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Mobil İstasyonlar ve
Trafo Dağıtım Merkezleri

Tüm ürünlerimizi keşfetmek için web sitemizi ziyaret edin.

• 3,6 kV’dan 245 kV gerilim seviyelerine kadar çözümler
• 0,5 MVA’dan 50 MVA’ya kadar güç ihtiyacını karşılar
• Treyler, Platform, Vagon ve Gemi üstü seçenekler
• IEC 62271-200, IEC 60694 standartlarına uygun üretim
• Acil, geçici ve yeni servisler için hızlı ve ideal çözüm
• İmalat süreleri yeni TM imalatına oranla daha kısadır.

• SMK - Monoblok Beton Köşkler ve Trafo Merkezleri
• SPK - Prefabrik Beton Köşkler ve Trafo Merkezleri
• SCK - Sac Köşkler ve Trafo Merkezleri
• Müşteriye özel tasarımlar

Satılık ve Kiralık
Mobil Trafo Merkezleri

SCK / SMK / SPK Serisi
Trafo Dağıtım Merkezleri
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Değerli Dostlarımız

2017 yılının ikinci sayısında, ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak ETMD’den haberlerle, teknik yazılarla ve 
sosyal konulara değinen yazılarla sizlerle birlikteyiz.

25 Şubat 2015 tarihinde ETMD Olağan Genel Kurul’u düzenlendi ve 2017-2019 yılları arasında ETMD’yi 
yönetecek Yönetim Kurulu belirlendi. Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Mustafa 
CEMALOĞLU ETMD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Genel Kurul’la ilgili detaylı bilgileri dergimi-
zin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

16 – 19 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve bizim de destekçisi olduğumuz WIN Fuarında, 18 
Mart 2017 günü Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonu’nda 11:00-14:00 saatleri arasında BIM (Building Infor-
mation Modelling – Yapı Bilgi Modellemesi / Yapı Bilgi Sistemi) üzerine bir, konunun uzmanlarının konuş-
macı olarak katılımda bulunacağı bir Panel gerçekleştireceğiz. Panelin Moderatörleri ITU Elektrik Elektronik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker ile YTU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip CANSEVER.

2015 yılında gerçekleştirdiğimiz ETMD Futbol Ligi’nin ikincisini bu yıl düzenliyoruz. 25 Mart’ta başlayacak Lig, 
06 Mayıs günü final maçıyla sonlanacak. Seyrantepe Mahallesi – 700. Yıl Park Arena Halı Sahasında 7 hafta 
süresince Cumartesi günleri düzenlenecek turnuvanın sektörümüzdeki firmalar arasındaki ilişkileri daha da 
güçlendireceğini düşünmekteyiz.

Zaman zaman enerji üzerine yazdığı yazılarıyla dergimize katkıda bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Tahsin 
Yüksel ARMAĞAN, bu sayımızda da “Enerji Verimliliği İçin Ülkemizde Bölgesel Isıtma Yapışabilir mi?” başlıklı 
ve son zamanlarda aramıza katılan aynı zamanda yeni dönemde ETMD Yönetim Kurulu Üyesi olan YTU Elekt-
rik Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Engin AYÇİÇEK “Doğru Kontaktör Seçimi Nasıl Yapılır?” 
başlıklı yazılarıyla sizlerle birlikte.

Bu sayımızdaki diğer teknik yazılarımız ise; 

EEC’den İlker CANBAZ’ın kaleme aldığı “Konut Tipi Duman Alarm Cihazları”,

Aktif Mühendislik’ten Harun Öndül’ün yazdığı “TN-S Sistem Ve Kaçak Akım Monitörleri”,

Makyol’dan Beyti DURMAZ’ın kaleme aldığı “Elektrik Taşeronları İçin İhale Süreçlerini Anlamak”

Sedat MISIR’ın tarafından yazılan “İletim Hatlarında Diferansiyel Koruma”,

Wago’dan gelen üç yazı “Bina Otomasyonunda DALI Aydınlatma”, “IO Link Hakkında Bilmeniz Gereken 6 
Bilgi” ile “PLClerin Siber Saldırılardan Korunması”

Ve Elektrikport’tan gelen üçyazı.  

Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU’nun, “Gönüllüğün Erdemi” başlıklı yazısını ve Gezi yazısı olarak 
da V. Tuncer ÖZEKLİ’nin “Norveç Fiyortları Gemi Gezisi” yazısının üçüncü bölümünü ve fotoğraflarını bu 
sayımızda bulabileceksiniz. 

İlkbahar ile birlikte güzel günler ve başarılı çalışmalar 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 19 yıldır size güven veriyoruz.

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

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

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde
Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

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



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



System pro E Power. ABB’nin, sizin daha iyi çalışabilmeniz için tasarladığı  
yeni ana dağıtım panosu. System pro E Power sade, hızlı ve esnek bir yapıya  
sahiptir. Gerek standart gerekse üst düzey 6300A’ya kadar gelişmiş bir sistem 
ihtiyacınızda, System pro E Power oldukça güçlü, sağlam ve kurulumu çok  
kolay bir yapıya sahiptir. ABB’nin bu yeni pano serisi, tüm şalt ve aksesuar  
serisi ile kusursuz bir uyuma sahiptir. System pro E Power, işletmenizin yeni  
enerji yönetim merkezi. new.abb.com/low-voltage

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0850 333 1 222
E-mail : contact.center@tr.abb.com
E-mail : recep.mert@tr.abb.com

— 
System pro E Power.  
Esneklik güçtür. Yeni enerji yönetim merkeziniz.

Ad_ABB_proE_esnek_210x297_CO_tr.indd   1 07.02.17   20:26







25 Şubat 2017 Cumartesi günü gerçekleş-
tirilen ETMD Genel Kurul’unda 2015 -2017 
dönemi Yönetim Kurulu Başkanımız V. Tuncer 
ÖZEKLİ’nin yaptığı açılış konuşmasının ardın-
dan Divan Kurulu seçimi yapıldı. Ahmet Medih 
ERTAN’ın başkanlığını yaptığı Divan Kurulu, 
gündemin maddeleri doğrultusunda Genel 
Kurul’u başlattı. Öncelikle geçmiş dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanımız V. Tuncer ÖZEKLİ 2015 
- 2017 dönemi faaliyetleri hakkında bilgi verdi:

2015-2017 dönemi Elektrik Tesisat Mühen-
disleri Derneği Faaliyet Raporu aşağıdadır:

1. “Elektrik Tesisatında Denetim” Çalıştayı

EAE’nin Ana Sponsor olarak destek verdiği 
Çalıştay’a, ABB, Çağla Group, Legrand, Nova-
tek, Prysmian ve Sinerji Elektrik firmaları eş 
sponsor olarak katılımda bulundular. Çalıştayın 
düzenlenmesi sırasındaki koordinasyon ETMD 
Genel Sekreteri Mustafa CEMALOĞLU tarafın-
dan yapıldı. 

Çalıştayın açılışında ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ ile Çalıştay Düzen-
leme Kurulu Başkanı ve ETMD Genel Sekreteri 
Mustafa CEMALOĞLU birer açılış konuşması 
yaptılar.

Elektrik tesisat alanında görev yapan, kamu, 
özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversi-
telerden 70’e yakın konularında uzman kişilerin 
katıldığı Çalıştay’ın ilk bölümünde, beş ayrı 
masada toplanarak görüşlerini bildirdiler:

A. Çalışma Konusu: Yasalar, Yönetmelikler 
ve Uygulayıcılar

Bölüm Yöneticisi: Etem BAKAÇ (Prysmian)

Yazman: Zekeriya ŞİRİN (Prysmian)

Katılımcılar: Sırdaş KARABOĞA (EMO), Musta-
fa DEMİROL (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı), Bilgehan KANDİL (Üsküdar Belediyesi), 
Erhan KARAÇAY, Can UYSAL (Sanayi Bakanlı-
ğı), Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ (ITU Makine 
Fakültesi), Yrd. Doç Dr. İsmail NAKİR (YTU 
Elektrik Elektronik Fakültesi), Prof. Dr. Adnan 
KAYPMAZ (Beykent Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. 
Necmi ÖZDEMİR (Kocaeli Üniversitesi, Elektrik 
Mühendisliği Bölümü)

B. Çalışma Konusu; Kontrol Mekanizması

Bölüm Yöneticisi: Ahmet Nuri İŞLEK (Schnei-
der Electric)
Yazman: Vildan GÜNER (Schneider Electric)
Katılımcılar: Osman Zeki KAYIKÇI (Sodan 
Danışmanlık), Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR 
(Kalicertisg), Zafer Giray ÖZER, Burak KURU 
(Philips), Cem ÖZTÜRK (Marsh Sigorta), Şükrü 
YENİ (Flyinn), Başak BOZKURT (Arup Mü-
hendislik), V. Tuncer ÖZEKLİ (ETMD Yönetim 
Kurulu Başkanı)
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C. Çalışma Konusu: Yatırım Finansmanı

Bölüm Yöneticisi: F. Sami ATABEY (Sasel)

Yazman: Muharrem TUTAR (Sasel)

Katılımcılar: Fevzi Gür ASLAN (Fiba), Ertan ÖZ-
DEMİR (ABB), Dilda YAMAN (Erke Sürdürebilir 
Bina Tasarım Danışmanlık), Erkan SOLMAZ 
(Piyalepaşa Gayrımenkul), Süleyman Servet 
KUMSAL (EMO), Ahmet SEFEROĞLU (Seferoğ-
lu Elektrik), Adil AKKAYA (TAV Havalimanları), 
Bayram EKİCİ (HB Elektrik), Abdurrahman 
MUHARREMOĞLU (Latek Elektrik)

D. Çalışma Konusu: Uygulamacılar

Bölüm Yöneticisi: Prof. Dr. Galip CANSEVER 
(YTU Elektrik Elektronik Fakültesi)

Yazman: Lütfiye ŞAHİN (Schneider Electric)

Katılımcılar: İsmet DEFNE (Elsan), Burak DAŞ-
DEMİR (Amec Foster Wheeler Bimaş), Arda 

YALI (Elin AŞ), Özgür SARIOĞLU (Legrand), 
Hakan Polatkan (ABB), Levent ÜNSAL (Sie-
mens), Ergun KANLIÇAY (Sinerji), İlke KİDER 
(Siemens), Fuat ARDIÇ (EAE), Yalçın YILDIRIM 
(Panel Elektro), Ufuk İNCE (Prysmian), Mustafa 
CEMALOĞLU (Cihan Elektrik), N. Ergin ARI-
NALP (IBAR Elektrik)

E. Çalışma Konusu: Son Kullanıcı

Bölüm Yöneticisi: Tahsin Yüksel ARMAĞAN 
(Armağan Mühendislik)

Yazman: Sevnur EYİGÜN (Elsan)

Katılımcılar: Cihan AKBULUT (Optima), Veysel 
ÜÇER (Optima), Ebru KURUCU AKMANLAR 
(Philips), M. Murat KARAYILMAZ (Bilge Mü-
hendislik), Ayten DEMİRTAŞ (AE Arma-Elekt-
ropanç), Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK (Tüpraş), 
Deniz DÜNDAR (Maltepe Belediyesi), Orhan 
BİLİCİ (EAE), Dilara GÜRKAN (Philips)

Oy birliği ile Sonuç Raporu:

• Elektrik Tesislerinin tasarımı, projelendirmesi, 
uygulaması, test ve devreye alınması, denetimi 
konusunda Standartlara dayalı Kanun ve Yönet-
meliklerin Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
birlikte çıkarılması,

• Test izleklerin oluşturulması ve yaygınlaştırıl-
ması, ETMD bünyesinde bu konuda bir Komis-
yon Kurulması,

• Kamu Spotları aracılığıyla eski ve yeni yapıla-
cak tesisatlar için Toplum Desteği alma.

2. ETMD Test Prosedürleri Grubu

“Elektrik Tesisatında Denetim” Çalıştayı Sonuç 
Raporunda yer alan ETMD Test Prosedürleri 
Grubu Ekim 2016’da oluşturuldu. Grup, Ekim 
ve Kasım aylarında 2 toplantı yaptı. 

ETMD Test Prosedürleri Grubunda yer alan 
isimler: V. Tuncer ÖZEKLİ, Bihter ÜNLÜSOY, 
Zafer Giray ÖZER, Burak DAŞDEMİR, Sevnur 
EYİGÜN, Ömer ULUĞNOYAN, Hasan ASLAN-
KURT ve Mustafa AKBALIK yer alıyorlar.
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3. Electrotech (WIN) Fuarı Etkinlikleri

Electrotech (WIN) 2015 ve 2016 fuarlarında, 
Hannover Messe ile sürdürülen işbirliği de-
vam etmiştir. Her iki fuar döneminde stand 
açılmış, fuar süresince ETMD’nin tanıtımı ve 
ETMD yayınlarının satışı yapılarak, seminerler 
ve paneller gerçekleştirilmiştir. Ankara, İzmir, 
Sakarya, Bursa ve Çorlu temsilciliklerimiz 
aracılığı ile meslektaşlarımızın fuara ulaşımları 
sağlanmıştır.

Electrotech’15 Seminer ve Panelleri

• “Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi” Pa-
neli, 21 Mart 2015 Cumartesi günü, TÜYAP 
Beylikdüzü Kongre ve Fuar Merkezi, Karadeniz 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panel Yöneticisi: 
Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ, ETMD Yönetim 
Kurulu Üyesi (Beykent Üniversitesi, Mühendis-
lik ve Mimarlık Fakültesi)
Konuşmacılar:
İsmet DEFNE, ETMD Kurucu Üyesi ve 3. Dö-
nem Yönetim Kurulu Başkanı (Elsan Elektrik)
Levent CEYLAN, ETMD 5. Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve TÜYAK Yönetim Kurulu Üyesi 
(BTS Yangın Güvenlik Yapı Teknolojileri)
Mustafa CEMALOĞLU, ETMD Genel Sekreteri 
(Cihan Elektrik)
İlke KİDER (Siemens)
Osman ÇEKEN (Artı Mühendislik)

Electrotech’16 Seminer ve Panelleri
• “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – CPR Cons-
truction Products Regulation”,  19 Mart 2016 
Cumartesi günü TÜYAP Beylikdüzü Kongre ve 
Fuar Merkezi, Karadeniz Salonu’nda gerçekleş-
tirildi.
Etkinlik Yöneticisi: 
Prof. Dr. Galip CANSEVER, ETMD Yönetim Ku-
rulu Üyesi (Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-
Elektronik Fakültesi)
Konuşmacılar:
Tamer YAVUZTÜRK (Prysmian Group Türkiye)
Zekeriya ŞİRİN (Prysmian Group Türkiye)
4. ETMD Geceleri
2015-2017 döneminde iki adet ETMD Gecesi 
düzenlenmiştir. 
AE Arma-Elektropanç, Anel, Ateksis, Cihan 
Elektrik, Çağla Group, Eaton, EAE Elektrik, EEC, 
ELS, Erde Grubu, FG Wilson, General Electric, 
Genser, IBAR Elektrik, MAS Otomasyon, Neo-
com, San-El Mühendislik, Schneider Electric ve 
Teksan Jeneratör firmalarının sponsorluğunda 
yapılan 2015 yılı ETMD Gecesi, Çiftehavuzlar 
Büyük Kulüpte 16 Ekim 2015 günü gerçekleş-
tirildi. Yaklaşık 310 meslektaşımızın katıldığı 
gecede Erdoğan ATAPEK adına Erde Grubu 
tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Fakültesi mezuniyet tezlerine ve Çe-
likel Vakfı adına Anel Grubu tarafından İstanbul 
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi 
mezuniyet tezlerine Başarı Ödülleri verildi.
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Geceye katılan firmalar: ABB, AE Arma-Elektro-
panç, Aktif Mühendislik, Anel Grup, Armağan 
Mühendislik, Ateksis, Bilge Mühendislik, BTS 
Yangın, Cihan Elektrik, Çağla Grup, Eaton, EAE 
Aydınlatma, EAE Elektrik, EAE Elektroteknik, 
EEC, Elekon, ELS, Elsan, Enel, Erde Grubu, FG 
Wilson, Fotech, General Electric, Genser, GMS 
Pano, HB Elektrik, Honeywell, İBAR Elektrik, 
İkizler Aydınlatma, İpekler Elektrik, Kardeş 
Elektrik, MAS Otonasyon, Neocom, Optimal 
Proje, Philips, Prysmian, SAN-EL, Sasel, 
Schneider Electric, Siemens, Smart ve Teksan 
Jeneratör.

Geceden, masraflar çıktıktan sonra 190,000 TL 
gibi bir gelir elde edildi.

AE Arma-Elektropanç, Anel, Cihan Elektrik, 
Çağla Group, EAE Elektrik, EEC, ELS, Erde 
Grubu, FG Wilson, Genser, GMS Pano ve HB 
Elektrik firmalarının sponsorluğunda yapılan 
2016 yılı ETMD Gecesi’de Çiftehavuzlar Büyük 
Kulüpte 14 Ekim 2016 günü gerçekleştiril-
di. Yaklaşık 280 meslektaşımızın katılımı ile 
gerçekleşen gecede yapılan Çekilişlere ise Elsan 
Elektrik, IBAR Elektrik, Legrand ve Prysmian 
sponsor oldular.  

Geceye katılan firmalar: ABB, AE Arma-Elekt-
ropanç, Anel Grup, ANSİ Enerji, Armada 
Mühendislik, Ateksis, Bilge Mühendislik, Cihan 
Elektrik, Çağla Grup, EAE Aydınlatma, EAE 
Elektrik, EAE Elektroteknik, Egdaş, Elektropanç, 
ELS, Elsan, Enel, Enerji Çözümler, Erde Grubu, 
FG Wilson, Fiber Line, Genser, GMS Pano, 
HB Elektrik, Honeywell, İBAR Elektrik, İkizler 
Aydınlatma, Latek, Legrand, Neocom, Nexans, 
Novatek, Panel Elektro, Philips, Prysmian, 
SAN-EL, Sasel, Sanayi Mühendislik, Schneider 
Electric, Siemens, Sinerji Elektrik ve  Smart.

Geceden, masraflar çıktıktan sonra 127,000 TL 
gibi bir gelir elde edildi.

5. Birinci ETMD Futbol Ligi

Birinci ETMD Futbol Ligi 18 Nisan 2015 Cumar-
tesi günü Sarıyer Park Halı Sahasında başlı-
yor. Elektrik Tesisat Mühendisliği sektöründe 
faaliyet gösteren 18 Firmanın katıldığı Birinci 
ETMD Ligi’nin Fikstür Çekimleri 14 Nisan 2015 
günü Harbiye Crowne Plaza Otel’inde gerçek-
leştirilmiştir. Galatasaray eski çalıştırıcılarından 
ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cevat 
GÜLER’in de katıldığı kura çekiminin başlaması 
öncesinde ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. 
Tuncer ÖZEKLİ bir açılış konuşması yapmıştır. 

Yapılan çekiliş sonrasında üç grup aşağıdaki 
şekilde oluşmuştur.
A Grubu
1. Cihan Elektrik
2. Elekon
3. Genser
4. IBAR Elektrik
5. Pelsan Aydınlatma
6. Schneider Electric
B Grubu
1. EAE
2. EEC
3. Etis Elektrik
4. Matriks
5. Optima Mühendislik
6. Segatech
C Grubu
1. AE Arma-Elektropanç
2. Elektropanç
3. HB Elektrik
4. Neocom
5. San-El
6. Yılkomer – BTS
Beş hafta boyunca devam eden grup maçları 
sonunda, gruplarında ilk sırayı alan takımlar-
la, üç grubun en iyi ikincisi doğrudan çeyrek 
finale, yapılan çeyrek final ve yarı final maçları 
sonunda da EAE ile Pelsan Aydınlatma firmaları 
finale yükseldiler. 13 Haziran 2015 Cumartesi 
günü, Sarıyer Park Halı Saha’da Pelsan Aydın-
latma ile EAE arasında oynanan maçın normal 
süresi 3-3 berabere bitti. Penaltı atışları ile 
şampiyonun belirlendiği ETMD Futbol Ligi’nde, 
yapılan penaltı atışlarını 5-4 kazanan EAE firma-
sı Şampiyon oldu.
6. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği 
(KTEMB) ile Protokol
2016 Mart ayında yapılan, WIN Fuarında ETMD 
ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği 
(KTEMB) arasında görüşmeler gerçekleştirile-
rek işbirliği protokolü karşılıklı olarak imzalandı.
Görüşmeler öncesinde, WIN Fuarına katılan 
Güney ve Kuzey Kıbrıs Elektrik Müteahhitleri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hannover Messe Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel ile tanıştırıldılar.
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Sonrasında gerçekleştirilen ortak toplantıda, 
ETMD ile iki ülkenin Elektrik Müteahhitleri Bir-
likleri birbirlerine 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 NASİ-
BOĞLU imza attılar.

