sorun 
olacaktır.

- Modelleme ve simülasyon, bulut bilişim ve 
büyük veri (big data) gibi yöntemler hayatımıza 
girecek,

- Ürünleri kısa sürede sunmak bir zorunluluk 
olacak,

- Hızlı ve ucuz buluşların önü açılacak (yapay zeka, 
nano teknoloji, 3D yazılım)

- Ürün geliştirme aşamasında daha şeffaf ve birbi-
rine bağlı bir sistem kurulacak,

- Makineler ürünün kalite kontrolünü yapıp, süreç-
teki hataları daha hızlı tespit edecek,

- Kalite kontrolü kamera ile bile yapılabilecek,

Değişim en çok otomotiv,  havacılık,  kimya ve 
tüketici elektroniği endüstrilerinde yaşanacaktır.

Batı ülkeleri liderliklerini korumak için üç yol 
buldu:

Hız: İnovasyon aşamalarını, prototip yapmayı,  
pazara çıkışı o kadar hızlandırayım ki Doğu bunu 
takip ve taklit edemeden bir sonraki jenerasyon 
ürünlerimi satabileyim.

Esneklik: Üretim hatlarında Doğu’ nun avantajı var. 
Sistemleri, ürünü aynı hattan ucuz işgücü ile çok 
sayıda çıkarma üzerine kurulu Batı aynı hatta etkili 
bir esneklik ile hızla farklılaştırılmış ürün çıkararak 
öne geçmek istiyor. Aynı hatta hattı durdurmadan 
anında ara müdahalelerle ürünü değiştirebilmeyi 
planlıyor. O kadar ileri gidiyor ki ürünün teslimatı 
sırasında dahi ürüne müdahale ederek müşte-
rinin istediği son dakika değişikliği yapabilmeyi 
planlıyor.

Verimlilik: Çok daha az harcayarak nasıl üretebili-
rim? Apple iPad üretimini ABD’ye götürdü. Bunu 
insansız ortam oluşturarak başardı.

Endüstri 4.0’da entelektüel sermaye ve fiziksel 
sermaye sağlayıcılar en büyük yararı elde edecek, 

emeklerine dayananlar ise zarar görecektir.  

Son yıllarda basit ve küçük ölçekte yerel uygula-
malarını gördüğümüz bu iş kurguları baş döndü-
rücü 

bir hızla büyük ölçekli uygulamalara doğru 
evrilirken 4.0 Endüstri devrimi diye adlandırılan 
bu dijital dönüşümün işletmeleri nasıl etkileyeceği 
şirketlerin 2017 gündeminde ilk sırada yer alacak.

Kaynaklar: 

- 12 Mayıs 2016 Kadir Has Üniversitesi IN-
DUSTRY 4.0 TURKEY Forumu,

-  Klaus Schwab ‘’ Dördüncü Sanayi Devrimi’’ 
kitabı,

- Siemens’ in 4.0 Endüstri Devrimi – EMO Sunu-
mu 
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Polimerler ve Kablo
Dünyası – 3

8-) Silikon Kauçuk Yalıtım ve Kılıf Bileşikleri 

Silikon, sentetik bir kauçuk olup (Elastomer), silisyum elementinden bir seri 
karmaşık reaksiyon sonucu elde edilir. Polimer terkibinde halojen bulunmadı-
ğından, aleve maruz kaldığında ortama zehirli gaz ve duman vermez.

Silikon elastomerlerin kablo yalıtım ve kılıflanmasında kullanılmasının belirgin 
özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

a- Mükemmel dielektrik özellikler

b- Yüksek ısı dayanım (-60 +300 ºC) (uygun tipte katkı maddesi ile)

c- Yaşlandırma faktörlerine çok iyi dayanım (UV ışınları, ozon, korona etkisi, 
kimyasal maddeler, nemli ve sıcak hava şartları)

d- Yangına mükemmel dayanım ve toksik olmayan gaz ve düşük duman yoğun-
luğu

Silikon kauçuk kompaundlar, yangın şartlarında halojen free özellik sergilemesi, 
düşük duman yoğunluğuna sahip olması ve aleve maruz kaldığında iletken üze-
rinde yalıtım özelliği olan seramik bir tabakada oluşturulup, yangın şartlarında 
üzerindeki gerilimi muhafaza ettiği için yangına dayanıklı kablolarda kullanılmak-
tadır.

Silikon kablolar ekstrüzyon prosesleri sonucu üretilir ve farklı teknolojilerle 
vulkanize edilir.

        a-) Sıcak hava tüneli

        b-) Erimiş tuz banyosu

        c-) Basınçlı buhar (6~20 bar)

Vulkanizasyonda en çok uygulanan yöntem, sıcak hava tünelidir. Tüneldeki 
sıcaklık yaklaşık 200~300⁰C dir. Tünel boyu kablo üretim kapasitesini etki-
ler.10~20~30~40 m boyunda sıcak hava fırınları kullanılmaktadır.

Basit bir silikon kompaund formülasyonu aşağıdaki gibidir.

• Baz silikon (Değişik üretici firmalardan temin edilebilir.)

• Kuvarz (Alternatif dolgu malzemeleri temin edilebilmektedir.)

• Peroksit (Pişirici olarak da adlandırılır.)

• Pigment (Boyar madde)

Bu dört ana malzeme karıştırıcı valslerde (hamur silindiri) veya kapalı karıştırıcı-
larda karıştırılır. Kompaundun özelliğine göre stabilizanlarda takviye edilerek en 
son ekstrudere verilecek şekilde şerit haline getirilir.

Kablo üretiminde kullanılan silikon kompaundlar ulusal ve uluslararası standart 
kuruluşlarınca standartlaştırılmıştır.

Cezmi GENÇEL

Erse Kablo Teknik Danışmanı

Geçen Sayıdan Devam
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A-Çapraz bağlı elastomerik yalıtım bileşikleri(TS EN 50363-1)

EI2 tipi silikon yalıtım bileşiğinin özellikleri TS EN 50363-1 çizelge-1 ve çizelge-2 de verilmiştir.

B-Çapraz bağlı elastomerik Kılıf bileşikleri(TS EN 50363-2-1)

EM9 tipi silikon kılıf bileşiğinin özellikleri TS EN 50363-2-1 çizelge-1 ve çizelge-2 verilmiştir.

9-) HFFR Yalıtım ve Kılıf Bileşikleri 

Binalarda düşey ve yatay doğrultuda döşenmiş kablolar yanıcı ve zehirleyici gaz üretebilen yapıda 
olduğunda yangının yayılımını arttırmakta ve yanma esnasında ürettikleri zehirli gazlarla da binadaki can 
güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar.

Geçmişteki meydana gelen birçok yangında kabloların yangın yayılımına sebep olduğu ve insanları 
zehirlediği görülmüştür.

Bunun sebebi yangın sırasında kablo yalıtım ve kılıfında kullanılan malzemelerin halojen elementleri 
ihtiva etmesidir.(clor, flor, brom, iyot)

Halojenler zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler. Yangın sırasında metal ve gazlarla yaptıkları 
bileşikler insanlar ve yapılar üzerinde yıkıcı ve öldürücü etki yaparlar.

Gelişen teknolojiyle birlikte kabloların yalıtım ve kılıf malzemeleri, alevi iletmeyen hatta belirli sürelerde 
yangına dayanan ve zehirli korozif gaz üretmeyen yapıda üretilmeye başlanmıştır.

Bu tür kablo yalıtım ve kılıf malzemeleri genel olarak HFFR kısaltmasıyla adlandırılmıştır.

HFFR yalıtım ve kılıf bileşikleri, EVA, PE ve PP polimerlerinin ATH (Alüminyumtrihidroksit) veya MDH 
(magnezyum hidroksit) ile karışımıyla üretilmektedir.

ATH ve MDH alev geciktirici ve duman bastırıcıdır.

PE, EVA, PP gibi polimer malzemeler halojensizdir. Ancak çok kolay alev alırlar ve PVC kadar olmasalar 
da duman çıkarırlar.

Halojen free flame reterdant (HFFR) bileşikler güvenlik ihtiyaçlarından dolayı zor alev alabilme ve kendi 
kendine sönebilmelidir.

Malzemelerin yanma özellikleriyle ilgili karşımıza kısaltılmışı LOI olan Limiting Oxygen Index değeri 
çıkar. LOI bir malzemenin yanması için ortamda bulunması gereken hava karışımındaki oksijen yüzdesi 
olarak düşünülebilir. %21 oksijen içeren hava ortamı düşünüldüğünde LOI değeri % 21’in ne kadar 
üstündeyse malzemenin yanıcılığı o kadar düşer.

HFFR yalıtım ve kılıf bileşikleri Termoplastik ve Termoset HFFR bileşikleri olarak ikiye ayrılır:

A- Termoplastik HFFR Yalıtım ve Kılıf Bileşikleri

Termoplastik HFFR bileşikleri ısıyla kolaylıkla şekillendirilen,  soğuduktan sonra tekrar ısıtıldığında yeni-
den şekillendirilebilir. Geri dönüşümlü bileşiklerdir. Çalışma sıcaklıkları 90⁰ C ye kadar olabilmektedir. 
Extrüzyonla kablo yalıtım ve kılıflanmasında en çok tercih edilen bileşiklerdir.

Kablo üretiminde kullanılan HFFR bileşikleri ulusal ve uluslararası standart kuruluşlarınca standart hali-
ne getirilmiş ve yalıtım ve kılıf malzemelerinde bulunması gereken minimum değerler belirlenmiştir.

1- Haberleşme, sinyal kontrol ve enstrümantasyon kabloları için termoplastik HFFR yalıtım bileşikleri(EN 
50290-2-26)
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Cezmi GENÇEL

Erse Kablo Teknik Danışmanı

HFFR yalıtımlı haberleşme,sinyal kontrol ve enstrümantasyon kablosu tasarımı yapılırken damar yalı-
tımlarında EN 50290-2-26 standardında özellikleri belirlenmiş HFFR yalıtım bileşikleri seçilmelidir.

HFFR yalıtımlı haberleşme,sinyal kontrol ve enstrümantasyon kablolarına örnek 
verirsek;HBH;LİHH;LİHCH;JE-H(St)H;RE-2X(St)H…gibi kabloların yalıtımları bu standarda uygun 
olmalıdır. 

2-Haberleşme, sinyal kontrol; enstrümantasyon ve data kabloları için termoplastik HFFR kılıf 
bileşikleri (EN 50290-2-27)
HFFR kılıflı haberleşme, sinyal kontrol, data ve enstrümantasyon kablosu tasarımı yapılırken kablo 
kılıflarında EN 50290-2-27 standardında özellikleri belirlenmiş HFFR kılıf bileşikleri seçilmelidir.
HFFR kılıflı haberleşme, sinyal kontrol, data ve enstrümantasyon kablolarına örnek verirsek; 
HBH;LİHH;LİHCH;JE-H(St)H;CAT-6 U/UTP LSZH;RE-2X(St)H…gibi kabloların kılıfları bu standarda 
uygun olmalıdır.

3- Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları için termoplastik HFFR yalıtım bileşikleri (TS EN 
50363-7)
HFFR yalıtımlı alçak gerilim enerji ve kontrol kablosu tasarımı yapılırken kablo yalıtımında 
EN 50363-7 standardında özellikleri belirlenmiş HFFR yalıtım bileşikleri seçilmelidir.

4- Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları için termoplastik HFFR kılıf  bileşikleri(TS EN 50363-8)
HFFR kılıflı alçak gerilim enerji  ve kontrol kablosu tasarımı yapılırken kablo kılıflarında EN 50363-8 
standardında özellikleri belirlenmiş HFFR kılıf bileşikleri seçilmelidir.
B-) Termoset (Çapraz Bağlı HFFR) Yalıtım ve Kılıf Bileşikleri
Çapraz bağlı HFFR, XLPE yalıtımda ki şartlar oluşturularak üretilir. Aradaki fark, çapraz bağlı HFFR 
üretimindeki termoplastik HFFR‘nin sioplast yöntemiyle (XPLE de anlatılmıştır.) moleküller arasında 
çapraz bağlar oluşturulmasıdır.
Çapraz bağ oluşturulan HFFR polimerlerin çalışma sıcaklıkları 125⁰ C ye kadar çıkabilmektedir. Yalıtım 
ve kılıf malzemesi olarak üretilmektedir.
Çapraz bağlı XLPE den farkı, karışıma katılan ATH veya MDH dolgu malzemesini sayesinde bir yangın 
esnasında damlama etkisinin nerdeyse olmayışıdır.
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Polimerler ve Kablo Dünyası – 3

Avantajları;
 - Yüksek termik dayanıklılık ve uzun ömür
 - Büyük sıcaklık değişimlerinde ve fiziksel ve elektriksel özelliklerin bozulmaması
 - Kimyasal dayanım yüksektir.
 - Mekanik dayanım yüksektir.
 - Yağlara dayanım yüksektir.
Özellikle zorlu çalışma şartlarında (yağ, asidik ortamlarda) yangın riskli  ortamlarda, zehirli ve korozif 
gazların istenmediği, kabloların yangına katkısının en az istendiği bölümlerde çapraz bağlı HFFR bile-
şiklerden üretilen kablolar kullanılmaktadır. 
1-Termoset (Çapraz Bağlı HFFR) Yalıtım Bileşikleri için özellikler (TS EN 50363-5)
Çapraz bağlı HFFR yalıtımlı alçak gerilim enerji  ve kontrol kablosu tasarımı yapılırken kablo yalıtımında 
EN 50363-5 standardında özellikleri belirlenmiş çapraz bağlı HFFR yalıtım bileşikleri seçilmelidir. 

2-Termoset (Çapraz Bağlı HFFR) Kılıf Bileşikleri için özellikler (TS EN 50363-6)
Çapraz bağlı HFFR kılıflı alçak gerilim enerji ve kontrol kablosu tasarımı yapılırken kablo kılıflarında 
EN 50363-6 standardında özellikleri belirlenmiş HFFR kılıf bileşikleri seçilmelidir.
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BIM nedir ?

• Building Information Modelling

• Yapı Bilgi Modellemesi \ Yapı Bilgi Sistemi

• BIM dijital formatta bilgi alışverişi ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital temsili-
dir. (Charles Eastman , CRC Press,1999)

• BIM tek bir kaynak dosyada akıllı nesneler içeren bir tesisin sanal modellemesidir. Ekip üyeleri arasın-
da paylaşıldığı zaman, iletişim ve işbirliğini arttırmayı amaçlar.

• Bir çok kişinin yanıldığı veya farkında olmadığı, BIM sadece 3 boyutlu modelleme yazılımı kullanmak 
değildir aynı zamanda yeni bir düşünme yolunun uygulanmasıdır.

BIM Sadece Bir Program Değildir. BIM, Bir Süreç ve Programdır.

CAD Çizmenize Yardım Eder. BIM İnşa Etmenize Yardım Eder.

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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BIM Akıllı Elemanlar

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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Kullanılan Programlar

BIM ne değildir ?

Mimari

• Autodesk Revit Architecture

• Graphisoft ArchiCAD

• Nemetschek Allplan Architecture

• Gehry Tech. - Digital Project Designer

• Nemetschek Vectorworks Architect

• Bentley Architecture

• 4MSA IDEA Arch. Design (IntelliCAD)

• CADSoft Envisioneer

• Softtech Spirit

• RhinoBIM (BETA)

Statik

• Autodesk Revit Structure

• Bentley Structural Modeler

• Bentley RAM, STAAD and ProSteel

• Tekla Structures

• CypeCAD

• Graytec Advance Design

• StructureSoft Metal Wood Framer

• Nemetschek Scia

• 4MSA Strad and Steel

• Autodesk Robot Structural Analysis

> sihir

> yeni

> mükemmel

> bütün sorunları çözen ilaç

> bir yazılım

> bir program

> sadece 3D model

> sadece mimarlar için

> insanların yerine geçen

> CAD sisteminin daha hızlısı

> bir görünüşünde değişiklik yapılan modelin diğer bütün görünüşlerinin otomatik olarak değişmemesi

> isteğe bağlı ?

Yapı (Simülasyon, Metraj ve Yapı Analizi)

• Autodesk Navisworks

• Solibri Model Checker

• Vico Office Suite

• Vela Field BIM

• Bentley ConstrucSim

• Tekla BIMSight

• Glue (by Horizontal Systems)

• Synchro Professional

• Innovaya

Mekanik & Elektrik

• Autodesk Revit MEP

• Bentley Hevacomp Mech. Designer

• 4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC
  + FineSANI

• Gehry Techn. - Digital Project MEP
  Systems Routing

• CADMEP (CADduct / CADmech)

Sürdürülebilirlik

• Autodesk Ecotect Analysis

• Autodesk Green Building Studio

• Graphisoft EcoDesigner

• IES Sol. Virt. Environment VE-Pro

• Bentley Tas Simulator

• Bentley Hevaco

İşletme

• Bentley Facilities

• FM:Systems FM:Interact

• Vintocon ArchiFM

• Onuma System

• EcoDomus
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Dünyada BIM kullanımı

• European Parliament recommends BIM Manda-
te for publicly funded building projects

• 28 EU member states can recommend, specify 
or mandate the use of BIM for publicly funded 
projects in the European Union by 2016.

• FRANCE, French Ministry of Dwellings and Terri-
tories announced a plan March 2014 for 500,000 
BIM-developed houses built by 2017.

• GERMANY, Reform Commission by Federal 
Minister of Construction representation from go-
vernment, industry, and academia seek solutions 
to cost and schedule overruns in large projects. 
Federal Minister of Transport and Digital Infrast-
ructure sponsor of the Commission.

• UK, The UK Government has mandated the use 
of BIM in all government construction projects 
by 2016. The government recently announced 
that £1.7 billion has been saved on major projects 
over the past year!

• Norway, Denmark, Finland, Sweden and 
Netherlands, Public sector BIM standards and/or 
requirements in place.

• Hong Kong, The Hong Kong Housing Authority 
require BIM for all new projects from 2014.

• South Korea, The Public Procurement Service 
made BIM compulsory for all projects over S$50 
million and for all public sector projects by 2016.

• UAE, Dubai Municipality has mandated use of 
BIM for Architectural and MEP services for ; all 
buildings ≥40 stories or higher, facilities/buildings 
≥25,000 m2, All projects by an international party, 
all hospitals, universities and similar buildings

• Qatar, Nashwan Dawood, professor at Teesside 
University, is advising the Qatar government on 
its BIM strategy. Qatar Rail has already appointed 
Germany’s Hochtief ViCon, a BIM services suppli-
er, as its adviser, while the Qatar 2022 World Cup 
committee has developed guidelines on testing 
companies compliance with their information 
flows.

• Saudi Arabia and Kuwait, multiple projects with 
BIM requirements.

• Mexico, New Mexico City Airport will require 
BIM.

• Panama, New locks project adopted BIM from 
start (MWH).

• Brazil, DNIT (National Department of Transport 
Infrastructure) is embracing BIM. Major road 
schemes BR-040 937km and BR-116 817km are 
expected to adopt BIM

• China, Ministry of Housing and Urban-Rural De-
velopment launched national standards for BIM.

• Singapore, Has Corenet e-submission regula-
tory platform for architecture and engineering 
projects.

• Australia, BIM strongly embraced but states and 
ministries generally have independent approac-
hes.

• Japan, MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism) is running many ‘CIM’ 
pilots. Task Force is in place with public sector, 
industry and vendor participants

• USA and Canada, Many BIM standards and 
plans exist.

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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Dünyada BIM kullanımı  - TURKIYE
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB), Raylı Sistemler Departmanı, bütün metro projelerinin yapımın-
da BIM süreçlerini talep ediyor. Ayrıca BIM süreçlerinin metro sistemlerinin işletmesinde kullanılması 
planlanmaktadır.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB), Raylı Sistemler Proje Müdürlüğü, BIM süreçlerinin dizayn aşa-
masında kullanılmasını talep etmektedir.

• Kartal Belediyesi, BIM süreçleri ile ilgili seminerler düzenlemekte ve BIM süreçleri dahilinde projeler 
yürütmektedir.

• Birçok projede BIM süreçleri kullanılmaktadır, Emaar Square, İstanbul 3. Havalimanı, Entegre Sağlık 
Kompleksleri, Metro Projeleri ve....

• İstanbul Teknik Üniversitesi SEM BIM Uzmanı Sertifika Programı, birçok lisans ve yüksek lisans 
dersleri.

• Yarışmalar, BIM konulu seminerler ve kongreler.

Dünyada BIM kullanımı  -  1980 Öncesi – Kalem ve Kağıt

Dünyada BIM kullanımı  -  1980 Sonrası – Bilgisayar ve CAD
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Building Modelling

• 1986 Robert Aish 
from Generative Com-
ponents

Building Information Model

• Van Nederveen, G.A.; Tolman, 
F.P. (1992). “Modeling multiple 
views on buildings”.

BIM 

• Jerry Laiserin, Autodesk (2003). Buil-
ding Information Modeling. San Rafael, 
CA, Autodesk, Inc.

Dünyada BIM kullanımı  -  2003 – BIM

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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BIM kapsamı

BIM kapsamı – 3D Modelleme
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BIM kapsamı – 3D Modelleme

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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BIM kapsamı – Koordinasyon

BIM kapsamı – Dijital Çakışma Raporları
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BIM kapsamı – 4 D

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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BIM kapsamı – 5 D
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BIM ve Maliyet

MacLeamy Curve
Traditional versus BIM/IDP workflows relative to design effort and cost of change over a project timeline. Source: Building 
Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset 
Managers, p 104.

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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BIM Uygulama Planı

• BIM Hedefleri

• İş Akışları ve Teslim Dokümanları

• Sorumluluklar

• İşbirliği prosedürleri

• Ortak Dil Oluşturulması

• İsimlendirmeler

• Standart metotlar ve prosedürler

• Ön Mühendislik için Zaman Ayırın
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LOD nedir ?

