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Değerli Dostlarımız Merhaba

Biliyorsunuz 25 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen ETMD Olağan Genel Kurul’u sonrasında Mustafa CE-
MALOĞLU ETMD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. İlk Yönetim Kurulu Toplantımız sonrasında Yazılı ve 
Görsel Yayınlar Sorumluluğu’nu üstlendim ve bu sayıyla birlikte ETMD Bizden Haberler Dergimizin Editörlüğü 
görevi de tarafımdan yapılacaktır.

Bu vesileyle hepinize merhaba diyerek sözlerime başlıyorum. ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak, 78. 
Sayımızda da, ETMD’den haberlerle, teknik yazılarla ve sosyal konulara değinen yazılarla bir kez daha sizlerle 
birlikteyiz.

ETMD olarak bizim de destekçisi olduğumuz ve 16 – 19 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen WIN Fuarın-
da, 18 Mart 2017 günü Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonu’nda 11:00-14:00 saatleri arasında BIM (Building 
Information Modelling – Yapı Bilgi Modellemesi / Yapı Bilgi Sistemi) üzerine bir Panel gerçekleştirdik. Mo-
deratörlerlüğünü, aynı zamanda geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizden olan ITU Elektrik Elektronik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker ile YTU Rektör Yardımcısı ve YTU Elektrik Elektronik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Galip CANSEVER’in yaptığı Panel ile ilgili bilgileri ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ETMD Futbol Ligi, Seyrantepe Mahallesi – 700. Yıl Park Arena Halı Sahasında 
25 Mart 2017 tarihinde 3 grup olarak başladı. Final maçı ise 6 Mayıs 2017 tarihinde, bu sayı sizin elinize ulaş-
tığında sonlanacak olan EAE – Birleşim Grup firmaları arasında oynanacak. ETMD Futbol Ligi ile ilgili detaylı 
bilgileri ETMD Bizden Haberler Dergimizin 79. Sayısında sizlerle paylaşacağız.  

Ben de bu sayıda bir teknik makale ile sizlerle birlikte oluyorum, makalemin konusu “IEC 62271-200 Stan-
dardı ve OG Hücre Sınıflandırmaları”. Yine son sayılarımızda teknik yazılarını okuduğumuz ve yeni dönem-
de ETMD Yönetim Kurulu Üyesi olan YTU Elektrik Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Engin 
AYÇİÇEK’te “Motor Durum İzleme Teknolojisi | Çimento Sektörüne Yönelik Çözümleri” başlıklı yazısını sizlerle 
paylaşıyor. 

Bu sayımızdaki diğer teknik yazılarımız ise; 

Schneider Elektrik’den Gökhan İŞBİTİREN’in kaleme aldığı “Hastanelerde Entegre Bina Yönetim Sistemleri, 
Kazanımlar ve Uygulama Örnekleri”,

Siemens’ten Oğuzhan ÇAYIREZMEZ’in yazdığı “Enerji Depolama Sistemi”,

Siemens’ten Yasemin BAYĞAR ve Deniz Raif DURMAZ’ın kaleme aldığı “Yüksek Empedanslı Bara Koruma 
Devresinin Tasarımı”

Yine Siemens’ten Emre KARA tarafından yazılan “Orta Gerilim / Alçak Gerilim Dağıtım Sistemlerinde E-House 
Çözümleri”,

Ve Elektrikport’tan gelen iki yazı.  

Sosyal yazılarımıza gelince: 

Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet PAK tarafından kaleme alınan ve Sabahattin ALİ’yi anlatan “70 yıl sonra 
Sabahattin Ali” başlıklı yazısını, artık sürekli yazarlarımızdan olan İnal AYDINOĞLU’nun, “Zor ve Kolay” başlıklı 
yazısını ve Gezi yazısı olarak da Tanin HELVACI’nın “Myanmar” yazısını bu sayımızda bulabileceksiniz. 

Yaza doğru adım adım yaklaşırken, hep birlikte güzel günler ve başarılı çalışmalar diliyoruz...

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY





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
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WIN Eurasia Automation Fuarı 16 Mart 2017 Günü Gerçekleştirilen 
Açılış Töreniyle Başladı ve 19 Mart 2017 Günü Sonlandı

WIN Fuarı Açılış Konuşmacıları Toplu Halde





16 Mart 2017 günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan “WIN Eurasia Automation Endüstriyel 
Otomasyon Fuarı” 19 Mart 2017 Pazar günü sonlandı.

WIN Fuarı’nın gündüz seansındaki resmi açılışında ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU 
ile birlikte Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander KUHNEL, Akışkan Gücü Derne-
ği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (ISDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
konuşmalarını yaptılar. 

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander KUHNEL Konuşmasını Yaparken

WIN Fuarı Açılış Konuşmacıları Toplu Halde

12
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WIN Eurasia Automation
Basın Bülteni
Endüstri 4.0’ın merkezi: WIN Eurasia Automation

İmalat endüstrisinin lider fuarı WIN Eurasia Auto-
mation, 16-19 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP’ta 
ziyaretçilerini ağırladı. 4 günün sonunda, görücüye 
çıkan yenilikler ve ziyaretçi yoğunluğu açısından 
son yılların en ilgi çekici ve başarılı endüstri etkinliği 
gerçekleşti.

Toplam 9 salonda Otomasyon Eurasia, Hydraulic & 
Pneumatic Eurasia, Electrotech Eurasia ve CeMAT 
Eurasia fuarlarını bir araya getiren WIN EURASIA 
Automation, 35 ülkeden 1336 katılımcıya ev sahip-
liği yaptı. WIN EURASIA Automation, Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Tür-
kiye Akışkan Gücü Derneği (AKDER), Türkiye İstif 
Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği 
(İSDER) ve Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 
(ETMD) desteği ile endüstri dünyasının yenilikle-
rini ziyaretçilerine sundu. Endüstriyel otomasyon, 
elektrik elektronik teknolojileri, hidrolik ve pnömatik 
sistemler ve intralojistik çözümlerin sergilendiği 
fuar, bölgenin lider ticaret fuarı olduğunu bir kez 
daha kanıtladı.

Endüstri 4.0, başroldeydi!

Günümüzde endüstrinin en önemli konusunu oluş-
turan “Endüstri 4.0” fuarın ana teması olarak öne 
çıktı. “Endüstri 4.0 Çözüm Ortağı” olarak Siemens 
Türkiye tarafından desteklenen WIN Eurasia Auto-
mation 2017, bu yeni çağa dönüşümü kolaylaştır-
manın yollarını arayan imalatçılar için eşsiz bir fırsat 
sundu. Önde gelen şirketlerin yer aldığı fuarda, 
insan-makine işbirliğinin yanı sıra imalatın dijitalleş-
mesine de önemli bir vurgu yapıldı.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü 
Alexander Kühnel şöyle konuştu: “WIN Eurasia 
Automation, katılımcılarımızın sergilediği yenilikçi 
ürünler ve çözümlerle Avrasya bölgesinde Endüstri 
4.0’ın gelişimine büyük katkı sağladı. Bu fuar, 
yeni sanayi çağının Türkiye’ye geldiğini ve dijital 
entegrasyonun modern imalatın kilit noktası haline 
geldiğini açıkça ortaya koydu. “

Endüstri 4.0, sadece sergilenen teknolojilerle değil, 
başarılı geçen paneller ve forumlarla da WIN Eura-
sia Automation’da tanıtıldı. ENOSAD’ın katkılarıyla 
düzenlenen Otomasyon Forumu ve AKDER’in 
desteğiyle düzenlenen Hidrolik ve Pnömatik Foru-
mu, bu yeni sanayi çağının etkisi altındaki imalat 
endüstrisinin geliştirilmesi konusunda yoğunlaştı. 
Bu forumlara ek olarak, bu yıl ilk kez düzenlenen 
Endüstri 4.0 Paneli fuarın ilk gününde gerçekleş-
ti. Sektörün önde gelen uluslararası şirketlerini 

temsil edilen konuşmacılar, bu forumlar ve panel 
sırasında geleceğin üretim sistemi ve iş modelleri 
hakkında önemli öngörülerde bulundu.

İki yeni özel bölüm ziyaretçilerini ağırladı 

Bu sene fuarda Basınçlı Hava ve Vakum Teknoloji-
leri ve WIN STARTUP olmak üzere iki yeni özel alan 
da tanıtıldı. Basınçlı Hava ve Vakum Teknolojisi Özel 
Alanında ziyaretçiler, sürdürülebilir üretim ve enerji 
verimliliği için kritik öneme sahip olan teknolojileri 
keşfetme fırsatına sahip oldular. 

BAUER’in Türkiye distribütörü Enkosan 
Kompresör’ün Satış Müdürü Kaan Erman, şunları 
paylaştı: “Basınçlı hava ve vakum teknolojileri ile 
ilgili bu özel sergi alanı bu yıl ilk kez gerçekleşiyor. 
Burada olmamızın bizim için iyi bir fırsat olduğunu 
düşündük ve şu anda doğru bir karar verdiğimizi 
görüyoruz. WIN Eurasia 2018’e de katılmayı plan-
lıyoruz.”

Bir diğer özel alan olan STARTUP ise İTÜ Arı 
Teknokent işbirliğiyle genç ve yenilikçi şirketleri bir 
araya getirdi. Bu yıl ilk kez gerçekleşen bu alanda, 
16 startup, fikirlerini ve girişimcilik faaliyetlerini 
sergileme ve potansiyel işbirlikleri geliştirme fırsatı 
buldu. Böylece, genç yetenekleri desteklemek ve 
onları girişimcilik yönünden cesaretlendirmek adına 
önemli bir platform sağlanmış oldu.
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ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU
Konuşmasını Yaparken

%100’e Yakın Ziyaretçi Memnuniyeti 

WIN EURASIA Automation, Avrasya ekonomik bölge-
sinde sektörün en önemli buluşması olarak bir kez daha 
ön plana çıktı. Bu yıl, son yılların en ilgi çeken etkinliği 
gerçekleştirildi. Fuarı 72.143 profesyonel ziyaret etti.  Hem 
sergilenen ürünler, hem de forumlar yoğun ilgi gördü.  
Türkiye genelinden gelen ulusal ziyaretçiler ve Anadolu 
heyetlerinin yanı sıra; Ekonomi Bakanlığı ve Hannover Fa-
irs Turkey tarafından düzenlenen davetli heyetler programı 
kapsamında 21 ülkeden uluslararası satın almacılar ağır-
landı. Ayrıca, bu yıl %98.6 ile en yüksek ziyaretçi memnu-
niyeti oranına ulaşıldı. Sadece ziyaretçiler değil katılımcılar 
da fuardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

CeMAT Eurasia katılımcısı STILL ARSER Satış Direktörü 
Cem Yıldız şunları ifade etti: “Biz, WIN fuarlarına 6 yıldır 
katılıyoruz ve bu fuarın bize çok büyük katkıları olduğu-
nu gözlemliyoruz. Ürünlerimizi sergilemek ve özellikle 
Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa’daki 
yabancı müşterilere kendimizi tanıtmak için birçok avantaj 
sunuyor. Bu nedenle bu yıl katılım alanımızı büyütmeye 
karar verdik ve geçen seneye göre 3 kat daha büyük bir  
alanda müşterilerimizin karşısına çıktık. “

WIN EURASIA 2018: YENİDEN BİR ARADA! 

WIN EURASIA Automation ve WIN EURASIA Metalwor-
king 2018’de güçlerini birleştiriyor. WIN EURASIA 2018, 
7 fuarı bir araya getirerek imalat süreçlerindeki tüm ilişkili 
ürünleri ve hizmetleri tek çatı altında toplayacak. Böyle-
ce, ziyaretçilerini daha fazla ürün, marka ve katılımcı ile 
buluşturacak. 

WIN EURASIA 2018,  15-18 Mart 2018 tarihlerinde 
düzenlenecek.
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WIN Fuarı’nda ETMD Etkinliği:

BIM Yapı Bilgi Modellemesi
(Building Information Modelling)” Paneli

Panelin yöneticileri, sunum yapanlar ve dinleyiciler toplu halde

WIN Fuarı kapsamında, 18 Mart 2017 Cumartesi günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Karadeniz Karade-
niz Kongre ve Toplantı Salonunda ETMD, “BIM (Yapı Bilgi Modellemesi - Building Information Modelling)” 
Panelini düzenledi. Panelin yöneticiliği Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Elektrik Elektronik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip CANSEVER ile aynı zamanda ETMD Yönetim Kurulu Üyesi olan İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat ŞEKER tarafından yapılırken, 
etkinliğe aşağıdaki isimler, önde yazılan sunumları ile konuşmacı olarak katıldılar.
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Prof. Dr. Galip CANSEVER ve Prof. Dr. Serhat ŞEKER

F. Sami ATABEY Panelin açılış konuşmasını yaparken

Not: Önder BOYALIKLI, Ceyhun HÜRCAN ve Burak DAŞDEMİR’in Panelde yaptıkları sunumları devam 
eden sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 

Prof. Dr. Serhat ŞEKER toparlama konuşmasını yaparken

“Bütünleşik Tasarım” Sunumu, Sunumu yapan, Burak DAŞDEMİR

Etkinlik öncesinde ETMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Sami ATABEY, ETMD ve ETMD’nin 
Fuardaki çalışmaları konusunda bir giriş konuşması yaptı. Sonrasında gerçekleştirilen etkinlikte ise, Prof 
Dr. Serhat ŞEKER ve Prof. Dr. Galip CANSEVER’in açış konuşmasını takiben konuşmacılar sunumlarını 
yaptılar ve bilgilendirmede bulundular. Etkinlik sırasında her bir konuşmacı sunumu sonrasında, salondan 
gelen soruları yanıtladı ve Panelin sonunda Prof Dr. Serhat ŞEKER ve Prof. Dr. Galip CANSEVER BIM ile 
ilgili toparlayıcı konuşmalarını yaptılar. 