7. ETMD Yaza Merhaba Aktiviteleri

6 Haziran 2015 günü Nakkaştepe, Bridge 
Restaurant’ta ETMD Yaza Merhaba Aktivitesi 
gerçekleştirildi. Kahvaltı eşliğinde düzenlenen 
bu aktiviteye, ETMD üyelerinin kaynaşması 
açısından güzel bir katılım oldu. ETMD Yaza 
Merhaba Aktivitesi, Haziran ayının Ramazan’a 
denk gelmesi nedeniyle düzenlenemedi.

8. Üniversitelerle İlişkiler

• Yıldız Teknik Üniversitesi, IEEE Öğrenci 
Kulübünün yeni seçilen Başkanı Mehmet İNCE 
ve RLC Günleri Koordinatörü Ozan KIR ve 
yardımcısı Selin TEKİNKAYA ETMD’yi ziyarete 
geldiler. Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer 
ÖZEKLİ ve Dernek Müdürü Tanju AKLEMAN’ın 
katıldığı toplantıda 2015 yılının ikinci yarısı ve 
2016 yılının ilk yarısında birlikte yapılabilecek 
çalışmalar görüşüldü. 

Öncelikle ETMD ile ortak düzenlenebilecek 
fabrika gezileri ve ETMD’de gerçekleştirilecek 
sektör – öğrenci buluşmaları üzerine konuşul-
du. 2016 yılının Şubat ayında düzenlenecek 
RLC Günleri’ne ETMD tarafından verilebilecek 
destek üzerine fikir alış verişinde bulunuldu. 
Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Deneyim-
ler Buluşmalarının gerçekleştirilebilmesi için 
yapılacak çalışmalar üzerine konuşularak ETMD 
tarafından verilecek Burslar üzerine bilgilendir-
me yapıldı.

• Şubat 2016’da Yıldız Teknik Üniversitesi, IEEE 
Öğrenci Kulübü tarafından gerçekleştirilen 12. 
RLC Günleri’ne destek verildi.

• Kocaeli Üniversitesi Kariyer ve Danışmanlık 
Kulübü Tarafından Düzenlenen 3. Sektörler 
Bizbize Etkinliği 6 Mayıs 2016 Tarihinde Ger-
çekleştirildi.  

6 Mayıs 2016 tarihinde İzmit Seka Park Otel’de 
HB Elektrik Proje Sponsorluğunda Kocaeli 
Üniversitesi Kariyer ve Danışmanlık Kulübü 

ve Kariyerist Kulübü tarafından 3. Sektörler 
Bizbize Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkin-
liğe ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer 
ÖZEKLİ ile ETMD Üyesi ve aynı zamanda HB 
Elektrik Proje Genel Müdürü Bayram EKİCİ 
katılımda bulundular. 

• Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE Öğ-
renci Kulübü Tarafından, YTÜ Teknopark ve 
YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Destekleriyle 
Gerçekleştirilen ve Değerlendirme Kurulun-
da ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer 
ÖZEKLİ ile ETMD Yönetim Kurulu Üyesi Bihter 
ÜNLÜSOY’un da bulunduğu “Yıldızlı Projeler 
Yarışması’16” da Ödüller, Mayıs 2016’da dü-
zenlenen törenle Sahiplerini Buldu.

• Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulü-
bü düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışmacılarının 
Dokuzuncusu 2017 yılında düzenlenecek. 
Yarışmaya ETMD’nin verebileceği destekler 
konusunda 1 Ağustos 2016 Pazartesi günü 
bir toplantı yapıldı. Toplantıya ETMD Yönetim 
Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, YTU IEEE 
Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Burak AYDIN, 
YTU IEEE Yıldızlı Projeler Yarışması Koordina-
törü Alihan ÖZ, YTU IEEE Yıldızlı Projeler Yarış-
ması Koordinatör Yardımcısı Fatma KUŞDEMİR 
ve ETMD Dernek Müdürü Tanju AKLEMAN 
katıldılar. Toplantıda ETMD’nin Yıldızlı Projeler 
Yarışmasına verebileceği destekler ile birlikte 
YTU IEEE Kulübü ile birlikte gerçekleştirilecek 
çalışmalar üzerine konuşuldu.

9. Deneyimler Buluşmaları

• Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak 
daha önceki yıllarda başlatılan Deneyimler 
Buluşmalarının altıncısı, TEDAŞ Genel Müdü-
rü Mükremin ÇEPNİ’nin katılımıyla 10 Ekim 
2015 Cumartesi günü 14:00’den itibaren, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Fakültesi’nin katkılarıyla, aynı Fakültenin İdris 
Yamantürk Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi.

• Deneyimler Buluşmalar’nın yedincisi, Kıraç 
Group Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi KIRAÇ’ın 
katılımıyla 28 Kasım 2015 Cumartesi günü 
11:00’den itibaren, ETMD Dernek Merkezinde 
gerçekleştirildi.

• 26 Kasım 2016 Cumartesi günü, ETMD 
Deneyimler Buluşmalarının Sekizincisinin 
konuğu Siemens eski Genel Müdürü Arnold 
HORNFELD’di.
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• 24 Aralık 2015 günü, ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, ETMD Genel Sek-
reteri Mustafa CEMALOĞLU, ETMD Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Nuri İŞLEK ve ETMD Üyesi 
Bayram EKİCİ’nin katılımıyla, Yıldız Teknik 
Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak ETMD 
Dernek Merkezinde Deneyimler Buluşması 
gerçekleştirildi. 

10.  Firmalarla İlişkiler

• 23 Haziran 2015 günü Prysmian tarafından 
Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen 
İftar Yemeğine ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri 
geniş bir katılım sağladılar. Elektrik tesisat 
sektörüyle ilgili önemli bilgilerin de paylaşıl-
dığı İftar yemeğinde geç saatlere kadar, güzel 
bir sohbet ortamında çeşitli konular masaya 
yatırıldı.

• 25 Ağustos 2015 günü, Siemens’in Kartal 
Kampüsünde ETMD-Siemens olarakilerleyen 
dönemlerde birlikte neler yapılabileceğinin 
konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirildi. 
ToplantıyaETMD’den, ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, ETMD Genel Sek-
reteri Mustafa CEMALOĞLU ile ETMD Dernek 
Müdürü Tanju AKLEMAN ve Siemens’ten ise 
aynı zamanda ETMD Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Levent ÜNSAL, aynı zamanda ETMD Üyesi 
olan Cahit ATAY ile Siemens Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Gülizar Aslı YALÇINDURAN katılım-
da bulundular.

11. MTMD – ETMD Toplantıları

• 08 Mart 2016 günü MTMD ve ETMD Yönetim 
Kurulu Üyeleri ETMD Merkezinde bir araya 
gelerek geleceğe yönelik olarak birlikte yapabi-
lecekleri çalışmalar üzerine görüş alış verişinde 
bulundular. Toplantının ilk bölümünde MTMD 
ve ETMD derneklerini yaptıkları sunumlarla 
katılımcılara detaylı olarak anlattılar. Toplantının 
ikinci bölümünde ise birlikte yapılabilecek çalış-
maların ana başlıkları üzerine fikirler paylaşıldı 
ve gelecek günlerde yapılabilecek çalışmaların 
ön planlaması üzerine konuşuldu. 

Toplantıya, MTMD adına, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa BİLGE, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İrfan ÇELİMLİ, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mürşit ÇELİKKOL, Önder BOYALIKLI 
ve Barış ŞEVKETBEYOĞLU, ETMD adına ise, 
Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Sami 
ATABEY, Genel Sekreter Mustafa CEMALOĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan ÖZDEMİR, Ahmet 

Nuri İŞLEK ve N. Ergin ARINALP katıldılar.

• MTMD ve ETMD ikinci buluşması 17 Ocak 
2017 tarihinde Ataşehir’de yapıldı. Toplantıda 
öncelikle iki dernekte yaptıkları çalışmalardan 
kısaca söz ettiler. Sonrasında hem mekanik 
tesisat anlamında, hem de elektrik tesisatı 
anlamında yaşanan problemler karşılıklı dile 
getirildi. Genel olarak yurt içi ve yurt dışı Pazar 
ciroları üzerine konuşuldu. Birlikte bir Çalıştay 
düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıl-
dı. BIM konusunun ilerleyen dönemlerde çok 
önemli olacağı vurgulandı.

Alınan kararlar:

WIN Fuarında ETMD tarafından düzenlenmesi 
planlanan BIM paneline MTMD destek verecek. 

MTMD ile ETMD’nin bu yılın son çeyreğinde ya 
da 2018 yılında ortak bir Çalıştay yapması ko-
nusunda karar verildi. Bu konuda ön görüşme-
leri Tanju AKLEMAN ile Nezih GİRAY yapacak-
lar. Sonrasında her dernekten en a iki kişinin 
yer alacağı bir komisyon temayı belirleyecekler 
ve Yönetim Kurullarına taşıyacaklar. 

MTMD - ETMD Buluşmaları her yıl iki kez (altı 
ayda bir) düzenlenecek. 

Katılımcılar: MTMD Yönetim Kurulu: Mustafa 
BİLGE, İbrahim BİNER, Mürşit ÇELİKKOL, 
Önder BOYALIKLI, Barış ŞEVKETBEYOĞLU, 
MTMD Onur Kurulu: Hüseyin ERDEM, İsmet 
MURA, Seçkin CERAN, ETMD Yönetim Kurulu: 
V. Tuncer ÖZEKLİ, F. Sami ATABEY, Mustafa 
CEMALOĞLU, Doğan ALKAN, Ertan ÖZDEMİR, 
Etem BAKAÇ, Bihter ÜNLÜSOY

12. Danışma Kurulu Toplantıları

ETMD Danışma Kurulu Toplantısı, 19 Kasım 
2016 Cumartesi günü Nakkaştepe’de Bridge 
Restaurant’ta kahvaltı eşliğinde gerçekleşti-
rildi. ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tun-
cer ÖZEKLİ’nin açış konuşmasıyla 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 Kuru-
lu Başkanları: İsmet DEFNE, Sermet ŞATIR, 
Levent CEYLAN



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

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

13. TEDAŞ ile Görüşmeler

01 Temmuz 2015 günü ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, Başkan Yardım-
cısı F. Sami ATABEY, Genel Sekreter Mustafa 
CEMALOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Nuri İŞLEK, TEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür Mükremin ÇEPNİ ile Ankara’da 
bir araya geldiler. Bu görüşmede öncelikle 
ETMD tarafından 2016 yılında düzenlenmesi 
planlanan “Elektrik Tesisatlarının Denetlenme-
si” Çalıştayı’na TEDAŞ tarafından verilebilecek 
destek üzerine görüş alışverişinde bulunularak, 
yine Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Proje 
Uygulama Sertifikası konuları hakkında konu-
şuldu.

14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Görüşmeler

18 Haziran 2015 günü ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Tahsin Yüksel ARMAĞAN, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü 
Dr. Zafer DEMİRCAN ve Enerji Yatırımları Daire 
Başkanı Ergün AKALAN ile görüşüldü. Bu gö-
rüşmede Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği üzerine 
bilgi paylaşımında bulunulurken aynı zamanda 
ETMD tarafından 2016 yılında düzenlenmesi 
planlanan “Elektrik Tesisatlarının Denetlenme-
si’’ Çalıştayı’na Bakanlık tarafından verilebilecek 
destek üzerine konuşuldu. Ayrıca, Elektrik 
Tesisleri Proje Yönetmeliğinde belirtilen Proje 
Uzmanlık Sertifikası üzerine de fikir alış verişin-
de bulunuldu.

15. Schneider Electric ile Ortak “Electrical 
Installation Guide” Kitabının Türkçe Olarak 
Yayın Hazırlıkları

Kitap iki bölüm halinde yayınlanacak ve 2017 
Mart ayında düzenlenecek WIN Fuarında satışa 
sunulacak. İlk bölümün çevirileri tamamlandı, 
kontroller sonrasında Şubat 2017’de baskıya 
verilecek. 

16. EMO İlişkileri

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul 
Şubesi tarafından, 19-20-21 Kasım 2015 tarih-
leri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze ve 
Kültür Sitesi’nde, düzenlenen EEMKON – Elekt-
rik Elektronik Mühendisliği Kongresi’ne destek 
verildi.
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17. Seminerler

• “Simaris Yazılımları” Semineri, 07 Mart 2015 
Cumartesi günü, Siemens firması tarafından 
ETMD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi.

• 14 Mart 2015 Cumartesi Günü Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği’nde Yıldırımdan Korunma 
Merkezi, Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma 
Sistemleri” başlıklı detaylı bir seminer çalışma-
sı gerçekleştirmiştir.

• Phoenix Contact Firması “Aşırı Gerilim 
Koruma Ürünleri” Seminerini 11 Haziran 2015 
tarihinde  ETMD Dernek Merkezinde gerçekleş-
tirdi.

• ETMD tarafından düzenlenmesi planlanan 
“Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi” Çalış-
tayına yönelik olarak 11 Ağustos 2015 günü 
Cihan AKBULUT tarafından, ETMD Merkezinde 
“Binalarda Test &Commissioning ve Elektrik 
Tesisatının Kontrolü”  Semineri verildi.

• ABB firması tarafından verilen “e-Design 
Programı” Semineri 05 Aralık 2015 Cumartesi 
günü ETMD Merkezi’nde yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi.

• Yıldırımdan Korunma Merkezi (Yılkomer), 
27 Şubat 2016 günü “Alçak Gerilim Parafudr 
Sistemleri ve Ürün Seçim Kriterleri” ve “So-
lar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma Sistem 
Tasarımı ve Önemi” Seminerini ETMD Dernek 
Merkezinde gerçekleştirdi. 

• 02 Nisan 2016 Cumartesi günü ETMD Dernek 
Merkezinde gerçekleşen “OG Koruma Röleleri 
ve Sistemleri” semineri Schneider Electric 
firmasından yapıldı. 

• “Muhtemel Patlayıcı Gaz ve Toz Atmosferle-
rinde Elektrik Tesisatları” Semineri 10 Aralık 
2016 günü ETMD Dernek Merkezinde yapıldı. 

18. ETMD 2015 Yılında Yılın En Başarılı Sek-
tör Derneği Seçildi

Üniversite ve Sanayi işbirliği kapsamında 
sektörel firmaları ve üniversite bileşenlerini bir 
araya getirerek sektörde sinerji oluşturmayı 
hedefleyen ElektrikPort bu sene bir ilki gerçek-
leştirerek Üniversite ve Sanayi kategorilerinde 
Yılın Enlerini seçti. 2 farklı kategoride toplam 
13 disiplinde adaylar ElektrikPort takipçileri 
tarafından aday belirleme sürecinde site üzerin-
den açılan form ile belirlendi. Yapılan oylama-
lar sonucunda ETMD Yılın En Başarılı Sektör 
Derneği seçildi. 

19. MTMD Tarafından Düzenlenen Bütünleşik 
Tasarım Paneline Katılım

MTMD olarak 10 Nisan 2015 Cuma günü dü-
zenlenecek “Bütünleşik Tasarım ve Uygulayıcı 
Beklentileri” Paneline ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ panelist olarak 
katılıyor.

20. ETMD’nin Daha Sosyal ve Aktif Çalışması

ETMD’nin daha sosyal ve aktif çalışması yö-
nünde, Yönetim Kurulu tarafından kendilerine 
verilen görev sonrasında Mustafa CEMALOĞ-
LU, Ahmet Nuri İŞLEK ve Bihter ÜNLÜSOY 
detaylı bir çalışma yaptılar ve Yönetim Kurulu-
na sundular. Bu rapor, nasıl çalışmalar yapıl-
ması gerektiğiyle birlikte bu bağlamda ETMD 
Tüzüğünde yapılması gerekli olan değişiklikleri 
de içeriyor.

21. ETMD Bursu

ETMD tarafından verilmesi planlanan ETMD 
Bursu üzerine karar alındı ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile bir çalışma yapıldı, bu çalışma 
doğrultusunda aday öğrencilerle görüşmeler 
yapıldı ve ETMD duyuru listesine katılım çağrısı 
yapıldı.

22. ETMD Bizden Haberler Dergisi

2017 yılı Şubat ayı itibarıyla ETMD Bizden 
Haberler Dergimizin 76. Sayısı yayınlandı. Her 
yıl 6 sayı yayınlandı ve ilave olarak Eylül ayında 
Çalıştay Özel Sayısı okurlarıyla buluştu. Dergide 
sayfa sayısı genelde 100’ler civarında gerçek-
leşmektedir. Derginin içeriğini, teknik bilginin 
yanı sıra, daha çok aktüel bilgilerin yer alması 
şekilde değiştirilmesi üzerine çalışmalar başla-
tıldı. Son sayılarımızda, proje, taahhüt ve imalat 
firmalarının önemli isimleriyle gerçekleştirilmiş 
söyleşilere, bunun yanı sıra ağırlıklı olarak Gezi 
yazılarına yer verildi.
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23. Üyelikler

Şubat 2017 itibarıyla ETMD’nin 169 Asıl, 7 Aday ve 5 Misafir Üye olmak üzere toplam 181 üyesi 
vardır.

Faaliyet Raporunun ardından Denetim Kurulu Raporu Hayri KARTOPU  tarafından okundu. Geçmiş 
dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanmasının ardından 2017-2019 dönemi Kurulların se-
çimine geçildi. Mustafa CEMALOĞLU’nun Başkanlığı’nı üstlendiği ve seçimler sonrasında gerçek-
leştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu arasındaki görev dağılımları aşağıdaki 
şekilde oluştu: 

Yönetim Kurulu Başkanı:  Mustafa CEMALOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Faik Sami ATABEY 

Genel Sekreter: Ahmet Nuri İŞLEK

Sayman: Doğan ALKAN

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Bihter ÜNLÜSOY, Ediz YANIKOĞLU Engin AYÇİÇEK, Ender DEMİRAY, 
Mehmet PAK, Nejat Ergin ARINALP ve V. Tuncer ÖZEKLİ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Anıl HAŞLAK, Başak BOZKURT DEDE, Bayram EKİCİ, Abdurrahman 
MUHARREMOĞLU, Canan BABA, Ergun KANLIÇAY, İrfan TOPRAK, Kemal KILIÇ, Mustafa AKBA-
LIK, Samet BALKAN ve Serhat ŞEKER

Diğer Kurullardaki görev dağılımı aşağıdadır:

Onur Kurulu Asıl Üyeler: Yusuf Hikmet KAYA, Medih ERTAN ve İsmet DEFNE 

Onur Kurulu Yedek Üyeler: Adnan KAYPMAZ, Galip CANSEVER ve Tahsin Yüksel ARMAĞAN

Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Ertan ÖZDEMİR, Etem BAKAÇ ve Levent ÜNSAL

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Ender ATAÇ, Korkut DAŞDEMİR ve Öner ÇELEBİ

Üye Değerlendirme Kurulu Asıl Üyeler: Ferdan KUTLU, M. Sina ÜNER ve Yekta Serhat NİZAMOĞLU

Üye Değerlendirme Kurulu Yedek Üyeler: Kadri PİYALE, M. Murat KARAYILMAZ ve Aşkın AYDIN 
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Bu sene Global IEEE içerisinde 2016 Darrel Chong 
Student Activity Award kapsamında 1 gümüş ve 1 
bronz ödülün yanısıra  YTÜ IEEE Öğrenci Kulü-
bü Danışmanı ve YTÜ Rektör Yardımcısı Galip 
Cansever’in kazandığı IEEE Outstanding Branch 
Counselor and Branch Chapter Advisor Award  ve 
IEEE Day kapsamında kazanılan The Largest Gathe-
ring Award olmak üzere toplamda dört ödül birden 
kazanan YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü’nün  “Fikrini 
Geleceğe Taşı” sloganıyla 9.sunu düzenlediği 
Yıldızlı Projeler Yarışması proje alımlarına 24 Ocak 
2017 tarihinde başladı. 

Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliş-
mesi ve üniversite öğrencilerinin projelerinin hayata 
geçmesi konusunda onlara destek olmak amacıyla 
düzenenlenen yarışmada, geçtiğimiz 8 senede 126 
farklı üniversiteden toplamda 1326 proje başvurusu 
alındı. Yıldızlı Projeler Yarışması, 2017 döneminde 
de pek çok yenilik ile kendi projesini hayata geçir-
mek isteyen girişimcilik ruhuna sahip üniversite 
öğrencilerini bekliyor.

Geçtiğimiz senelerde İstanbul Sanayi Odası, Makine 
Tanıtım Grubu, İstanbul Ticaret Odası, Elginkan 
Vakfı ve Havelsan’ın ana sponsorluklarında “Fikrini 
Geleceğe Taşı!” sloganıyla gerçekleştirilen Yıldızlı 
Projeler Yarışması, bu sene Yıldız Teknik Üni-
versitesi, YTÜ Teknopark A.Ş.  ve YTÜ Teknoloji  
Transfer  Ofisi’nin destekleriyle gerçekleştirilmeye 
hazırlanıyor.