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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300 350 400
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LOI / LOMD

LOMD = LOD + LOI
(Level Of Model Definition)

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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LOD Tabloları
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BIM Yapıyoruz…

Doha Hamad International Airport, Qatar
> Client: Sky Oryx JV
> Architecture, Structure and MEP modeling
> LOD 300, 400
> Managing RFI and updating BIM
> Clash Detection
> Trade Coordination
> BOQ Extraction
> Visualization
> Cost Estimation

Kuwait International Airport, Kuwait
> Client: TAV-CCC-Ghafari JV
> Architecture, Structure and MEP modeling
> LOD 300
> Full Quantity Survey from BIM

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)
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BIM Yapıyoruz…

Guggenheim Museum, Abu Dhabi, UAE
> Client: Arabtec-TAV JV
> MEP modeling
> LOD 300
> Full Quantity Survey from BIM

Medina Prince Mohamed Airport, KSA
> Client: Tibah Airport Operation Co.
> Post design BIM modeling based on as-built drawings - LOD500
> Visualizations for ORAT familiarization
> BIM -Facility Management integration with CMMS
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BIM Yapıyoruz…

Istanbul Emaar Square, Turkey
> Client: TAV&Sera Construction
> Architecture, Structure and MEP modeling
> LOD 300, 400
> Managing RFI and updating BIM
> Clash Detection
> Trade Coordination
> Quantity Survey
> 4D Simulation
> Production of shop drawings
> Variation monitoring
> Laser scanning as-built verification checking

Santiago Arturo Merino Benítez International Airport, Chile
> Client: ADPi, VINCI and Astaldi
> Architecture, Structure and MEP
> LOD 300, 400
> BIM System Consultancy
> Facilities Management

ADP Headquarters, CDG, Paris, France
> Client: TAV Herve JV
> Architecture, Structure MEP, utilities and landscape
 modeling
> LOD 300, 400, 500
> Facilities Management
> Asset Management

11-15 Grosvenor Crescent, London, UK
> Client: AE UK
> MEP modeling
> LOD 400
> Coordination

Daniel KAZADO

Yönetici Ortak (ProCS)



53

Sonuç olarak.

Sektörümüz ve Ülkemiz için bir BIM Stratejisine ihtiyacımız var.
Kaynaklar
• BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows , Brad 
Hardin
• BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, De-
signers, Engineers and Contractors, 2nd Edition ,Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael 
Sacks, Kathleen Liston
• Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engi-
neers, Constructors, and Real Estate Asset Managers ,Dana K. Smith, Michael Tardif
• MCGRAW-HILL-CONSTRUCTION 2008. Building information modeling: Transforming 
design and construction to achieve greater industry productivity. New York.
• MCGRAW-HILL-CONSTRUCTION 2009. The Business Value of BIM-Getting Building 
Information Modeling to the Bottom Line. SmartMarket Report.
• AIA Document E202-2008 Building Information Modeling Protocol Exhibit
• The Impact of BIM/VDC on ROI; Developing a Financial Model for Savings and ROI 
Calculation of Construction Projects.
• Building Information Modeling (BIM): Now and Beyond ,Salman Azhar, (Auburn 
University, USA)
• JB Knowledge , SmartReality
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Enerji haberleşme çözümleri için eski bir dost;

Enerji Hattı Haberleşmesi 
(Power Line Communication - PLC)
Günlük hayatımızda kullandığımız enerjiyi sağlıklı 
ve güvenli bir şekilde iletebilmek için yıllardır 
haberleşme teknikleri kullanılmaktadır. Fiber 
optik kablolar, operatörlerden kiralık hatlar, bakır 
üzerinden senkronize edilen iletim teknolojileri 
yanı sıra, enerji firmalarının kendi altyapılarından 
yararlanarak, OPGW (Optical Ground Wire / Fiber 
Optik çekirdekli topraklama hattı) ve PLC (Power 
Line Communication – enerji hattı üzerinden 
haberleşme) gibi çözümleri çok yaygın olarak 
görünmektedir.

Kullanılan haberleşme şekli, teknolojik beklentiler, 
coğrafik özellikler, şebeke yapısına ve beklentileri-
ne bağlı olarak değişmektedir. Peki, haberleşme-
den beklentiler günümüzde nelerdir?

• Düşük maliyetli sistem yapısı / Tak-Çalıştır 
düzeni

• Çift yönlü iletişim ortamı, uzun mesafeli ve 
sağlam yapıda

• Kayıp-Kaçağa karşı güvenli ve emniyetli yapılar

• Ortak çalışmayı desteklemek için standart temel-
li ve açık protokollerin desteği

• Ölçeklenebilirlik ve sahada kolayca genişletebil-
me

• Sektörel destek ve geliştirme

Kuzey Amerika da RF ve PLC kullanılırken, Avrupa 
ağırlıkla PLC, Orta Doğu da ise gene karma yapıda 
RF, PLC ve Hücresel haberleşme görülmektedir.

PLC / Enerji Hattı Haberleşmesi (EHH) nedir?

Enerji hattını hem alternatif akım (AC) hem de 
haberleşmeyi aynı anda aktarmak için kullanılan 

bir teknolojidir. Elektrik kablosu bir veri otobanı 
olarak kullanarak, ek bir kablolamaya gerek duy-
maksızın birden fazla hizmet için kullanılmaktadır.

Günümüzde hem iletim hem de dağıtım şe-
bekelerinde kullanılır. Evde, işyerinde, dağıtım 
veya transformatör merkezlerinde kullandığımız 
alternatif akım 50 Hz lik (Kuzey Amerika da 60 Hz 
kullanılmaktadır) bir sinyaldir. Bu sinyalin üzerine, 
aşağıda anlatacağım daha yüksek bir frekans 
aralığı üzerine “eklenmekte”, eski deyişle EMÜLE 
edilmektedir. Sinyal 3 kHz üzerinde çalıştırıldı-
ğından başka radyo frekanslı sistemlerle girişim 
yaşamamaktadır.

Elektrik bugün için hemen her yerde bulunduğun-
dan, pek çok uygulama için mükemmel bir iletim 
ortamı sağlamaktadır. Haberleşme tek iletken 
üzerinden yapılabileceği gibi, birden fazla iletken 
kullanarak kapasite artışı da sağlanabilir.

Kullanılan modülasyon teknolojisine, iletkenin 
çapı ve işçilik kalitesi bağlı olarak değişik kapasite 
ve mesafeleri görebilmekteyiz.

Geçmişten günümüze

Elektrik enerjisiyle tanışmasından kısa bir süre 
sonra “DARBANDLI ENERJİ HATTI HABERLEŞ-
MESİ” hayatımıza girdi. 1922 yılında başlayarak 
yüksek gerilimli iletim hatlarında önceleri 15 
– 500 kHz aralığında ölçme amaçlı kullanıldı. 
1930’larda ise dağıtım şebekesinde orta gerilim 
seviyesinde (10 – 20 kV) kontrol sinyallerini 
iletmek için, tüketici ürünleri bakımından ise 
1940’larda “bebek alarmı” olarak evlerimize (230 
– 400 V AC) kadar girdi.

Gökhan YANMAZ
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Son kullanıcıya yönelik ilk standart ise IEC61334 
ile temeli atılmış ve ağırlıkla sayaç (elektrik, su 
ve gaz) ile SCADA haberleşmesi için geliştirilmiş 
ve modülasyon ise EDF (Electricite de France / 
Fransa) tarafından tasarlanan ve S-FSK (Spread 
Frequency Shift Keying) olarak adlandırılan bir 
sistem kullanılmıştır. 1970 lerde TEPCO (Tokyo 
Electric Power Co / Japonya) yüzlerce cihazı PLC 
kullanarak çift yönlü haberleşmesini sağlanmıştır.

1980 ler sonrası değişik matematiksel modelleri 
kullanarak değişik dar bantlı ve geniş bantlı iletim 
teknolojileri geliştirilmiştir.

Hangi PLC?

Temel bakımından ikiye ayırabiliriz; dar (düşük 
frekanslı) ve geniş bantlı (yüksek frekanslı). Aynı 
zamanda alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) 
üzerinden de ayrım yapılabilmektedir. 4 temel 
formu bulunmaktadır:

• Dar bantlı ev içi uygulamaları: Ev otomasyonu 
ve iç ortam haberleşme sistemlerinde düşük veri 
miktarı ile uygulanır.

• Dar bantlı dış ortam uygulamaları: Enerji 
firmaları tarafından esas alınan uygulama uzaktan 
sayaç okuma, uzaktan gözetim ve bakım amacıyla 
kullanılır

• Geniş bantlı ev içi uygulamaları: Ev için yüksek 
hızlı haberleşme için kullanılır.

• Geniş bantlı dış ortam uygulamaları: yüksek hızlı 
internet hizmeti için uygulanır.

Dar bantlı haberleşme

3-500 kHz alt frekans bandında çalışmakta ve 
birkaç 100 kbps ile kilometrelerce gidebilmektedir 
(120 kbps ile 2.5 km ve ötesine ulaşılabilmiştir). 
Tekrarlayıcı kullanarak bu mesafelerin yüzlerce 
kilometrelere kadar ulaştırılabilir (CNR oranı ve 
maks. hop/atlama sayısı dikkate alınmalıdır).

Uygulama alanı olarak Akıllı Şebeke sisteminin 
pek çok saha uygulamasında yararlanılabilir; ener-
ji üretimi, yenilenebilir enerji yapılanması, sayaç 
okuması, kontrol devrelerini izleme v.b. olarak 
sıralanabilir.

Yüksek Gerilim tesislerinde ise haberleşme, 
tele-koruma ve uzaktan gözetim çözümü olarak 
yıllardır kullanılmaktadır (TEİAŞ ın hemen hemen 
tüm 380 kV tesislerinde, ağırlıkla Türkiye de üre-
tilen PLC cihazları bulunmaktadır). Diğer kullanım 
alanları ise kayıp kaçak tespiti, şebeke yönetimi, 
talep taraf yönetimi, yük kontrolü ve talep / arz 
karşılama olarak sayılabilir.

Sahada yapılan kimi test amaçlı çalışma da talep 
yönetimi, sokak aydınlatma kontrol ve yönetimi, 
uzaktan sayaç yönetimi ve faturalandırma çözüm-
leri, tarife yönetimi, anlaşma / kontrat yönetimi 
v.b. başarı ile dünya genelinde denenmiştir.

Haberleşme ekipmanı ya sayacın iç veya modüler 
bir modemi ile yapılabilir veya harici bir modem 
ile sağlanabilir. Harici modemi yeniden enerji 
hattına bağlamak için alçak gerilim tesislerinde 
kapasitör v.b. bağlantı elemanları kullanılmalıdır. 
Yüksek ve Orta gerilim tesislerinde ise buna akım 
ve gerilim trafosu da eklenmelidir.