1. BIM Nedir? / Daniel KAZADO
(ProCS Professional Construction Solutions)

2. Sayısallaşan Dünyada Tasarım / Utkan ÖZCAN
(Bold Mimarlık)

3. BIM’in Elektromekanik Taahhüt Sektöründe 
Yansımaları / Önder BOYALIKLI
(MTMD – Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi)

4. BIM’in Elektromekanik Taahhüt Sektöründe 
Uygulamaları / Ümit BALABAN
(Anel Grup)

5. BIM’in Elektriksel Konulardaki Çözümleri ve 
Çakışma Algısı / Ceyhun HÜRCAN
(Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu)

6. Bütünleşik Tasarım / Burak DAŞDEMİR
(ETMD - Amec Foster Wheeler Bimaş)



18

BIM ve Elektromekanik 
Müteahhitlik

Önder Boyalıklı

MTMD Yönetim Kurulu Üyesi
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İşçi Verimliliğinde Tarım Dışı Endüstri ile
İnşaat Sektörü Arasında Fark

> Koordinasyonsuz Çizimler

> Küçük Şirketler

> Düşük Maaşlar

> Yüksek Karlılık



Önder Boyalıklı

MTMD Yönetim Kurulu Üyesi

20



21

BIM ve Elektromekanik 
Müteahhitlik

MEP ve BIM Süreçleri



Önder Boyalıklı

MTMD Yönetim Kurulu Üyesi
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MEP’in Hedefleri;



BIM ve Elektromekanik 
Müteahhitlik

23

MEP Projesinin Süreçleri;

1- İhale Hazırlığı

2- Mobilizasyon ve Proje Planlaması

1- İhale Hazırlığı.

2- Mobilizasyon ve Proje Planlaması.

3- Koordinasyon.

4- İmalat ve Montaj.

5- Test ve Devreye Alma.

Kolaylaştırır;

  • Konsept Tasarımın Modellenmesi.

  • Maliyet Analizi.

  • Proje İş Yapım Planı.

Geliştirir;

  • Maliyet Düşürme Analizleri.

  • Constructability Analizleri.

  • Tasarım Kontrolü.



3- Koordinasyon

4- İmalat ve Montaj

5- Test ve Devreye Alma

Kolaylaştırır;

  • Çizimler.

  • Çakışmalar.

  • Farklı sistemler ve disiplinler.

Yönetme Kolaylığı;

  • İmalat ve Montaj Sürecinin Görselleştirilmesi.

  • 3B Simülasyon.

  • Fabrikasyon İmalat Kolaylığı.

  • Keşif.

  • Kalite kontrol.

  • Raporlama.

İyileştirir;

  • Devir Teslim ve İşletmeye Alma Süreci.

  • Tesisin Yönetilmesi ve İşletmesi.

  • İşletim ve Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu.

Önder Boyalıklı

MTMD Yönetim Kurulu Üyesi

24



 • Çizim kalitesinin yüksekliği.

 • Tasarım ve As-Built çizimlerinin daha kısa sürede hazırlanması.

 • Teklif hazırlanmasının kolaylaştırılması.

 • Maliyet düşürme analizlerinin daha iyi yapılması.

 • Çakışmaların tasarım aşamasında belirlenmesi.

 • Haberleşmeyi ve iletişimi kolaylaştırması.

 • Tasarım değişikliklerinin azaltılması.

 • Verimlilik.

 • Zamanında Bitirme.

 • Daha Az Fire.

 • Daha Çok Kar.

 • Mühendis ve teknik ressam yetersizliği.

 • Proje yönetim firmalarının yetersizliği.

 • Yetersiz sayıda üretici firmanın BIM için ürünlerinin teknik dökümantasyonunu
    hazırlaması .

BIM ve Elektromekanik 
Müteahhitlik

25

BIM’in MEP Müteahhitleri İçin Avantajları

Sonuç;

BIM’in Zorlukları
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BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın
Zamanı Daha Verimli Kullanma Adına

BIM’e Geç Kalma
BIM’in Elektriksel Konulardaki Çözümleri ve Çakışma Algısı

BIM İçin Yenilikçilik Nedir ?

Eski standartları koruyarak ve revize ederek en yeni ve güncel hale getirmek, proseslerin doğru ve 
kararlı çalışmasını sağlamak.

Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu
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BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın
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Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu
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BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın

BIM İle Kendi İşinizi Kurun
Biz biraz daha gerçekçi olalım mı?
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Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu



31

BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın

LOD Nedir?
Elektrik Dünyasında Yeri ve Yapısı
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Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu



33

BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın
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Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu



35

BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın
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Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu
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BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın

Çakışma Algısı Nedir?
Nesnelerin Birbirleri içine geçmesi durumu
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Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu
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BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın
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Ceyhun HÜRCAN

Hayallerini Çiz - Kariyer Okulu

Her An Yanınızda

apps.autodesk.com

İşi doğru ve hızlı yapma arzusuyla
beş adım önde olmak ister misiniz ?
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BIM ile Hızınızı ve
Verimliliğinizi Arttırın

BIM Vizyonu Geliştiriyor ve
Değiştiriyor



Burak Daşdemir

Amec Foster Wheeler Bimaş

Bütünleşik Tasarım
Nedir?
Bütünleşik  Bina  Tasarımı  Yaklaşımı  (BBTY),  bina  tasarımında  farklı  uzmanlık  birikimlerinin  çevreye 
müdahale ve bina yapma süreçlerinin en başından itibaren bir araya getirilmesini ve tasarım sürecinin tüm 
girdilerinin birbirleri ile etkileşim içinde ele alınmasını öngörmektedir. 
BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMI YAKLAŞIMI İLE PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU, ETKB 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Integrated design is an approach to design which brings together design specialists usually considered 
separately. 
(Bütünleşik tasarım genelde ayrı olarak düşünülen farklı uzmanlıkların biraraya getirildiği bir tasarım yaklaşı-
mıdır)

Yüksek Performanslı Binalarda Beklentiler
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Geleneksel ve Bütünleşik Tasarım Süreçleri Karşılaştırması
Geleneksel tasarım süreci

Bütünleşik Tasarım Organizasyon modeli

Bütünleşik Tasarım Süreci

İşveren Mimar Statik Mekanik Elektrik

Danışmanlar
Yangın
Enerji
SEÇ

İnşaat/Montaj
Lojistik

Yapım
Müteahhiti

İşlevsel performans 
kriterleri ve
hedeflerin
belirlemesin

Tasarım ekibinin 
oluşturulması

Saha koşullarının 
değerlendirilmesi

Kavramsal mimari 
tasarım

Bina yapı tipinin 
belirlenmesi /
Statik Ön Tasarım

Bina dış cephe
ön tasarımı

Teknik Şartnamelerin 
Hazırlanması ve 
Ekipman satınalma 
süreçleri

Alınan tekliflerinin 
değerlendirilmesi ve 
tedarikçi seçimleri

Mekanik ve Elektrik 
Detay Tasarım

İhale dokümanları-
nın hazırlanması ve 
müteahhit seçimi

Bina elektrik güç 
tesisatı ön tasarımı

Ön Maliyet
Tahminleri/
Bütçelendirme

Mimari tasarıma 
son şeklin verilmesi Statik detay tasarım

Bina aydınlatma 
ön tasarımı, gün 
ışığından yararlanma 
olanaklarının
değerlendirilmesi

Bina HVAC ve
mekanik tesisat
ön tasarımı

Tedarikçi bilgilerinin 
tasarıma işlenmesi 
ve datay tasarımların 
şekillendirilmesi

Danışmanlarla
birlikte tasarım 
gözden geçirme 
toplantıları 

İşveren
Proje Yönetimi

Mimar Satın Alma

Tedarikçiler

BIMElektrik Statik

Mekanik
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Bihter ÜNLÜSOY

Proje Geliştirme Müdürü
Schneider Elektrik

IEC 62271-200
Standardı ve OG Hücre 
Sınıflandırmaları 
Geçmiş yıllardan bu yana OG Hücre sınıflandırması 
için kullandığımız ‘Metal Enclosed’ ve ‘Metal Clad’ 
tanımlamalarını artık bir kenara bırakmanın za-
manıdır. Hücre sınıflandırmasının farklı bir şekilde 
yapılandırıldığı standart eki IEC 62271-200 bünye-
sinde kabul edilmiş ve 2011 yılında ise yayınlanmış 
durumdadır.  CENELEC üyesi olan ülkemizde de IEC 
standartları kabul görmekte, tesisatlarda ve ekipman  
üretimlerinde uygulanması TSE trafından zorunlu 
tutulmaktadır. 2011 den bu yana ülkemizde konu ile 
ilgili yeterli yayın ve bildirim yapılmadığından paylaşı-
mın önemli olabileceğini umuyorum. 
Peki nedir bu güncel sınıflandırmalar ve tanımlama-
lar? 
Standart tüm OG dağıtım panolarını ve hücrelerini 
genel olarak metal enclosed olarak tanımlar. Yani 
açık tip hücrelerin standart içerisinde yeri yoktur. OG 
hücrelerini ise kendi içerisinde tesisat tecrübelerine 
ve gereksinimlerine dayanarak bazı önemli kriterlere 
göre aşağıdaki gibi sınıflandırır; 
1. Bölme malzemesinin cinsine göre :
Enerjili kısımlar (bara bölmesi ve kablo bağlantı böl-
mesi) ile ulaşılabilir bölmenin (, kesicinin ve gerilim 
trafosunun (bazı hücrelerde gerilim trafosu ayrı 
bölmede yapılır) bulunduğu bölmeler)  açık olması 
halinde aradaki bölme malzemesinin cinsine göre 
hücre sınıflandırması iki çeşittir; 
PM (Metalik Bölme): bölmelendirmenin metalik 
kepenklerle yapılması anlamına gelir 
PI (Metalik Olmayan Bölme): bölmelendirme de 
devamsızlık oluşturan 12,5 mm den büyük izole 
bölüm söz konusu olabilir anlamına gelir.

2. Servis sürekliliği kaybına göre (LSC) :
Standart içerisinde servis sürekliliği  LSC (loss of 
service continuity) ile tanımlanır. Standardın 2003 
yayınında belirlenen 2 ana grup, 2 alt grup sınıf-
landırması 2011 yılında yerini LSC1, LSC2, LSC2A 
ve LSC2B olarak dört ana grupta sınıflandırmasına 
bırakmıştır. 

LSC1 Sınıfı: 
Standartta LSC1 Sınıfı hücreler için; ‘Erişilebilir yüksek 
gerilimli bölümlerin herhangi biri açıldığında en azından 
diğer bir fonksiyonel birim enerjili kalamayacak biçimde 
bir veya daha fazla yüksek gerilimli erişilebilir bölümlere 
sahip fonksiyonel birim bulunan hücreler’ tanımlaması 
yapılmaktadır. 
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Eski tabir ile dolap tipindeki hücrelerdir. LSC1 sınıfı 
hücrelerde kesiciye ulaşmak için ana baranın enerjisinin 
kesilmesi gerekmektedir. Bu tip hücrelerde kesici ile 
ana bara aynı bölmede olduğundan kesiciye müdahale 
edilmek istendiğinde ana baranın da enerjisini kesmek 
gerekir. Bu, aynı baraya bağlı tüm hücrelerde enerji 
kesintisi yapılması anlamına gelir. Dolayısı ile ulaşılabilir 
bölüm açıldığında servis sürekliliği sağlanamaz.

LSC2 Sınıfı :  
Kesici ve kablo aynı bölme içerisindedir. Bu bölmeye 
busbar enerjili iken erişilebilir. Çünkü bu bölme, busbar 
bölümünde bulunan ayırıcı ve topraklama ayırıcı saye-
sinde izole edilebilir ve topraklanabilir.
LSC2 sınıfı hücrelerde kesiciye ulaşmak için ana bara-
nın enerjisinin kesilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile ula-
şılabilir bölüm açıldığında servis sürekliliği sağlanabilir. 
Eğer hücrenin kablo bölmesi haricinde ulaşılabilir farklı 
bir bölmesi var ise diğer sınıflandırmalara gidilmelidir. 