29 Mayıs 2017 tarihindeki finalde projelerin 
değerlendirmesini Sanayi ve Bilim Kurulu beraber 
yapacak. Üniversitelerin gözde akademisyenlerin-
den oluşan Bilim Kurulu ve başarılı sanayicilerden 
oluşan Sanayi Kurulu sayesinde üniversite-sanayi 
işbirliği somutluk kazanacak. Ayrıca Final Günü’nde 
melek yatırımcıların proje sahiplerini yakından takip 
edeceği bir ortam olacak.

Yıldızlı Projeler’de kategori sistemi ile projeler kendi 
alanlarındaki projelerle yarışacak ve her kategoride 
birden fazla proje destek bulabilecek. Bilişimden 
makinaya; enerjiden sağlığa; elektrikten kimyaya 
her alandan projeler alanlarında uzman isimler 
tarafından objektif bir şekilde değerlendirilecek; 
sektöre, insanlığa hizmet edecek olan en güzel 
projeler seçilerek hayat bulması için desteklenecek. 

Ön değerlendirmeyi geçen finalist projeler 27-28 
Mayıs tarihinde sunum teknikleri, arge, inovasyon 

ve girişimcilik konulu 2 günlük eğitim alacaklar. Yıl-
dızlı Projeler Yarışması’nda finalist projeler ise YTÜ 
Teknopark bünyesinde yer alan Prototip Atölyesi ve 
Türkiye’nin en büyük Kuluçka Merkezindeki ofisleri 
kullanma hakkı elde edecekler. YTÜ Teknoloji 
Transfer Ofisi’nin vereceği danışmanlık hizmeti 
sayesinde, projeler, KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi 
Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi gibi teşvikler-
den yararlanmak için rakiplerinin bir adım önüne 
geçecekler. Ayrıca seçilen 1 proje Silikon Vadisi’ne 
seyahat ve staj yapma hakkı kazanacak. Sürpriz 
ödüllerin de olacağı Yıldızlı Projeler Yarışması’nda 
her sene olduğu gibi bu sene de maddi destek veri-
lecek. 1 yıllık OpenUpCall Sanal Ofis Plus paketi ve 
İngiltere Warwick Üniversitesi tarafından İnovasyon 
ve AR-GE eğitimi de verilecek ödüller arasında. 

Yıldızlı Projeler Yarışması’na başvurmak için yap-
manız gereken tek şey

http://yildizliprojeler.elektrikport.com/basvuru

adresindeki başvuru formunu eksiksiz olarak 
doldurmak.

Yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi için

http://yildizliprojeler.elektrikport.com/

sitesini ziyaret edin. 

Başvuru için son tarih 30 Nisan 2017.

Kendini geleceğin başarılı girişimcileri arasında gör-
mek istiyorsan bu yarışma tam sana göre! Yıldızlı 
Projeler Yarışması ile

‘’Fikrini Geleceğe Taşı!’’.
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Sektörü 13. Defa Bir Araya Getirdi 

“Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği” unvanıyla bu sene on üçüncüsü 
düzenlenen RLC Günleri her yıl olduğu gibi bu yılda yine kendi rekorlarını 
kırmayı başardı.

RLC Günleri
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Birçok şirketin aynı platformda toplandığı RLC 
Günleri’nde; Mercedes BENZ PLATİN Sponsor; SOCAR, 
ZORLU ENERJİ, SEVAL KABLO ve EAE ALTIN Sponsor; 
ABB, ANEL GRUP, LAMP83, SÖNMEZ TRAFO ve BEST 
Gümüş Sponsor olarak yer aldı.

Etkinlikte düzenlenen Enerji Paneline; SOCAR CEO 
Danışmanı Hayati ÖZTÜRK, DANFOSS Türkiye Genel 
Müdürü Emre GÖREN ve BEDAŞ’tan ARGE Müdürü 
İlker DURSUN,

Akıllı Şehirler Paneline; İSBAK Akıllı Şehir Koordinatörü 
Mustafa ERUYAR, HONEYWELL Ülke Müdürü Sunay 
GENCER, VİKO AR-GE Yöneticisi Eser TAKMAZ ve YTÜ 
‘den Doçent Dr. Ozan ERDİNÇ,

Endüstri 4.0 Paneline ise; SIEMENS ‘ten Hakan MAV-
RUK, SCHNEIDER ELECTRIC’ten Mehmet ÖZALP, 
ABB’den Cem Emre TURAL, KUKA’dan Kağan ABİ-
DİN, ASKAYNAK’tan Mehmet ÖZTÜRK ve YTÜ‘den 
Prof. Dr. Galip CANSEVER katıldı.

Ayrıca etkinlikte AVL, İSBAK, OMRON ve Kariyer.net 
de kendilerine ait oturumlarda öğrencilerle buluştu.

Bu yıl 28 Şubat 1-2 Mart 2017 tarihlerinde ger-
çekleşen RLC Günleri’ne Türkiye’de bulunan 183 
üniversitenin 112’ sinden kayıt alınarak yeni bir 
rekora imza atılmış oldu. Ayrıca şehir dışından 33 
üniversiteden 200 öğrenci etkinlik süresi boyun-
ca konaklamalı olarak ağırlandı. ETMD’ nin des-
tek verdiği etkinlikte; öğrenciler kariyer ve teknik 
açıdan dolu dolu bir 3 günü geride bıraktılar.
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Enerji Verimliliği için
Ülkemizde Bölgesel
Isıtma Yapılabilir mi?

Giriş

Tarihte Roma döneminde jeotermal sıcak sular ile 
evlerin, hamamların ve seraların ısıtıldığı bilinmek-
tedir.  Tahtadan borular ile jeotermal suların da-
ğıtıldığı Fransa’daki Chaudes-Aigues Cantal köyü, 
ilk 14. yüzyılda ilk planlı projelerden biri olup, hala 
işletmededir.  İlk resmi ticari işletme ise, New 
York’da Mühendis Birdsill Holly tarafından 1877 
yılında devreye alınan sistemdir.  «Holly» Bölge 
Isıtma sistemi 3 yıl içinde fabrikalarında dahil 
olduğu 5 km’lik bir sistem olmuştur. 

Halen en büyük bölge ısıtma New York’da devam 
etmekte olup, 
•  Ev ısıtması, 
•  Lokanta mutfakları, 
•  Çamaşırhaneler, 
•  Soğutma 
hizmetlerini sağlamaktadır. 
İlk ticari uygulama, 1889 yılında Denver’da Co-
lorado Automatic Refrigerator Co. şirketinin alış-
maları ile başlar. 1930 yılında New York şehrinde 
Rockefeller binalarının soğutulması en büyük 
uygulamalardan biri olmuştur. Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da 1903’de ilk çöp yakma 
santrali kurularak buhar üretilmiş ve bölgesel 
ısıtmada kullanılmıştır. Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da 1903’de ilk çöp yakma santrali kuru-
larak buhar üretilmiş ve bölgesel ısıtmada kullanıl-
mıştır. 1 Aralık 1903’de hizmete giren çöp yapma 

santralinde üretilen ısı, buhar şeklinde taşınarak 
yeni yapılan hastane, belediye binası, çocuk yurdu 
ve yoksullar evini ısıtmada kullanılmıştır. (Bu bina 
bugün kültür merkezi olarak kullanılmaktadır.) 
2000 yılında, bazı Avrupa ülkeleri arasında, 
bölgesel ısınma ile ısıtılan evlerin oranı tabloda 
sunulmuştur. 

AB Ülkesi Evlerde bölgesel ısıtma oranı 
• İzlanda % 95 
• Danimarka % 60 
• Estonya % 52 
• Polonya % 52 
• İsveç  % 50 
• Çek Cum. % 49 
• Finlandiya % 49 
• Slovakya % 40 
• Macaristan % 16 
• Avusturya % 13 
• Almanya % 12 
• Hollanda %  3 
• İngiltere %  2
Her ne kadar Bölgesel Isıtma ilk dönemlerinde 
birincil yakıtın kazanlarda yakılarak buhar veya 
sıcak su üretilerek yapılmış ise de asıl uygulama 
enerji verimliliği de gözetilerek elektrik ve ısı 
enerjisinin birlikte üretildiği Kojenerasyon olarak 
uygulanmaktadır.   
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Ülkemizde Kojenerasyonun gelişimini kısaca 
inceleyelim. 

Ülkemizde Kojenerasyon yöntemi ile Elektrik 
– Isı Enerjisi  Üretimi,  Cumhuriyetimizin ku-
ruluşundan itibaren başlamış ve 1950 – 1980 
yılları arasında yoğunlaşarak   Kamu tarafından 
inşa edilen Tekstil, Şeker, Sülfürik Asit (Gübre) 
, Demir çelik, Rafineri, Petrokimya, Alüminyum 
, Boraks fabrikalarında tesis edilen fosil yakıtlı 
(Linyit Kömürü, Fuel- oil) enerji santralları  ile 
uygulanmıştır. 

Bu uygulamada, ısı enerjisi (Buhar, Sıcak su) 
kullanan fabrikaların ısı enerjisini elde etmek 
için kurulan kazanlarda üretilen yüksek basınçlı 
buharın buhar türbinlerinden geçirilerek proses 
buharı basıncına düşürülmesi esnasında elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu fabrika-
ların binaları ile lojmanlarının Isıtma ve sıcak su 
ihtiyaçları küçük Bölgesel Isıtma olarak üretilen 
fazla buhar veya bunun yan ürünü sıcak su ile 
sağlanmıştır. 

Günümüzde, Rafineri, gübre ve şeker fabrikaları 
ile gıda üretim tesislerinde de bu sistem kullanıl-
maktadır. Bu yöntem  Kamu kuruluşları dışında 
özel sektör tesislerinde de (EVYAP – Akdeniz 
Gübre .. gibi ) uygulanmıştır. 

Ancak bu dönemde Kojenerasyon veya özel 
enerji üretimi ile ilgili herhangi bir Kanun veya 
Yönetmelik olmadığından ancak özel müsaade 
alınarak bu tesisler gerçekleştirilmiştir. 

04.12.1984 TARİH ve 3096 SAYILI KANUN 
SONRASI (Uygulamalar 1992 yılında başlamış-
tır.) 

Özel Sektöre elektrik enerjisi üretim yetkisi veren 
“TEK dışındaki kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi” 
ile ilgili Kanun 3096 sayılı olarak 04.12.1984 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesinin akabinde bu 
Kanun’un uygulaması ile ilgili olarak :

- 16.08.1985. tarih ve 85/9799 sayılı, 3096 sayılı 
kanunun yürütülmesiyle ilgili Yönetmelik,

- 02.02.1987 tarih ve 87/11488sayılı, 3096 sayılı 
kanunun yürütülmesiyle ilgili Yönetmelik:

- 02.09.1988 tarih ve 19917 sayılı Elektrik 
Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör tesisleri 
Ruhsat Yönetmeliği,

- 17.04.1996 tarih ve 96/8007. 85/9799 yönet-
meliğine ek yönetmelik,

- 17.04.1996 tarih ve 96/8008 sayılı 87/11488 
yönetmeliğine ek yönetmelik,

- 08.06.1994 tarih ve 3996 / ve 24.11.1994 tarih 
ve 4047 sayılı, 3096 sayılı kanunun 3996 sayılı 
kanun bünyesindeki bazı muafiyetlerden yarar-
lanması hakkında yönetmelik. (sözleşmelerin 
imtiyaza tabi olmaması)

-20.03.1996. tarih ve 1995/23 sayılı, 3096 sayılı 
kanunun 3996’dan edinmiş olduğu imtiyaza tabi 
olmama hakkını iptal eden Anayasa Mahkemesi 
Kararı,

-02.09.1997 tarih ve 97/9670 sayılı (Resmi 
Gazete No 23068) 5.000 konut ısıtması ile ilgili 
yönetmelik.

gibi bir çok Kanun değişiklikleri, Yönetmelikler 
ve Anayasa Kararları çıkarılmıştır. 

Ancak öncelikli düşünce, o günlerdeki Elektrik 
Enerjisi Üretiminin arz açığının giderilmesi oldu-
ğundan verimlilik ve buna bağlı Kojenerasyon’a 
ağırlık verilmemiştir. Bölgesel ısıtma ise hiç 
kayda alınmamıştır. Yalnız kuruluşların kendi 
enerjilerini üretme prensibine dayanan “Otop-
rodüktör” veya kuruluşların bir araya gelerek 
müşterek üretimlerini sağlayan “otoprodüktör 
grupları” konusunda açıklamalar verilmiştir. Ana 
düşüncenin bu olmasına rağmen tüm yönet-
meliklerde tesis yatırımının kredi geri ödeme 
döneminde veya karlılık açısından uygun sürede 
geri ödemesinin mümkün olduğunu gösteren 
fizibiliteler istenmiştir. 

1984 yılında kabul edilen 3096 sayılı Kanun’un 
ve sonraki yıllarda çıkarılan bir çok Yönetmeliğin 
izin vermesi ’ne rağmen özel sektör enerji üreti-
mi ancak 1992 yılında başlayabilmiştir. 

Hazırlanan fizibilitelere göre Kurulan ilk tesisler 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile öncele-
ri Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) daha sonra 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ın koordinasyonun-
da verilen Otoprodüktör, Otoprodüktör Gurubu 
Elektrik Enerjisi Üretim müsaadeleri ile gerçek-
leştirilmiştir.

Özel sektör müteşebbislerinin elektrik enerjisi 
ile birlikte ısı enerjisi üretim ve kullanımının da 
planlandığı fizibiliteler yapılmış ve yatırımlar 
da bu fizibilitelere göre gerçekleştirilmiştir.  O 
tarihlerde Doğal Gaz fiyatının uygun (takriben  30 
krş/Sm3) , sanayi elektrik alış fiyatının (ortalama 
7 cent USD) nispeten yüksek  olması sebebi ile 
atık ısısını tam olarak kullanabilen santralların 
yatırım geri dönüşleri çok kısa zamanda olmuş-
tur. 
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02.09.1997 tarih ve 97/9670 sayılı Kararname ile 
ilk defa “5.000 Konutu Aşan Uydukent Yerleşim 
Birimleri” ne otoprodüktörler tarafından Elektrik 
ve gereğinde ısı enerjisinin verilebileceği belirtil-
miştir. Ancak konutlardaki ısının dengeli kulla-
nılmaması ve ısı dağıtım alt yapısının mevcut 
olmaması sebebi ile kurulacak tesislerin verimli 
olamayacağı görülmüştür. 

Ayrıca, elektrik enerjisi üretim yatırımları genel-
likle prosesinde ısı enerjisini kullanan tesisler 
tarafından yapıldığı ve bu tesislerin o günlerde ki 
fazlalığı sebebi ile Bölgesel Isıtma dikkate alın-
mamıştır. Esasen daha önce de belirttiğim gibi 
Kanun ve Yönetmeliklerde de Bölgesel Isıtmaya 
yer verilmemiştir. 

3096 sayılı yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde 
Ülkemiz Elektrik Enerjisi talebini karşılamak üzere 
Kojenerasyon olarak tesis edilen Otoprodüktör 
ve Otoprodüktör Gurubu Elektrik Enerjisi Üre-
tim santralları dışında, Yap İşlet  (BOO) , Yap 
işlet Devret (BOT) Enerji üretim santralları da 
kurulmuştur. Bu kanun ve yönetmeliklere dayalı 
olarak Hidrolik ve Rüzgar santralları da kurulmuş 
ancak çoğunlukla Doğal Gaz ile çalışan bu termik 
santrallar Kombine Çevrim olarak tesis edilmiş-
lerdir.  

3096 sayılı yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde 
Yap İşlet Devret (BOT) yöntemi ile kurulan bu 
santrallardan yalnız biri Doğa Eneji Üretim Sant-
ralı, bulunduğu mahaldeki Belediye ile anlaşarak 
genelde yapısı Kombine Çevrim olmasına rağ-
men fazla Atık Isısını kullanmak üzere Bölgesel 
ısıtma sistemini gerçekleştirmiştir. Fakat Bölge-
sel Isıtma veya ısı enerjisi satışı ile ilgili Kanun 
ve Yönetmelikler ile şartnamelerde herhangi bir 
açıklama bulunmadığından bu santralın devre-
ye alınması esnasında ısı enerjisi satışı ile ilgili 
olarak sorunlar yaşanmıştır.

4628 SAYILI KANUN  SONRASI  (2001 yılından 
itibaren) 

02.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Enerji Piyasası 
Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, yukarıda açık-
ladığımız gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile önceleri Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) daha 
sonra Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ın koordi-
nasyonunda verilen Otoprodüktör, Otoprodüktör 
Gurubu Elektrik Enerjisi Üretim müsaadeleri ile 
üretim santralları Kojenerasyon olarak gerçekleş-
tirilmiştir.

02.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Enerji Piyasası 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile kurulan Enerji 
Piyasası ve Enerji Düzenleme Kurumu, Elektrik 
Enerjisi Üretim Lisanslarını, kullandıkları enerjiye 
bağlı olmadan;

a. Otoprodüktör Üretim Lisansı,

b. Üretim Lisansı,

olarak  ayrıştırmıştır. Daha önce verilen Otopro-
düktör Gurubu Elektrik Enerjisi Üretim müsaade-
lerini Üretim Lisansı’na çevirmiştir.

Bu Kanuna göre yapılacak Lisans müracaatla-
rında Fizibilite veya verimlilik kriterleri istenme-
miştir. Bu Kanun ve Yönetmelikleri kapsamında 
kurulacak Kojenerasyon Enerji Santralları için 
Kanun ve Yönetmeliklerde yalnız kurulum süresi 
ve  ısı satışı  ile ilgili hususlar bulunmaktadır. 

Ancak Kojenerasyon ile ilgili olarak Verimli 
Kojenerasyon  Enerji Üretimi’ nin arttırılması 
için 4628 sayılı Kanun da aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır.

“(Ek:18/4/2007-5627/15.md.) Yalnızca kendi ih-
tiyaçlarını karşılamak amacıyla, Bakanlık tarafın-
dan yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımla-
nan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon 
tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutula-
caklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir.”

Bu açıklamalar ve daha sonra yapılan değişiklik-
ler ile ilgili “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elekt-
rik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 21.07.2011 
tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazetede yayınlan-
mıştır.

Bu Yönetmelik gereğince aşağıda açıklandığı gibi 
Lisans alma ve Şirket kurma muafiyeti;

(1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 
500 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde 
bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve 
şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

(2) Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
tesis toplam verimliliği 25/10/2008 tarihli ve 
27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verim-
liliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen 
değerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuran 
gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket 
kurma yükümlülüğünden muaftır.

Dolayısı ile konut siteleri , üniversite kampüsleri 
..v.s gibi yerleşkelerde kojenerasyon dolayısı ile  
kısmi Bölgesel ısıtma yapılabilecektir. 

Ancak Yönetmelik incelendiğinde bu değişiklikler 
içinde yine Bölgesel ısıtma ile ilgili herhangi bir 
açıklama bulunamamıştır. 

Bu yöntemlerin tam olarak uygulanmasına baş-
lanması esnasında 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun değiştirilmesi gündeme gelmiş ve 
uygulamada tereddütler hasıl olmuştur.
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6446 SAYILI KANUN SONRASI (2013 yılından 
itibaren)

Değiştirilen Elektrik Piyasası Kanunu 6446 sayılı 
olarak 14.03.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
Bu Kanun gereğince 4628 sayılı Kanun da belir-
tilen Otoprodüktör Lisansı kaldırılmış, Elektrik 
Enerjisi Üretimi ile ilgili tüm Lisanslar Üretim 
Lisansına çevrilmiştir. Üretim Lisansı genel 
olarak ticari üretimi kapsadığından bu Lisansla 
kendi tüketimleri için verimli ve faydalı üretim 
yapabilecek tesislerin önü kapanmıştır. Ancak bu 
önlemeyi nispeten hafifletebilmek için Lisanssız 
yürütülebilecek faaliyetler biraz daha genişletil-
miş ve aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

(1) Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğün-
den muaf faaliyetler şunlardır:

a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım siste-
miyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi

b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi

c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 
çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere 
kurulan elektrik üretim tesisi

ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça 
belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kojene-
rasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan 
kategoride olanları

d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım 
sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi 
aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi

Kojenerasyon için 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun ilgili maddelerini açıklayan  “Li-
sanssız Elektrik Üretimine dair Yönetmelik”  ve 
açıklama “Tebliği” 02.10.2013 tarih ve 28783 
sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yüküm-
lülüğünden muaf olarak kurulabilecek Kojeneras-
yon üretim tesisleri özetle şunlardır:

d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini 
sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,

e) Mikrokojenerasyon tesisleri,

f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 
çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere 
kurulan üretim tesisleri,

Bu tesislerden, “ (d) ve  (f)  kapsamında yer alan 
üretim tesisleri için kurulu güç üst sınırı uygulan-
maz.  Açıklaması yapılmıştır.