Veri hızı bakımından birkaç bps ile 576 kbps (DLC 
– Distribution Line Carrier / Dağıtım Hattı Taşıyıcı 
sistemi) ye kadar ulaşmaktadır. Yüksek ve Orta 
Gerilim tesislerinde tipik olarak 40 – 64 kbps 
görülmektedir.

Avrupa komisyonu tarafından 2003 - 2006 arası 
“Enerji Hattı ve Internet üzerinden Gerçek Zamanlı 
Enerji Yönetimi” adlı bir proje başlatılmıştır. Bu 
proje ile farklı modülasyon teknolojileri araştı-
rılmış ve neticesinde bugün için yoğun şekilde 
denemeleri yapılan G3 ve PRIME PLC teknolojileri 
OFDM (Orthogonal frequency-division multiple-
xing) modülasyonu ile uygulanmaya geçmiştir.

PRIME 2009 yılında Iberdrola (İspanya) önderli-
ğinde “PoweRline Intelligent Metering Evolution 
(PRIME)” birliği kuruldu. 250 kHz örneklemeli 
512 adet kanal 42 – 89 kHz aralığında kullanıl-
maktadır. 128 kbps iletim hızı sağlamakta, IPv6 
destekler ve hata tespit ile düzeltme sağlar. Kararlı 
çalışma hızı ise sadece 5.4 kbps dir.

Ekim 2012 de ITU G.9904 olarak standartlaşmış-
tır.

2011 de birkaç dağıtım şirketi (ERDF/ Fransa, 
Enexis / Hollanda), sayaç üretici şirketi (Sagem-
com, Landis + Gyr) ve chip set üreticileri (Maxim, 
TI, ST Micro) bir araya gelerek G3-PLC birliğini 
kurdu.

Avrupa da CENELEC A bandında (35 – 91 kHz) 
veya CENELEC B bandında (98 – 122 kHz), 
Japonya da ARIB bandı (155 – 403 kHz) ve Kuzey 
Amerika da FCC (155 – 487 kHz) içinde çalışmak-
tadır. PRIME gibi G3 de ODFM dir. 6loWPAN IPv6 
adaptasyonu için kullanılmıştır.

G3-PLC oldukça kararlı, güvenli ve alçak ile orta 
gerilimde kullanmaya uygun olarak tasarlanmıştır. 
Aralık 2011 de ITU G.9903 olarak standartlaşmış-
tır.
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Şekilde 1 de FSK ile OFDM arasındaki fark gösterilmiştir.

Şekil 1: FSK , OFDM karşılaştırılması (kaynakça: Prime Alliance)

Geniş bantlı haberleşme

Yapı gereği, yüksek hızlara altyapı sunarken mesafe-
ler kısalmaktadır. Geniş bantlı uygulamalar genelde 
ev içi, bina içi veya kısa mesafelerle dağıtım / trafo 
merkezleri arasında kullanılabilen bir teknolojidir. 
Dağıtımda en önemli sorun ise, olası elektrik iletim 
/ dağıtımda yapılan manevralardır. Manevralar 
elektrik enerji hattını ve dolaysıyla iletişim hattını 
değiştirdiğinden, kendi kendini onaran haberleşme 
altyapılarına gerek duyacaktır. Geniş bantlı yapılarda 
bu maliyetli bir çözüm haline gelmekte veya hiç 
uygulanmamaktadır.

Yapılan pek çok deneme bu nedenle başarısız 
olmuştur.

İç Ortam Geniş Bantlı çözümler:

Geniş bantlı çözümler yüksek frekanslarda çalışmak-
tadır, genel olarak 2 – 250 MHz aralığında, iletişim 
hızı ise 100 Mbps ve üzerinde gerçekleşmektedir. 
Kullanılan teknolojiye bağlı olarak, ya geniş spektrum 
kullanılır veya bir den fazla dar bantlı kanalı ekleyerek 
yeni bir iletişim kanalı sunulur.

Kısa mesafeler ve iletişim yapısı bakımından genelde 
ev içinde, internet, ses ve görüntü sistemleri v.b. için 
kullanılmıştır. Elektrik üzerinden Ethernet olarak pek 
çok marka prize takılabilen çözümler sunulmuştur. 
Pazar standardı haline gelen “X10” gibi ürünleri 
örnek olarak verebiliriz. Prizlerden ya oda içinde 
kablosuz bir adaptör veya kısa metrajlı bir Ethernet 
kablo ile veri bağlantısı sağlanmaktadır. Bir dönem 
benzer cihazlar marketlerde satıldığını dahi görmüş-
tük. Kullanılan en yaygın protokoller ise;

• Home Plug AV; 20 – 60 Mbps hız sağlayan ve IEEE 
1901 ile standartlaştırılmıştır.

• Powerline AV; 90 – 200 Mbps arası hız sunmakta-
dır. Aynı HomePlug AV gibi IEEE 1901 ile uyumlu-
dur.

Bunun dışında da değişik standartlar ve iş birlikleri 
görülmektedir.

Harici Geniş Bantlı çözümler:

Aynı iç ortam gibi davranır. Çift yönlü iletişime daya-
nır ve ağırlıklı orta gerilim hatları üzerinde çalışmak 
için tasarlanmıştır. Temel amacı istasyonlar arasında 
bir iletişim kanalı kurmak üzerine dayanan çözüm, 
haberleşmenin devamlılığını (elektrik kesintilerinde 
PLC işareti taşınamaz !) sağlamak için yedeklemek 
amacıyla WiFi v.b. kablosuz ve lisanssız uygulamalar 
ile çalıştırılmaktadır. 

Modern geniş bantlı çözümler frekans atlamalı 
geniş spektrum kullanarak hava bulunan lisanssız 
frekanslarla girişim yaşamamak için kullanmakta-
dır. Standartlar bakımından OPERA yaygın olarak 
Avrupa da görülürken, Kuzey Amerika da ise yerel 
uygulamalar ve elektrik dağıtım içinde sayaç okuma 
ve yük yönetimi için görülmektedir.

Net bir standart (IEEE P1901 ve ITU G.9960) 
yayınlanmış olmasına karşın, halen pek çok geniş 
bantlı PLC uygulamalar marka bazlı oluyor ve ortak 
çalıştırma olanağı sağlanamamaktadır. Modemlerin 
boyutları da henüz sayaç içine eklenebilecek kadar 
küçülemedi. Gelecek günlerde bunun çözüleceği, 
ortak modem ve ortak çalışabilirliğin sağlanması 
için çalışmalar devam etmektedir. Tercih bu nedenle 
ağırlıkla dar bantlı uygulamalarda kalmaktadır.

İletişim hızlarının karşılaştırılması

Dar bantlı PLC uygulamaları bakımından klasik 
S-FSK ve OFDM arasında bir hız karşılaştırması ya-
pılmak istenirse, nasıl bir görüntü ortaya çıkar? G3-
PLC Alliance tarafından ERDF (Fransa) da yapılan 
saha uygulamaları sırasında ilginç bir tablo oluştu.

S-FSK 1.2 ve 2.4 kbps (IEC61334) ile 3300 byte 
boyutundaki bir sayaç okuma bilgisi iletimi sırasıyla 
56 ve 28 saniye süre alırken, OFDM (maks. 34 kbps 
/ ITU G.990x) ile aynı veri paketi 4 saniye sürmüştür. 
Bu sonuç bile OFDM teknolojisinin ne kadar önemli 
bir gelişme sağladığını ortaya koymaktadır.

Gökhan YANMAZ
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Enerji haberleşme çözümleri için eski bir dost;
Enerji Hattı Haberleşmesi

(Power Line Communication - PLC)

Uygulama alanları

Dar bantlı PLC en yaygın olarak kullanılan alanlar 
günümüz bakımından Şebeke Varlık Yönetimi, 
Sayaç Yönetimi, Ev içi enerji çözümleri ve yönetimi, 
elektrikli araç şarj istasyonları, ticari ve kamu hizmeti 
amaçlı aydınlatma çözümleri ve otomasyon uygula-
malarında görülmektedir.

Haberleşme için başka bir operatöre gerek olmama-
sı ve var olan bir medyadan yeniden yararlanılması, 
PLC teknolojisinin en büyük avantajı halindedir.

PLC den yararlanarak Enerji Dağıtım da yaygın 
olarak görülen uygulamalar ise:

• Orta gerilim hattı üzerinden veri haberleşmesi 
(kontrol, gözetim ve müdahale amaçlı)

• Hem Orta Gerilim hem de Alçak Gerilimde hat 
değerlerinin algılanması ve olası arıza kaynaklarının 
en az hata ile gösterilmesi veya fark edilmesi

• Kayıp – Kaçak tespiti

• Sorunlu ve kullanım ömrünü dolduran cihazların 
algılanması

• Yoğun sayaç okunması (15 dk ve kısa süreler için)

• Elektrikli araçların şarj edilmesi ve sistemin kont-
rolü

• Dağınık enerji üretim ve yenilenebilir kaynakların 
uzaktan yönetimi

• Ev içi şebekenin yönetimi

Tek başına PLC yeterli mi?

PLC, elektrik hattındaki gürültü eşik değerlerine 
duyarlı olması ve iletilen sinyalin zayıflaması, 
tekrarlanmasıyla da bozulması nedeniyle uçtan 
uca uygulanamaz. Özellikle kısa mesafelerde, alçak 
gerilim şebekesinde veya orta gerilim seviyesinde 
birbirine yakın dağıtım merkezleri veya trafo merkez-
leri arasında kullanılabilir.

Sahadan alınan verilen birbiriyle toplanarak büyüdü-
ğünü de dikkate alınırsa, oluşan yeni bilgi paketinin 
daha hızlı ve yüksek kapasiteli bir iletişim ortamı 
üzerinden kontrol merkezine ulaştırılması kaçınıl-
mazdır. Tercihlere bu fiber optik, hücresel 3 G veya 
4 G şebekesi, kim ülkelerde Mikrodalgalı Telekom 
hatları da kullanılmaktadır. Verinin yeni iletişim 
ortamına aktarılması genelde Veri Çoklayıcılarda 
(Data Concentrator) gerçeklenir veya elektrik / optik 
dönüştürücülerle sağlanır.

S-FSK modülasyonlu uygulamalarda bir önceki nesil 
PLC ile elde edilen kısır uygulama alanları, yeni geliş-
tirilen OFDM modülasyonu ile günümüzde aşılabil-

miş ve daha yaygın kullanım alanlarına ulaşmaktadır 
(hem PRIME hem de G3 de 10’ar milyon uç noktalı 
saha faaliyetleri görülüyor).

Mobil şebekeden (hücresel 3 / 4 G ve/ veya RF) 
özellikle uzak ve kırsal alanlarda vazgeçilemez, ancak 
yoğun yerleşimlerdeki kapasite sorunları hızlı, etkin 
ve düşük maliyetli aşılabilmesi PLC ile sağlanabilir.

Türkiye de uygulaması olur mu?