LSC2A Sınıfı :  
LSC2A hücrelerde ayırıcı açıldıktan ve topraklama 
anahtarı kapatıldıktan sonra, hem devre kesici bö-
lümü hem de kablo bölümüne ana bara enerjili iken 
güvenli bir şekilde ulaşılabilir. Devre kesici bölümüne 
erişim için kablo enerjisinin kesilmiş ve topraklanmış 
olması gerekir. 
LSC2 sınıfı hücreden farkı kablo ile kesicinin ayrı 
bölmelerde bulunmasıdır. 
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Bihter ÜNLÜSOY

Proje Geliştirme Müdürü
Schneider Elektrik

IEC 62271-200
Standardı ve OG Hücre 

Sınıflandırmaları 

LSC2B Sınıfı:  
Hücrenin kablo bölmesi ve aynı baraya bağlı diğer hücrelerin bara bölmesi gerilim altında olabilirler. Kesiciye 
ulaşılmak istendiğinde ana barada ve kablo bağlantı noktasında enerji olmasına müsaade eden hücre tipidir.
Bu tip hücreler sabit tip veya çekmeceli tip olabilirler. Sabit tip kesicisi olan hücreler için yapı LSC2A sınıfında-
ki hücre yapısına oldukça benzerdir. İlave olarak kablo bağlantısı bölmesinde ikinci bir ayırıcı ve topraklama 
ayırıcısı vardır. 

3. Erişim tipine ve İç ark dayanımına göre :
Standar erişim tiplerine göre OG hücrelerini  A ve B tipi olmak üzere 2 sınıfa ayırır. 
A tipi erişimde yetkili personel hücreye müdahale edebilir. B tipinde ise erişim sınırlandırılmamıştır. Herhangi 
bir personel veya halktan biri erişebilir
Erişim tiplerini tanımlarken iç ark dayanımına göre hangi yönden erişime uygun olduğunu da belirtmek 
gerekir. Önden ve hücrenin 2 yanından iç ark koruması istenmesi durumunda FL,  tüm yüzeylerinden iç ark 
koruması isteniyorsa FLR kodları kullanılır.

F: Önden (Front)
L: Yanlardan (Lateral)
R: Arkadan (Rear)

Kaynak: IEC 62271-200/3.131



ÜCRETSİZ KEŞİF 0212 210 2728

Sınıfının En Üstünü
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Orta Gerilim / Alçak Gerilim 
Dağıtım Sistemlerinde 
E-House Çözümleri

Emre KARA

Proje Yöneticisi
Siemens

E-house ya da Electrical House, prefabrik olarak 
dizayn edilmiş, orta gerilimden alçak gerilime bir 
enerji dağıtım ya da kontrol merkezinde yer alan 
hemen tüm ekipmanları içinde barındırabilen 
bir sistemler bütünüdür. E-House’un en önemli 
farklılığı bütün sistemlerin (orta ve alçak gerilim 
sistemleri, HVAC, F&G ve diğer yardımcı sistemle-
rin) fabrika ortamında montajının ve testinin yapılıp 
sahaya sevk edilmesidir.

Biraz daha somutlaştırmak gerekirse, bir endüstri-
yel tesisin ya da bir sanayi bölgesinin orta gerilim, 
alçak gerilim dağıtım şebekesinin, SCADA sistemi-
nin ve akü redresör gibi yardımcı sistemlerin dizayn 
ve uygulamasını anahtar teslimi gerçekleştireceği-
mizi düşünelim. İlk aklımıza gelen, elektrik pano-
larını yerleştireceğimiz beton köşk ya da dağıtım 
binalarını nasıl konumlandıracağımız ve inşaat 
kapsamlarını nasıl belirleyeceğimiz olurdu. E-house 
çözümünde ise betonun ve binaların yerini çelik ve 
modüler prefabrik yapılar alıyor. İçerisinde barındır-
dığı tüm sistemlerin montaj ve devreye alma işleri, 
üretim tesislerinde tamamlanarak bir yandan saha 
maliyetlerinden avantaj sağlanırken, diğer yandan 
da kompakt sistemin getirdiği hızlı çözümlerle iş 
bitirme sürelerinde iyileştirmeler elde ediliyor.

E-house’ların alışılagelmiş kullanım amacı orta ge-
rilim şalt tesisleri olduğu gibi, alçak gerilim dağıtım 
sistemleri, kontol&kumanda&ölçü sistemleri , UPS 
sistemleri, MCC’ler, OG&AG sürücüler, SCADA 
uygulamaları vb. gibi ürünleri de kapsayacak 

şekilde modüler bir çözüm sunmasıyla günümüz-
de endüstriyel tesislerde hızla yaygınlaşmakta ve 
kullanım alanları gün geçtikçe genişlemektedir.

Kullanım Alanları ve Tipleri

E-house’ların başlıca kullanım alanlarını enerji 
dağıtım şebekeleri, petrol rafinerileri/sahaları, 
maden işletmeleri, raylı sistemler, açık deniz enerji 
tesisleri olarak sıralayabiliriz. Özellikle yer sıkıntısı 
yaşanan tesislerde, ağır çevre şartlarının yaşandığı 
ve ulaşım zorluğu olan bölgelerde, geçici olarak 
enerji ihtiyacını karşılaması gereken ve seyyar enerji 
çözümlerine ihtiyacı olan işletmelerde e-house 
uygulamalarına sıkça rastlıyoruz.

İşletmelere getirdiği avantajlara göre, bu yapıları 
farklı kategorilere aşağıdaki gibi ayırabiliriz.



Yapım Aşamaları

Dizayn

E-house projelerinde paydaşların detay dizayn konusunda bir mutabakat oluşturması ve “design freeze” 
koşulunun sağlanması çok önemlidir. İlk aşamada projeye özel sistem gereksinimleri belirlenir ve buna 
göre elektrik ekipman tipleri belirlenir. Daha sonra Amerikan (ANSI/NEMA/ASTM/AWS) ya da Avrupa 
(IEC/EN/BS) standartlarına göre statik/mekanik hesaplar yapılır ve e-house boyutları, tipi, kaç modulden 
oluşacağı vs belirlenir. Mekanik dizayn tamamlandıktan sonra ekipmanların yerleşimini ve bağlantılarını da 
içeren detaylı elektrik dizaynı hazırlanır.

Üretim

Tamamlanan detay dizayna göre e-house üretimine başlanır. Taban, çelik iskelet, iç-dış duvar panelleri, 
çatı vb. prefabrik yapı ortaya çıkartılır. Buna paralel olarak yerleşimi planlanan elektrik ekipmanlarının 
üretimi devam eder ve mekanik montaj tamamlanır.
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Elektrik Montaj

Üretimleri tamamlanan ekipmanlar e-house içinde 
ilgili yerlerine yerleştirilir ve elektrik bağlantıları 
tamamlanır. Sistem entegrasyonu sağlanır.

Test ve Devreye Alma

E-house yapısının getirdiği en büyük avantajlardan 
biri olarak, dizayn aşamasında tasarlanan sistemin, 
üretimin hemen sonrasında ve aynı yerde test ve 
devreye alma işlerinin tamamlanabilmesini göstere-
biliriz. Oluşabilecek ilave gereksinimler için yerinde 
müdahale sağlayabilir ve zaman kaybını sahaya 
kıyasla minimuma indirebiliriz.

Nakliye

E-house projelerinde üzerinde önemli durulması ve 
projenin ilk safhalarında dikkate alınması gereken 
konuların başında nakliye işleri gelmelidir. Birçok 
projede standart araçların yeterli olmadığı, indirme-
kaldırma aktivitleri için ilave ekipmanlara ihtiyaç 
duyulduğu tecrübe edilmiştir. Nakliye kapsamının 
dizayn ile birlikte oluşan e-house boyut ve tipine 
göre belirlenmesi ve özel araç, yol keşfi vb. uygula-
maları içeren lojistik yönetiminin yapılması projenin 
başarıya ulaşması için önemli bir süreçtir.

Bu sürecin sonunda e-house, sahada önceden 
imalatı tamamlanan temel ya da çelik mesnetler 
üzerine yerleştirilir.

Enerjilendirme

Test ve devreye alma üretim tesislerinde yapıldı-
ğından, dış bağlantılar ve son kontroller tamam-
landıktan sonra sistem enerjilendirmeye hazır hale 
getirilir.

E-House Avantajları

• Proje sürelerinde mevcut yapılara kıyasla %50’ye 
varan iyileşmeler sağlaması

• Fabrikada sistem entegrasyonu ve testlerin tamam-
lanabilmesi

• Kompakt dizayn sayesinde daha az yer kaplaması

• Yatırım ve Saha maliyetlerinde iyileşme sağlaması

• Test ve devreye alma fabrikada tamamlandığın-
dan sahadaki as-built dizayn ihtiyacını minimuma 
indirmesi

• Tüm dahili kablajın fabrikada tamamlanması

• Modüler tasarım ile genişleyebilmesi 

• Enerji gereksinimine göre zaman içerisinde farklı 
yerlere taşınabilmesi

• Ağır çevre şartlarına uyum sağlayabilmesi

• İnşaat işlerini minimuma indirmesi

Orta Gerilim / Alçak GerilimDağıtım 
Sistemlerinde E-House Çözümleri

Emre KARA

Proje Yöneticisi
Siemens



YENI, GREEN T.HE SERISI EN 50541-1 
STANDARDINDA ULTRA YÜKSEK VERIMLI 

KURU TIP TRANSFORMATÖR.
LEGRAND’IN ÖDÜLLER KAZANAN* 

SÜRDÜRÜLEBILIR ENERJI VERIMLILIĞI 
ÇÖZÜMLERININ EN SON HALKASI.

* Green Brand for Residential Building Materials 2012, Greenest AV Manufacturer 2012.

IÇI DIŞI BIR
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Hastanelerde Entegre
Bina Yönetim Sistemleri,
Kazanımlar ve Uygulama 
Örnekleri

Gökhan İŞBİTİREN

Schneider Elektrik

ÖZET

Akıllı teknoloji altyapısının mimarisi, hastalar, 
personel, sağlık kuruluşu ve çevre ihtiyaçlarının 
şimdi ve gelecekte en iyi şekilde karşılanması 
amacıyla, hastane hizmetlerinin mümkün olan 
verimli şekilde gerçekleştirilebileceği şekilde 
tasarlanmıştır. Akıllı teknoloji altyapısı üzerinden 
birbirine bağlanan çeşitli sistem entegrasyonu 
enerji verimi, hasta güvenliği, personel üretken-
liği, ve hasta memnuniyeti açısından iyileştirme-
ler sağlamak için ilave bir zeka ve otomasyon 
katmanı sağlar ve sağlık tesisinin yaşam döngüsü 
boyunca yeni teknolojilerin ekonomik bir şekilde 
kullanımı için sağlam bir temel oluşturur. Bu ma-
kalede akıllı teknoloji altyapısı üzerinden birbirine 
bağlanan sistemler tanıtılmış ve entegrasyonları 
sonucundaki yönetim şekli önerilmiştir. Entegre 
sistemlerin uygulama örnekleri verilerek bu yak-
laşımın gerekliliği anlatılmış ve bu teknolojilerin 
gelecekteki şekilleri verilerek sonlandırılmıştır.