Bu açıklamalar da he ne kadar Bölgesel Isıtma 
ile ilgili hususlar bulunmasa da Yönetmeliğin (f) 
maddesine göre kurulacak Belediyelerin katı atık 

tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertara-
fında kullanılmak üzere kurulacak enerji üretim 
tesisleri’nin  ısı fazlası  Belediyeler tarafından 
tesis edilecek Bölgesel Isıtma tesislerinde kulla-
nılabilecektir. 

Bölgesel ısıtmaya yalnız ısınma için bakmamak 
gerekir. Bilindiği gibi günümüzde Kojenerasyon-
larda uygulanan Absorbsiyon Çiller ler vasıtası ile 
ısı enerjisini soğutmada da kullanmak mümkün 
olmaktadır.  

Bunların yanında, Konut Kooperatifleri, Siteler, 
Jeotermal enerjisi bulunan İl ve İlçeler yapacak-
ları etütler ile yine Lisanssız enerji üretiminden 
istifade ile Kojenerasyon olarak Bölgesel  veya 
Konut grupları  için ısıtma- soğutma için tesisler 
kurabileceklerdir. 

İl ve İlçe yakınında bulunan Termik Santralların 
Atık Isılarından faydalanarak yapılacak Bölgesel 
ısıtma Kamu ve Belediyelerin doğrudan içinde 
bulunması sebebi ile daha kolay ve fizibilitesi 
yüksek çözüm olarak öne çıkmaktadır. Bunun 
için “Enerji Verimliliğini Arttırmak Üzere Termik 
Santral Atık Isılarının Faydaya Dönüştürülme 
Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Bi-
nalarda Isıtma Uygulaması (TSAD)” isimli proje 
kapsamında, EÜAS’a bağlı 14 termik santralde 
inceleme ve analizler yapılmıştır. 

Yapılan ilk analiz ve değerlendirmeler sonucunda 
ilk uygulamanın Yatağan Termik Santralinde 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

1984 tarihinden beri gündemde olan kanun ve 
yönetmeliklerle gerçekleştirilmeye çalışılan, Ko-
jenerasyon – Bölgesel Isıtma dolayısı ile Kojene-
rasyon yapısındaki özel enerji santralları için idari 
altyapı, Türkiye’de henüz yeterli konuma geleme-
miştir. Arka arkaya yayınlanan kanun, kararname 
ve yönetmelikler yeteri kadar açık ve birbirlerini 
tamamlayıcı değildir.

Bilhassa Bölgesel ısıtma da enerji santralının 
yatırım maliyetleri dışında ısı iletim ve dağıtım 
alt yapısı da yüksek maliyetler doğurmaktadır. 
Örnek olarak yapılan etüdlerde konut başına alt 
yapı yatırım maliyeti 5.150  Euro/Konut civarında 
olduğu görülmüştür.

10.000 konutluk bir uydu kent projesinin yak-
laşık ısı ihtiyacı 100 MWth kurulu güçtür. 100 
MWth ısı üretimi gerçekleştirebilecek santralın 
gücü, optimum 150 MWe’tır. 150 MWe’ lık bir 
tesisin yatırım maliyeti yaklaşık 150.000.000 
Euro, konut başına maliyet ise 15.000 Euro/
Konut olmaktadır. (Tüm proje geliştirme ve kredi 
faizleri dahil). 

Enerji Verimliliği için Ülkemizde
Bölgesel Isıtma Yapılabilir mi?
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Bu durumda Konut başına maliyet (5.150 + 
15.000 ) 20.150 Euro/konut’a yükselmektedir.  
Ayrıca 10.000 Konutluk bir şehrin elektrik enerji-
si ihtiyacı (yalnız Konutların ihtiyacı olarak) max.  
40 MWe’ tır. Bu durumda üretilen fazla 110 
MWe elektrik enerjisinin kullanılacağı veya satın 
alınacağı bir kuruluşun olması gerekmektedir. Bu 
durumda bu santralın ya bir sanayi bölgesinin 
yanında olması ya da alım garantili bir olmasını 
gerektirmektedir. Ayrıca işletme maliyetleri açı-
sından da durumu incelemek gerekecektir. 

Bu sebeple yapılan araştırmada olduğu gibi 
mevcut termik santralların fazla atık ısılarının 
Bölgesel Isıtma da kullanılması daha yararlı 
olacaktır. Bunun yanında Şehirlerin Katı atıkları-
nın yakıldığı kojenerasyon santralları ile şehirlere 
yakın endüstri tesislerinde kurulu veya kurulacak 
Kojenerasyon santrallarının atık ısılarının kullanıl-
ması daha ekonomik olacaktır. 

Çok uzun süre alan ve çok büyük bedellere mal 
olan bu tesislerdeki en büyük handikap finans-
manın sağlanmasıdır. Sağlam, güvenilir ve 
uygulanabilir hukuki altyapı sağlanamamış bir 
düzende, uluslararası finansmanı ve yatırımcıları 
ikna edebilmemiz çok zordur. 

Ancak daha temiz ve sağlıklı bir çevre için bunla-
ra çare bulup gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü 
ithal ettiğimiz doğal gaz yerine ikame edebilece-
ğimiz atık ısılar olduğu gibi yapılan araştırmalara 
göre Dünya çapında yıllık 22700 Mton olan CO2 
emisyonu dünya çapında bölgesel ısıtma uygu-
laması ile yıllık 700-900 Mton azaltılabileceği 
hesaplanmıştır. 

Bu duruma göre Bölgesel ısıtmanın Kojeneras-
yon olarak geçekleşmesi için neler yapılmalıdır?

Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır. İlk uygu-
lamasından bu güne kadar  milyarlarca dolarlık 
ithal yakıt tasarrufu sağlayan, ihracat yapan 
sanayicilerimizin maliyet girdilerini düşüren, 
emisyon değerlerinin artmasını frenleyen Kojene-
rasyon bugünlere kadar teşvik görmemiştir  

Bu tesislerin kurulmasında taraf olan dört ana 
grup vardır:;

1. Yatırımcı, yatırımın sahibi,

2. Yatırım izni ve yetkisini veren kamu kurumu 
ve kuruluşlar,

3. Yatırımı finanse edecek finansör grup,

4. Yatırımın inşaatı ve işletmesi için gerekli izin 
ve onayları verecek kamu kurum ve kuruluşları-
dır. 

Kojenerasyon ile Bölgesel Isıtma yatırımlarının   
gerçekleştirilebilmesi için ;

1. Bölgesel Isıtma tesislerinde taraf olanlardan 
en önemlisi belki yatırımın sahibi Belediye, Konut 
Kooperatifi veya Site Yönetimidir. Dolayısı ile 
bunlar mutlaka yatırımın içinde olmalıdır. Ya da 
enerji santralından konutlara ısı iletimi ve dağıtı-
mı ile ilgili alt yapıyı bu kuruluşlar üstlenmelidir. 

2. Bölgesel Isıtma ile ilgili ( kuruluş, alt yapı, 
kullanım, …v.s. gibi)  detaylı Yönetmelikler 
hazırlanmalıdır. 

3. Üretilen Elektrik-Isı Enejisi dengesi için, 
Bölgesel ısıtma Kojenerasyon santralında 
üretilen Elektrik enerjisi ile ilgili , (öncelikli alım, 
alım garantisi, bazı yaptırımlardan muaf olma, 
sisteme bağlantı önceliği ve kolaylığı, …v.s. gibi) 
teşvikler öngörülmelidir. 

4. Bölgesel Isıtma Hukuki Altyapısı için yönetme-
likler hazırlanmalıdır. 

5. Bölgesel ısıtma şehir ve konut altyapısı ile ilgili 
olarak uzun vadeli yatırımlar gerektirdiğinden 
belki bazı imtiyazlar gündeme gelecektir. Bu du-
rumda yatırımcının bilhassa yabancı yatırımcının 
imtiyaz konusu çözülmeli, ve bu husus atık ısı ve 
buhar elde edilecek ısıtma sisteminin mevzuatına 
uygun biçimde dahil edilmelidir.

Bölgesel ısıtma ile ilgili olarak Avrupa ülkelerinde 
verilen destekler ile Bölgesel Isıtma uygulamala-
rından örnekler ve gelişimi ekte verilmiştir.  

Özetle; Kojenerasyon ve Bölgesel ısıtma teknikle-
ri ve tesisleri ile Enerji Verimliliği’nin tüketim ve 
üretimde arttırılması, Ülkemiz’ in enerji açısından 
dışa bağımlılığını  azaltacak, dolayısı ile enerji 
fiyatları bir dengeye oturacak ve en önemli eko-
nomik kazancımız olan ihracatta sanayicimizin 
maliyet girdileri düşerek uluslar arası  rekabette 
daha fazla yer alacaklardır.

EK: 1. 

BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ  ELEKTRİK 
ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KOJENERASYON ve 
BÖLGESEL ISITMA  İÇİN VERİLEN DESTEKLER ;
AVUSTURYA:
1. Yatırım Harcaması Desteği.
ÇEK CUMHURİYETİ:
1. Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim,
2. Vergi  indirimi, 
FİNLANDİYA:
1. Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim ,
2. Vergi  indirimi, 
3. Yatırım Harcaması Desteği.



31

Enerji Verimliliği için Ülkemizde
Bölgesel Isıtma Yapılabilir mi?

BELÇİKA:
1. Karbon Emisyon Kazancı Sertifikası  ,
2. Vergi  indirimi, 
3. Yatırım Harcaması Desteği.
FRANSA:
1. Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim,
2. Vergi  indirimi, 
3. Teşvikli  piyasa fiyatı,
4. Karbon Emisyon Kazancı Sertifikası,
ALMANYA:
1. Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim ,
2. Vergi  indirimi, 
3. Teşvikli  piyasa fiyatı ,
YUNANİSTAN:
1. Teşvikli  piyasa fiyatı ,
İTALYA:
1. Karbon Emisyon Kazancı Sertifikası ,
2. Vergi  indirimi,

EK.2. 
BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ  ELEKTRİK 
ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KOJENERASYON ve 
BÖLGESEL ISITMA  İÇİN KANUNLA VERİLEN 

DİĞER DESTEKLER ;
ALMANYA:  Kojenerasyon , Isı Şebekesi ve ısı 
depolaması için yatırım tutarının %30 / %40 ı 
tutarında , proje başına max. 5/10 Milyon Euro 
hibe destek veriyor.
DANİMARKA: Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma 
için ısı tarafı ile ilgili destekleri var.
ÇEK CUMHURİYETİ: Bölgesel Isıtma için satış 
garantili ESCO (Yap İşlet) projeleri ile genişliyor. 
İTALYA: Var olan Dağıtım ağının olarak Bölgesel 
Isıtma genişliyor. 
SLOVENYA: Kojenerasyon için 10 yıl garantili 
alım desteği veriyor. 
İNGİLTERE:  Şehirlerde ısı şebekeleri arttırılıyor. 
Özellikle Londra’ daki güçlü planlama rejimi 
Kojenerasyon-Bölgesel ısı sistemlerine artışı 
sağladı. 
EK.3
AVRUPA ÜLKELERİNDE MÜŞTERİLERE BÖL-
GESEL ISITMA SATIŞI ve TOPLAM NÜFUSUN 
FAYDALANMA ORANI

Müşterilere Bölgesel Isıtma Satışı:
 Konutlar       Endüstri      Servis sektörü ve Diğerleri      Toplam (Ayrıştırılmış Değerleri olmayanlar)

Toplam Nüfusun Bölge Isıtmadan Faydalanma Oranı:
Bölgesel ısıtmadan faydalanan nüfus       Diğer ısınma imkanları olan nüfus 
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Enerji Verimliliği için Ülkemizde
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İlk Çöp Yakma Tesisi 

1926 yılında Amerika’da İnşa edilen Bölgesel Isıtma Santralı 
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İlker CANBAZ / Kıdemli Satış Destek Uzmanı 

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri 

Konut Tipi Duman
Alarm Cihazları
Tüm binalar ve tesisler için yangın alarm siste-
mi kritik öneme sahiptir. Sistemin 7/24 çalış-
ması ve ihtiyaç duyulduğunda da işlevini yerine 
getiriyor olması gerekir. 
Yangın sonucu oluşan ölümlerin büyük çoğun-
luğu konut yangınlarında meydana gelmektedir. 
Bu yangınların hemen hepsi gece çıkmakta ve 
ölümler duman zehirlenmesi nedeniyle gerçek-
leşmektedir.
Konutların işlev olarak diğer binalardan fark-
lı olması, yalnızca konutlar için tasarlanmış 
Duman Alarm Cihazlarının kullanımını ön plana 
çıkarıyor.
Duman alarm cihazları tanım olarak; ‘’yalnızca 
konutlar için EN 14604 standardına uygun ola-
rak üretilip sertifikalandırılan, kendi başına çalı-
şan, bir yangın kontrol paneline ihtiyaç olmadan 
dahili sireni ile alarm verebilen cihazlardır.’’
Konutlar için özel olarak üretilen ve tasarlanan 
duman alarm cihazları, apartman binalarında da 
diğer merkezi yangın algılama ve ihbar sistem-
lerine göre önemli avantajlar sağlarlar.

Yatak başında 75db ses seviyesini sağlarlar
Konut içindeki herhangi bir yangın başlangıcında tüm uyuyanları uyandıracak düzeyde sesli alarm 
verilmesi gereklidir. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinde açıkça belirtilen yatak odalarında 
yatak başlarında 75db alarm ses seviyesinin sağlanması gerekmektedir.
Genel olarak konut projelerinde kapsamlı duman detektörü yerleşimi yapılmakla birlikte ses sevi-
yesi hesapları gözden kaçabilmektedir. Duman alarm cihazlarının her birinin üzerinde 1m’de en az 
85db ses seviyeli dahili sirenin olması, standartlarda istenen asgari ses seviyelerini sağlamakta ye-
terli olmaktadır. Alarma geçen cihazın, daire içindeki diğer cihazları de eş zamanlı çaldırma özelliği, 
diğer odalarda bulunan daire sakinlerinin uyanmasını sağlayarak, binayı tahliye etmek için erken 
reaksiyon alınmasına yardımcı olmaktadır. 
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Yapılan araştırmalar, bir yangın başlangıcından 
itibaren 4 dakika, bir duman algılamasından 
sonra en fazla 2 dakika içinde konutun terkedil-
mesi gerektiğini göstermektedir. Uyunan ma-
hallerde hemen sesli alarm verilmezse duman 
zehirlenmesi riski çok yükselmektedir.
Daire sakinleri kendi sistemlerini test edebi-
lirler
Çoğu zaman daire sakinleri, konutlarındaki acil 
durum cihazlarının farkında olmazlar, farkında 
olsalar bile cihazların çalıştığının kontrolü ya-
pamayabilirler. Duman alarm cihazları ‘’acaba 
benim yangın alarmım çalışıyor mu?’’ sorusu-
nun yanıtını daire sahiplerine verebilir. Duman 
alarm cihazları, sistemin çalışmasını test 
edebilen, hatalı alarm geldiğinde susturabilen 
yeteneğe sahiptirler. Bu fonksiyonlar cihazın 
üzerinde bulunan butonla yapabileceği gibi 
daire içerisinde herhangi bir yere tesis edilen 
uzaktan kumanda üniteleriyle de yapılabilir.
İşletmede karşılaşılan test ve bakım zorlukla-
rı ortadan kalkar
Türkiye’de zorunlu standart olan TS CEN/TS 
54-14’e göre tüm yangın alarm cihazlarının 
yılda en az bir kez fonksiyon testlerinin yapıl-
ması gereklidir. Bakım çalışmasının yapıldığı 
günlerde tüm dairelerin içlerine girilip yangın 
dedektörlerinin testlerinin yapılması çok zordur. 
Bu yüzden periyodik bakımların eksik kalma 
olasılığı yüksektir.
Duman alarm cihazlarının tesis edildiği çok kul-
lanıcılı yapılarda, bakım ve test sorumluluğu-
nun bina işletmesiyle birlikte daire sakinlerinde 
de olması, bakım çalışmalarını kolaylaştırmak-
tadır. Bu sayede binada genel hacimler için 
kurulmuş bulunan yangın algılama ve alarm 
sisteminin test ve bakımlarının profesyonel bir 
bakım ekibi tarafından yapılması yeterli olmak-
tadır. 
Hatalı alarmlar ve arızalar bina sistemini 
etkilemez
Yüksek katlı binanın genelini (çekirdek) ko-
ruyan yangın alarm sistemi ile daire içlerine 
kurulan duman alarm sistemi arasında yapı-
lacak entegrasyon sonunda binanın tamamı 
korunmuş olmaktadır. Binanın genel hacimle-
rinde oluşacak bir hata veya arıza daire içindeki 
sistemi, bir daire içindeki arıza veya hata bina-
nın geri kalan kısmındaki daireleri ve çekirdek 
kısımlarını etkilemezler.
Duman Alarm Sistemlerinin Tasarımı ve 
Uygulama Örnekleri

Daire içlerinde cihaz yerleşimi yapılırken tüm 
yatak odalarında ve bağımsız bölüm oluştura-
cak diğer oda ve hollerde duman alarm cihaz-
ları tesis edilmelidir. Aynı zamanda sesli uyarı 
yapılmalıdır. Mutfak kısımlarında hatalı alarm 
vermeyecek yapıda duman veya sıcaklık alarm 
cihazları kullanılmalıdır. Banyo ve tuvaletler-
de duman alarm cihazı kullanılmasına gerek 
yoktur.
Duman alarm cihazlarıyla binanın yapısına ve 
kullanım amacına göre kablolu ve kablosuz 
olarak çözümler sunulabilir.
Sadece Duman Alarm Cihazı Uygulaması
Daha çok küçük konut projelerinde uygulanır. 
Alarm cihazları kendi başlarına bir yangın alarm 
paneline ihtiyaç duymadan bağımsız olarak 
çalışırlar. Daire içerisindeki bir cihazda alarm 
oluşması durumunda, bu cihazın diğer cihazlar-
la haberleşme özellikleri sayesinde, diğer cihaz-
ların sirenlerinin de aynı anda çalması sağlanır. 
Alarm cihazlarının kendi içlerinde bataryalarının 
bulunması, tak çalıştır yapıda olması sebebiyle 
devreye alma maliyetleri çok düşüktür. 
Kendine ait güvenlik paneli bulunan konutlar-
da, duman alarm cihazları bu panelin yangın 
girişine bağlanarak uzaktan izleme çözümü de 
oluşturulabilir. 
Adresli Yangın Alarm + Duman Alarm Sistemi 
Uygulaması
Özellikle yüksek katlı ve çok kullanıcılı konut 
projelerinde, binanın çekirdek kısımlarında 
adresli tip yangın alarm sistemleri tesis edilir. 
Daire içlerindeki duman alarm sistemi, binanın 
ana yangın alarm sistemi diye tabir edilen ad-
resli yangın alarm sistemine izleme ve kontrol 
modülleri ile entegre edilirler. Binanın tüm 
duman alarm kontrol senaryoları ana yangın 
alarm sistemi üzerinden yönetilir.
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İlker CANBAZ / Kıdemli Satış Destek Uzmanı 

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri 

Konut Tipi Duman
Alarm Cihazları

Daire içlerinden (duman alarm sisteminden) gelecek herhangi bir alarm ya da arıza bilgisi, araştır-
ma ve izleme bilgisi olarak değerlendirilir, binanın yangın tahliye senaryosunun bir kısmını ya da 
tamamını aktive etmesi için kullanılmazlar. Binanın acil durum tahliye senaryosuna bağlı olarak, 
binanın tahliyesi sırasında ana yangın alarm sisteminden gelecek herhangi bir bilgi ile daire içeri-
sindeki duman alarm sisteminin sirenlerinin çaldırılması da mümkün olmaktadır.



ÜCRETSİZ KEŞİF 0212 210 2728

Sınıfının En Üstünü
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Doğru
Kontaktör
Seçimi
Nasıl
Yapılır

Endüstride hemen her alanda kullanılabilen kontaktörlerin ge-
nel amacı uzaktan kontrolle devreyi kesmektir. Ancak zamanla 
geliştirilen bu elemanlar farklı kontrol yöntemleri ve farklı yapısal 
özellikleri ile daha özel alanlar için üretilmeye başlandı. Endüstride 
kullanım durumlarına bakarsak mekanik kontaktörlerin yerine 
elektronik kontaktörler ve vakum kontaktörler tercih edilmeye 
başlandığını görebiliriz. Bu nedenle kontaktörleri daha iyi tanımak 
ve doğru seçim yapabilmek için bu üç kontaktörü karşılaştırarak 
farklı özelliklerini görebiliriz.