Değişik sahalarda uygulamalar yapılmış ve tatmin 
edici çözümler görülmediği bilinen bir gerçektir. 
Bugüne kadar kullanılan PLC uygulamalarının 
neredeyse tamamına yakını (belki de tamamı) S-FSK 
ile yapıldığı, uygulanan sahalarda ise gürültü kaynağı 
olan sanayi tesislerinin v.b. bulunması, özellikle 
yabancı sayaç markalarının yeterli teknik destek 
verememesi gibi gerekçelerle, başarısız sonuçları 
elde edildiği görüldü.

Diğer bir sıkıntı ise kullanılan ortamın evlerimize gi-
ren fiziksel ELEKTRİK KABLO olmasına karşın, BTK 
tarafından uygulanmak istenen LİSANS GEREKSİNİ-
Mİ dir. Kurulması istenen sistemin tamamen dağıtım 
şirketlerinin içyapılarına yönelik, şebekenin daha iyi 
ve kaliteli yönetmesi amaçlanırken, elektrik dağıtım 
şirketleri, hizmetlerini kullanıcılarına satan mobil ve 
telekom operatörleriyle aynı kefeye konulmaktadır.

Elde edilecek katma değerin ve ülke çıkarına sağladı-
ğı yararın yeninden irdelenerek, dağıtım firmalarına 
bedelsiz olarak PLC kullanma olanağının sağlanması 
günümüzün bir gerekliliğidir. PLC nin uygulandığı 
pek çok ülkede lisans alınmazken (Italya, Fransa, 
İspanya, Büyük Britanya v.b.), Türkiye de ise bunun 
talep edilmesi yanlış bir uygulama olacaktır. Kaldı 
ki fiili olarak TEİAŞ kendi OPGW (optik topraklama 
kablosu) ve PLC yapısı üzerinden, yine kendi bünye-
sine hizmet eden ses ve veri taşımaktadır. Dağıtım 
şirketleri karşılaştırmada benzer amaçla ağırlıkla 
işletme ve kontrol verilerini iletecektir.

Hizmet kalitesi için PLC

PLC hizmet kalitesini arttıracağı, iletişim maliyet-
lerini düşüreceği ve kesinti sürelerinin, arızalarının 
tespit edilmesi v.b. hızlandıracağını, yurtdışında 
yapılan örneklerden görülmektedir. Benzer bir or-
tamı Türkiye genelinde de sağlanması için, neden 
geleceğe bir pencere açmış olmayalım?

Kaynakça:

> g3-Plc Allıance (http://www.g3-plc.com/)
> Prıme Plc Allıance (http://www.prıme-allıance.
org/)
> Itu (http://www.ıtu.ınt/)
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Ozan GÜLTEKİN / ABB / Pazarlama Uzmanı

Alçak Gerilim Ürünleri - Kontrol Ürünleri

Blok Kontaktör Seçiminde 
Dikkat Edilmesi Gereken
Parametreler

1. Kutup sayısı

Blok kontaktörler genellikle 3 kutuplu veya 4 kutuplu olarak üretilirler. (Özel tipteki tesisat veya bara tipi 
kontaktörler haricinde) Yükün faz sayısına göre kontaktör seçilir. Eğer nötr kesmeli bir kontaktör isteni-
yorsa tercih 4 kutuplu kontaktör olmalıdır. Tek fazlı bir yükü kontaktör ile besleyeceksek uygun akımda 
ürünü belirledikten sonra kontaktörün daha uzun ömürlü olması için ana kontakların 3 veya 4 fazını da 
enerji dolaştıracak şekilde besleme yapılmalıdır. 

2. Ana kontaklardan geçirilecek güç (kW) ve akım (Ie)

Kullanılacak yükün akımına veya gücüne göre uygun kontaktör belirlenmelidir. Eğer yükün akımı kon-
taktörün taşıyabileceği akımından büyükse kontaktör zamanla aşınacak ve kontakları yapışacaktır. Bu 
durum da yük için tehlikeli sonuçlar doğuracaktır.

3. Bobin gerilimi

Bobine uygulanan kumanda gerilimidir. Ana kontakların besleme gerilimiyle karıştırılmamalıdır. 
Ana kontakların beslemesi ile bobin beslemesi birbirinden farklı olabilir. (Örneğin: Ana kontaklar 
400 VAC, bobin beslemesi 24 VDC) Bobin enerjilendiğinde oluşan manyetik alan ana kontakların 
konumunu değiştirir. Bobine gereğinden fazla bir gerilim uygulanırsa bobin yanar; eğer olması 
gerekenden az bir gerilim uygulanırsa da yeterli enerji sağlanamadığı için ya kontaklar çok kısa 
sürede sürekli titreşimli bir çek-bırak yapar ya da hiç çekmez.

4. Uygulama (Kullanım kategorileri)

Yükün karakteristiği kontaktör seçiminde oldukça önemlidir. Kontaktörlerin kullanım kategorileri 
IEC 60947-4-1 standardında verilmiştir. Öncelikle kontaktörün hangi uygulamada kullanılacağı 
bilinmeli ve bu yükün özelliklerine göre uygun kontaktör belirlenmelidir.

Sistemlerimizde kullanacağımız 
kontaktörlerin verimli ve uzun sü-
reli çalışabilmesi için bazı teknik 
parametrelere özellikle dikkat 
edilmelidir. Şebekenin ve yükün 
gereksinimlerine göre doğru ürün 
seçimi yapmak daha sonradan 
yaşanabilecek mekanik ve elekt-
riksel arızaların önüne geçer. 
Üretici kataloglarında da yer alan 
bu parametreleri maddeler halin-
de şu şekilde detaylandırabiliriz:
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Örneğin motor devreleri kalkış anında demeraj 
akımı çektiğinden kontaktör, kapama sırasında 
nominal akımın katları şeklinde oluşan akımları 
taşımak zorundadır. Bu nedenle asenkron motor 
anahtarlamasında kullanılacak bir kontaktör AC-3 
akım sınıfına göre seçilmelidir. Eğer ürün resistif 
özellikli bir ısıtıcı devresinde kullanılacaksa AC-1 
akım sınıfına göre seçilmelidir. Aydınlatma dev-
relerinde kullanılacaksa AC-5 kullanım sınıfı göz 
önünde bulundurulmalıdır gibi.

5. Dahili yardımcı kontak sayısı

Kontaktörlerin üzerinde kontaktör ana kontakla-
rıyla beraber senkronize çalışan dahili yardımcı 
kontaklar bulunur. Bu kontaklar kontaktörün ana 
kontaklarının açık ya da kapalı bilgisinin alın-
masını sağlar. Bu yardımcı kontaklar 1NA, 1NK, 
1NA+1NK...vs.. şeklinde kontaktörler üzerinde 
dahili olarak bulunabilir. Projenin ihtiyacına göre 
uygun yardımcı kontaklı kontaktör belirlenme-
lidir. Ayrıca yardımcı kontaklar harici olarak da 
kontaktör üzerine takılabilir. Burada da dikkat 
edilecek husus bir kontaktör üzerine veya yanına 
maksimum kaç adet yardımcı kontak eklenebile-
ceğidir.

6. Aksesuar seçeneği

Aksesuarlar sadece yardımcı kontak ile sınırlı de-
ğildir. İhtiyaca göre mekanik kilit, zaman rölesi, 
varistör, terminal koruyucu, terminal genişletici, 
bağlantı baraları..vs.. gibi aksesuarlar da mevcut-
tur. Ürüne ne kadar fazla aksesuar eklenebilirse 
kullanıcı bir o kadar fazla opsiyon sahibi olur ve 
ürünün kabiliyeti o derece arttırılabilir. Kullanı-
lacak aksesuarların seçilen kontaktörle uyumlu 
olması gerekmektedir.

7. Boyut

Şalt malzemelerin boyutları günden güne 
kompakt hale getirilmektedir. Bir ürünün boyutu 
kablo girişinde sıkıntı yaşanmadığı takdirde ne 
kadar küçük olursa kullanıcı için o kadar iyidir. 
Ürünün boyutu küçüldükçe kullanılan panonun 
boyutları küçülecek ve kablo, kablo kanalı gibi 
sarf malzemenin uzunlukları da azalacaktır. 
Dolayısıyla maliyet azalacaktır. Ayrıca yukarıda 
saydığım aksesuarlar ürün üzerine veya yanına 
eklendiğinde malzemenin boyutlarında mümkün 
olduğunca artışa sebep olmamalıdır.

8. Montaj

Kontaktörlerin genellikle düşük güçlü olanları Din 
Rayına montaja müsait olur. Taban sacı mon-
tajlı modellerde ise montaj ve kablo bağlantısı 

sırasında vidalar ürün üzerinde belirtilen tork 
değerlerine göre sıkılmalıdır. Aksi halde ürünler 
garanti kapsamından çıkabilir. Ayrıca kontak-
törlerin kataloglarında hangi montaj açılarıyla 
panoya yerleştirileceği bilgileri bulunmaktadır. 
Eğer 90°C, baş aşağı ya da baş yukarı montaj ya-
pılması gerekiyorsa tasarım sırasında ürünün bu 
montaj şekillerine uygunluğu kontrol edilmelidir.

9. Bağlantı tipi

Kontaktörler bağlantı tiplerine göre vidalı ve yaylı 
olarak üretilebilirler. Kablo girişi sırasında vidalı 
modelleri tornavida ile sıkmak, yaylı modelleri ise 
yaylı klemenslerde olduğu gibi sıkmadan montaj 
yapabilmek mümkün olur. Eğer seri üretim 
yapılması gerekiyor ve montaj süresi kritik önem 
taşıyorsa yaylı modeller tercih edilebilir.

10. DC’de kullanım

Normalde ana kontakları AC besleme yapılabilen 
bir kontaktör belli bir gerilime kadar DC’de de 
beslenebilir. (kontaktör tipine ve markaya göre 
değişkenlik gösterebilir) Ana kontaklar DC ile 
beslenecekse kontaktörün hangi montaj şeklin-
de, istenen gerilimde, kaç amper DC’yi taşıyabile-
ceği kataloglarından kontrol edilmelidir. Örneğin 
AF09 kontaktörün bir kontağından DC-1 kullanım 
kategorisinde 72VDC’de 10A geçirilebilir.

11. Standartlar ve sertifikalar

Kontaktörlerin hangi standartları sağladığı 
ve hangi sertifikalara sahip olduğu oldukça 
önemlidir. Özellikle UL standardına uyumlu bir 
kontaktör farklı teknik özelliklere sahip olabilir. 
Bir ürün hem IEC hem de UL standartlarına da 
sahip olabilir. UL’de teknik özellikler ve nominal 
değerler IEC’ye göre oldukça farklılık gösterebilir. 
Global ve lokal sertifikalara sahip bir kontaktör 
serisi de ithalat-ihracat operasyonlarınızda işleri-
nizi kolaylaştırır. 

12. Nominal çalışma gerilimi (Ue), Delinme 
Gerilimi (Ui), Darbe Gerilimi (Uimp)

Nominal çalışma gerilimi kontaktörün nominalde 
maksimum kaç voltta beslenebileceğini gösterir. 
3 faz uygulamada faz-faz arası gerilimdir. Delin-
me gerilimi dielektrik tesler ve kaçak mesafesi 
için referans bir gerilimdir. Darbe gerilimi ise 
kısa süreli darbelere bozulmadan dayanabilecek 
maksimum gerilim değerini gösterir. Kontaktör 
tipine göre bu değerler faklılık gösterebilmekte-
dir. Üretici kataloglarında bu değerler belirtilmiş-
tir.