1.GİRİŞ

Hastaneler kompleks binalardır. Ameliyathane, 
yoğun bakım, doğum üniteleri, laboratuvarlar, 
ilaçların, doku ve organların saklandığı alanlar 
ve veri merkezleri bulunur. Bu kadar kompleks 
bir yapı olan hastanelerin aşağıdaki ihtiyaçları 
bulunmaktadır:
• Hasta ve personel konfor ve verimliliği
• Hastalar için hemşire çağrı sistemleri
• Kritik alanlarda sıcaklık, nem, basınç değerleri
• Taze hava oranları ve iç hava kalitesinin artırılması
• Enerji verimliliği
• Güç kalitesi
• Regülasyona tabi yaptırımlar
• Kritik alarm yönetimi

• 7/24 izleme
• Aydınlatma kontrolü ve uygun aydınlatmanın 
sağlanması
• Bebek kaçırılmalarının engellenmesi ve Hastane 
Güvenliği İhtiyaçları
• Hasta, personel, ziyaretçi güvenliği
• Psikiyatri hastaların korunması
• Eczane güvenliği
• Ameliyathane ihtiyaçları güvenliği
• Departmanların kendilerine ait kuralları
• Asansör ve otopark yönetimi ve güvenliği
• Enfeksiyon riskinin azaltılması
• İç gürültünün azaltılması
• Hasta ve ekipmanların izlenebilirliğinin artırıl-
ması
Bu kadar farklı ve kritik ihtiyaçları karşılamak 
için bu ihtiyaçları tek tek karşılayan sistemlerin 
entegre bir şekilde çalışması gereklidir. Entegre 
olarak tasarlanmayan sistemlerde karşılaşılabile-
cek problemler aşağıda sıralanmıştır:
• Farklı üreticilerden kaynaklı farklı ağlar
• Çok sayıda öğrenilmesi gereken sistem
• Arızaların kompleks bir şekilde bulunup giderilmesi
• Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri
• Enerji verimliliğini sağlamada zorluklar
• Kullanılan ürün ve sistemlerin aynı işlevselliği 
gerçekleştirebilmesi
Entegre sistemler, kompleks sistemlerin ope-
rasyonunu ve kontrolünü basitleştirir, yatırım ve 
operasyonel masrafları azaltır ve güvenliği artırır. 
Entegre tasarlanan hastane binaları yönetim 
sistemleri yatırım maliyetlerini %25’e kadar 
düşürebilir.
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Ortak tasarlanan IT altyapısı ile veri, IT mimarisi, ve kablolama ortak olacak ve devreye alma zamanı ve 
masrafı azalacaktır. Birden fazla amaç için kullanılacak ürünler ile gereksiz ürün sayısı azaltılabilecektir. 
Örneğin kartlı geçiş, aydınlatma ve ısıtma/soğutma için aynı sensörün kullanılması ile sensör sayıları 
ve maliyetleri azaltılabilir, sonrasında bakım masrafları da minimuma indirilmiş olur. Projede kullanılan 
kaynakların da ortaklanması ile farklı fonksiyonlar için tek proje, tek proje yönetimi, sahada kullanılacak 
tek ekip, ortak eğitimler, devreye almada ortak kaynakların kullanılması sağlanacaktır.
Farklı sistemlerin birlikte çalışması sonucu gereksiz kullanımlar azalacak, sistem sayılarının azalma-
sı ile bakım masrafları azalacaktır (yazılım versiyon yükseltmelerinin uzaktan yapılabilmesi, yazılım 
üzerinden kimi testlerin yapılabilmesi, uzaktan servis, uzaktan okuma, tek ekiple birden çok sistemin 
bakımının yapılabilmesi, fazla sayıda farklı bakım anlaşmalarına gerek kalmaması).
Sürdürülebilir bir hastane inşa edilebilmesi için enerji verimli bir sistem tasarlanmalıdır. Enerji dağıtımı 
ve güç yönetimi tarafındaki trendlere bakarsak; enerji maliyeti yönetimi (enerji maliyetleri operasyonel 
bütçenin %30’unu oluşturmaktadır), sürdürülebilirlik (regülasyonların yatırımcıları ve operatörleri 
enerji verimli stratejilere yönlendirmesi), bir binanın yaşam döngüsündeki masrafların %75’inin ope-
rasyonlar sırasında harcanması, elektrik kesintilerinin ciddi bir ekonomik kayba sebep olmasını sayabi-
liriz. Enerji sürekliliği, güvenlik, regülasyonlara uygun sistemler ile hastane yönetimi huzurlu bir şekilde 
operasyonlarına devam edebilir, istenildiğinde sistemden her türlü kompleks rapor da çekilebilir.
Bütün sistemlerin entegre çalışması ile hasta odaları uzaktan izlenebilecek, istenilen sıcaklık, basınç ve 
nem ayarları yönetilebilecek, hastalar ihtiyaç duyduklarında hemşileri kolayca çağırabilecek, acil test 
ve müdahale geretiğinde gerekli araçlar gerçek zamanlı izleme sistemi ile kolayca bulunabilecektir. 
İspanya’da Quiron Grup’un 760 yataklı hastane yatırımda kullanılan entegre sistemlerle operasyonel 
masraflar %38 oranında azaltılmıştır. İsveç’te Region Fastigheterin 3 hastanesi için yapılan enerji 
etüdünde ısıtma, enerji, ve su kullanımında %30’lara varan ciddi kazanımlar öngörülmüştür [1].
Bildirinin 2. Bölümünde hastane binalarında kullanılan sistemler açıklanmış, 3. Bölümde bu sistemle-
rin fiziksel ve operasyonel mimarileri verilmiştir. 4. Bölümde bu sistemlerin entegre çalışmaları ile ilgili 
uygulama örnekleri verilmiş, 5. Bölümde bildiri sonuçlandırılmıştır.
2. Sistemlere Genel Bakış
Hastaneler aşağıda belirtilen alt sistemlerden oluşur:

Şekil 1 Entegre Sistem Mimarisi
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2.1 Aydınlatma Kontrol Sistemi
Gün ışığını olabildiğince kullanıp ışıkları olabildiğin-
ce kullanmamaya dayalı bir sistem hem daha doğal 
hem de enerji verimlidir. Işıkların açık olup perde-
lerin kapalı olması durumu azaltılmaya çalışılan bir 
durumdur. Bu şekilde ısıtma soğutma sistemi de 
güneş ışığına ters bir şekilde çalıştırılmamış olur. 
Sabit ışık regülasyonu ile sadece istenen seviye 
aydınlatma kullanılır ve aydınlatmadan kaynaklı 
enerji kaybı azaltılmış olur. Tuvaletlerde, koridor-
larda ve bekleme salonlarında kullanılan varlık 
sensörleri ile yine gereksiz aydınlatmanın önüne 
geçilebilir. 300 yatak üstü devlet hastanelerinde 
aydınlatma otomasyonu zorunludur [2]. Gün ışığı 
kontrolü için yalnızca bina cephelerine gün ışığı 
sensörleri yerleştirilecektir. Hasta odası tuvaletlerin-
de iki armatürü aynı anda yakacak şekilde bir adet 
hareket sensörü kullanılacaktır. Hasta odalarında 
dim edilebilir balastlar (DALI) kullanılacaktır. Oda 
içi kontroller oda girişine konulacak anahtarlar 
(tesisatta liht anahtarlar kullanılacaktır) ve yatak 
başı ünitelerinden manuel olarak yapılabileceği 
gibi, mevcut hemşire çağrı sisteminden alınacak 
bilgilere göre, ilgili hastaya ait müdahale armatürün 
yanmasını sağlayacak şekilde, aydınlatma senaryo-
su devreye girebilecektir [2].
2.2 Entegre Güvenlik Sistemleri
Sağlık kampüsleri, hastaneler büyüdükçe güvenlik 
risklerine maruz kalmaktadırlar.
Video yönetimi ve ağ sistemleri ile merkezi ve 
dağınık bir mimari ile hastanelerde izleme ve gü-
venlik sağlanabilir. Hastaları, personeli, ziyaretçileri 
izlemek, kimi kritik alanları izlemek, hastaların ve 
personelin güvenliğini sağlamak, çeşitli sorum-
luluklara ve iftiralara karşı delil olarak kullanmak, 
operasyonel verimliliği artırmak, regülasyonları 
sağlamak için bu tip sistemler kullanılmaktadır.
Kullanılan sistemler, IP CCTV, Erişim Kontrolü, 
Personel Saldırısı, Video Intercom, izinsiz giriş 
algılama gibi alt sistemlerdir.
2.3 Mekanik Otomasyon
Hastanelerde tedavinin yanısıra en önde gelen 
gereklilik hijyenin sürekli sağlanmasıdır. Hastane-
lerde klima sisteminin fonksiyonları sıcaklık ve nem 
kontrolünün yanısıra havada taşınabilen mikroor-
ganizma ve toz oranında, atık anestezik gaz ve kötü 
kokuların oranında önemli ölçüde azalma sağlama-
sıdır [3]. Ameliyathanelerde ise enfeksiyon risklerini 
düşürebilmek için ameliyat masasının üstü ve 
alet masası gibi özel koruma gerektiren alanlarda 
havada taşınabilen mikroorganizma konsantras-
yonunun belirlenen limitlerin altında tutulması ve 
odalar arasında gerekli hava akışının sağlanması 
gibi hijyenin sağlanması için gerekli hayati faktörler 
ancak iyi projelendirilmiş klima sistemleri ile müm-
kün olmaktadır [3]. DIN 1946/4’e göre oda sınıfları 

belirlenmiş, bu sınıflar için çeşitli seviye ve kalitede 
filtreler önerilmiştir [3]. Hava filtrasyonu, filtrenin 
yerleri, taze hava oranları, üfleme hava debileri, 
resirküle hava kullanımı, odalar arası hava akışı, 
gürültü seviyeleri, hava kanalları, hava sızdırmasız 
damperler, taze hava emiş kanalları, basınçlı hava 
kanalları, egzost ve resirküle hava kanalları, hava 
kilitleri, duman atış kanalları, yangın damperleri, 
filtreler, fanlar, nemlendiriciler, CAV/VAV kutuları 
ısıtma/soğutma kapsamındadır. Ameliyathane-
lerdeki HVAC sistemi ameliyat masasını üstü ve 
alet masası gibi özel koruma gerektiren alanlarda 
(korunmuş bölgelerde) havada taşınabilen mikro-
organizma konsantrasyonunu belirlenen limitlerin 
altında tutmalıdır. Odalar arası gerekli hava akı-
şını sağlamalıdır. İnsanların olduğu bölgede atık 
anestezik gaz konsantrasyonunu ve diğer malzeme 
yüklerini belirlenen limitler içinde tutmalıdır [3]. 
Oda şartlarını (sıcaklık, nem, temiz hava, koku vb.) 
devam ettirmelidir.
Hastane hijyenik ortamları için tasarlanan sistem-
lerin standartlarda belirtilen tasarım şartları ve 
çalışma koşullarını yerine getirmesi gerekli olup 
sıcaklık, nem, hava değişim sayıları, parçacık ve 
mikroorganizma sayısı, basınç, hava akışı, hava hızı 
gibi parametreleri standartlarda belirtilen seviyeler-
de tutmalıdırlar [4].
Bütün bunları sağlamak için havalandırma sistemi 
uzaktan izlenir ve belirlenmiş değerlerin dışına 
çıkıldığında aksiyon alınır. Bunun için vanalar, 
vana motorları, damper motorları, frekans kon-
vertörleri, aktüatörler, sıcaklık, nem, basınç, akım, 
debi sensörleri kullanılır ve bir otomasyon yazılımı 
üzerinden izlenir.
Washington St. Joseph Hastane’sinde yapılan 
enerji etüdü sonrasında mekanik sistemler-
de 192.000$’lık masraf belirlenmiş ve yıllık 
108.000$’lık geri kazanım ile yatırımın geri dö-
nüşü 1,8 yıl olarak hesaplanmıştır [7]. Texas’taki 
Shriners Hastanesi’nde varlık sensörleri ve aydın-
latma sistemlerinde yapılan iyileştirmelerle senede 
220.000$’lık kazanım olmuştur [7]. Hava değişim-
lerini otomasyona alıp termostatların setpointle-
rini ayarlayarak yıllık yaklaşık 7500$’lık kazanım 
sağlanabilir.
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2.4 Enerji Yönetimi ve SCADA
Hastanelerde enerji kullanımı 1995’ten beri daha 
fazla teknoloji, hasta ve veri merkezlerinden dolayı 
%36 artmıştır [10]. 1995’ten beri enerji masrafları 
%20 artmıştır [11]. Hastanelerin kar oranları son 
10 yılda %6,5’tan %5,2’ye düşmüştür [12]. Bu 
trend devam edecek gibi gözükmektedir çünkü 
2050 yılında 60 yaşından daha yaşlı insan sayısı 
3 katı artacaktır. Teşhis ve tedavi sırasında kulla-
nılan ekipmanlar dijitalleşmiş ve daha fazla enerji 
ihtiyacı vardır. Hasta konforu için enerji harcamaları 
artmıştır [1].
Elektriksel sistemin sağlığının izlenmesi, enerji 
kullanımının muhasebesi, ve güç kalitesi farkında-
lığı için enerji izleme sistemleri kullanılmaktadır. 
Sistemdeki bütün motorlu şalter değişiklikleri, 
değişikliği yapan kullanıcı adı ve işlem tarihi ile 
sistem veritabanında saklanmalıdır. SCADA yazılımı 
üzerinden jeneratör senkronizasyonu ve yük yö-
netimi sistemi tarafından yönetilen bütün şalterler 
izlenebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Elektriksel 
ekipmanların ve
önemli varlıkların izlenmesi ile mekanik ve elektrik-
sel arızalar birbirinden ayırt edilebilir. Ayrıca trafolar, 
kesiciler, kesintisiz güç kaynakları, jeneratörler ve 
kapasitörlerin izlenmesi sağlanır. Bu şekilde kritik 
alamlar izlenebilir, raporlanabilir ve sistemde tarih-
sel kayıt olarak saklanabilir. Enerji muhasebesi ile 
enerji harcamaları izlenebilir, ve masraflar kullanıcı 
bazında (müşteri, departman, kat bazında vb.) gö-
rüntülenebilir. Enerji harcama hedefleri konulup bu 
hedefler izlenebilir. Güç kalitesi farkındalığı ile güç 
faktörü, harmonikler, gerilim bozuklukları izlenip 
azaltılabilir, güç kayıpları azaltılabilir ve ekipmanların 
ömürleri uzatılabilir. Bu raporlarla enerji sağlayıcı-
dan düşük kaliteli enerji sağlanması durumunda 
hak iddia edilir hale gelinir. Güç kalitesi ile ilgili IEC 
61000-4-30, EN50160, IEEE 519 gibi standartlara 
uyumluluk sağlanır.
Enerji izleme sistemi ile bütün elektriksel sistemin 
tek hat şeması izlenebilir, gerçek zamanlı arıza 
tespiti yapılabilir ve alarmlar ayarlanabilir. Enerji 
tasarrufları, enerji kesintileri, yük tipleri, enerji mas-
rafları, CO2 emisyonu, hava durumu gözlemlenebi-
lir. Farklı müşteri tiplerine, farklı ekipman modeline 
göre enerji harcama kıyaslamaları yapılabilir.
Otomatik alarm sistemi, tek hat şemaları ve arıza 
yeri tespit etme ile arızaların süresini kısaltır. Jene-
ratör ve otomatik transfer beslemeleri, ana dağıtım 
panolarının izlenmesi, kesintisiz güç kaynağının du-
rumunun izlenmesi ve kalan süresinin izlenebilmesi 
enerji sürekliliği için kritik izleme fonksiyonlarından-
dır. Yedek performansını artırmak için yük trendleri-
ni izleme ve yedek sistemlerin aylık test raporlarının 
izlenmesi gerçekleştirilir. Önleyici bakım kapsamın-
da jeneratör, UPS, alçak gerilim kesicileri izlenir ve 
yaşlanmaları ve açma/kapama sayıları izlenir. Aylık 