Elektrik devrelerinin en temel 
yapı taşlarından biri olan kon-
taktörler farklı anahtarlama 
teknikleriyle devreleri kesme 
imkânı sağlarlar. Piyasada 
genellikle mekanik kontaktörler 
bilinir ve kullanılır. Ancak tekno-
lojinin gelişmesine paralel ola-
rak kontaktörlerde de yenilikler 
ortaya çıkmıştır. Elektronik kon-
taktörler ve Vakum kontaktörler 
bunlara örnek olarak verilebilir. 
Bu yazımızda bu üç kontaktör 
çeşidini sizler için değerlendirip 
çalışma şekillerinden ve avantaj-
larından bahsedeceğiz.
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Yapısal Özellikleri Bakımından Kontaktörler 

Mekanik kontaktörler yapısal olarak kontaklar, 
demir nüve ve bobin kullanılarak oluşturulmuş-
tur. Demir nüve ince sacların birleştirilmesiyle, 
bobin ise bakır sargılarla elde edilmiştir. Bobinin 
enerjilenmesiyle demir nüve ile arasında manyetik 
bir etki oluşur ve bu etki kontaktörleri açar ya da 
kapatır. Böylece devre kontrol edilerek sistemde 
istenilen çalışma sağlanır. En basit kontrol yön-
temlerinden biridir. Çok yaygın bir kullanım alanı 
vardır.

Elektronik kontaktörler ise yapısında mekanik 
olarak hareketli parça bulundurmayan ve tama-
men elektriksel olarak çalışan devre elemanlarıdır. 
Tristör kontrollü olarak çalışan bu devre kesiciler 
sadece sinüs eğrisinin zaman eksenini kestiği sıfır 
noktalarda devreye girer ya da çıkarlar. Böylelikle 
daha kaliteli bir devre elemanı özelliği gösterirler. 

Vakum kontaktörlerin yapıları ise dayanıklılık 
ve güvenilirlik esasına göre oluşturulmuştur. 
Kontakların açma kapaması ile oluşan aşınma 
ve arızalara karşı bu kontaktörler kesme işlemini 
havasız bir ortamda gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
vakumlu ortamda kesme işleminin gerçekleşmesi 
olası bir patlama ya da yanmaya karşı da sistemi-
mizi korumaktadır.

Çalışma Prensipleri Açısından Kontaktörler

Mekanik kontaktörlerde kontakları kontrol eden 
bir kontaktör bobini bulunur ve açma kapama iş-
lemleri bu bobin ile sağlanır. Şebekeden beslenen 
bu bobinin devreye paralel bağlanır ve üzerinde 
oluşan enerji ile manyetik bir etki oluşturarak 
kontaklara etki eder. Bobine uygulanan gerilim 
ile bobinde bir mıknatıs özelliği oluşur ve bu etki 
kontakların hareketini sağlar. Açık olan kontak-
lar kapanır, kapalı kontaklar ise açılır. Böylece 
kontaktör açma kapama işlevi ile anahtarlama 
elemanı olarak çalışabilmektedir. Kontaktörün 
uzaktan kontrolü de bobine uygulanan bu gerilim 
ile yapılabilmektedir.

Elektronik kontaktörler, açma kapama işlemlerini 
mekaniksel hareketlerle gerçekleştirmez. Tama-
men elektrik bazlı çalışan kontaktörler tristör kont-
rollü olarak devrelerde anahtarlama yapmaktadır. 
Tristör, belli bir gerilim değerinin üzerinde elektrik 
akımını ileten veya bu değerin altına düşüldüğün-
de devreyi kesen bir güç elektroniği elemanıdır. 
Bu sayede tristör üzerindeki gerilim ayarlanarak 
tetikleme yapılabilir ve devre kontrolü sağlanabilir. 
Mekanik kontaktöre göre çok daha hızlı açma ka-
pama yapabilir ve tamamen elektriksel sinyallerle 
kontrol kolaylığı kazanılabilir.

Vakum kontaktörler, kondansatör anahtarlama 
(kapasitör anahtarlama) tekniği kullanılarak devre-
lerde açma kapama yapar. Kapasitör anahtarlama 
tekniğinde kondansatörün dielektrik özelliği kulla-
nılır. Kapasitör anahtarlama ile kontakların açılıp 
kapanması işlemi vakumlu havasız bir ortamda 
gerçekleştirilmektedir.

Sağladıkları Avantaj Bakımından Kontaktörler

Elektronik ve Vakum kontaktörleri mekanik 
kontaktörler ile karşılaştırırsak şu sonuçları elde 
edebiliriz:

Elektronik Kontaktörler

> Mekanik kontaktörlerdeki kontak aşınmaları 
sorunu yoktur.

> Harketsiz elemanlardan oluştuğu için titreşim ve 
ses olmaz.

> Yüksek hız tekrarlanan anahtarlama işlemleri 
için en ideal kontaktördür.

> Giriş ve çıkış arasında opto-izolasyon sağlanır.

> Herhangi bir kıvılcım oluşturma riski yoktur.

> Sinüs eğrisinin 0 noktasında açma kapama ya-
parak motorun ısınmasını ve kayıplarını asgariye 
indirir.
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Vakum Kontaktörler
> Ark enerjisi ve ark süresi çok düşüktür.
> Çok uzun mekaniksel ve elektriksel ömürlere 
sahiptirler.
> Bakım maliyetleri çok düşüktür.
> Atmosferik kirlenmeye karşı mühür özelliği 
vardır.
> Açma kapama işlemleri çok kolay bir şekilde 
gerçekleştirilir.
> Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda etkilenmez.
> Minimum kesinti ile çalışır.
Kontaktörlerin Kullanım Alanları
Elektronik Kontaktörler
> Endüstriyel motorların kumandalarında
> Vinç uygulamalarında
> Devir sayısının çok sık değiştiği motor uygu-
lamalarında
> Sık sık çalıştırılıp durdurulan motor ve fan 
uygulamalarında
> Plastik ekstrüzyon ve kalıp makinelerinde
> Elektrikle ısıtılan fırınlarda ve paketleme 
makinelerinde

Vakum Kontaktörler
> Petrokimya tesisleri ve rafinerileri
> Yeraltı madencilik ekipmanları
> İndüksiyon ısıtmalı fırınlar
> Tehlikeli alanlarda basınca dayanıklı ekipman-
larda
> Tekstil fabrikaları
> Çelik Fabrikaları
> Atık su arıtma tesisleri
> Aydınlatma
> Maden işletmeleri
> Çimento tesisleri
> Asansör ve taşıma sistemleri
> Reaktif güç kompanzasyonu yapılan tesisler 

Kaynak: Shunt Technologies
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GÜVENLIĞI, TÜRKIYE’DE 
ÜRETIYORUZ.

XS3 -XG3 -XC3

XS3 ve XG3 serisi termik/manyetik devre kesiciler ve XC3 serisi 
kaçak akım koruma cihazları... 
Güvenilir, uzun ömürlü ve montajları gerçekten çok kolay.  Üstün 
koruma standartlarımızı dünyanın dört bir yanında, her tür projede 
başarıyla temsil eden yepyeni bir seri. Üstelik Legrand Gebze 
fabrikasında sizlerin güvenliği için üretiliyor.
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Jeneratör’ün
Çalışmasında
Kompanzasyon

Neden
İstenmez?

Dünyada en çok kullanılan enerji türü olan elektrik enerjisi jeneratörler ile üretilmektedir. Reaktif yüklerin 
olduğu bir sistemde kompanzasyon yapılarak reaktif etki önlenir. Peki ama neden jeneratör devredey-
ken kompanzasyon çalışması istenmez?

Kapasitif bir yük ile yüklenen bir jeneratörde, yük tarafındaki kapasitiflik miktarına göre jeneratörün çıkış 
geriliminde yükselme görülür. Bu durum ise yük tarafındaki elektrik alıcıları için istenmeyen bir durum-
dur.

Şekil 1: Alçak Gerilim Projesi
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Jeneratör devreye girdiğinde neden kompan-
zasyon sistemlerinin çalışması istenmez?

Elektrik meslek elemanları, birçok alçak gerilim 
projesinde Şekil 1’de ki uyarı yazısını görmüştür.  
Ayrıca birçok tesiste, bu uyarı yazılarına göre 
imalat yapıldığı görülebilir. Peki, yüklerin bir 
jeneratörden beslendiği hallerde kompanzasyon 
sistemlerinin çalışması neden istenmez? Yük 
şebekeden beslendiğinde reaktif güç ihtiyacı 
kompanzasyon sistemince karşılanırken, yük 
jeneratörden beslendiğinde reaktif güç ihtiyacı 
nereden karşılanmaktadır? Bu soruların cevap-
larını, senkron makinelerin çalışma prensibinde 
bulabilirsiniz.

Jeneratörlerde elektrik üretimini gerçekleştiren 
alternatörler aktif güç üretirken, bir anlamda 
reaktif güç de üretirler. Lakin bu iki güç üretim 
işlemi arasındaki farklılıklar şu şekilde özetlene-
bilir;

Alternatörler yük tarafındaki aktif güç ihtiyacını 
dizel motorun miline daha fazla mekanik güç 
yükleyerek karşılarken, yük tarafındaki reaktif güç 
ihtiyacını ise dizel motor tarafından aldığı ekstra 
bir mekanik güç yardımıyla değil, kendi içeri-
sinde bulunan manyetik akı yardımıyla, uyartım 
akımını artırarak ve dolayısıyla içerideki manyetik 
akı miktarını artırarak karşılamaktadır.

Şekil 2: Jeneratörün Etiket Değerleri ve Güç 
Üçgeni 

Bir 1100 kVA dizel jeneratörün etiket değerle-
ri Şekil 2’de ki gibidir. Bu jeneratörden etiket 
değerine göre, 880 kW aktif güç ve 660 kVAr 
reaktif güç çekilebilir. Yük tarafındaki reaktif güç 
ihtiyacımız bu değerden küçük ise bu reaktif 
güç ihtiyacı jeneratör tarafından karşılanabilir. 
Bundan dolayı da yükün reaktif enerji ihtiyacı için 
ekstra bir kompanzasyon sisteminin devrede 
kalmasına gerek yoktur.

Peki, kompanzasyonu devreye almamamızın 
ne gibi sakıncası olabilir?

Şekil 3: Üç Fazlı Senkron Makinanın Generatör 
Olarak Yüklenmesi

Bu sorunun cevabı da senkron makinaların yük-
fazör diyagramında bulunabilir. Ka, Kr, Kc kesici-
leri kapanarak makinenin endüvisine sadece R ve 
C elemanlarının bağlı olması jeneratörün kapasi-
tif yüklenmesine neden olur. Gerilimle akım ara-
sında  açısı kadar faz farkı varsa, akım gerilimden   
açısı kadar önce maksimum değerine erişir. 
Rotorun dönüş yönü Şekil 3’de gösterildiği sa-
atin yönünde seçildiğine göre, akım maksimum 
değerdeyken gerilimin maksimum değerine ulaş-
ması için sekron hızda kadarlık yay parçasının 
geçilmesi gerekir. Bu işlemin yapılması için bir 
süre kadar gecikme olur. Şekil 3’de  gösterilen 
yerlerde akımın ve gerilimin maksimum değerine 
ulaştığı kabul edilirse endüvi akımının meydana 
getirdiği amper-sarımdan oluşan manyetik akı 
bobin eksenine 900’lik açı yapar ve yönü sağ el 
kuralı ile şekilde gösterildiği gibi bulunur øa ve 
øf vektörlerinin fazör diyagramına taşınmasıyla 
ør bileşke alan vektörünün yönü saptanır. ør’nin 
øf ‘den genlik büyük olduğu gözlenir. Bunun ne-
deni, øa endüvi akısının øf kutup akısı üzerindeki 
izdüşümünün øf ile aynı yönde olmasıdır.

øa’nın izdüşümü øad ile ør‘nin aynı eksendeki 
izdüşümü øD ile gösterilirse, bileşke akının d 
eksenindeki bileşeninin øad kadar büyüdüğü or-
taya çıkar. Buna karşılık q ekseninde tek bileşen 
øaq’dür. øaq akısı bileşke akının kutup ekseninden 
kaymasında, øad ise kutup akısının büyümesine 
neden olur. Bu nedenle kapasitif yükle yüklenen 
yüklenen bir jeneratörde  boşta endüklenen 
gerilim, sargıda oluşan küçük gerilim düşümüne 
rağmen, çıkış gerilimi kuvvetli bir şekilde artar.
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Kompanzasyon Neden İstenmez?

Şekil 4: Jeneratör Kapasitif Yük Diyagramı

Yani özet olarak yükümüz kapasitif bir yük ise, yük tarafındaki kapasitiflik miktarına göre jeneratör çıkış 
geriliminde yükselme görülür. Bu durum ise yük tarafındaki elektrik alıcıları için istenmeyen bir durum-
dur. Yük tarafındaki kompanzasyon sisteminin devrede kalmasının elektrik üreten taraf olan jeneratör 
için sakıncası ise; jeneratörün çıkış gerilimini düzenleyen bir sistem olan AVR (Automatic Voltage 
Regulator) cihazının kararsız çalışmasına sebep olmasıve bu cihazının sık sık arızalanmasına neden 
olmasıdır.

Ancak jeneratör tarafından karşılanamayacak miktarda bir reaktif güce ihtiyaç duyuluyorsa, bu ihtiya-
cın bir bölümü de yeni nesil reaktif güç kontrol rölesi ile beraber bir kompanzasyon tesisi kullanılarak 
karşılanabilir.
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Sedat MISIR

Mısırlıoğulları Mühendislik  

İletim Hatlarında
Diferansiyel Koruma

İletim hatları koruması, güç sistem korumasında 
merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü iletim hatları 
üretim santrallerini yük merkezlerine bağlayan 
temel elemanlardır. İletim hatları güç sistemle-
rinde meydana gelen arızaların büyük çoğunlu-
ğuna maruz kalır. Elektrik enerjisinin bir sorun 
yaşamadan iletilebilmesi için  izolatör ve yalıtım 
mekanizmasının oluşabilecek gerilimlere uygun 
tasarlanması gerekmektedir. Yaşanılan tecrübeler 
sonucunda bu sistemlerde enerji sürekliliğini orta-
dan kaldıran en önemli nedenler yıldırım düşmesi 
ve geçici rejim değişikleridir.  

Enerji iletiminin kaliteli ve kesintisiz olması için 
birçok koruma elemanları üretilmiştir. Koruma 
elemanları şunlardır; Koruma iletkeni, ark boy-
nuzları, ark koruma halkaları ve kuşkonmazlar. 
Koruma elemanları sadece enerji nakil hatlarında 
kullanılmayla sınırlı kalmayıp aynı zamanda şalt 
sahalarında da kullanılmaktadır.

Nakil hatlarında kullanılan diğer parçalar ise; 
Spacerler, ikaz topları, camperler ve damperlerdir. 
Verilen bu dört parça koruma amaçlı olmayıp 
sadece ihtiyaca göre tesis edilirler.

Koruma sistemi sayesinde arıza hızlı bir şekil-
de temizlenerek şebekenin geri kalan kısmının 
düzgün şekilde işletilmesine devam edilebilmek-
tedir. Sürekli bir kısa devrenin şebekenin genel 
işletmesi ve özellikle kararlılığı üzerindeki etkilerini 
ortadan kaldırmak için hatalı eleman olabildi-

ğince çabuk devre dışı edilmelidir. Bu sayede 
generatör, transformatör, kablo, hat gibi şebeke 
elemanlarının birinde kısa devre veya izolasyon 
hatası sonucunda oluşabilecek arıza akımlarının 
veya aşırı gerilimlerin yol açabileceği zararlar 
sınırlandırılabilmektedir. Güç sistemlerini yukarıda 
bahsedilen olumsuz durumlara karşı röleler korur. 
Koruma röleleri, işletme esnasında oluşabilecek 
arıza veya aşırı yüklenme durumunda büyük çapta 
hasarların oluşmasını önleyici rol üstlendiklerin-
den dolayı büyük önem taşımaktadır. Koruma sis-
teminin görevi, işletme elemanları ile elektrik tesis 
ve şebekelerinde ortaya çıkan hataları ve bunların 
çeşitlerini ölçülen elektriksel büyüklükler yardı-
mıyla çabuk ve güvenilir bir şekilde tespit etmek 
ve gerektiğinde arızalı elemanı (generatör, trafo, 
hat vb.) devre dışı bırakarak enerjinin mümkün 
olduğunca sürekli olmasını sağlamaktır.

Koruma Röleleri 

Santrallar ve enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde 
bildirim sistemleri, arızaları, sesli veya ışıklı devre 
elemanları aracılığı ile bildirirler. Bazıları da bildi-
rim yapmadan ayarlandıkları büyüklüklere göre 
devreleri acarlar. Şebekelerde oluşan arızaların 
etkili ve ekonomik bir şekilde önlenebilmesi için 
roleler, devre acıcı elemanlar ve bildirim sistemleri 
ile beraber kullanılır. 
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Roleler çalışma prensiplerine gore şu şekilde 
gruplandırılır; Sekonder aşırı akım rölesi, Dife-
ransiyel aşırı akım rölesi, Toprak kacağı koruma 
rölesi, Sargı kacağı koruma rölesi, Sargı kısa 
devresi koruma rölesi, Ters akım rölesi (vatmetrik 
röle),Yatak ısınma rölesi, Bucholz (bukoz) rölesi, 
Temperatur (ısı kontrol) rölesi, Rotor-toprak arıza 
koruması

Diferansiyel korumada, genel olarak, güç siste-
minin bir bölümü akım trafolarıyla sınırlandırılır 
ve bu korunan bölgeye giren çıkan akımların yön 
ve genlikleri karşılaştırılarak kısa devrenin varlığı 
saptanmaya çalışılır. Bu tanımlamadan diferansi-
yel korumanın nerelerde kullanılacağı sorusu akla 
gelebilir.

Günümüzdeki uygulamaları şöyle özetleyebiliriz: 

1. Güç trafolarının korunmasında

2. Üreteç ya da üreteç trafo birimlerinin korunma-
sında

3. Baraların korunmasında

4. Hatların pilot iletkenlerle diferansiyel korunma-
sında

Diferansiyel Röle

Hava hatlarının, kabloların, transformatörlerin ve 
alternatörlerin faz sargıları arasında bir izolasyon 
hatası sonucunda meydana gelen kısa devreler en 
emin bir şekilde diferansiyel role tarafından tespit 
edilir.

Diferansiyel roleler, normal durumda akım geç-
meyen role devresinden arıza sonucu meydana 
gelen yüksek akımlar sebebiyle farklılık doğması 
ve akım geçmesi prensibine dayanır. Prensibi 
şekil 8.12’te görülen diferansiyel rölenin koruma 
bölgesi iki taraftaki akım trafoları arasında kalan 
bölgedir.

Şekil 8.12 a) Primer röle b) Sekonder röle c) Ara 
röleli kesici bağlantıları

Şekil 8.13 Diferansiyel koruma rölesi prensip şekli

Diferansiyel roleler, herhangi bir kısa devre 
sonucu kesiciler devreyi açmadıkları zaman gorev 
yapar. Gereksiz yere devre açmalarını önlemek 
için röleye bir zaman rölesi eklenmiştir. Kısa devre 
durumu uzun sure devam ederse alternatör devre 
dışı kalır. Bu anda role, kesiciye kumanda eder, 
uyartımı keser ve haber verme işlemini yerine 
getirir.

Şekil 8.14 Diferansiyel rölenin trafoya bağlanışı

Kısaca diferansiyel röleler, devrelerin ulaşılama-
yan bölgelerinde oluşabilecek arızalarda koruma 
sağlarlar. Diferansiyel rölelerin daha yaygın bir şe-
kilde kullanımıyla, şehir içi iletim, dağıtım hatların-
da ve trafo merkezlerinde oluşabilecek arızalarda 
sistemin güvenliğini sağlamış oluruz.
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Beyti DURMAZ

Makyol

İhale Süreçlerini Anlamak

Bu yazımda sizlere, günümüzde ihalelere hazır-
lanan ana yüklenici konumunda bulunan inşaat 
firmalarında, elektrik işleri kapsamı için ihale 
süreçlerinde nasıl bir yöntem izlendiği hakkında 
bazı özet bilgiler aktarmaya çalışacağım.

Teklif hazırlama sürecinde elektromekanik işler

İhale süreçlerinde teklif hazırlamak hem ana 
yüklenici hem de taşeronlar için zor ve maliyetli 
bir iştir. Hazırlanılan ihale kapsamı ve şekline göre 
bazen günlerce sürebilir. İhalelere teklif hazırlaya-
cak olan ana yükleniciler iş bitirme ve ön yeterlilik 
gibi kriterleri sağlayan inşaat firmalarıdır. Ana 
yükleniciler bir nevi seçilmiş firmalardır diyebiliriz. 
Bu firmalar da kendi tanıdıkları ve iş yapabilirliğine 
inandıkları taşeron firmalara ihale dokümanlarını 
göndererek teklif isteminde bulunurlar. Taşeron-
ların hazırladığı teklifler ihale kapsamında baz fiyat 
olarak kullanılır. Elektrik taşeronları tarafından 
hazırlanan teklifin teknik ve finansal açıdan anlaşı-
labilir ve doğru olması bu nedenle çok önem arz 
eder.