60

13. Kısa devre dayanım kapasitesi (Icw)

Belli bir ortam sıcaklığında, kontaklar kapalı ve 
soğuk durumdayken herhangi bir kısa devre 
oluşması durumunda kontaktörün kontaklarının 
kısa devrenin süresine göre maksimum kaç am-
peri taşıyabileceğini gösteren değerdir. Örneğin 
40°C ortam sıcaklığında ABB AF12 kontaktör 
1sn. boyunca 300A’e, 10sn. boyunca da 150A’e 
dayanabilir.

14. Kutuplardaki ısı yayılımı

Nominal çalışmada ana kontakların tek birinden 
yayılan ısının watt cinsinden değeridir. Soğutma 
ve havalandırma hesapları yapılırken bu değerlere 
göz atılması gerekebilir.

15. Elektriksel açma kapama döngüsü

Kontaktör döngüsü kontakların bir kapama ve 
bir açma işlemi demektir. Kontaktörler üzerinden 
akım geçtikçe ısınacağından saatte yapacağı 
açma kapama sayısının belli bir sınırı vardır. Bu 
değerin üzerindeki açma kapamalar kontaktörün 
ömrünü kısaltır ve arızalanmasına sebep olur. 
Örneğin ABB AF16 kontaktör AC-3 uygulamada 
saatte 1200 çek-bırak yapabilir.

16. Maksimum çalışma ve depolama sıcaklığı

Kontaktörün enerji altında maksimum sıcaklığı ve 
depolama anındaki maksimum sıcaklığı birbirin-
den farklıdır. Bu değerlerin göz önünde bulundu-
rulması ve aşılmaması gerekmektedir.

17. Maksimum çalışma yüksekliği

Maksimum çalışma yüksekliğine kadar kontak-
törler herhangi bir güç düşümüne uğramadan 
katalog değerlerini sağlarlar. Bu yüksekliğin 
üzerindeki uygulamalarda güç düşümü hesapları 
mutlaka yapılıp uygun kontaktör belirlenmelidir.

18. Elektriksel ve mekanik ömür

Elektriksel ömür yüklü durumda kontaktörün 
yapabileceği kapama-açma döngüsü sayısıdır. 
Çalışma akımı, çalışma gerilimi ve kullanım 
kategorisine göre değişiklik gösterir. Örneğin 
25A bir kontaktör üzerinden tam 25 değil de 20A 
geçirilmesi kontaktör elektriksel ömrünü uzata-
caktır. Enerjisiz halde yapabileceği kapama-açma 
döngüsü sayısına da mekanik ömür denir.

11. Standartlar ve sertifikalar

Kontaktörlerin hangi standartları sağladığı ve 
hangi sertifikalara sahip olduğu oldukça önemli-
dir. Özellikle UL standardına uyumlu bir kontaktör 

farklı teknik özelliklere sahip olabilir. Bir ürün hem 
IEC hem de UL standartlarına da sahip olabilir. 
UL’de teknik özellikler ve nominal değerler IEC’ye 
göre oldukça farklılık gösterebilir. Global ve lokal 
sertifikalara sahip bir kontaktör serisi de ithalat-
ihracat operasyonlarınızda işlerinizi kolaylaştırır. 

12. Nominal çalışma gerilimi (Ue), Delinme 
Gerilimi (Ui), Darbe Gerilimi (Uimp)

Nominal çalışma gerilimi kontaktörün nominalde 
maksimum kaç voltta beslenebileceğini gösterir. 
3 faz uygulamada faz-faz arası gerilimdir. Delin-
me gerilimi dielektrik tesler ve kaçak mesafesi 
için referans bir gerilimdir. Darbe gerilimi ise 
kısa süreli darbelere bozulmadan dayanabilecek 
maksimum gerilim değerini gösterir. Kontaktör 
tipine göre bu değerler faklılık gösterebilmektedir. 
Üretici kataloglarında bu değerler belirtilmiştir.

13. Kısa devre dayanım kapasitesi (Icw)

Belli bir ortam sıcaklığında, kontaklar kapalı ve 
soğuk durumdayken herhangi bir kısa devre 
oluşması durumunda kontaktörün kontaklarının 
kısa devrenin süresine göre maksimum kaç am-
peri taşıyabileceğini gösteren değerdir. Örneğin 
40°C ortam sıcaklığında ABB AF12 kontaktör 
1sn. boyunca 300A’e, 10sn. boyunca da 150A’e 
dayanabilir.

14. Kutuplardaki ısı yayılımı

Nominal çalışmada ana kontakların tek birinden 
yayılan ısının watt cinsinden değeridir. Soğutma 
ve havalandırma hesapları yapılırken bu değerlere 
göz atılması gerekebilir.

15. Elektriksel açma kapama döngüsü

Kontaktör döngüsü kontakların bir kapama ve 
bir açma işlemi demektir. Kontaktörler üzerinden 
akım geçtikçe ısınacağından saatte yapacağı 
açma kapama sayısının belli bir sınırı vardır. Bu 
değerin üzerindeki açma kapamalar kontaktörün 
ömrünü kısaltır ve arızalanmasına sebep olur. 
Örneğin ABB AF16 kontaktör AC-3 uygulamada 
saatte 1200 çek-bırak yapabilir.

16. Maksimum çalışma ve depolama sıcaklığı

Kontaktörün enerji altında maksimum sıcaklığı ve 
depolama anındaki maksimum sıcaklığı birbirin-
den farklıdır. Bu değerlerin göz önünde bulundu-
rulması ve aşılmaması gerekmektedir.

Ozan GÜLTEKİN / ABB / Pazarlama Uzmanı

Alçak Gerilim Ürünleri - Kontrol Ürünleri



61

Blok Kontaktör Seçiminde
Dikkat Edilmesi Gereken

Parametreler

17. Maksimum çalışma yüksekliği

Maksimum çalışma yüksekliğine kadar kontak-
törler herhangi bir güç düşümüne uğramadan 
katalog değerlerini sağlarlar. Bu yüksekliğin 
üzerindeki uygulamalarda güç düşümü hesapları 
mutlaka yapılıp uygun kontaktör belirlenmelidir.

18. Elektriksel ve mekanik ömür

Elektriksel ömür yüklü durumda kontaktörün 
yapabileceği kapama-açma döngüsü sayısıdır. 
Çalışma akımı, çalışma gerilimi ve kullanım 
kategorisine göre değişiklik gösterir. Örneğin 
25A bir kontaktör üzerinden tam 25 değil de 20A 
geçirilmesi kontaktör elektriksel ömrünü uzata-
caktır. Enerjisiz halde yapabileceği kapama-açma 
döngüsü sayısına da mekanik ömür denir.

19. Şok dayanımı ve titreşim dayanımı

Şok dayanımı araçlar, vinçler, gemi içi uygula-
malar, plug-in ekipmanlar için belirlenmiş bir de-
ğerdir. Belirtilen “g” değerlerini kontaklar konum 
değiştirmeden taşıyor olmalıdır. 

Titreşim dayanımında ise raçlar, botlar ve diğer 
ulaşım araçları için belirtilen titreşim genliğinde 
ve frekansta cihazlar çalışır durumda kalmaya 
devam etmelidir. Özellikle demiryolu gibi uygula-
malarda bu değerlerin yüksek olması istenir.

20. Bobin çalışma limitleri

Nominal kontrol besleme geriliminin üst ve alt 
sınırlarıdır. Bir bobinin tanımlanan sıcaklıkta kata-
log değerinde verilen gerilim değerinin belli üst ve 
alt tolerans değerleri vardır. Bu değerler arasında 
bobin enerjilendirilirse kontaktör mutlaka çekme-
lidir. Örneğin normalde 100..250 VAC/DC çalışan 
bir AF kontaktör 60°C’de 0.85 x Uc min...1.1 x 
Uc max toleransa sahiptir. Bu da demek oluyor 
ki 85V...275V arası bir herhangi bir kumanda 
gerilimi uygulandığında kontaklar çekecektir. 

21. Bobin tüketim değerleri

Bobinler çekme anında ve tutma anında enerji 
tüketirler. Bu tüketilen enerji ne kadar az olursa 
enerji tasarrufu yapmak mümkün olabilir. Hatta 
çekme ve tutma anındaki tüketimleri yeterince 
düşük olursa PLC outputundan kontaktörü her-
hangi bir PLC röle kullanmadan direkt çektirmek 
bile mümkün olabilir. AFZ serisi kontaktörler bu 
tiptedir.  

22. Çekme süreleri

Bobin enerjilendikten sonra kontaklar tam kapa-
nana kadar geçen süredir. Bu sürenin mümkün 
olduğunca kısa olması tercih edilir.

Kontaktörler kendi başlarına koruma yapan 
elemanlar olmadığı için aşırı akım korumasında 
kullanılan devre kesici, sigorta gibi elemanların 
doğru ayarlanmaması da ana kontakların ve 
bobininin zarar görmesine sebebiyet verecektir. 
Bir devrede kullanılan tüm ekipmanlar birbiri 
ile koordineli çalışmalıdır. Bu koordinasyonun 
doğru yapılabilmesi için kullanıcılar azami dikkat 
göstermeli ve henüz proje aşamasındayken 
üretici kataloglarındaki teknik veriler ışığında ürün 
seçimi yapmalıdır.
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“Babana bile güvenme” diye bir hikâye vardır. Bize küçüklüğümüzden beri bu 
sevimsiz Musevi hikâyesini anlattılar ve babaya bile güvenilmeyeceğini öğütlediler. 
Peki, o zaman kime güveneceğiz. Tüm yaşamımızı hiçbir kimseye güvenmeden, 
herkesten kuşku duyarak aldatılma korkusu içinde titreyerek mi geçireceğiz. 
Sürekli kuşku içinde yaşayan bir insanı düşününüz. Çevresindeki hiç bir şeye inanmıyor, hiçbir 
insana güvenmiyor, yapılan her öneriye kuşku ile bakıyor ve aldatılmak korkusunu içinden hiç ata-
mıyor. Bu insan ne herhangi bir girişimde bulunabilir, ne insanlarla sıcak bir ilişki kurabilir ne de 
yaptığı işlerle başarıya ulaşabilir. Güvenmesini bilmeyen insan korkak olur. Korku ise bir hastalık-
tır. Yaşam zevkini azaltır. Korkak insan yaşamını kararsız, sıkıntılı, kuşkulu, doyumsuz ve başarısız 
geçirir. Yaşamdan tam zevk alamadığı için yaşamı sorunlarla dolu gibi görür. Yaşamın yaşanacak, 
zevk alınacak, sevilecek, deneyimlenecek yönlerini göremez. Yaşamın güzelliklerini, doğanın renk-
lerini, insanların zenginliğini, sevginin içtenliğini, yaşamın coşkusunu yakalayamaz.