jeneratör testleri (NFPA standardına uygun), jene-
ratör yük durumu raporu (EPA önerisi), jeneratör 
pili sağlık raporu (pillerin ne zaman değiştirileceği), 
jeneratör kapasite raporu, ekipman kapasite raporu 
(pik yükün değişimine göre), alçak gerilim kesici 
yaşlanması, UPS aylık otomatik testleri, izolasyon 
testleri varlık performansını artırmak için yapılır. 
Kesicilerin yük toleransların doğru belgelenmesi ile 
şebeke genişletme kolaylığı sağlanır.
Varlık performansı için yük trendlerinin izlenmesi, 
jeneratör ve UPS sistemine aylık testler yapılır, 
medikal cihazlardaki kaçak akımdan korunmak için 
uygun izolasyon eğrileri ile çalışılır, jeneratör ve 
UPS’lerde pil durumu izlenir, alçak gerilim kesicile-
rinin ömrü izlenir. Jeneratörle ilgili aylık rapor, yük 
durumu özeti, aktivite raporu, pil sağlık durumu, 
jeneratör kapasite raporu gibi raporlar çekilebilir. 
Pik yüke karşı ekipman kapasiteleri belirlenir, kesi-
tirimci bakım için alçak gerilim kısımları izlenir, pil 
sağlığı için UPS testleri yapılır, izolasyon perfor-
mansı raporları çekilir.
250 yataklı bir hastane yıllık yaklaşık 1M€ kayıp 
verir. Güç kesintisinin maliyete etkisi ile ilgili çeşitli 
hesaplamalar vardır. [15]’e göre bir hastanede 8 
saatlik bir elektrik kesintisi 180 odalık bir hastaneye 
1 milyon dolarlık bir masraf getirmektedir. Güç 
güvenilirliğinin karlılık üzerindeki etkisi 636k$ ve 
1 saatlik güç kesintisi sırasında tehlikeye atılan 
hayatlar kadardır [6]. [5]’te bir günlük güç kesintisi 
yüzünden ortaya çıkan gelir kaybı 700.000$ ile 4M$ 
arasında olduğu belirtilmiştir.
2.4.1 Senkronizasyon
Çoklu Jeneratör senkronizasyonu ve Şebeke 
Jeneratör Senkronizasyonu olarak iki kısımda 
incelenebilir. Çoklu jeneratör senkronizasyonunda 
sadece jeneratörler arası senkronizasyondan bah-
sedilmektedir. Jeneratör setlerinin sürekli çalışacağı 
düşünülmelidir. Şebeke jeneratör senkronizas-
yonunda Şebeke jeneratör senkronizasyonu aksi 
belirtilmediği müddetçe yumuşak geçişli senkro-
nizasyon olarak kabul edilecektir. Ve bu durumda 
şebeke enerjisinin kesilmesiyle veya ayarlanan limit 
değerlerinin dışına çıkmasıyla jeneratör(ler) çalışıp 
acil yükleri besler. Şebeke enerjisi ayarlanan limit 
değerler içine dönerse jeneratör şebeke ile paralel 
olup yükü kademeli olarak şebekeye aktardıktan 
sonra kesicisini açar ve ayarlanabilen süre kadar 
soğutma çalışması yaptıktan sonra durur [2].
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2.4.2 Yük Alma/Atma Otomasyonu
Yük alma ve yük atma otomasyonu, acil öncelikli 
yüklerin beslenmesini, çalışan jeneratör sayısı 
ve öncelik sıralamasına göre optimize edecek ve 
jeneratörlerin devreye girmesi esnasında aşırı yük-
lenerek devre dışı kalmasını önleyecektir. Acil enerji 
barasından çekilen gücün, çalışan jeneratörlerin 
toplam gücünden az olması durumunda, ayarlana-
bilen yüzde ve zaman gecikmeleri sonrası, gereksiz 
jeneratör sayısı senkronizasyon sistemi tarafından 
devreden çıkartılacak ve tekrar yük artması duru-
munda yeniden çalıştırmak üzere hazır tutulacaktır. 
Sisteme dahil toplam talep gücü sistemdeki müsait 
jeneratör kapasitesini geçer ise, son öncelikli yükler 
devreden atılacak ve sistemde hazır bekletilen tüm 
jeneratörler çalıştırılacak, acil yüklerin beslenmesine 
kesintisiz devam edilecektir [2].
2.5 Veri Merkezi
Hastanelerdeki veri merkezleri elektronik bir şekilde 
korunmuş sağlık verilerinin korunması ile ilgili 
önemli bir rol oynarlar. Hastanelerdeki veri mer-
kezleri en yüksek seviyede güvenlik ve uygunluk 
gerektirirken, hastaların güvenliğini en üst düzeyde 
korumalıdır. Ayrıca hastanedeki enerji harcamaları-
nı da düşürmelidir. Hastanelerdeki enerji kesintileri 
göz önünde bulundurmalıdır.
Veri merkezleri istenilen veriyi en kısa zamanda 
uygun hale getirmelidir. Hastaların güvenlikleri ve 
sağlık ihtiyaçlarının devam etmesi için 350 VA’den 
birkaç MVA’e veri merkezleri kullanılmaktadır.
Kurulan veri merkezi altyapısı ölçeklenebilir olmalı 
ve IT yüküne ve fiziksel alana uygun olmalıdır. Yeni 
teknoloji sistemlerle yüksek uygulama yoğunlukları 
kaldırılabilirken %30’lara varan enerji tasarrufu 
sağlanabilir.
2.6 Ameliyathane Yönetimi
Ameliyathanelerde en kritik konu enerji sürekliliği-
dir. Ameliyat sırasında oluşacak elektrik kesintileri 
hayati sonuçlar doğurabilir. Ameliyathanelerin 
elektriksel altyapısı hastaların güvenliğini, enerji 
sürekliliğini ve hastane personelinin verimliliğini 
artırmalıdır. Bunun için ameliyathanelerde ameliyat 
araçları farklı panolardan beslenir. Bu panolarda 
nötrü izole edilmiş trafolar vardır ve aynı zamanda 
UPS ile de beslenmektedirler. IEC61558-2-15’e 
uygun izolasyon panoları, hastaların elektrik şokun-
dan etkilenmelerini önler ve medikal ekipmanların 
stabilitesini sağlar. IT sistem ile ilk arızada kesinti 
oluşmaz. İzolasyon seviyesi görüntülenebilir ve 
arıza izlenebilir. Güçlendirilmiş galvanik izolasyona 
sahiptir. Oluşabilecek kaçak akımlar düşüktür ve 
sıcaklık ve aşırı yüklenme izlenebilir. Panonun 
dışındaki UPS ile enerji sürekliliği sağlanır. Ayrıca 
UPS sayesinde gerilim düşme ve yükselmelerinden 
korunulur. TNS sistemi ile fiderlerdeki arızalar tespit 
edilebilir. Bütün İzolasyon panosu sistemi LON, 

Modbus, TCP/IP ile hastane ağına bağlanabilir ve 
olaylar kayıt altına alınır ve izlenebilir.
İzleme sistemi sayesinde ameliyathanenin elektrik-
sel ve çevresel durumları izlenebilir. Ameliyathane-
lerdeki dokunmatik ekran; elektriksel arızaları görsel 
ve sesli olarak bildirir. Medikal gazların (O2, N2O, 
vakum) durumu ve çevresel parametreler (sıcaklık, 
nem, basınç) izlenebilir. İzolasyon sistemi test 
edilebilir.
Kullanılacak dokunmatik ekran antibakteriyeldir 
ve temizleyici maddelerden etkilenmemelidir. Bu 
panelde sıcaklık, nem, medikal gazlar gibi çeşitli 
bilgiler gösterilmelidir. Ayrıca bu panel HBYS 
sistemi ile de entegre çalıştırılarak hastalarla ilgili 
test sonuçları, raporlar gibi farklı bilgiler eklenebilir 
ve kontrol edilebilir.
2.7 Yangın Algılama Sistemleri
Havalandırma sistemi yangının çıktığı alanda devre 
dışı bırakılarak mevcut oksijen azaltılmaktadır. Yan-
gının kontrol altında tutulması için iklimlendirme 
ve havalandırma damperleri kapatılır. Duman çıkış 
sistemleri de kontrol edilebilir. Bildirim sistemleri 
devreye girer ve acil durum çıkışları otomatik olarak 
açılıp, aydınlatılarak, çalışanlar ve
konukların güvenli şekilde tahliye edilmesini kolay-
laştırır. Yangın anında acil durum aydınlatmaları 
çalıştırılır, anons ve sesli tahliye sistemleri devreye 
girer. Yangın ve duman damperleri senaryolara 
bağlı olarak kapatılır ve açılırlar.
2.8 Hemşire Çağrı Sistemleri
Hastalar hemşirelerle ve hemşireler de kendi 
aralarında, doktorlarla, ve personelle kolay ve hızlı 
bir şekilde iletişim sağlayabilmektedir. Bu sayede 
hemşireler daha az çabayla, daha kısa sürede daha 
iyi bakım sunabilmektedirler. Hastanelerin ihtiyaçla-
rına göre sistem esnek olarak yapılandırılmakta ve 
ihtiyaçlara uyum sağlamaktadır. Kablosuz teknolo-
jiler (telefon ve çağrı cihazları gibi), diğer hastane 
içi çağrı sistemleri ve hastane yönetim yazılımları 
ile entegre olarak mevcut altyapıya ve ihtiyaçlara 
uygun en iyi çözüm sunulmaktadır.
2.9 El Hijyeni
El hijyeni görüntüleme sistemi kartlı geçiş sistem-
leri ile entegre çalışarak hasta bakıcıların ya da 
doktorların girişlerini görüp, bu girişler sonrasında 
el hijyenini sağlayıp sağlamadığını görür.
Miami Çocuk Hastanesi’nde El hijyeni sistemi 
sayesinde hastane kaynaklı enfeksiyon sayısında 
%67’lik azalma görüldü [13]. Bir hastanede edi-
nilen enfeksiyon oranı yaklaşık %5-%20’dir. [9]’a 
göre hastanede edinilen enfeksiyonlar sebebiyle 
Avrupa’da 135.000, Amerika’da 100.000 kişi haya-
tını kaybedecektir.
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2.10 Gürültü İzleme
Hastanede gürültü, medikal ekipmanlar, sedyeler, 
telefon, eğlence araçları, buz makinaları, diğer 
hastalar ve ziyaretçilerden kaynaklanır. Gürültü-
nün izlenmesi ve müdahale edilmesi hasta sağlığı 
için çok önemlidir. Florance Nightingale 1859’da 
gürültünün sağlığa ve iyileşmeye negatif etkilerin-
den bahsetmiştir. Gürültü yüksek nefes alıp/verme, 
yüksek kan basıncı, hızlı kalp atışı, yavaş kilo alma 
ve kalitesiz uykuya sebep olur. WHO’nin verilerine 
göre hasta odası gün içinde 35 dB, akşam da 30 dB 
seviyesinde gürültü almalıdır. Ancak John Hopkins 
Üniversitesi’ndeki verilere göre bir hasta odası gün 
içinde 72 dB ve akşam da 60 dB gürültüye maruz 
kalmaktadır [14]. Gürültü izleme sistemi sayesin-
de hastanede istenilen alanlarda gürültü seviyesi 
izlenebilir ve gerekli alanlarda buna göre aksiyon 
alınabilir.
2.12 Gerçek Zamanlı Lokasyon Sistemi
Hastanelerde çalışanların, hastaların ve ekipmanla-
rın güvenliğini sağlamak zordur. Artan hasta sayısı, 
artan suç oranı, gün geçtikçe sıkılaşan regülasyon-
lar ve ekonomik belirsizlikler hastanelerin çözmeleri 
gereken zorluklar olarak kaşılarına çıkmaktadır. 
Hastanelerde hastaların bakımını iyileştirecek gü-
venliği ve verimliliği sağlayacak gerçek zamanlı lo-
kasyon sistemleri kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı 
lokasyon sistemi bebek koruma, hasta güvenliği, 
klinik operasyonlar ve iş süreçleri, malzeme tedariği 
ve varlık yönetimi gibi alanlarda kullanılır.
Bergan Mercy Medical Center doğum ünitelerini 
tekrar tasarladığında daha özel ve personalize 
çözümler sunmak istemişlerdir. Bergan Mercy’nin 
doğum ünitesi personeli bu transformasyonun 
çeşitli riskler içerdiğini ve bebek güvenliği için yeni 
yaklaşımlar gerektirdiğini düşünmüşlerdir. Bergan 
Mercy Medical Center’daki Doğum Ünitesi Yö-
neticisi Tracy Meyers “Gerçek Zamanlı Lokasyon 
Sistemi çok faydalı ve verimli bir sistem, etiketler 
sayesinde hastanemizin daha güvenli olduğunu 
biliyoruz” demiştir [8]. Florida Hastanesi İş Süreç-
leri Direktörü Ashley Simmons “Gerçek zamanlı 
lokasyon sistemini kullanarak personel iş akışlarını 
takip etmeye başladık. Yani sadece iş akışlarını 
değil, hasta perspektifinden akışın nasıl olduğunu 
izlemeye başladık” diyerek sistemin önemini ve 
getirisini vurgulamıştır [8].
3.Fiziksel ve Operayonel Mimari
Fiziksel mimari aşağıdaki gibi çeşitli seviyelerden 
oluşan, yukarıdan aşağı bir tasarıma dayalıdır:
Seviye-1, Yönetim Seviyesi: Ortak Kullanıcı arabiri-
mi aracılığıyla merkezi denetim ve kontrol
Seviye-2, Ağ Seviyesi: Haberleşme omurga (back-
bone) altyapısı
Seviye-3, Otomasyon Seviyesi: Dağıtılmış akıllı 
kontrol ve izleme