Birçok ana yüklenici inşaat firması firma bün-
yesinde inşaat işleri maliyet hesaplarını metraj 
yaparak kendi içerisinde fiyatlandırmaktadır. An-
cak elektromekanik işler için uzman firmalardan 
teklif alma yolunu seçerler. Takdir edeceğiniz gibi 

altyapı ve üstyapı projelerinde bulunan elektro-
mekanik kapsam içerindeki sistemler çoğunlukla 
iki haneli rakamlardadır. Her projede birbirinden 
farklı sistemler bulunmaktadır. Bu nedenle ana 
yüklenici uzman taşeron firma teklifleri ile ihaleye 
hazırlanır. İş ana yüklenicide kalırsa teklif almış 
olduğu elektromekanik taşeron firmalar işi yap-
tırmak üzere görüşmelere başlar. Genelde teklifin 
makul seviyelerde olması durumunda konu işler 
için, ihale şartları “back to back” olacak şekilde 
sözleşme görüşmeleri başlatılır. 

Bu durumda teklif hazırlayan elektromekanik uz-
man firmaların gerek teklif hazırlama safhasında 
gerekse teklif mektuplarında ve sonrası sözleşme 
aşamasında dikkat etmesi gereken hususlardan 
bir bölümü aşağıda maddeler halinde açıklanmış-
tır.

Teklif hazırlamak için gereken dokümanlar

Bir elektrik taşeron firmasının rekabetçi bir teklif 
hazırlayabilmesi için minimum aşağıdaki ihale 
dokümanlarını edinmesinde fayda vardır.

Teknik Şartname / Özel teknik şartname: Teklif 
verilen işin teknik şartnameye uygun olduğu teyidi 
istenir. Bazı küçük sapmalar kabul edilebilir ancak 
teklif mektubunda mutlaka bu sapmalar belirtil-
melidir.

Elektrik Taşeronları için
İhale Süreçlerini Anlamak
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İdari Şartname: İdari şartnameler teklifi etkileye-
cek yedek parça, özel alet edevat, fabrika kabul-
leri, eğitim, dokümantasyon gibi konuları içerir. 
Taşeron firma teklifinde bu maliyetleri ayrıca 
belirtmelidir.

Çizimler: Çizimler, şartnameler ve birim fiyat 
tarifleri ile fiyatlandırma için tamamlayıcı dokü-
manlardır.

Birim fiyat tarifleri: Keşifte girilecek olan fiyatın 
kapsamını net olarak tarif eder. Tekliflerde bu kap-
samda olan işler kapsam dışı tutulmadığı takdirde 
tüm tarif edilen işler fiyata dâhil kabul edilir.

Zeyilnameler / Açıklamalar / Soru Cevaplar: 
Teklif dokümanı elinize ulaştığında varsa soru-
larınızı idareye sorulmak üzere mutlaka zaman 
geçirmeden sizden teklif isteyen firmaya ulaştırın. 
İşveren teklif dokümanlarını ana yüklenicilere 
ulaştırdığında anlaşılmayan hususlar için teda-
rikçilerden soru sorulmasını ister. Eksik ve açık 
olmayan hususlarda teklif verecek ana yüklenici 
adayları, tedarikçiler, taşeronların sorularını 
cevaplar, yeni doküman yayınlar ve gerekli gör-
düğünde açıklamalar yapabilir. Teklif hazırlarken 
teklifinizin tüm zeyilnameleri, açıklama ve soru 
cevaplara uygun olduğundan emin olunuz. 

İhale Süreçlerini Anlamak

Bu yazımda sizlere, günümüzde ihalelere hazır-
lanan ana yüklenici konumunda bulunan inşaat 
firmalarında, elektrik işleri kapsamı için ihale 
süreçlerinde nasıl bir yöntem izlendiği hakkında 
bazı özet bilgiler aktarmaya çalışacağım.

Teklif mektubu ve ekinde verilmesi gereken 
bilgiler

Teklif Kapsamı: Ana yüklenici idarenin keşfini 
fiyatlandırır. Bu nedenle elektrik taşeronlarından 
da aynı keşfi fiyatlandırmasını talep eder. Ke-
şifteki her kalemin bir birim fiyat tarifi vardır ve 
keşfe yazılan fiyatın bu birim fiyat tarifine uygun 
fiyatlandırıldığını kabul eder. Teklifinizde bu fiyat 
tarifinde olan ama sizin temin edemediğiniz şeyler 
var ise mutlaka teklinizde bunu kapsam dışı olarak 
belirtmenizi bekler. Aynı zamanda idari ve teknik 
şartnameye de uygun olmayan sapmalar var ise 
bunu teklifinizde belirmenizi ister. Zira çoğu za-
man alternatif çözümler idareler tarafından kabul 
görür ve ana taşeron firmalar alternatif çözümleri 
kullanmak ister.

İş Bölümü: Elektrik taşeronu yapacağı işin kapsa-
mını bir basit bir tablo üzerinde belirtmeli, diğer 
taşeron veya ana yüklenicinin yapmasını düşün-
düğü kendi işi ile bağlantılı işleri mutlaka açık bir 
şekilde tabloya işaretlemelidir.

Para birimi: Mutlaka belirtilmelidir.

Teklifin Süresi: Teklifin geçerlilik süresi ve veriliş 
tarihi teklif mektubu yazısında mutlaka belirtilme-
lidir.

Projenin Yeri: Projenin yeri taşeron firma mo-
bilizasyonu, malzeme nakliyesi, yemek, ulaşım 
ve konaklama için önemlidir. Yurt dışı projelerde 
Konaklama ve yemek ve ulaşım konularında ba-
zen ana yükleniciler bedeli karşılığı ya da bedelsiz 
olarak sağlayabilmektedirler. Bu konu teklifinizde 
açık ve net olarak belirtilmelidir. 

İşin Süresi: İşin yapım süresi ihale dokümanında 
detaylı olarak verilmektedir. Ancak bu süre tüm 
inşaatın yapım süresidir. Teklif edilen kısmın han-
gi tarihler arası yapılacağı teklifiniz için önemlidir.

Garanti Kapsamı: Garanti süreleri geçici kabul ve 
kesin kabul şartları verdiğiniz teklifi etkileyebilir 
bu nedenle bu maddeleri iyi okumak ve yorum 
yapmak gerekebilir.
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Wago Türkiye

PLClerin Siber
Saldırılardan Korunması

21. yüzyıl teknolojileri her anlamda dünyanın geleceğine şekil vermeye devam ediyor. Öyle ki tekno-
lojinin ulaştığı nokta artık onun doğrudan bir silah olarak da kullanabileceğini göstermekte.  Aslında 
temelleri 1947 -1991 yılları döneminde yaşanan Soğuk Savaş döneminde atılan siber savaşlar, son 
yıllarda teknolojinin giderek zirve yapmasıyla kendinden iyice söz ettirmeye başladı. Başını ABD, 
Rusya, Çin, İsrail ve İngiltere’nin çektiği ülkeler savunma ve saldırı timlerini oluşturmanın yanında 
taşeron hackerlarda kullanmayı ihmal etmiyor. Son olarak İran’ın nükleer santrallerini hedef alan ve 

kısmen başarılıda olan Stuxnet virüsü bu denli büyük ölçek ve etkide gerçekleşen ilk saldırı. 

Oldukça özgün bir taktik deneyen ve kendi kendini kopyalayan bir yazılım olan Stuxneti 
büyük ölçekte gerçekleşen ilk siber saldırıydı. Yazılım öncelikle motorları ve sıcaklı-

ğı kontrol eden merkezi mantık kontrol birimi olan PLC’yi ele geçirdi. 
Böylece sistemin kontrol eden diğer yazılımları da birer birer kolaylıkla 
elemine edebildi. Sonuç olarak özellikle nükleer yakıt zenginleştirme 

tesislerini hedef alan bu saldırı santrifüjlerin çılgınca dönmesine yol açtı ve 
ciddi fiziki zararlar verdi.

Stuxnet de her şey onu yaratan ekibin istediği gibi gitmedi. İlk olarak bir 
Usb bellek kartıyla başlayan bu serüven aslında üç bilgisayarla ve 21 
günlük yayılım süresiyle sınırlıydı. Ancak yazılım o denli güçlü kendini 

kopyalama niteliği vardı ki zamanla evrimleşerek kendine yeni yayılım 
yolları buldu. Böylece stuxnet İran’la kalmadı. Kuzey Amerika’dan Avustralya’ya 

kadar geniş bir yelpazede görüldü. Dahası zaten Stuxnetin kaynak kodlarına bakıldığında da böyle bir 
amaç görülmemekte. Daha çok neler yapabiliyoruz bir görelim mantığı kullanıldığı söylemek müm-
kün.  

Klasik savaş yöntemlerinde az çok silahların etkisi hesaplanabilmekte ama siber savaşlarda menzi-
linizin ne olacağını öngörmek zor Stuxnet de güçlü kopyalama yeteneği sayesinde sadece İran ile 
kalmadı Avustralya’dan Kuzey Amerika’ya kadar geniş bir alanda etkili oldu.

Endüstri 4.0 dünyadaki endüstrileşme sürecinde sayısız fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu fırsatlar aynı 
zamanda yukarıda bahsettiğimiz gibi tehditlerde içermektedir. Günümüzde internet,  yazılım ve yarı 
iletken teknolojilerinin kat ettiği muhteşem gelişim sayesinde; 

• Ürün, kendisini üreten makinelerle iletişim kurabilir hale gelmiştir. (RFID teknolojisi )

• Makinelerin en önemli parçalarından olan sensörler evrim geçirerek, akıllı hale gelmiş, basit bir 
endüktif sensör bile anahtarlama görevinin haricinde artık kontrolörlerle (PLC/PAC) haberleşerek, 
uygulamaya yönelik konfigüre edilebilir, ortam sıcaklığından tutunda birçok durum bilgisi sorgulana-
bilir hale gelmiştir. (IO-LINK teknolojisi )

• Üretim esnasında oluşan veriler haberleşme teknolojileri sayesinde, takibini yapan çalışanların 
ekranına eş zamanlı düşürülmekte, firmanın üretim veritabanına aktarılarak raporlanmakta, oluşan 
bir arıza durumunda uzman bakım mühendisi ofisinden ya da internetin olduğu herhangi bir yerden 
makineye müdahale edebilmektedir.
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Endüstri 4.0 üretim süreçlerine bu ve buna ben-
zer birçok yenilik katmakta ve katmaya devam 
edecektir. Fakat bilişim teknolojileri getirdiği 
avantajlarla birlikte bazı riskler ve tehditlerde ge-
tirmektedir.  Endüstri 4.0 için en büyük güvenlik 
tehditleri şunlardır:

• İnternet ve İntranet üzerinden kötü niyetli yazı-
lım enfeksiyonu

• Çıkarılabilir medya aracılığıyla kötü amaçlı 
yazılım enjekte edilmesi

• İnsan hatası ve sabotaj

• Uzaktan bakım erişim güvenliği

• Siber suç için dünya çapında yıllık maliyeti 
daha yüksek 500 milyar dolardan fazladır.

• Dünyanın her yerindeki hükümetler siber suç 
için ekonomiyi korumak için yasalar çıkarmakta-
dır

• Özel sanayi sektörleri siber güvenlik yatırımları 
zorunlu olmaya başlayacaktır

• Avrupa Birliği için kritik altyapılar öncelikli 
olarak siner saldırılardan korunacaktır.

Aşağıdaki tesisler yine her zaman siber saldırıya 
açık olacaktır.

• Enerji iletim, üretim ve dağıtım

• Su arıtım ve depolama

• Maliye

• Ulaştırma / Trafik

• Bilişim ve Telekomünikasyon

PFC 100 ve 200 Güvenlik Paketi

• Uzun vadeli işletim sistemi Linux 

• En yüksek şifreleme standardı TLS1.2

• PLC doğrudan> VPN tüneli - OpenVPN / IPSec 
Destek

• Firewall güvenlik duvarı

• SSH, https, FTPS, SFTP destekli

• Modifikasyonlarla PFC100 / PFC200 BDEW 
standartlarla uygunluk taşır.

PFC 100 veya PFC 200 güvenlik konusu gün-
deme geldiği zaman, Firewall ve VPN doğrudan 
PLCye bağlanabilir. Bu özelliği sayesinde ek bir 
router veya modül kullanmadan (bu eklerin mali-
yeti neredeyse bir PLC kadardır) siber saldırılara 
karşı korunabilirsiniz.
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Bir iletken akım taşıyorsa, bir kuvvet üretmek için 
mevcut diğer manyetik alanlarla etkileşime giren 
bir manyetik alan oluşturur. İki komşu iletken-
den akan akımlar aynı yönde olduğunda, çekim 
kuvveti zıt yönlerde olduğunda ise itici bir kuvvet 
oluşur. Bu yazımızda busbar sistemlerindeki 
gerilimleri ve azaltma yöntemlerini inceledik.

“Birçok busbar sistemlerinde, akım taşıyan ilet-
kenler genellikle düzdür ve birbirine paraleldir.”

“İki iletken tarafından üretilen kuvvet, akımlarının 
çarpımlarıyla orantılıdır.”

Normalde çoğu bara sisteminde kuvvetler çok 
küçüktür ve ihmal edilebilir. Ancak kısa devre 
koşulları altında büyüktürler ve iletken izolatörünü 
tasarlarken iletken malzeme yapısı gerilmeleri ve 
bunlarla ilgili desteklerin yeterli olmasını sağlamak 
için güvenlik faktörleri ile birlikte düşünülmesi 
gerekir. Dikkate alınması gereken bu faktörler şu 
şekilde özetlenebilir:

 Doğrudan yanal çekici ve itici kuvvetler nedeniyle 
gerilimler

 Titreşim gerilimleri

 Yanal sapmadan kaynaklanan uzunlamasına 
gerilmeler

 Yanal sapmalara bağlı olarak büküm momentleri

Çoğu durumda, kısa devrelerden kaynaklanan 
kuvvetler aniden uygulanır. Doğru akımlar tek 
yönlü kuvvetlere neden olurken, alternatif akımlar 
titreşim kuvvetleri üretir.

Maksimum gerilimler

Bir bara sistemi normal olarak çalışırken, ara 
faz kuvvetleri baraların statik ağırlığı baskın bir 
bileşen olduğu için normalde çok küçüktür. Kısa 
devre koşulları altında akım, normal değerinin 
yaklaşık otuz misli artar ve birkaç devirden sonra 
başlangıç değerinin on katına düştüğü için durum 
böyle değildir. Bu yüksek geçici akımlar, yalnızca 
busbarlarda değil aynı zamanda destek sistemle-
rinde de büyük mekanik kuvvetler yaratır.

“Destek izolatörlerinin ve bunlarla ilişkili çelik 
yapıların, rüzgar, buz, sismik ve statik yükler gibi 
normal yapısal gereksinimlerinin yanı sıra bu 
yüksek yüklere dayanacak şekilde tasarlanması 
gerektiği anlamına gelir.”

Tepe değerinde veya tamamen asimetrik kısa dev-
re akımı, busbarlarla ilgili elektrik tesisatının güç 
faktörüne (cos φ) bağlıdır. Bu değer, rms simetrik 
akımı, dengeli üç fazlı kısa devre gerilmelerinde 
verilen uygun faktör ile çarpılarak elde edilir.

Sistemin güç faktörü bilinmiyorsa, özelliklede 
jenerasyon söz konusu olduğunda, 2.55 faktörü 
gerçek sistem değerine yakın olacaktır. Bu faktör 
için teorik maksimumun cos φ = 0 olduğunda 
2√2 veya 2.828 olacağına dikkat ediniz. Bu tepe 
değerleri katlanarak azalır ve yaklaşık 10 çevrim-
den sonra faktör 1.0’a düşer. Bu nedenle tepe 
kuvvetleri, normal olarak, aşağıdaki şekilde göste-
rildiği gibi ilk iki döngüde (0.04 s) meydana gelir.

Zafer AKGÜL

ElektrikPort

Busbar Sistemlerindeki
Gerilimler ve Azaltma
Yöntemleri
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Tamamen asimetrik bir akım dalgası durumunda, 
kuvvetler, besleme frekansına eşit bir frekansta ve 
dalga simetrik hale geldiğinde ise iki kat frekans-
ta uygulanacaktır. Bu nedenle, 50 Hz besleme 
durumunda bu kuvvetlerin frekansı 50 veya 100 
Hz olur.

Bir bara yapının maruz kalma ihtimali olan mak-
simum gerilimler, hat kısa devre akımlarının 180° 
yer değiştirdiği tek fazlı bir bara sisteminde kısa 
devre esnasında meydana gelir. >>

Üç fazlı bir sistemde, iki faz arasındaki kısa devre, 
tek fazlı durumla hemen hemen aynıdır ve faz 
akımları normalde 120° yer değiştirmiş olsa 
da, kısa devre koşullarında, iki fazın faz akımları 
neredeyse 180° faz dışıdır. Üçüncü fazın etkisi 
ihmal edilebilir.

“Dengeli bir üç fazlı kısa devrede, üç fazın herhan-
gi birindeki sonuç kuvvetleri, tek fazlı durumda 
olanlardan daha azdır ve üç fazın göreli fiziksel 
konumlarına bağlıdır.”

Tek fazlı bir kısa devre durumunda üretilen 
kuvvetler tek yönlüdür ve bu nedenle yön değişti-
ren üç fazlı kısa devre nedeniyle olanlardan daha 
şiddetli olurlar. Kısa devre kuvvetleri önce iletken 
tarafından absorbe edilmelidir. Bu nedenle, ilet-
ken, bu kuvvetler kalıcı çarpıtma olmadan taşımak 
için yeterli bir dayanıklılığa sahip olmalıdır. Bakır, 
diğer iletken malzemelerle karşılaştırıldığında yük-
sek mukavemete sahip olduğu için bu gereksinimi 
karşılar.

Bakırın yüksek mukavemeti nedeniyle yalıtkanlar 
daha düşük mukavemetli malzemelerle mümkün 
olduğu orandan daha geniş aralıklarla yerleştiri-
lebilir.

İletken Gerilimlerini Azaltma Yöntemleri

Normal akımlarda titreşim olasılığı olan durumlar-
da veya iletkene zarar veren kısa devre kuvvetleri-
ne maruz kaldığında, aşağıdaki durumlar bu etkiyi 
azaltabilir veya ortadan kaldırabilir:

A) İzolatör destekleri arasındaki mesafeyi azalt-
mak. Bu yöntem, sürekli titreşimin ve bunun 
kısa devre kuvvetlerinden kaynaklanan etkilerini 
azaltmak için kullanılabilir.

B) İzolatör destekleri arasındaki mesafeyi art-

tırmak. Bu yöntem yalnızca sürekli bir akımdan 
kaynaklanan titreşim etkilerini azaltmak için kulla-
nılabilir. Bir kısa devre akımı nedeniyle gerilimleri 
artıracaktır.

C) İletken desteklerinin esnekliğini arttırmak 
veya azaltmak. Bu yöntem kesintisiz akıma bağlı 
titreşim etkilerini azaltacaktır, ancak kısa devre 
kuvvetleri nedeniyle bunun üzerinde çok az etki 
bulunmaktadır.

D) İletken esnekliğini arttırmak. Bu sadece sürekli 
bir akımdan dolayı titreşimin etkilerini azaltmak 
için kullanılabilir. Kısa devre etkisi artar.

E) İletken esnekliğini azaltmak. Bu yöntem, sürekli 
bir akım veya kısa devre nedeniyle titreşimin 
etkilerini azaltacaktır.
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Harun ÖNDÜL / Satış Müdürü

Aktif Mühendislik

Sistem ve Kaçak Akım Monitörleri

I. Giriş

İstenmeyen enerji kesintileri ve bozulmaları her 
zaman yüksek maliyetlere neden olur.

Basit bir oda aydınlatmasının arızası ya da bilgi-
sayar sistemlerinde bozulmalar meydana gelmesi 
fark etmez. Bunun nedenleri, elektriksel arızalar, 
parazit akımlar, harmonikler, PE ve N- iletkenleri-
nin kesintilerinin yanı sıra EMC etkilerinin neden 
olduğu nötr iletken üzerindeki aşırı yüklerdir. 
Diğer yandan, istenmeyen enerji kesintileri, yan-
gından kaynaklanan hasarlar, koruma sistemleri 
üzerindeki etkiler, nedeni anlaşılamayan arızalar 
ve haberleşme, yangın alarm ve bilgisayar sistem-
lerinin hasarları, borular ve yıldırımdan koruma 
sistemleri üzerindeki korozyon gibi etkiler de söz 
konusudur. Hasarın nerede olduğuna bağlı olarak, 
binlerce veya yüz binlerce dolara ulaşabilecek 
masraflar ortaya çıkabilir.

Bu teknik yazıda içerisinde hasar için spesifik 
riskler ve nedenleri açıklanmış ve Kaçak Akım 
Monitörleri (RCM) bulunan modern elektrik 
sistemlerinde hasarları önleyecek önlemler belir-
tilmiştir.