Dünya çok hızlı değişiyor. Yaşam sürekli bir hareket ve değişim halinde.

Bu değişime uyabilenler, yenilikleri kabul edenler aktif, etkili ve başarılı oluyorlar. Yenilikleri kabul 
etmeyenler ise geçmişte yaşıyorlar. Tutucu, durgun ve başarısız kalıyorlar.   
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Üniversiteyi bitirdiğimiz yıl sınıfta 50 kişi civarın-
daydık. Herkes kendi hayallerine göre bir iş aramaya 
başladı. Herkes başkasının hayalleri değil kendi 
hayallerine göre tek tip olmayan bir yaşam kurmaya 
çalıştığı için karakter ayrılıkları hemen hissedildi. Bir 
bölümü “Ben yaşamdan korkarım iyi bir şirket bulup 
emekli oluncaya kadar orada çalışacağım” diyordu. 
Bir diğer bölüm “Ben özel şirketlere güvenemem mut-
laka devlette bir iş bulacağım” diyordu. Bir bölümü ise 
“Ben kısmetimi ticarette arayacağım” dedi. O zaman-
lar bugünkü gibi üniversite mezunlarından oluşan 

yüz binlerce kişilik bir işsiz ordusu yoktu. Her birimiz 
kendi isteklerimize göre süratle iş bulduk. Nereyi 
seçerse seçsin yeniliklere açık olanlar hızlı ilerledi. 
Daha zevkli ve daha coşkulu yaşadı. Yeniliklerden 
korkanlar daima kendilerinden de korktular. Kendile-
rine güvenemedikleri için önlerine gelen yeni fırsatları 
yakalayamadılar. Yenilik için bir arayışa girmediler. 
Onlar yeniliklere hep uzak kalsalar bile yaşam koşulla-
rı onları kendi hallerine bırakmadı. Çünkü dünya hızla 
değişiyordu. Onlar bu değişime hazır olmadıkları için 
değişimin dışında yani dünyanın gerisinde kalıyorlar-
dı. Yıllarca sonra baktım; dev bir holdingi başarıdan 
başarıya koşturan, Anadolu’nun bir küçük kasabasın-
da mal müdürü olarak kalan, dünyanın elli ülkesi ile iş 
yapıp ihracat rekortmeni olan, babadan kalma küçük 
dükkânda hala aynı usullerle çalışan, banka genel 
müdürü olan, Sultanhamam’da klasik bir tüccarın 
muhasebecisi olarak kalan arkadaşların hepsi bizim 
sınıftan çıkmıştı.         

Yeniye istekli olmayanlar araştırmaya, geliştirmeye, 
bilgiye de istekli olmazlar. Gelişme, ilerleme, yeni-
leşme özgürlüklerini kendi elleriyle kısıtlarlar. Yeniyi 
yabancı ve riskli görürler. Yeni iyi de olabilir kötüde. 
Onu denemenin tek yolu yeniye istekli olmaktır. 
Ama yeni zordur. Görmek, öğrenmek, çalışmak, onu 
keşfetmek gerekir. Hâlbuki eski keşfedilmiştir, bilinir. 
Eğer çalışmaktan korkuyor, denemek için kendinize 
güvenmiyorsanız, açık veya gizli amacınız tembellik 
ise eskiyi korumaktan başka yolunuz yok demektir.

Hata yapmaktan korkanlar, yeniliklere kapılarını 
kapatırlar. Öğrenmenin, gelişmenin, ilerlemenin 
yolu hatadan korkmamaktır. Hatadan korkmayanlar, 
hataların sonuçlarına katlanıp çıkış yolunu bulacağına 
inananlar, hataları tekrarlamayıp ondan öğrendikleriy-
le gelişeceklerini umut edenler ve kendine güvenenler 
dünyaya ufuk ve kendilerine başarı yolu açan yürekli 
insanlardır.        

İnal Aydınoğlu kimdir?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir ekono-
mist ve işadamıdır. 1978 yılında başladığı gö-
nüllülük yolculuğunda bulduğu coşku, sevinç ve 
mutluluğu başka insanlarla paylaşma çabası için-
dedir. Bu amaçla gazete ve dergilerde yazılar yaz-
makta, televizyon programları yapmakta, kurslar, 
seminerler, konferanslar vermektedir. Marmara 
Üniversitesi ve bazı özel üniversitelerde lisans 
ve yüksek lisans programlarında öğretim görev-
lisidir. Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha 
İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci Üzerine, 
Yaşamın Anlamı Üzerine, Kadın Erkek Üzerine, 
Bilinçli Yaşam Üzerine, Özgür Yaşam Üzerine, 
Karşılıksız: “Bir Gönüllü Yolculuğu”, İçsel Yaşam 
Üzerine olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayın-
lanmış 10 kitabı bulunmaktadır.
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En son geldiğimiz yer Honningsvag’dan ayrıldıktan sonra, 29 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’de 
Tromso limanına yanaştık, gemimiz akşam saat 20.00’ ye kadar burada kalacaktı. Tromso gör-
düğümüz yerlerden farklı olarak tamamen bir şehir görünümünde, liman da şehirden yaklaşık 4 
km uzaklıkta, gemi tüm gün geçerli olmak üzere şehir merkezine bir servis otobüsü düzenlediğini 
önceden haber verdi. Büyükler (iki yaşından büyük çocuklar dahil) 15.90  / kişi olduğu söylenince, 
4 km uzaklığın fazla olmadığını düşünerek taksi ile gitmenin daha uygun olabileceğini düşündük. 

Norveç Fiyortları Gemi Gezisi - 2



Tromso, Kuzey Sami Dilinde ‘’Romssa’’, Troms eyaletinin içinde yer alan bir kuzey sami şehri, 
yaklaşık 72.000 nüfuslu ama üniversite öğrencileri ile birlikte 75.000 nüfusa ulaşıyormuş. En 
önemli özelliği ise, kış mevsiminde, Kasım-Mart ayları aralığında görünen kuzey ışıklarına (Aurora 
Borealis) tanık olunmakta, bu sebeple her zaman ziyaretçisi olan bir şehir. Gökyüzünde görülen, 
dünyanın manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan do-
ğal ışınlar, kutup ışıklarını oluşturuyor, mevsim ve zaman uygun olmadığı için biz tanık olamadık. 
Bunun yanı sıra Tromso’ da güneşin hiç batmadığını öğrendik, ufku yalayarak geçiyormuş. Burada 
gezilecek nereleri var derseniz, bunları saymak yerine, en iyisi gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerden 
bahsetmek daha iyi olacak. Rıhtıma çıkınca, merkeze gitmenin çaresine bakalım dedik, bir taksi ile 
şehir merkezine 25  karşılığında gittik. Şehir merkezi hemen denize yakın bir yer, bulunduğumuz 
yerden bakınca, Tromsdalen ile karşı tarafta bulunan Tromsoya adasını birbirine bağlayan
Cantilever Köprü’sünü görebiliyorsunuz. 1036 metre uzunluğunda, üzerinde, bisiklet, yürüme ve 
araba yolları bulunan bu köprünün 58 span’ı var. Nereden başlayalım sorusuna, öncelikle şehir 
merkezini dolaşalım dedik, ana alışveriş yeri olan Sorgata caddesi ve buna paralel caddeleri do-
laştık, bu caddelerde gözüme çarpan, adım başı kırtasiye, kitap mağazalarının bulunması, buna en 
çok da benim torun sevindi. Yine kendine uygun bir şeyler kaptı. 