Seviye-4, Saha Seviyesi: Akıllı Sistem ekipmanı ve 
saha kontrol cihazları
Bu fiziksel mimari birlikte çalışma ve entegrasyon 
seviyelerini kolaylaştırır ve sisteme çeşitli görünüm-
ler sağlar.
3.1 Yönetici Görünümü:
Tüm tesisin genel görünümünü üst yönetim veya 
yönetici bakış açısından verir. Aşağıdaki gerçek 
zamanlı verileri içerir:
• Güvenlik tehdidi seviyesi
• Kilit Performans Göstergeleri
• Çevre performansına genel bakış
• Kritik sistemlerin durumu (güç, gaz, su, ısıtma, 
soğutma, veri)
• Alan kullanımı ve kullanılamaması
• Tamamen işlevsel veya hata veren bina bölgeleri-
nin renkler ile işaretlenmiş genel görünümü
3.2 Operasyonel Görünüm
Ön hattaki hizmetler üzerinde doğrudan etkisi olan 
önemli bina sistem ve hizmetlerine genel bakış 
sağlar. Her bir görünüm, gerektiği yerde olayları 
algılamak ve komutları yerine getirmek için çeşitli 
ekranlar sağlar. Ana operasyonel görünümler 
aşağıdaki gibidir:
3.2.1 Can Güvenliği
Hastaların büyük kısmı yardım olmadan yaşam-
larını tehdit eden durumlardan kaçamayacakları 
için can güvenliği sistemleri özellikle önem taşır. 
İnsanların kaçamama nedenleri ruhsal veya fiziksel 
hastalıklar, ileri yaş ve içeridekilerin doğrudan kont-
rol edemediği güvenlik önlemlerine bağlı olabilir. Bu 
nedenle can güvenliği tehditlerine karşı “yerinde sa-
vunma” yöntemini desteklemek için mümkün olan 
en az hasta hareketini gerektiren, entegre bir komut 
ve kontrol altyapısı sağlanması büyük önem taşır. 
Entegre can güvenliği görünümü, uygun önlemlerin 
daha etkili bir şekilde alınabilmesi için tehdidin daha 
hızlı bir şekilde yalıtılmasını ve doğru şekilde tanım-
lanmasını sağlar. Ayrıca tüm olay ve etkinliklerin 
doğru şekilde tutulmuş tarih/saat etiketli kayıtları, 
olay nedeninin ve olaydan sonra alınan önlemlerin 
daha doğru şekilde belirlenmesine yardımcı olur.
3.2.2 Hemşire İstasyonu
Entegre akıllı hemşire istasyonları, hastane tesisleri, 
bina hizmetleri ve tıbbi bakım arasında hayati bir 
bağlantı sağlar. Operasyonel görünümde, hasta 
bakımını etkileyen hasta hizmetlerinin entegre ve 
etkileşimli bir panosu bulunur. Bunlara aşağıdakiler 
dahildir:
• Çevre koşulları
• Aydınlatma Seviyeleri
• Hemşire çağırma işlemleri
• Hasta, personel ve ziyaretçi güvenliği
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Entegre hemşire istasyonları, tıbbi personelin hasta 
bakımı etkinliklerine daha iyi konsantre olmalarına 
yardımcı olacaktır ve daha yüksek otomasyon sevi-
yesi ve tesis personeline daha verimli bilgi aktarımı 
ile tesisteki sorunlar daha hızlı ve etkili bir şekilde 
çözülecektir.
3.2.3 Tıbbi Bölgeler
Tüm tıbbi alan ve hasta odası ortamının entegre 
operasyonları, enerji verimi açısından en iyi şekilde 
çalışırken hastanın iyiliği ve iyileşmesi için en uygun 
koşulların korunmasını sağlayacaktır.
3.2.4 Ameliyathaneler
Tamamen entegre ameliyathaneler, tüm bu kritik 
bölgeler ile ilgili tüm konuların yakından kontrol 
edilmesi ve izlenmesi için önemli bir araçtır:
• Kritik güç kaynakları
• UPS
• Yalıtım transformatörleri
• Çevre koşulları
• Tıbbi gazlar
Kullanıcı etkileşimi, ameliyathane içindeki cerrah 
dokunmatik paneli, hemşireler için uzaktan operas-
yonel görünümler ve mobil cihazlara yönlendirilen 
alarm ve bilgiler aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
3.3 Uzman İzleme ve Kontrol Görünümü
Uzman izleme ve kontrol görünümü, önemli sistem 
ve hizmetlerin hem kullanılabilir, hem de maksi-
mum verimle çalışır olmasını sağlamak için belirli 
uzman bilgilerine sahip kullanıcılara uygun komut 
ve kontrol imkanı sağlamak amacıyla önemli bina 
ve sistem hizmetlerinin ayrıntılı bir genel görünüm 
ve analizini sağlar. Ana uzman izleme ve kontrol 
görünümleri aşağıdaki gibidir
3.3.1 Enerji Yönetimi
Enerji yönetimi uzman görünümü, hastanenin 
enerji yöneticisi ve tesis personelinin hastane enerji 
tüketimini izlemesini sağlar ve sağlık merkezindeki 
enerji verimini sürekli iyileştirme planında temel bir 
araç görevi yapar. Enerji yönetimi uzman izleme 
ve kontrol görünümünün ana özellikleri aşağıdaki 
gibidir:
• Enerji alarmları
• Enerji tasarrufu projeleri için önerilen yatırım geri 
dönüşü olurluk incelemeleri
• Enerji verimi açısından inceleme gerektiren sistem 
ve ekipmanların hedeflenmiş listesi
• Enerji normalizasyon raporları ile bölge işgal 
çalışmaları
• Enerji modelleme
• Hizmet faturası doğrulama
• Dinamik Enerji fiyatlandırma
• Akıllı şebeke, yük paylaşımı ve maksimum talep 
yönetimi

3.3.2 Bina Yönetimi
Bina yönetimi uzman görünümü, tesis personelinin 
hastanenin bina hizmetlerini yönetmesini sağlar ve 
sağlık tesisinin genel yönetiminde temel bir araç 
görevi yapar. Bina yönetimi uzman izleme ve kont-
rol görünümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:
• Önleyici bakım
• SCADA
• Çevre kontrolü
• Aydınlatma kontrolü
• Tesis yönetimi için 7/24 uzak hizmetler
• Tesis iş akışı motoruna ve görev yönetim yazılımı-
na bağlantılar
• Etkileşimli kullanım ve bakım kılavuzlarına dina-
mik bağlantılar
3.3.3 Güvenlik Yönetimi
Güvenlik yönetimi uzman görünümü, güvenlik 
personelinin hastanenin fiziksel güvenlik hizmetle-
rini yönetmesini sağlar ve sağlık tesisinin güvenlik 
yönetimi için ana komut ve kontrol aracı görevini 
yapar. Güvenlik yönetimi uzman izleme ve kontrol 
görünümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:
• Genel tehdit seviyesi panosu
• Akıllı video analizi, erişim kontrolü, izinsiz giriş 
algılama, kişisel saldırı, RFID konumu ve kritik 
sistemler görünümlü Entegre video duvarı
• Ziyaretçi yönetimi
• Kart yazdırma terminalleri
• Denetim takibi ve eksiksiz olay ve etkinlik kaydı
• Acil durum yanıtı ve emniyet güçleri ve kuruluşla-
rına gerçek zamanlı bağlantılar
3.3.4 Veri Merkezi Yönetimi
Veri merkezi yönetimi uzman görünümü, mümkün 
olan maksimum kullanılabilirlik ve enerji verimi-
ni sağlamak için tesisler ve bilişim teknolojileri 
personelinin hastane fiziksel haberleşme altyapısını 
yönetebilmesini sağlar. Veri merkezi yönetim uz-
man izleme ve kontrol görünümünün ana özellikleri 
aşağıdaki gibidir:
• Operasyonlar, kapasite ve değişim yönetimi
• Hastane veri merkezi fiziksel altyapısının kontrolü 
ve izlenmesi
• Kritik güç ve yedekleme sistemi yönetimi
• Enerji verimiAğ yükü yönetimi ve adaptasyonu
• Uzaktan erişim ve veri güvenliği
• Akıllı bakım araçları
Belirli sayıda farklı görünümler kullanıcıların spesifik 
ihtiyaçlara çözüm bulmasını sağlar. Bu görünümler 
yönetici, operasyonel vb. şeklinde sınıflandırılabilir.
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4 Uygulama Örnekleri
Yukarıda anlatılan sistemlerin entegre çalışması çeşitli senaryolarda otomatik aksiyon alınmasını sağlar. 
Aşağıdaki bölümde bu senaryolara örnekler verilmiştir.
4.1 Bebek Güvenlik Sistemi
Bir bebek çalınma vakası olduğunda, güvenlik görevlilerine kameralardan görüntüler gelecek, lokal kamera 
kapıya odaklanacak ve yakınlaştırılmış görüntüler almaya başayacak, en yakındaki güvenlik görevlisine 
uyarı gönderilecek, hemşirelere uyarı gidecek ve kartlı geçiş sistemleri kapıları kilitleyecek. Görüldüğü gibi 
kartlı geçiş, hemşire çağrı, kamera ve güvenlik sistemlerinin entegre çalışması gerekmektedir.

Şekil 2 Gerçek Zamanlı İzleme Sistemi Mimarisi-1 [16]

Şekil 3 Gerçek Zamanlı İzleme Sistemi Mimarisi-2 [8]
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4.2 Yangın
Yangın bölgesindeki havalandırma sistemi oluşan 
dumanı dışarı çıkarmak için çalışmasını düzenleye-
cek, acil çıkış aydınlatmaları aktif hale gelecek, lokal 
kameralardan görüntüler gelecek, gerçek zamanlı 
lokasyon sistemi ile o bölgedeki hasta ve personel 
belirlenecek, duman ve yangın damperleri kapatıla-
cak, operatöre alarm gösterilecek, güvenli çıkış içim 
kimi kapılar açılacak ve güvenli çıkış senaryoları 
çalışacak. Bu durumda yangın, acil çıkış aydınlatma 
sistemi, güvenlik, kamera ve mekanik otomasyon 
sistemleri entegre çalışmalıdır.
4.3 Hasta Odası Kontrolü
Aydınlatma seviyeleri ayarlanacak, personele 
sıcaklık, nem, basınç, medikal gaz seviyesi gibi oda 
koşulları bildirilecek, hasta kendi aydınlatmasını 
kontrol edebilecek. Yeni bir hasta bir odaya atandı-
ğında; oda dolu olarak işaretlenecek, hasta atandı-
ğında olması gereken ortam koşullarına geçilecek, 
el hijyeni sistemi ile hemşire ya da doktor hasta 
odasına girdiğinde ellerini hijyenik hale getirdiğin-
den emin olunacak. Hasta odasında hastanın aydın-
latma, havalandırma, internet, telefon, televizyonu 
kontrol edebilme, hemşire çağrı, çeşitli ekranlarla 
etkileşim yapabilmesi hastanın stresini azaltır. 
Bu durumda aydınlatma otomasyonu, mekanik 
otomasyon, kartlı geçiş, hemşire çağrı sistemleri 
entegre çalışmalıdır.