İzolasyon Hataları

İzolasyon hataları, elektrik tesisatlarında mekanik, 
termal veya kimyasal hasarın bir sonucu olarak 
meydana gelir. Aynı zamanda kirlilik, nem veya 
çevreden kaynaklanan hasarlar da (hayvanlar 
ve bitkiler), arıza lokasyonundan istenmeyen bir 
sızıntı akımın geçmesine neden olacak şekilde 
izolasyon hasarına neden olabilir.

Akımın büyüklüğü, sistem gerilimi, toprak direnci 
ve izolasyon arızası RF tarafından tanımlanır.

Bu kaçak akım IF, izolasyon arızası RF ve/veya 
toprak iletken hattı üzerinden aktif iletkenler 
arasında hareket edebilir. Eğer akım yeterince 
yüksekse (kısa devre veya toprak arızası) koruma 
cihazı trip verir ve sistemin arızalı bölümü yada 

arızalı ekipman sistemden çıkarılır. Eğer kaçak 
akım IF koruma sisteminin tribe geçmesi için 
yeterli değilse (tam olmayan kısa devre veya top-
rak arızası), arıza noktasında kaçak enerji değeri 
yaklaşık 60W’ı geçer ve bir yangın riski oluşur. 
(yaklaşık 260 mA/ 230 V). Güvenli ve güvenilir 
koruma amacıyla tehlikeli durumlarda bir enerji-
nin kesilmesini sağlayan kaçak akım koruyucu bir 
cihaz kullanılabilir (RCD). Örneğin. 300 mA’nın 
altında nominal kaçak akım değerinde.

Özellikle bilgisayar sistemlerinde bu tip kesintiler 
oldukça ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu neden-
le, RCD’ler genelde bu alanda kullanılmaz. Dahası 
sıklıkla UPS Sistemleri kullanılır ve sınırlı bir kısa 
devre akımına dayanabilirler; bu nedenle sigor-
taları veya devre kesicileri durduramazlar çünkü 
bağlantı kesme şartları karşılanamaz. Sonuç 
olarak, İnsanların korunması ve yangın riski ile 
alakalı kritik değerlere sahip yüksek kaçak akımlar 
görülebilir.

Genel koruyucu cihazlara ek olarak, IEC 62020 
uyarınca RCM’lerin (Kaçak Akım Monitörleri) 
kullanılması önerilmektedir. Bu cihazlar, bir 
elektriksel ekipmanın veya sistem parçalarının 
görüntülenmesini ve opsiyonel olarak koruyucu 
cihazın tepki değerine ulaşılmadan önce ön-alarm 
bilgilerini sunabilir. Bir devre kesici ile birlikte, 
enerji kesme işlemi belirli koşullar altında gerçek-
leştirilebilir.

Şekil 1: Rezistif izolasyon arızası RF
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Parazit Akımlar

TN-S sistemi şu ana kadar desteklense de 
(EMC nedenlerinden dolayı (IEC 60364-5-548) 
Binaların Elektrik Tesisatları – Bölüm 5: Elekt-
rik ekipmanlarının seçimi ve montajı – Kısım 
548: Bilgi teknolojisi tesisatları için topraklama 
düzenlemeleri ve eşpotansiyelli bağlama”; IEC 
60364-4-444 “Binaların Elektrik Tesisatları 
– Bölüm 4: Güvenlik Koruması – Bölüm 44: 
Bina tesisatlarında elektromanyetik interferans-
lara (EMI) karşı koruma), uygulama genelde 
farklıdır. Sistemler temel olarak insanların 
korunması ve maliyetlerin optimize edilmesi için 
tasarlanmıştır, bu yüzden özel bir kesitten (10 
mm2 bakır) N-iletkeninin PE ile birlikte bir PEN-
iletkenine bağlanmasına izin verilmektedir. Bu 
nedenle, geri dönüş yolundaki akım (N-iletken) 
tüm toprak bağlantıları ve potansiyel dengeleme 
iletkenleri aracılığıyla bölünebilir çünkü her kat 
dağılımındaki N-iletkeni PE sistemine bağlıdır. 
Bu üç hususun bir sonucu olarak tüm bina bo-
yunca iletken (metal) kısımlar (örneğin su bo-
ruları, ısıtma boruları, kanallar) yoluyla yüksek 
elektromanyetik alanlara yol açabilen, elektronik 
devrelerde bulunması zor olan belirsiz arızalara 
neden olan yüksek dengeleyici akımlar meyda-
na gelecektir. Ayrıca, yangın söndürme sistem-
lerinin su boruları üzerinde korozyon meydana 
gelebilir. Bu etki, N/PEN iletkeninde harmonikler 
tarafından daha kötü bir hale gelebilir.

Şekil 2: TN-C sisteminde, geri dönüş akımı N-PE köprü-
sünde bölünür, sonrasında PEN iletkeni üzerinden geri 
akar ve network iletkenleri üzerinden tanımsız kalır. PEN 
iletkeni kesintiye uğradığında tüm bağlı cihazlar risk
altında olur.

TN-S sistemi, elektronik veri işleme sistemleri 

kullanıldığında her zaman tercih edilmelidir. 
Birçok bireysel elektrikli cihazlardan gelen geri 
dönüş akımı dikkatli bir şekilde güç kaynağı-
na yönlendirilebilir ve parazit akımları, toprak 
bağlantıları üzerinden trafoya geri gidemez. 
N-iletkeninin topraklama sistemi ile sadece bir 
bağlantısına izin verilmektedir (tercihen düşük 
gerilim ana dağıtımında). Bu bağlantı, bağ-
lantıyı daimi olarak görüntüleyen ve önceden 
belirlenen bir eşik geçildiğinde bir alarm veren 
bir akım trafosu ve bir RCM ile donatılmalıdır. 
Bunlara ek olarak, PE sistemi, sistemin yük du-
rumunu kontrol etmek için bir RCM tarafından 
görüntülenmelidir.

TN-S sisteminin gereklilikleri, IEC 60364-5-
548 Bölüm 548: Bilgi teknolojisi tesisatlarında 
topraklama düzenlemeleri ve eşpotansiyelli 
bağlantılar” ve IEC 60364-4-444 – Bölüm 44: 
Bina tesisatlarında elektro-manyetik interferans-
lara (EMI) karşı koruma içerisinde bulunabilir, 
bilgi teknolojisi kullanımının beklendiği bir yapı 
için doğru kurulmuş bir TN-S Sistemi gerek-
mektedir.

Şekil 3: PE boyunca akan kaçak akım yoksa, P1 ve P2 
noktası aynı potansiyele sahiptir.

Sonuç

Elektriksel güvenlik vazgeçilmezdir. Çeşitli 
sektörlerde elektriğin güvenli ve güvenilir 
şekilde kullanılması, yüksek düzeyde bir elektrik 
güvenliği gerektirir. Personelin korunmasına 
ilaveten birincil hedefimiz, maddi hasar ve yan-
gınlara karşı korumayı artırmak ve operasyonun 
güvenilirliğini arttırmaktır.
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Mehmet Cem ATEŞ 

WAGO Türkiye

Hakkında Bilmeniz
Gereken 6 Bilgi

iO LINK
1- IO Link Nedir?

Otomasyon sistemlerinin gelişmesiyle birlikte 
hep daha zeki sensörler ve aktüatörler ortaya 
çıkmıştır. Bu gelişmelerle birlikte bu cihazlarla 
haberleşmek için daha kolay ve global bir çözüm 
arayışına girilmiştir. IO link sensör ve aktüatörlerle 
haberleşmek için geliştirilen noktadan-noktaya 
haberleşme protokolüdür.

IO Link küresel standart IEC 61131-9 göz önünde 
bulundurularak geliştirilmiştir.

2- IO Link sensör ve aktüatörleri I/O modülleri-
ne bağlanabilir mi?

IO Link sensörleri ve aktüatörleri  I/O modüllerine 
bağlanabilir. Öyle ki; IO Link dilini konuşmayan bir 

sensör dahi,  IO modülüne bağlanabilir. Sensör 
veya aktüatör ile I/O modülü arasındaki bağlantı,  
yukarıda bahsettiğimiz gibi noktadan noktaya 
bağlantı olarak sağlanır.

3- IO Link master ile cihazlar arasındaki sinyal 
iletim hızı nedir?

IO Link master ve cihaz arasındaki iletim 230 
kBaud  hızda, 400 mikro saniyede içinde gerçek-
leşir. Ayrıca kullanıcı isterse büyük veri paketleri 
(çerçeve türlerini) seçebilir.

4- Sensör tarafında ne tür konektörler kullanı-
labilir?

Günümüzde IO link için özel bir konektör ihti-
yacı duyulmamaktadır. Önerilen minimum ölçü 
değerleri dikkate alınmalıdır. Korumasız kablolar 
kullanılabilir. M8 ve M12  standart konnektörleri 
tavsiye edilebilir.
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5- IO Link üzerinden ne tür veriler gönderilir?
Proses verileri (analog değerler, anahtarlama du-
rumları), konfigürasyon verileri, üretici ID verileri, 
sistem parametreleri (alt sınır, duyarlılık, alt sınır 
vb.) gönderilebilir. Yine ihtiyaç duyulması halinde 
kontrol verileri de gönderilebilinir.
IO Link  bir veri yolu sistemi değildir.
6- IO Linkin avantajları nelerdir?
6.1 Basit Kurulum
Kablolamada azalma, bağlantı teknolojisinin kolay 
olması
6.2 Veri Toplama Kolaylığı
IO link sayesinde hata tanıma ve analizi, sıcak-
lık, raporlama, kirlenme, vb. bilgiler kolaylıkla 
alınabilir.
6.3 Standartlaştırma
Mevcut arayüzler çeşitliliğini minimize etme (PNP, 
4-20 mA, 0-10 V, RS 232 ve RS 422)
Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere klasik çö-
zümde sensörler için farklı ara yüzlere ihtiyaç 
duyulmuştur. Ayrıca sensör/aktüatörler için farklı 
araçlar gerekecektir. IO Link  çözümünde ise tek 
bir arayüz tüm sistem için yetmektedir. Yine tek 
bir araç IO Link cihazları için yeterli gelmektedir.

IO Link ilgili tüm FieldBuslar ile uyumludur.



Akım Trafosu
Test Prosedürü -
Trafoyu Devreye
Alma

Cem AYDINOĞLU

ElektrikPort

1) Mekanik Kontrol ve Görsel İnceleme

Teste başlamadan önce bazı teknik donanımlara 
gerek vardır. Bunlar;
• İzolasyon test cihazı
• Polarite testi
• Multimetre
• Trafo
• Akım enjeksiyon testi cihazı
Test işlemleri için aşağıdaki sıralı adımlar izlenme-
lidir.
• Yönerge ve şartnamelere uygun onaylı çizimler 
kullanılmalıdır.
• Fiziksel hasar ve kusurlar ile mekaniksel yetersiz-
likler kontrol edilir.
• Sistem gereksinimleri ile trafoların doğru bağlan-
dığı kontrol edilir.
• Bağlanan kablo mesafeleri kontrol edilir.
• Cıvata ile bağlanan elektrik kablolarının bağlantı 
kısımları kontrol edilir.
• Gerekli tüm topraklama ve kısa devre bağlantıları 
kontrol edilir.
• Kısa devre blokları doğru konumda olmalıdır.
• Topraklama noktası akım trafosuna yakın konum-
da olmalıdır.
2) İzolasyon Direnci Testi
Direnç testi yapılırken voltaj bağlantı noktaları şu 
şekilde bağlanır;
• Primerden sekondere bağlantı
• Sekonderden primere bağlantı
• Sekonder çekirdeği içinde bağlantı
3) Polarite Testi
Polarite testi akım trafosunun primer ve sekonder 
kutuplarını kontrol için ve projeye uygunluğunu test 
etmek için kullanılır. Primer sargıya bağlanan güç 
kaynağı ile aç-kapa yapılarak yön tayini yapılır.

Akım trafosunun fiziksel durumu ve 
elektriksel özelliklerini doğrulamak 
için test ve kontroller yapılmalıdır. 
Trafo devreye alınmadan önce
yapılması gereken testler ve dona-
nımların neler olduğunu yazımızda 
inceleyebilirsiniz.
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4) Sekonder Sargı Direnç Testi

Akım trafosu sekonder sargı direnç testi sargı-
ların bağlantıları için kontrol gereklidir. Şekilde 
görüldüğü gibi bir ohmmetre ya da Multimetre 
yardımı ile direnç değerleri ölçülerek kaydedilir. 
Ortam sıcaklığının ölçümlere etkisinden dolayı 
hangi ortam sıcaklığında ölçüm yapıldıysa bu 
değerde kaydedilir. Sonuçlara göre yeniden öl-
çüm yapılası gerekebilir. Cihaz etiket değerleri de 
ölçümlerde göz önünde bulundurulmalıdır. DC ve 
AC altında ölçüm yapılarak değerler karşılaştırılır.

Ohm metre bağlantısı yük olmadan ve yüklü 
halde yapılır
5) Yük testi
Akım trafosunda yük bağlı iken, etiket değerleri 
ile karşılaştırma yapılır. Ölçümler sekonder sar-
gılardan yapılır ve gerilim düşümü ile yük akımı 
ölçülür. Yük gücü aşağıdaki gibi hesaplanır.
VA= gerilim düşümü (V) x akım trafosu akımı (I)
Hesaplanan yük gücü, akım trafosu gücünden az 
olmalıdır.
Ampermetre ile ölçüm yapılırken doğru kademe 
seçilmelidir ve yüksek empedans röleleri kısa 
devre edilmelidir.
6) Mıknatıslanma Eğrisi Testi
Bu testin amacı trafonun manyetik özellikleri-
nin etiket değerlerine göre karşılaştırılmasıdır. 
Mıknatıslanma testi dönüşüm oranı testinden 
önce, sekonder sargı testi ve polarite testinden 
sonra yapılır. Bu sıralama yapılan ölçümlerde 
hata olmaması adına düzenlenmiştir. Kullanılan 
cihazlarda voltajın etkin değerini ölçmesi gerek-
mektedir.

Teste başlamadan önce primer uçlar açık konu-
ma getirilerek sekonder sargılarda ki küçük voltaj 
artışları, akım değerlerinde artmaya yol açacağı 
için sargıların demanyetize olması sağlanır. Oran 
tam sıfır olduğunda teste başlanır. Gerilim artırılır 
ve doyma noktasına ulaşana kadar trafo uyartım 
akımı ölçülür. Birkaç gerilim ve akım değeri kay-
dedilir. Grafik oluşturularak değerler incelenir.
7) Dönüşüm Oranı Testi

Bu testin amacı dönüşü oranlarını kontrol etmek-
tir. Elde edilen değerler etiket değerleri ile aynı 
olmalıdır. Dönüşüm oranı testi için primer akımın 
%25’i kadarı primer sargılara verilerek amper-
metre ile sekonder ve primer sargılar ölçülür.
8) Primer Enjeksiyon Testi
Bu test ile primer sargı çekirdeği bağlantıları 
kontrol edilir. Teste başlamadan tek noktadan 
topraklanarak güvenlik sağlanır. Primer akımın 
%25’i kadarı primer sargılara verilerek trafonun 
sekonder akımı ölçülür. Her faz için tekrarlanır.
Trafolar kullanım amacına göre farklı sayıda 
çekirdek kullanılarak imal edilirler. Çekirdekleri 
tespit etmek için bir tane çekirdek kısa devre 
edilerek primer testi ile tespit edilir. Bu test sıra-
sında trafo yükte olmamalıdır. Aynı yöntem diğer 
çekirdeklere de uygulanır.

9) Yüksek Voltaj Testi
Yüksek gerilim testinin amacı ekipmanların uy-
gunluğunu tespit etmek için yapılır. Kurulumdan 
sonra anormal çalışma durumları gözlemlenerek 
sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığı tespit edilir. 
Sistem HİPOT testine tabii tutularak AC ve DC al-
tında kaçak akım ve aşırı yük koruması test edilir.
10) Devreye Alma Testi
Sistem devreye alındıktan sonra sekonder sar-
gılarında akım ölçümü yapılır. Faz açısı kontrolü 
için yapılmaktadır. 
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WAGO Türkiye

DALI Aydınlatma Nedir?

DALI  Dijital Adreslenebilir Aydınlatma  Arayüzü 
(Digital Addressable Lighting Interface) anlamına 
gelmektedir ve IEC 62386 teknik standardında 
bir protokoldür. DALI   aydınlatma ekipmanlarını, 
akıllı ve kolay bir şekilde yönetebilmek için  tanın-
mış uluslararası IEC standardına dayanmakta olan 
bir protokoldür. Standartla birlikte balast, acil ay-
dınlatma kitleri ve LEC kitleri gibi birçok parçanın 
izleme ve kontrolü sağlanmaktadır. Kolay kulla-
nılabilir, sağlam ve esnek çözüm oluşturulabilir 
olması sayesinde birçok kullanıcı tarafından tercih 
edilen bir sistemdir.

DALI Tarihçe

• Geçmişte dimlenebilir balastlardan anlaşılan 
1-10V arayüz ile kontrol edilebilen yapılardı.

• DSI yani Dijital Seri Arayüzü TRIDONIC.ATCO 
firması tarafından geliştirildi.

• DALI yani Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Ara-
yüzü ise DSI’ın daha gelişmiş bir versiyonu olup, 
birçok balast üreticisi firma bu sistemi destek-
leyen ürünler geliştirerek DALI AG çatısı altında 
toplanmışlardır.

• İhtiyaçlar doğrultusunda basit ve daha az mali-
yetli mühendislik gereksinimleri sağlandı. Çünkü, 
bilinen KNX/EIB, LON, BACnet gibi bus yapıları 
tek başına aydınlatma mühendisliği gereksinimle-
rini tek başına karşılayamamaktadır.

Şekil1: 1991 yılından itibaren digital aydınlatma 
başlamıştır.

1-10 V Arayüzü İle Çözüm

Her oda için en az 1 adet 2-yollu anahtarlama /
dimleme aktuatörüne ihtiyaç duyulur. 1-10 V ile 
sadece tek yönlü kontrol sağlanır.

Şekil2:10 V tek yönlü bir kontrol sağlamaktadır.

Bina Otomasyonunda 
DALI Aydınlatma
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DALI Arayüzü İle Çözüm

Daha az bileşenle daha çok fonksiyonellik sağ-
lanır. Çıkışta yer alan 2 kablo üzerinden 16 adet 
anahtarlama/dimleme fonksiyonelliği sağlanır.

Şekil3: DALI sayesinde daha verimli aydınlatma 
sistemleri kurulur.

DALI’nin Özellikleri

İster mimar, ister aydınlatma tasarımcısı, bina 
sahibi veya işletme müdürü olun, DALI, ilgili tüm 
kişilere fayda sağlayacak bir alt aydınlatma bus 
sistemidir.

1) Uluslararası IEC 62386 standardı

• Farklı üreticilere ait ekipmanların birbirlerinin 
yerine kullanılabilir olması

• Ticari veya mimari aydınlatma dahil bir çok 
sistemde kullanılabilir olması

2) Maliyet etkili

• Akıllı aydınlatma yönetimi servis ömrünü uzatan 
ve enerji tasarrufu yapan bir sistemdir.

• Basit kablolama, daha az ve düşük maliyetli 
bileşenler ile daha az devreye alma maliyeti ortaya 
çıkar.

• Bakım maliyetleri düşüktür.

Şekil 4: DALI 753-647 BACnet, KNX, LON, Mod-
Bus ve Ethernet altında çalışabilmektedir.

3) Basit planlama ve montaj

• Tek kablo çözümü ile ilave bus kablosuna gerek 
yoktur.

• Basit kablolama sayesinde herhangi bir pola-
rite ve herhangi bir topoloji olmaksızın bağlantı 
yapılabilir.

• Esnek aydınlatma tasarımı sağlar.

4) Çok yönlülük

• Ölçeklenebilir aydınlatma sahneleri için serbest-
çe adreslenebilir DALI işletim aygıtları ile çalışma 
alanından odaya, kata, binaya dağılan adreslenmiş 
cihazlarla haberleşme sağlanabilir.

• Yazılımla aydınlatma grubu yapılandırma, sabit 
kablolama ve yeniden kablolama olmaksızın yeni-
den grup yapılandırılabilir

• Bina yönetim sistemleri ile birlikte çalışabilir.

• DALI ağ yapısı hem yıldız hem seri kablolama 
yapmaya olanak sağlar.

• Kombine ağ kurmak, yani birden fazla DALI 
hattını birleştirmek mümkündür.

• Mevcut ağ yapısı genişletilebilir veya yeni bir ağ 
ile birleştirilebilir.

5) Dijital sistem

• Dağıtılmış akıllı yapı ile herhangi bir dış anah-
tarlama rölesine ihtiyaç duymadan anahtarlama 
fonksiyonu çalıştırabilme, 32 farklı grup (16 
asıl ve 16 sanal) ve her grupta 16 farklı senaryo 
oluşturulabilir.

• Bir DALI hattında toplam 128 adresi geçmeye-
cek şekilde 128 balast, 64 sensör veya balast ve 
sensör birlikte kullanılabilme imkanı mevcuttur.