Yazı ve Fotoğraflar
Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Bu arada, vakit biraz geçince, ayaküstü bir şeyler atıştıralım dedik, daha fazla yer yer görelim, va-
kit kaybetmeyelim diye yanımıza aldığımız sandviçlerimizi çıkarttık, tam yemeye koyulmuştuk ki, 
eşimin sandviçini bir martının kapması, bizleri hayli korkuttu, sonradan bayağı güldük ama asıl siz 
torunumun yiyeceğini arkamda saklanarak yemesini bir görmeliydiniz. Caddeleri dolaştıktan sonra 
yine şehir merkezinde, deniz kenarında bulunan Kutup Müzesi’ ni gezmeye gittik, Sami halkı ve 
kutup hayvanları hakkında çok güzel bilgiler edindik, içi doldurulmuş hayvanlar ile gemi hayatından 
örnekler sunan üç boyutlu görüntüler sanki o zamanlara gitmişsiniz de içinde yaşıyormuşsunuz, 
hissini veriyordu. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Kutup müzesinden çıktıktan sonra köprü üzerinden, yaklaşık 20 dakikamızı alan bir yürüyüşle, 1965 
de yapılmış şehrin simgesi, modern bir kilise olan Arktik Katedral’ ine geldik, içeri girmeden et-
rafından dolaşarak, (Fjellheisen-cable car) teleferikle Storsteinen dağı tepesine çıkacağımız yere 
doğru yürümeye başladık. Yolu bilmediğimiz için araba yolunu takip edince, kestirme yol yerine en 
uzak yoldan gittiğimiz için biraz zaman kaybetmiş, aynı zamanda havanın sıcak olmasından biraz 
da terlemiş olduk. Neyse olur böyle şeyler diyerek teleferik istasyonuna geldik. Cruise’dan da gelen 
gruplar olduğunu görünce, onlar daha tur otobüsünden çıkmaya başlamadan hemen biletlerimizi 
aldık. Yetişkin ücreti 170 NOK, çocuk 60 NOK, aile (2+2) ise 350 NOK, biz bir aile + bir yetişkin ala-
rak yaklaşık 65  ödedik. Sistemde iki adet teleferik olduğunu gördük, her yarım saatte bir karşılıklı 
hareket ettikleri için beklemek zorunda kalıyordunuz. Dört dakika süren yolculuk sonrası tepeye 
çıktığımızda, seyir terasından tüm şehrin ayaklar altında olduğunu gördük. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Manzara gerçekten çok güzeldi, gemimizin bulunduğu liman dahil her yeri görebiliyorduk, seyir 
terasında bulunan kafe sayesinde açık alanda oturarak, güzel bir yorgunluk atmış olduk. Bir saate 
yakın dinlendikten sonra tekrar teleferiğe bindik, geldiğimiz yoldan yavaş yavaş yürüyerek şehir 
merkezine geldik.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Artık gemi kalkış saati de gelmek üzereydi, biraz daha şehir merkezinde dolaştıktan sonra bir taksiye 
binerek, bu sefer sahil yolundan giderek terminale vardık. Daha önce şehir merkezine gelmek için 
tünellerden geçmiştik, şoföre sorduğumuzda her iki yolun da hemen hemen aynı uzaklıkta olduğunu 
belirtti, bizde anlayışla karşıladık.  
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Tromso’yu ailece beğendik diyebilirim, sakin, güzel bir yer. Çok büyük bir yer olmaması nedeniyle, 
rahatlıkla bir günde dolaşabilirsiniz, şehir merkezinde gördüğümüz şehir turu trenini de bu yüzden 
tercih etmedik. Akşam saat 20.00‘de limandan hareket eden gemimiz, ertesi günü yine denizde ge-
çirdikten sonra, 01 Temmuz Cumartesi günü Molde Fjord‘ta olacaktı.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Sabah saat 08.00‘de Molde rıhtımına yanaşan 
gemimiz, akşam saat 18.00’e kadar burada 
kalacaktı, hava gayet açık ve sıcaklık 16 de-
rece Celcius civarında olacaktı. Burada her 
hangi bir tura katılmayı düşünmüyorduk ama 
Molde çok küçük bir yer olduğu için akşama 
kadar vakit nasıl geçecekti, bir önceki akşam 
yemeğinde rehberimizle görüştüğümüzde 
hiç bir şey yapmıyorsanız en azından Atlan-
tik Road’a gidin önerisinde bulundu, nasıl 
gideceğimizi sorduğumuz da kendisinin de 
bilmediğini söyledi, iş yine başa kalıyordu. 
Biz bir bakalım diyerek kendisine iyi akşam-
lar dedik. Molde’de geçen zamanımızı anlat-
maya geçmeden kısaca burası hakkında bilgi 
vermekte fayda var. Molde, More og Romsdal 
eyaletinde, Fannfjord ve Moldefjord’u çevre-
leyen Romsdal bölgesinde yer almakta, çok 
kalabalık olmayan bir nüfusu, yaklaşık 25.000 
civarında ve 7700 km kıyı şeridine sahipmiş. 
Molde ve Kristiansund şehirleri arasındaki sa-
hil yolunun en tehlikeli yol olduğu bilinmekte, 
Atlantik Okyanusu kıyısında ki 8,3 km’lik yol 
keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı 
rüzgar nedeniyle çok tehlikeli bir yol olarak 
gösterilmekteymiş, biz de bu yola gitmeye 
karar verdik.
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Sabah gemiden acele etmeden, tüm turlar ayrıl-
dıktan sonra Molde’ye ayak bastık, limandan çıkar 
çıkmaz doğrudan şehire karışıyorsunuz, karşılıklı 
dükkanlar, mağazalar ve kafelerle dolu olan cad-
desini yavaş yavaş yürüyerek dolaşmaya başladık. 
Öncelikle Atlantik Road’a nasıl gideceğimizi öğren-
mek için Turizm ofisini öğrenelim dedik. Bize kart-
postallar ve spor giysilerin satıldığı bir mağazayı 
gösterdiler, önce inanamadık ama mağazadan içeri 
girince aynı zamanda turizm ofisi olarak da kulla-
nılan bir yere geldiğimizi görünce içimiz ferahladı, 
kasa başında duran iki genç kıza derdimizi anlat-
tık, bize güzel İngilizceleriyle, nasıl Atlantik Road’a 
gideceğimizi tarif ettiler. Cadde boyunca yürüdük 
ve biraz ileride deniz kenarına yakın otobüs du-
raklarının bulunduğu bir yere geldik. Bu arada bir 
durakta bekleyen birçok kişiyi görünce emin olmak 
için onlara da sorduk, onların da bizim gibi Atlantik 
Road’a gideceklerini öğrendik. Birazdan bizdeki Be-
lediye otobüslerine benzer bir tane geldi. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Şoföre, Norveç paramız bulunmadığını söyleyince, kredi kartı ile ödeme yaparak bilet alabileceği-
mizi belirtti, böylece viza kartımızı kullanarak gidiş dönüş biletimizi aldık. Çok güzel manzarası olan 
yerlerden geçerek, bir saat süren yolculuktan sonra Atlantik Road’a geldik, bir tane kafeteryası 
olan, çıplak bir tepesi, biraz ilerisinde benzin istasyonu olan ve de güzel bir karayolu köprü manza-
rası olan bir yer, yarım saat kadar oyalandıktan sonra, aynı otobüsle geri döndük. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Otobüsten dışarı baktığımızda görünen manzara hakikaten çok güzeldi, Norveç yaşantısından 
örnekler görebildik. Şehire gelince, ben bir de Norveç köy hayatının birebir kopyasını yaptıkları, 
Romsdal açık hava müzesini ve de Varen Seyir noktasını göreyim dedim, ama yolda güzergahı de-
ğiştirince bambaşka yerler gitmiş oldum. Yorgunluk da sarınca artık gitmekten vazgeçtim. Burası 
için söylenecek tek söz, sakin, tertemiz bir şehir, evler çok bakımlı, sanki yazlık bir yerdeymişsiniz 
hissini veriyor, insanlar çok yardımcı, ben Norveç’i sevdim. Şehir içine tekrar geri döndüğümde bi-
zimkileri mağazalar arasında dolaşırken buldum, biraz daha vakit geçirdikten sonra gemiye doğru 
dönüşümüze başladık. 
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02 Temmuz, Cumartesi sabahı, Helleyslt-Geiranger’de olacaktık, sabah yataktan kalkıp, balkondan 
baktığımda gemimiz fiyortun içinde yavaş yavaş ilerlemekteydi, saat 07.00’de Helleyslt’ye geldiği-
mizde, küçük bir koy olduğunu gördüm, gemiden baktığımda, arkası dağlarla çevrili, kıyıya dökü-
len bir çavlanın ve de üzerinde taş bir köprünün bulunduğu ilginç bir yer. Kıyıda da tek katlı birkaç 
bina var. Eski bir Viking limanı imiş. Gemimizin yanaşacağı bir iskele olmadığı için sahile çok yakın 
olarak gemimiz demirledi. Burada, Gerianger’e karayolundan gidecek tura katılan yolcuları bırak-
tık. Cruise, burası için ayrı bir tur düzenlemişti. Buralarda fiyortun içinden gitmek, bizler için daha 
keyifliydi, bir daha fiyortlara gelebilecek miydik? Bilemiyorum, bildiğim, Gerianger’e fiyortların 
içinden gitmek bizim için daha cazip olduğuydu. Saat 08.00 gibi Helleyslt’den ayrıldık. Yaklaşık 22 
km.’yi iki saatlik bir yolculuk sonrası geçerek, saat 10.00 gibi Geiranger‘e vardık. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Şansımıza, başka cruise gemisinin olmaması nedeni ile tek iskelesine yanaştık. İskele anladığım 
kadarı ile sonradan yapılmış, çünkü okuduğum gezginlerin çoğu cruise’ların genelde açıkta demir-
lediklerinden bahsediyordu. İskele birbirine yüzen şamandıralarla bağlı, elektrikli olarak çalışan, 
açıldığında Z şeklini almasından oluşmuş. Açıkçası, çok güzel düşünülmüş, şahsen benim çok 
hoşuma gitti. Fotoğraflara bakarsak, geminin karaya ne kadar yaklaştığını, bunun anlamı fiyortta 
su derinliğinin ne kadar fazla olduğunu bize gösteriyordu.
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Geiranger, UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınmış ve burası Lonely Planet tarafından 
İskandinavya’daki en güzel seyahat noktası olarak seçilmiş.16 km.lik kıvrımları, her iki taraftan 
akan şelaleleri ile gerçekten insanı büyülüyor, seyir boyunca sizi takip eden martılar da ayrı bir 
hava yaratıyor.
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Ne yalan söyleyeyim bizde buradan çok etkilendik, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamadık, her taraf-
tan akan sularla, muazzam yeşilliği, karavan kamplarıyla, doğal güzelliğiyle mükemmel bir yer. Bu 
arada aklıma geldi ya buralar bizim elimizde olsaydı? Ötesini hiç düşünemiyorum. Neyse, nerede 
kalmıştık, Cruise’un bulunduğu vadi iki ayrı yerden gözlemleniyor, Eagle Bend ve Flydalsjuvet seyir 
noktaları, buralara gitmek için hemen limanda bulunan turizm bürosundan tarifeli tur otobüslerine 
(Sightseeing Buses) bilet almanız yeterli. Bir saat 10 dakikalık tur için yetişkin 275 NOK, çocuk 
için ise 135 NOK ödemeniz gerekiyor. Her iki noktadan görülen manzara hakikaten çok güzeldi 
ama daha sonra karavan kampının hemen arkasından yürüyerek çıktığımız merdivenlerden de aynı 
manzarayı görebilir, üstelik çavlan boyunca yukarıya yürüdüğünüzde, merdivenler platformlarından 
da çok güzel görüntüler yakalayabilirsiniz. Burası rüya gibi bir yer, bu sebepten olsa ki fiyorttun 
kıyılarında birçok karavan kampına rastladık. Fiyorttun en uç noktası olan bu yerde, arabalı feribot 
iskelesi, güzel bir hotel, kafeler, hediyelik eşya satan mağazalar, karavanlar ve motosikletler burayı 
çok canlı tutuyor. İlgimi çeken diğer bir yer de yaşlılar için dinlenme yeri yazan bir bina, burada ne 
arıyor diye kendime sormadım değil, insan burada pek yaşlanamaz gibime geliyor. 
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Bu arada görülecek yerleri arasında Gerianger Kilisesini de belirtmek isterim. Ayrıca fiyort boyunca 
tepelerde çiftlik evlerinin olduğu, bunları görmek ve de 1500 metre yüksekliğinde Dalsnibba Dağı-
na da gitmek isteyenler olabilir ama biz denemeyi düşünmedik. Vaktimizi daha çok etrafta dola-
şarak geçirmek istedik. Bizim şansımıza önceden gelen başka cruise gemisinin olmaması sebebi 
ile gemimizin iskeleye bağlı olması, bu vesile ile öğle yemeğini de gemide yedikten sonra, biraz 
da dinlenmiş olarak gezimize devam edebildik. Evet, bir hayli civarda dolaştıktan sonra yağmurda 
hafiften atıştırmaya başlamıştı. Artık kalkış saatimiz yaklaşıyordu, bizde çok kalabalığa kalmadan 
yavaş yavaş gemimize dönerek, balkonumuzdan gelen yolcuları seyretmeye başladık. Akşam 
saat 18.00 gibi gemimiz Geiranger’ den ayrıldı, Balkondan martılarla hoşça vakit geçirerek, fiyort 
kıyılarını seyrederek ve en önemli şelalelerden Seven Sisters-Yedi Kızkardeşler şelalesinin önün-
den geçtik bu arada martıların gemimizi takip etmesiyle hoşça vakit geçirdik. Havanın soğumasıyla 
daha fazla balkonda kalamayarak içeri girdik, artık böylece Bergen yolculuğuna da başlamış olduk.
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Evet, yazımıza burada ara vermek gerekiyor, seyahatin son bölümünü gelecek dergimizde
anlatacağım, o zamana kadar sevgi ve sağlıcakla kalın...
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Reklam İndeksi
ABB Arka Kapak İçi

AE Arma-Elektropanç 5

Aktif Mühendislik 13

Alimar 17

BTS 7

EAE 11 - Arka Kapak

EEC Ön Kapak İçi - 23

Elektrikport 62 - 63

Erse Kablo 3

ETMD  8

Legrand 21

Mısırlıoğlu 10

UTC-Fire 1 

WIN  6

Yılkomer 19