4.4 Varlık Yönetimi
Bir hemşire bir medikal ekipmana ihtiyaç duy-
duğunda bu ekipmanı diğer hemşirelere dorup 
hastane içinde aramak yerine, gerçek zamanlı 
lokasyon sistemi ile yerini tespit edebilir. Bu çok 
ciddi miktarda verimlilik ve hızlı tepki sağlar.
5 SONUÇ
Hastaneler ameliyathane, yoğun bakım, laboratu-
var, hasta bekleme alanları, eczanelerin bulunduğu 
kompleks yapılardır. Bu yapıları yönetebilmek için 
çok çeşitli disiplinlerde alt sistem kullanılmaktadır. 

Bu alt sistemlerin entegre çalışması ile hastalara 
çok daha büyük bir konfor sunulabilir ve operasyo-
nel maliyetler %30’lara kadar azaltılabilmektedir.
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Motor Durum İzleme Teknolojisi 
Çimento Sektörüne
Yönelik Çözümleri
Çimento sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel tesislerde üretim artışı, bakım maliyetlerinin azaltıl-
ması, işletme karlılığını artırmak gibi konuları hedef alınarak Kestirimci Bakım alanında ne gibi çözümler 
sunulabilir? Motor Durum İzleme (MCM) teknolojisi nedir? Çimento sektöründeki uygulamaları nasıl-
dır? Cevapları yazımızda bulabilirsiniz.

Dünyada çimento üretimi gittikçe artmaktadır. Bu alanda Çin, ABD, Hindistan gibi ülkelerden sonra 
Türkiye’de çimento üretimi konusunda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almaktadır. Ülkemizde 
çimento sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel tesislerde enerji verimliliği çalışmaları ile üretim artışı 
daha da büyütülebilir. “Çimento Varlık Yönetim Sistemi” ile çimento sektöründe motor bazlı çalışan 
ekipmanların durum izlemesini ve erken arıza teşhisi yapılarak endüstriyel tesislerde enerji verimliliği 
sağlanabilir.

Motor Durum İzleme (MCM) 
Teknolojisi Nedir?

MCM (Motor Condition Monito-
ring), 3 fazlı ve şebekeden ya da bir 
frekans çevirici üzerinden beslenen 
(Y - Δ, Soft Starter, DOL, VSD), 
senkron ve asenkron motorlarla  ve 
fan, pompa, kompresör, konveyör 
gibi elektrik motorları ile sürülen 
ekipmanları sürekli izleyen, mevcut 
ve gelişen arızaları aylar öncesinden 
tespit eden, bir arıza erken uyarı 
sistemidir. MCM hem mekanik (ba-
lanssızlık, eksenel kaçıklık, rulman, 
vb.) hem de elektriksel arızaları (sar-
gı gevşekliği, kısa devre, vb.) tespit 

eder. Aynı zamanda RMS gerilim, RMS akım, güç faktörü, harmonik distorsiyon gibi elektriksel parametreleri 
de hesaplar, veri tabanına kaydeder.

MCM teknolojisi, sadece 3 faz akım ve gerilim sinyallerinden yararlanılarak elektrik motorlarında ve elektrik 
motoru ile sürülen sistemlerde oluşabilecek elektriksel ve mekaniksel arızaları önceden haber verebilen bir 
teknolojidir.

MCM, aynı zamanda arızanın yeri, arızaya kalan süre ve arızanın giderilmesi için yapılması gereken bakım 
aksiyonlarını da bir rapor olarak üretir. Bu teknoloji, SCADA ya da bakım yönetim yazılımları gibi otomasyon 
sistemleri ile birlikte entegre çalışabilen, bir durum izleme/erken uyarı sistemidir.

Varlık Yönetim Sistemi’nin Çimento Sektöründeki Çözümleri

Çimento Varlık Yönetim Sistemi, motor durum izleme/arıza erken uyarı teknolojisi (MCM) entegrasyonunu 
içeren bir donanım ve yazılım paketinden oluşmaktadır. Sistemin amacı;

• Bakım giderlerini düşürmek, • Üretimi artırmak, • Enerji verimliliğini yükseltmek,
• Kalite güvencesini artırmak, • Birim üretim maliyetlerini düşürmek, • İşletme karlılığını artırmaktır.

Dr. Engin AYÇİÇEK

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi
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Öncelikli Kullanıldığı Noktalar

• Fırın sistem (ID) fanı
• Soğutma fanları
• Farin, kömür, soğutma elektro filtre/torbalı filtre
 fanları
• Kömür taşıma kompresörleri
• Primer hava fanları/blowerlar
• Farin besleme/klinker nakil hatları

• Klinker soğutucu araba motorları
• Farin değirmeni ana tahrik motoru, 
• Çimento değirmeni ana tahrik motoru,
• Kömür değirmeni ana tahrik motoru
• Soğutma kulesi su motoru
• Farin taşıma hattı
• Çimento taşıma hattı ,
• Kömür taşıma hatları

3 fazlı elektrik motoru ile tahrik edilen ekipmanlar; 
pompalar, fanlar, kompresörler ve konveyörler-
de, jeneratör ve alternatör sistemlerinde; çevresel, 
operasyonel, elektriksel ve mekanik anomaliler tespit 
edilebilmektedir.
MCM Teknolojisinin Endüstriyel Tesislerde Sağladığı 
Faydalar Nelerdir?
• Yöneticilerin denetleme ve kontrol imkanlarının
 güçlendirilmesi.
• Çalışanların moralinin yükselmesi-proaktif iş ortamı
• Düşük bakım, stok, kayıp ve atık maliyetlerinin
 azaltması 
• Arıza ve beklenmedik duruşların önlenerek verimliliğin arttırılması.
• Geliştirilmiş ürün kalitesi
• Güvenilir sistemler / Daha az değişkenlik
• Daha az dur/kalk nedeniyle oluşan atık (ürün & yakıt)
Sonuç

Elektrik motorlarının izlenmesi ve kestirimci bakımın önemi her geçen gün giderek artmaktadır. Elektrik motorları-
nın elektriksel ve mekaniksel kısımlarında meydana gelen anormal durumların önceden tespiti endüstriyel tesisle-
rin güvenli çalışması ve ekonomik kayıplarının azaltılması açısından oldukça önemlidir. Arızaların erken tespiti için 
kullanılan yöntemler işletme güvenliğini artırırken aynı zamanda bakım maliyetlerini de düşürmektedir. Çimento 
sektörü ülkemizin büyüyen sektörlerden birisidir. Bu sektörde faaliyet gösteren endüstriyel tesislerde motor bazlı 
çalışan ekipmanlarda kestirimci bakım, motor durum izleme yapmak sektörün gelişmesine katkıda bulunacaktır. 
Böylece hem tesiste enerji tasarrufu sağlanır, hem de uzun vade de bakım masrafları azalır. Bu sebeple çimento 
sektöründe elektrik motorlarının durum izleme ve hata teşhisi için birçok yöntem başarılı bir şekilde ülkemizde ve 
yurt dışında kullanılmaktadır. 
Kaynak: Shunt Technologies

Çimento Prosesinde Artesis Varlık Yönetim Sisteminin Uygulanması
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Siemens

Enerji Depolama
Sistemi
Günümüzde bir yandan enerji üretim santrallerinde mey-
dana gelen CO salınımı ve enerji kaynakları kullanımının 
çevreye olan olumsuz etkileri, öte yandan her geçen gün 
ülkelerin enerji ihtiyacı konusunda komşu ülkelere ba-
ğımlı olmaları, enerji stratejilerini temiz enerji kaynakla-
rının kullanımına yönlendirmiştir.  Başlıca Temiz Enerji 
Kaynakları rüzgar ve güneş enerji santralleridir.



Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri, temiz enerji 
kaynağı olarak nitelendirilmesiyle beraber arz gü-
venilirliği doğalgaz veya termik santraller kadar iyi 
değildir.  Kesintili enerji kaynakları olduğu için bu 
santraller, şebekenin sürekliliğini ve enerji kalitesi-
ni olumsuz yönde etkilemektedir. 
Enerji Depolama Sistemleri arz güvenilirliği az 
olan santrallerde bir dengeleme ünitesi olarak 
görev yapmakta olup talep edildiği zaman enerjiyi 
depolamak ve enerjiyi yüke veya şebekeye doğru 
tedarik etmek için kullanılır. Enerji piyasasındaki 
regülasyonların her geçen yıl değişmesi ve gün 
öncesi piyasasının şirketleri fayda ve zarar olarak 
önemli ölçüde etkilemesi de Enerji depolama 
sistemi kullanımı ihtiyacını doğurmaktadır. Bu 
Sistemlerin, gün öncesi piyasasında taahhüt 
edilen enerji miktarının, üretilen enerji miktarına 
eşit olmasını sağlamak için önemli bir görevi 
bulunmaktadır.  Eğer taahhüt edilen enerji miktarı 
üretilen enerji miktarından az ise, üretilen fazla 
enerji, Enerji Depolama Sisteminde depolanır. 
Eğer taahhüt edilen enerji miktarı, üretilen enerji 
miktarından fazla ise, Enerji Depolama Sistemin-
deki enerji şebekeye doğru tedarik edilerek olası 
cezalardan kaçınılmış olur.
Bir adanın veya ada modunda çalışan bir tesisin 
elektrik enerjisi eğer rüzgar, güneş enerji santralle-
ri veya jeneratör tarafından sağlanıyor ise değiş-
ken yüklere karşı enerji depolama sistemi bir den-
geleyici görev üstlenmektedir. Rüzgar veya Güneş 
Enerjisinin az olduğu (örneğin gece) zamanlarda 
enerji depolama sistemi deşarj modunda çalışır, 
gündüz vakti ise enerji tüketimi üretimden az olur 
ise şarj modunda çalışır.
Enerji Depolama Sistemlerinin bir diğer uygula-
ması ise Jeneratörlerle olan çalışmadır. Çalışma 
ömrünün daha uzun olması için Jeneratorün çıkış 
gücünün her zaman aynı değerde olması talep 
edilir. Jeneratörün beslediği yükler eğer zaman-
la değişkenlik gösteriyor ise; Jeneratörün çıkış 
gücünden fazla bir yük oluştuğu zaman, bu fark 
enerji depolama sisteminden karşılanır. Eğer yük 
gücü, Jeneratörün çıkış gücünden az ise enerji 
depolama sistemi şarj moduna geçer. 
Her geçen gün atık ısıdan Kojen, Trijen tesisi 
kuran Fabrikalar ise Şebekeye elektrik enerjisini 
satabildiği için şebekenin frekans ve gerilim kalite-
sini önemli ölçüde bozabilmektedir. Bu durumda 
da Enerji Depolama Sistemi talep üzerine aktif ve 
reaktif güç sağlayarak veya depolayarak, şebekeye 
sağlanan enerjinin gerilim ve frekans değerini 
istenen seviyeye getirmektedir. Bunun yanında 
Santrallerde veya Kojen tesislerinde ilk enerjilen-
dirme sırasında gereken yardımcı gerilim kaynağı 
olarak ve hatta enerji kesintilerinde kritik yükler 

için bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
Enerji Dağıtım şirketlerinin perakende ta-
rafında ise Talep edilen ve Üretilen enerji 
dengesizliğini(Öngörülemeyen talepler/Santral 
arızaları)  en iyi şekilde yönetilmesi açısından da 
önemli bir görevi vardır.   
Enerji Depolama Sistemlerinin ana bileşenleri 
Orta Gerilim Pano, Trafo, Alçak Gerilim Pano, 
Konvertörler,  Piller ve Pil Yönetim Sistemidir. Bu 
ekipmanlar, içinde bir yangın algılama, söndürme 
ve havalandırma(HVAC) sisteminin yer aldığı 
konteynr içerisinde teknik olarak harici bir elektrik 
sistemine entegre olabilecek şekilde sabit veya 
mobil olarak dizayn edilebilir. Haberleşme sistemi 
olarak Modbus, Profibus, IEC 61850 haberleşme 
portları entegre edilerek uzaktan da erişim sağlan-
ması mümkündür.