• İzin verilen maksimum DALI hattı besleme akımı 
200 mA’dir.

6) Otomatik fonksiyonlar

DALI bünyesinde sağlanan otomatik fonksiyonlar 
sayesinde basit ve hızlı bir şekilde kontrol sağla-
nabilir.

Ör: Gün ışığı sensörüne veya hareket sensörüne 
göre her bir grup veya her bir lambanın birbirin-
den bağımsız olarak  istenilen senaryo doğrultu-
sunda çalıştırılabilmesi sağlanır.

• Bireysel durum raporlama ve izleme sistemi,

• Cihaz anlık çalışma durum bilgisi, anlık ışık sevi-
yesi bilgisi, arızalı cihaz takibi sorgusu yapabilme
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Yaşam koşulları çok ağır, hepimiz bunun altından kalkabilmek için çok yoğun çalı-
şıyoruz. Eğer bu yoğun çabalar içinde başarılı olursak, işlerimiz büyüyor başarının 
verdiği motivasyon ve başarıyı sürdürme telaşı bizi daha yoğun bir yaşama zorlu-
yor. Başarısızlık ise yarattığı sorunlar ile yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. 
Bu ağır yaşam koşullarını hafifletmenin ve mutlu olmanın en güzel yollarından birisi 
zaman zaman işten kaçmak ve yaşama gönüllülük duygusunu katmaktır.

Gönüllülük, insanların başka insanlara hizmet etmek amacıyla bilgi, birikim, deneyim, emek, za-
man ve maddi, manevi olanaklarını kullanmaları demektir. Gönüllülüğün en önemli koşulu verdik-
lerimizin karşılığında vermenin mutluluğundan başka hiçbir şey beklememektir. Eğer verdikleriniz-
den teşekkür dâhil herhangi bir karşılık beklerseniz yaşamınız bu beklenti içinde geçer. Vermenin 
mutluluğuna ulaşamaz, mutluluğunuzu başka insanların takdirine bırakmış olursunuz. Oysaki 
gönüllülük çok yüce bir duygudur. Sizin gönlünüzde doğar ve cömertliğinizle yaşar.

Gönüllülüğün ErdemiGönüllülüğün Erdemi
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Gönüllü hizmetleri insanı yücelten, geliştiren, 
insanlarla bütünleştiren ve yaşamı güzelleşti-
ren çalışmalardır. Gönüllü hizmetlerinde başka 
insanlara yararlı olmak, buna karşın kişisel 
çıkar ve yarar gözetmemek ana ilkedir. İnsanlar, 
en verimli oldukları dönemlerinde, kendilerini 
profesyonel çalışmalara kaptırır, kazanç peşin-
de koşarlar. Gönüllülük insanları bu koşudan 
kısa bir süre çıkarıp nefes aldıran, yarar, çıkar 
ve kazanç kavgasından uzaklaştıran, mutluluğa 
ulaştıran sihirli bir yoldur. 

Yaşamına gönüllü hizmetler katan insanların hal 
ve tavırlarında önemli değişimler oluyor. Daha 
neşeli, huzurlu, sevinçli, cömert ve sevgi dolu 
bir yaşam sürdürüyorlar. Yaşamları yeni renk 
ve boyut kazanıyor. Çok çalışıyorlar, hizmet 
ediyorlar ve yaşamın yeni ve farklı zevklerini 
keşfediyorlar.

2006 yılında, Kadıköy Kültür Sanat Derneği’ni 
kurmuştuk. Dernek ilk etkinlik olarak Mavi Martı 
Uluslararası Kadıköy Gitar Festivali’ni düzenli-
yordu. Şahane konserler Caddebostan Kültür 
Merkezi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Irmak 
Koleji salonlarında veriliyordu. Dernek henüz 
çok yeni olduğundan bu büyük organizasyo-
nun küçük, büyük demeden her işini üyeler 
bizzat üstleniyorlardı. Hiç yük edinmiyor ve 
büyük zevkle yapıyorlardı. Bizim Vakıfta çalı-
şan iki genç profesyonel Kadıköy Kültür Sanat 
Derneği’ne kuruluştan sonraki ilk üyeler olarak 
katılmışlardı. Gece gündüz demeden festivale 
sahipleniyorlardı. 

Bir akşam, gecenin çok geç saatlerinde konser 
salonunun fuayesinde her ikisi birden harıl 
harıl çalışıyorlardı. Yanlarına gidip “Gönüllülü-
ğün erdemini görüyor musunuz?” dedim. Her 
ikisi de şaşırdılar. Hemen izah ettim. “Eğer bu 
profesyonel işiniz olsaydı ya bu saate kadar ça-
lışmazdınız, ya da, ‘İnal Bey bizi gece yarılarına 
kadar çalıştırıyor’ diye kızardınız. Ayrıca ben de 
sizden gece yarılarına kadar çalışmanızı zaten 
istemezdim. Ama gördüğünüz gibi hiç kimse 
istemediği hâlde siz gece yarılarına kadar büyük 
bir zevkle çalışıyorsunuz. İşte bu gönüllülüğün 
erdemidir” dedim. 

Dünyanın en zevkli işlerinden birisi müzis-
yenliktir. Müzisyenler gönlü zengin, cömert, 
sanatlarını özveriyle paylaşan insanlardır. Ama 
müzik bile profesyonel duygularla ele alının-
ca tüm bu özelliklerinden soyutlanıp, para ve 

paranın karşılığı şeklinde görülüyor. Bir grup 
gönüllü gecesini gündüzüne katıp, maddi ve 
manevi fedakârlıklar yaparak müziğe hizmet 
için çalışırken; festivale katılan bir orkestra şefi, 
karşılıklı pazarlık ile anlaşılan, festival bütçesin-
de hatırı sayılır bir yer tutan parayı azımsayıp, 
“Bu paraya ancak bu kadar çalınır.” diyerek, 
400’e yakın dinleyiciyi, bir gecelerini bu konse-
re ayırmış olmalarının karşılığını vermeden kısa 
bir dinletiyle evlerine yolluyordu. 

Yaşamına gönüllülük duygusu katmayan her 
profesyonel ne kadar kazanırsa kazansın ancak 
ekonomi çarkının bir dişlisi olur. Yaşamını 
gönüllü hizmetlerle zenginleştiren insanlar ise, 
sevmenin, vermenin, paylaşmanın, sevinci ile 
mutlu yaşarlar.

İnal Aydınoğlu kimdir?
İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir 
ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılında 
başladığı gönüllülük yolculuğunda bul-
duğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka 
insanlarla paylaşma çabası içindedir. Bu 
amaçla gazete ve dergilerde yazılar yaz-
makta, televizyon programları yapmakta, 
kurslar, seminerler, konferanslar ver-
mektedir. Marmara Üniversitesi ve bazı 
özel üniversitelerde lisans ve yüksek 
lisans programlarında öğretim görevli-
sidir. Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, 
Daha İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Se-
vinci Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine, 
Kadın Erkek Üzerine, Bilinçli Yaşam Üze-
rine, Özgür Yaşam Üzerine, Karşılıksız: 
“Bir Gönüllü Yolculuğu”, İçsel Yaşam 
Üzerine olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun 
yayınlanmış 10 kitabı bulunmaktadır.
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Norveç seyahatimizin son kısmı olan Bergen ve Stavanger’den bahsedeceğiz, yazıma başlamadan 
bir açıklama yapmak istiyorum, zaman zaman karşılaştığım arkadaşlarım, her dergide çıkan seya-
hat yazılarımı görünce ne kadar da geziyorsun diyorlar, keşke öyle yapabilsem, aslında yaptığım 
bir seyahati genelde daha detaylı anlatmak için bir kaç bölüme yayıyorum. Her neyse, amacım çok 
gezdiğimi göstermekten ziyade, Cruise seyahati yapmak isteyenlere belki biraz faydam dokunabilir 
düşüncesi ile yazdığımı belirtmem de fayda var.  

03 Temmuz, Pazar sabah saat 08:00’de Bergen’e geldik, burada en büyük endişemiz havanın yağ-
murlu geçecek olmasıydı, devamlı havayı gözleyerek yağmurun yağmayacağı hususunda birbirimi-
ze telkinde bulunuyorduk. Biraz Bergen’den bahsedersek, Bergen, Norveç’in Hordaland eyaletine 
bağlı, en büyük ikinci şehri, 1229 yılına kadar Norveç’in başkentliğini yapmış, nüfusu 2009 yılı 
sayımına göre 255.490 olarak bilinmektedir. Genelde, televizyon, yağ endüstrisi, balıkçılık, turizm 
ve üniversite şehri olarak tanınmaktadır. Görülecek yerlerine gelince, artık gemiden çıkarak anlat-
maya başlayalım. 

Norveç Fiyortları Gemi Gezisi - 3

Yazı ve Fotoğraflar
Vahit Tuncer ÖZEKLİ 



Kahvaltımızı da yaptıktan sonra limandan dışarı adımımızı attık, Liman şehrin içinde olunca her 
hangi bir vasıtaya gerek duymadan yürüyerek şehri dolaşmaya karar verdik. Aslında şehir turu 
otobüsleri vardı ama yağmur olması sebebi ile tüm otobüslerde açık alan hiç kalmamış, şeffaf 
naylon örtülerle kapatıldığı için çok keyifli olmayacağı kesindi. Biraz yürüyünce, yağmur da kendini 
gösterdi, tam bir ağaç altına gelmiştik ki, bardaktan boşalırcasına yağmura yakalandık. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Biraz bekledikten sonra yağmur yavaş yavaş azalmaya başladı, yeni liman önünde Fisketorget - Balık 
Pazarı’na geldiğimizde ise tamamen bitti. Moralimiz yerine geldi, balık pazarının içine girdik, her 
türlü yengeç, balıkların satıldığı aynı zamanda restoranların bulunduğu bu yer de sabah vakti olduğu 
için her hangi bir şey yemeden çıkarak karşı sahile, eski limana doğru yürüdük, UNESCO Dünya 
Kültür Mirası listesinde, ortaçağdan kalma rengarenk evlerin bulunduğu Bryggen bölgesine geldik. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Hansa evleri olarak bilinen üç katlı, birbirine yaslanmış gibi duran, üçgen dik çatılı, renkli cepheli, 
ahşap yapıların içerisinde her türlü hediyelik eşya satılan mağazaları gezdik. Eğer buraya gelirseniz, 
muhakkak anoraklardan alın, zira Türkiye’ye göre marka aldığınız için daha uygun fiyatla alabiliyor-
sunuz. Yalnız, yağmur ve soğuğa dayanıklı yazısının etiketinde belirtilmiş olduğuna dikkat etmeniz-
de fayda var. Kafeteryaların çoklukla bulunduğu ama yağmur nedeniyle dışarıda oturamadığımız bu 
bölgede, etrafımız uzak doğulu turistlerle kaynıyordu, bölgeyi tanımlayan bir yazının önünde devam-
lı fotoğraf çekmekten, bir türlü bizim fotoğraf çekmemize fırsat tanımadılar, neyse bir ara müsaade 
istedik de aradan sıyrıldık. Fotoğraf çekmeye doyamadan yolumuza devam ettik, yolun sonun da 
Mariakirken (Aziz Mary Kilisesi) ne geldik, bunun için şehirdeki ortaçağdan kalma üç kiliseden en iyi 
korunanı ve de en eski tarihi bina olduğu söyleniyor. Tekrar geldiğimiz yoldan geri dönerek, şehrin 
manzarasını Floien tepesinden görmek için Floibanen Füniküler’e bindik. 
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Norveç Fiyortları Gemi Gezisi - 3

320 metre yüksekliğe, 850 metre yol alarak, dört dakikada yatık bir tren ile çıktık. Tüm şehrin yanı 
sıra, karşıdaki adaları, limanı ve Norveç denizini de gördük, Birbirine köprülerle bağlı adacıklar insa-
nı büyülüyor. Burada bulunan kafeteryadan da bir şeyler atıştırarak güzel bir vakit geçirdik. Füniküler 
ücreti hakkında da bilgi vereyim, gidiş-dönüş için yetişkin 90 NOK, çocuk 45 NOK, aile için ise (iki 
yetişkin + iki çocuk) 225 NOK olduğunu belirmek isterim. Tekrar şehre indiğimizde, Balık Pazarının 
hemen ilerisinde, Torgalmenningen Meydanına geldik, trafiğe kapalı olan bu alanda her türlü ma-
ğaza var, bu arada yağış da başlamış olmasına rağmen yine de kımıldamadan duran altın sarısına 
boyanmış bir sokak sanatçısını takdir etmedik değil.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 



Meydana çok yakın, yürüme mesafesinde, 
Sydnes Bölgesinde, 1894 yılında inşa edil-
miş, en yeni gotik tarzına sahip St John’s 
Kilisesi – Johanneskirken’i buradan görebili-
yorduk. Biraz yorgunluk, biraz yağmur nede-
niyle yakınına kadar gitmedik. Havanın yağ-
murlu olması Bergen’in canlılığının önüne 
geçmiş, sokak çalgıcılarına hiç rastlayama-
dık. Günlerden Pazar olması sebebi ile çoğu 
mağazaların açık olmaması da bizlerde biraz 
hayal kırıklığı yarattı. Göreceğimiz, gezeceği-
miz daha ne kaldı derseniz, Bruggen’in karşı 
tarafında bulunan Nordesparken Park’ına, 
müzelere ve Kraliyet Sarayına gidebilirdik di-
yebilirim ama yağmurun devam etmesi, sa-
atin 16:00’ya gelmesi,  bu kadar gezdiğimiz 
yerler yeter diyerek, gemimize geri dönmeye 
karar verdik. Aslınsa söylemek gerekirse, 
Bergen’i gördüğümüz kadarı ile öyle yarım 
günde gezilecek bir yer değil, en az üç gün 
kalınarak şehir hayatına karışmak gerekiyor, 
kim bilir, belki yolumuz bir gün tekrar buraya 
düşer.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Artık turumuzun son gezilecek yeri olan Stavanger’e, 04 Temmuz, Pazartesi günü saat 08:00’de 
geldik, gemimiz burada da daha önceki limanlarda olduğu gibi 18:00’e kadar kalacaktı. Norveç’in 4. 
Büyük şehri, yaklaşık 128.000 nüfusu olan Stavanger, Norveç’in petrol merkezi olarak bilinmekte ve 
bölgedeki en iyi limanlardan birine sahip. 2008 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş. 



Gerçekten de gemiden çıkıp biraz yürüdüğümüzde,  etrafının kafelerle dolu, şirin bir limanda ol-
duğumuzu gördük. Limandan kalkan özel teknelerle, fiyort içinde dolaşırken, denizaslanlarına ve 
yamaçlarda dağ keçilerine rastlayabileceğimiz söylendi. Biz öncelikle şehri dolaşmanın daha iyi ola-
cağını düşündük. Geminin yanaştığı iskelenin tam karşısına eski şehir geliyordu, yeni şehir tarafını 
dolaşalım, öğlenden sonrada eski şehri dolaşırız diyerek limanın sonuna doğru yürümeye başladık. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Liman sonu bir meydan ile bitiyor, meydanı geçince, Stavanger Kilisesi, arkasını dolaşınca da içinde 
büyük gölet olan adına ‘’Breiavatnet’’ denilen büyük bir park ile karşılaşıyorsunuz, etrafında oturacak 
bankları ile dinlenebileceğiniz güzel bir yer. Banklarda oturup, yanı başımızda dolaşan martılarla 
güzel bir vakit geçirdik. 
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Daha sonra yeni şehrin sokaklarında dolaşırken, hediyelik eşya ve giyim eşyaları satan birçok ma-
ğaza ve de dinleneceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz çok güzel kafeler gördük. Mağazalar arasında, 
kızımın favorisi Tiger mağazasını görünce buraya uğramadan geçmek olmazdı diyerek içeri daldık. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Onlar mağaza da vakit geçirirken ben de biraz daha aşağı doğru yürüyerek, çocukların oyun 
oynadıkları eğlence parkına “Kongeparken’’ geldim. Ebeveynlerin çocuklarla birlikte oynamalarını 
seyrederken, bir taraftan da fotoğraf çekmeye devam ettim. Bir ebeveynin büyük çaplı bir boru 
içinde çocuğunu çıkartmak için beline kadar boruya girmiş görüntüsü bana hayli komik geldi.
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Tekrar bir araya geldiğimizde, burasının, gezimizin son yeri olduğu için kışlık neler alabiliriz düşün-
cesi ile dükkanlara girip, çıkmaya başladık, Türkiye’de marka olarak bilinen, yağmurda da giyilebi-
len anoraklardan aldık. Temmuz ayında alındığı düşünülürse, şuanda dövizin ne kadar yükseldiği 
göz önüne alındığında doğru bir iş yapmışım diyebiliyorum. Vakit biraz geç olunca karnımızda 
acıktı, limanın yakın olması sebebi ile gemiye geri döndük, hem aldıklarımızı kamaraya bıraktık, 
biraz dinlenerek, hem de bir şeyler yiyerek, tekrar dışarı kendimizi attık. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Liman karşısında olan eski şehre gittik, Avrupa’nın en büyük tahtadan yapılmış evlerini içeren, 
toplamda 200’ün üzerinde ve hepsinde de yaşayan insanların olduğu bu bölge gerçekten çok güzel 
görünüyordu. 18 ve 19. Yüzyıldan kalma bu evlerin bulunduğu yer ‘’Gamle Stavanger-Old Stavan-
ger’’ olarak da biliniyor. Eski şehrin içinde yürürken daracık sokakları ve şirin renkli evlerin bulun-
duğu bu yerde yürüyerek limanın sonuna kadar geldik.
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Vaktin nasıl geçtiğini anlamadan, gemi-
mizin kalkış saatinin yaklaştığını gördük, 
torunumla birlikte yavaş yavaş gemimize 
doğru gitmeye başladık. Bizden bir müddet 
sonra da kızım ve eşim de gemiye döndü-
ler. Keyifli bir gezinin daha sonuna gelmiş 
oluyorduk, yarını da denizde geçirdikten 
sonra 6 Haziran, Çarşamba günü Hamburg 
limanına varmış olacaktık. Yine de gemide 
geçecek bu tam günde neler neler yapa-
biliriz hayaliyle gemi yaşamına kendimizi 
bıraktık. Denizde geçen süre içinde anima-
törlerin düzenlediği oyunlara, yarışmalara 
katılarak bu seyahatte de birazcık hediyeler 
kazanmış olduk, bunların içinde gemimizin 
metalden bir maketi, sırt çantası ve bir şişe 
şampanya da olunca keyfimiz de bir o kadar 
arttı.  Denizde geçen bir tam günden sonra 
Hamburg limanına vardık, seyahatin son 
limanına gelmiş olduk.
Önceden hazırladığımız ve geceden kori-
dora koyduğumuz bavullarımız, gece yarısı 
alınarak önceden limana çıkarılmıştı. Her ne 
kadar yeni yolcular alınmadan, eski yolcu-
ların gemiden ayrılması istenirse de, artık 
biz tecrübeli olduğumuz için, mümkün olan 
en geç çıkış zamanına kadar gemide kalarak 
vakit geçirdik, limana çıktığımızda sadece 
bizim bavullarımız ortada bizi bekliyordu.

Önceden çıkmış olsak, havaalanına çok 
önceden gitmiş olacaktık ki havaala-
nında vakit geçirmesi, gemide olduğu 
kadar rahat ve kolay olmayacaktı. Üstelik 
gemide sizi kimse kovmadığı gibi, içmek 
istediğiniz her şeyi, size vermiş oldukları 
gemi kartıyla yapıyor ve harcamaları da 
yine visa kartımıza işliyorlardı. Evet, artık 
gemiden ayrılma vakti gelmişti, ayrılmak 
pek kolay olmadı ama yapacak bir şey 
yok, gemiden çıktıktan sonra limandan 
bindiğimiz taksi ile havaalanının yolu-
nu tuttuk, check-in işlemleri, güvenlik, 
pasaport geçişi derken, zamanında kalkan 
tarifeli uçağımız ile İstanbul’a dönüş 
yolculuğumuz başlamış oldu. 
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Birçok arkadaşım, ya denizden çekindiğinden ya da gemide vakit nasıl geçer endişesi ile Cruise 
gezileri yapmaktan kaçınıyorlar, bence bir kere denesinler, kararlarını sonra versinler diyorum. 
Tadı damağımızda kalan bu geziyi de böylece tamamlamış olduk, ne diyelim, darısı gitmek isteyip 
de gidemeyenlerin başına...

Sevgiyle kalın, her şey gönlünüzce olsun…
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Reklam İndeksi
ABB 9 - Arka Kapak İçi

AE Arma-Elektropanç 5

Aktif Mühendislik 1

Alimar 33

BTS 7

EAE 11 - Arka Kapak

EEC Ön Kapak İçi - 45

Elektrikport 64 - 65

Erse Kablo 3

ETMD  8 - 21

Hilkar 23 - 50 - 51

Legrand 41

Mısırlıoğlu 10

WIN  6

Yılkomer 37