Dünya’da kısıtlı enerji kaynaklarının etkin bir şekil-
de kullanılmaları için enerji kaynağının planlanma-
sı ve yönetilmesi önemli bir hale gelmiş olup, bu 
durum ülkelerin şimdiki ve gelecekteki kalkınma 
stratejileri arasında da yer almaktadır. Enerji Yöne-
timinin en önemli bileşenlerinden biri olan enerji 
depolama sistemleri bugün ve gelecekte tesis 
edilecek santraller, üst yapı ve alt yapı tesisleri için 
önemli bir verimlilik katma değeri oluşturmaktadır. 
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Senkron
Jeneratörlerdeki
Elektriksel
Dengesizlikler
Bir senkron jeneratör bir hareket kaynağından 
elde edilen mekanik gücü, belirli bir gerilim 
ve frekansta alternatif akıma dönüştürerek 
elektrik gücü elde eden makinalardır. Senkron 
jeneratörler, dünyada kullanılan elektrik gücü-
nün büyük bir kısmı üretmek için kullanılmak-
tadır. Bu çalışma da senkron jeneratörlerde 
meydana gelen gerilim davranışları inceledik.

Senkron Jeneratörlerde Belirli Parametrelerin Ölçümü

Senkron jeneratörlerin davranışını tam olarak belirleyebilmek için üç büyüklüğün bilinmesi gerekir:
 Uyarma akımı ile akı arasındaki bağlantı,
 Senkron reaktans,
 Endüvi direnci,

Senkron jeneratörler bu parametreleri belirlemek için boşta çalışmalıdır. Boşta çalışma karakteristiği, 
herhangi bir uyarma akımı ile jeneratörlerde indüklenen voltaj seviyesi belli edilerek voltaj ve akım 
dengesizliğine karşı ihtiyati bir tedbir olarak görülebilir.
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Senkron Jeneratörlerde Senkron Reaktansı 
Nasıl Bulunur?

Senkron jeneratörlerin kendine has senkron 
reaktansı bulunmaktadır. Bu amaçla bu reaktans 
değerinin bulunması için üç metot kullanılmak-
tadır.

 Boşta çalışma metodu ile uyarma akımına 
karşılık gelen indüklenmiş gerilim bulunur.

 Kısa devre metodu ile kısa devre akımı bulu-
nur.

 Gerilim / kısa devre akımı bölünerek reaktans 
bulunur.

Senkron Jeneratörlerdeki Elektriksel Değişimler

Bir eş zaman jeneratörünün gerilimi; akıya, 
dönme hızına ve makinanın mekanik yapısına 
bağlıdır. Belirli bir mekanik yapı ve hızda, daha 
yüksek bir gerilim için makina daha yüksek bir 
akı değerine gereksinim duyulur. Makinada olu-
şacak olan maksimum gerilim ayarlanmasında 
göz önüne alınması gereken diğer bir büyüklük 
sargı yalıtımının bozulma değeridir. Normal 
çalışma değerleri yalıtımı bozabilecek değerlere 
çok yakın olmalıdır.

Senkron Jeneratörlerde Yük Değişimlerine Karşı 
Gerilim ve Akım Dengesizliği

Senkron jeneratörün değişik yüklere karşı gös-
terdiği davranışın sonuçları;

 Senkron jeneratöre geri güç faktörlü (endüktif 
reaktif yük) yükler eklenirse faz gerilimi ve uç 
gerilimi önemli ölçüde azalır.

 Bir jeneratöre birim güç faktörlü (reaktif olma-
yan güçler) yükler eklenirse faz gerilimi ve uç 
geriliminde çok az bir düşüş olur.

 Bir jeneratöre ileri güç faktörlü (kapasitif yük-
ler) eklenirse faz gerilimi ve uç gerilimi yüksele-
cektir.

Senkron Jeneratörlerde Koruma

Jeneratörler, güç sistemleri içerisinde çok 
önemli donanımlardır. Bu donanımlar da oluşan 
arızalar çok nadirdir. Ancak bu arızalar, oluştu-
ğu takdirde sisteme ciddi zararlar verebilir. Bu 
nedenle bir arıza durumunda bir jeneratörün sis-
temden çıkararak izole edilmesi amaçlanıyorsa, 
jeneratörün korunması mutlak bir gerekliliktir.

Ayrıca koruma denildiğinde aşırı akım ve gerilim-
lere, frekans değişimlerine, nötr akım arızalarına, 
transient arızalarına ve hız aralığı gibi arıza tipleri 
dışında da koruma sağlanmalıdır.
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Aşağıdaki tabloda koruyucular ile ilgili röleleri listelenmiştir. İşlevleri en sık jeneratörlerde kullanılan 
koruma düzenleridir. Yukarıdaki şekilde kumanda şemasında gösterildiği gibi röleler yerleştirilmektedir. 
Röle türü sütununda gösterildiği gibi, çoğu koruma röleleri jeneratör koruma düzenlerinde bulunan 
ekipmanın türüne özgü değildir ama daha genel türleri içindir.

Tek Faz Gerilim Sinyalinin Kaybı

Tek faz gerilim sinyali kayıplarına birçok etken neden olabilir. Bu etkenlerden birincil olanı gerilim tra-
fosu devresinde bulunan çıkış sigortasında meydana gelen arızalardır. Diğer nedenlerden biri de uygun 
kablo seçiminin yapılmamasıdır. Nadir görülen etmenler ise gerilim trafo arızası, kontakların sürekli 
açılması ve bakım sırasında oluşan kayıplardır.

Bu gerilim trafolarını koruyan rölelerin amacı, voltaj sinyallerinin sabit bir gerilim seviyesinde olmasını 
sağlamaktır. Rölelerin kullanılmaması durumunda gerilim trafolarındaki bu sinyal kaybı ani etkilerle ve 
bazı koruyucu rölelerinin olası kayıplara karşı voltaj regülasyonunu sağlamak amacıyla jeneratörlerin 
fazla uyarılmasına neden olacaktır. Bunun sonucunda ise jeneratörlerin kullanım ömrü kısalacaktır.

Gerilim trafosunda meydana gelen sinyal kaybı sonucu etkilenecek koruma röleleri arasında şunlar 
vardır:

ANSI 21 - Mesafe rölesi. Sistemi ve jeneratörün olduğu bölgenin faz arızaları için yedek koruması
ANSI 32 - Ters güç rölesi. Sıralı açma ve yanlışlıkla enerji verme gibi fonksiyonlara karşı koruma.
ANSI 40 - Manyetik alan kaybı koruması.
ANSI 51V - Gerilim kontrollü zamana karşı aşırı akım rölesi.
Sigortalar sinyal kaybını tespit ederlerse yukarıdaki röle tiplerinde bu durumlar gerçekleşmesi beklen-
mez.
Büyük jeneratörler için yaygın olarak kullanılan korumalar genellikle gerilim transformatörlerinden iki 
takım konulması, anlık gerilim ölçümü ve gerilim regülasyonunu sağlamaktır. Bu nedenle, gerilim tra-
folarındaki geçen gerilim sinyallerinin algılama kaybını engellemek için en yaygın uygulama, kullanılan 
gerilim trafo çiftlerinin sekonder taraflarının birleştiği noktaya gerilim denge rölesi konulmasıdır.

Turan Çakıl

ElektrikPort
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Şekilde gösterildiği gibi bir gerilim denge rölesi 
kullanılmıştır. Bu gerilim denge rölesi, sigortanın 
bir gerilim dengesizliği algılaması durumunda bu 
rölenin çalışmasını tetikler. Bu tetiklemenin sık sık 
olmaması için tipik olarak, gerilim dengesizliği % 
15 olarak ayarlanır. 

Sistemde bulunan tüm gerilim trafolarında, 
geçen bir veya daha fazla sinyal kaybının mey-
dana gelmesi durumunda, aşağıdaki yöntemler 
kullanılmalıdır:

 Olası bir pozitif devresinde meydana gelen 
gerilim düşüşü ile birlikte negatif devre de ise 
aynı anda gerilim yükselmesi meydana gelir. 
Pozitif devre de oluşan bu düşüşün büyüklüğü bir 
sigorta kesintisinden etkilenen fazların sayısına 
bağlıdır.

 Başka bir durum ise gerilim trafosunda meyda-
na gelen gerilim düşüşünün bir arıza olmadığının 
koşulu ise akımın büyüklükleri ve fazlarda her-
hangi bir değişiklik olmaması gerekir. Bu nedenle, 
negatif ve sıfır bileşen akımları, küçük bir tolerans 
değerinin altında kalmalıdır. Bir arıza koşulu 
pozitif ve negatif akım seviyelerinde değişiklikleri 
izleyerek gerilim trafosundaki sinyal kaybı ile ayırt 
edilebilir.

Yukarıdaki tüm koşullar gerilim trafolarındaki her 
gerilim düşümünün arıza olarak algılanmaması ve 
sistemi devamlı bloke etmesini engellemek için-
dir. Aşağıdaki koşullar T1 zaman rölesinin arızayı 
geç algılaması durumunda meydana gelecek olan 
durumlardır:

 Pozitif devrenin belirlenen gerilim değeri altın-
daki durumu SET_1,

 Negatif devrenin belirlenen gerilim değeri üze-
rindeki durumu SET_2,

 Pozitif devrenin belirlenen akımı I1’in üzerinde 
olduğu durum SET_4, 

 Sıfır devresinin akımları I2 ve belirlenen akımın 
aşmaması durumu SET_3.

Belirli bir fazın sigorta arızası, her aşamada geri-
lim seviyesi izlenerek ve bir dizi değer ile karşılaş-
tırılarak tespit edilebilir (SET_5).

Pozitif devrede meydana gelen bir gerilim yüksek-
liği oluştuğu anda SET_1 sıfır durumuna döner 
ve negatif bileşen gerilimi kaybolur. Normalde 
SET_1  sıfıra dönmediği takdirde negatif devrede 
meydana gelen gerilim düşüklüğü sonucunda arı-
za devamlılık gösterir. Bunun sonucunda arızanın 
devamlılığı devam eder bu da istenilen bir durum 
değildir.

Bunları Biliyor muydunuz?

• Jeneratörler sonsuz güçlü bir şebekeye bağlan-
dığı zaman, gerilim ve frekansın sabit olduğunu,

• Enterkonnekte şebekelerde, bus baralarının ana 
kaynağının senkron jeneratörlerden oluştuğunu,

• Senkron jeneratörlerde iki ayrı sargı tipinin 
olduğunu,

• Senkron jeneratörlerinin büyük bir elektromıkna-
tıs özelliğine sahip olduğunu,

• Senkron jeneratörlerinin elektrik üretme yete-
neği öncelikli olarak makinadaki ısınmayla sınırlı 
olduğunu,

• Senkron jeneratörlerin büyük bir güç sistemine 
paralel bağlanması sonucu, sistemin frekans ve 
gerilimi üzerinde etkisinin olmadığını,

• Senkron jeneratörlerinin ulusal şebekelerde 
reaktif güç eksiğinin kapatmak için jeneratörlerin 
elektrik üretme tesislerinde belirli dönemlerde 
boşta çalıştırıldığını,
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70 yıl sonra
 Sabahattin Ali

Hep bir meydan okuma vardı dizelerinde
Biz de onlarla meydan okuduk

hayata belki
Meydan okuyanın aslında kim olduğunu

Hiç bilmeden belki de

Mehmet PAK
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“Dışarda deli dalgalar

Gelip duvarları yalar

Seni bu sesler oyalar

Aldırma gönül aldırma”

Daha 26 yaşında bile değildi
Sinop Cezaevi’nde yatarken,
Denizle arasında
Sadece bir duvar vardı,
O dizeleri
O duvarın ardında yazdı
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1907’de doğdu Sabahattin  Ali, 
1948’de öldü
41 yıllık hayatına,
41 yıla sığmayacak bir hayat sığdırdı.
64 öykü yazdı meselâ, 
1937’de yazdığı “Ses” adlı öyküsünde, kahramanı yol işçisi 
Sivaslı Ali’nin söylediği türküyü 1975 yılında Zülfü Liva-
neli besteleyecek, ancak sözlerin Sabahattin Ali’ye ait oldu-
ğunu bugün bile çok az kişi bilecekti.

‘’Döndüm daldan kopan kuru  yaprağa

Seher yeli, dağıt beni, kır beni

Götür tozlarımı buradan uzağa

Yarin çıplak ayağına sür beni’’
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2 şiir kitabı vardı ve onlarca şiiri
Onlarcası bestelendi,
Göklerde kartal gibiyim, Ben yine sana vurgunum,
Benim meskenim dağlardır dağlar, Geçmiyor günler,
Aldırma gönül, Melankoli, Karayazı…
Hepsi birer nağme oldu işledi içimize

diye yazan bir kalemi vardı Sabahattin Ali’nin
Bir de
“Çocuklar Gibi” demekten vazgeçmeyen yüreği

“Bir yanımı sardı müfreze kolu
Bir yanımı sardı Varilcioğlu
Beş yüz atlı ile kestiler yolu

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz “

“Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi”

Mehmet PAK
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3 roman yazdı mesela, 1937’de Kuyucaklı Yusuf, 1940’da 
İçimizdeki Şeytan, 1943’de Kürk Mantolu Madonna.
Bugün hepsi en çok okunanlar listesinde.
Kuyucaklı Yusuf ’u 3 cilt olarak yazacaktı ama 1 cilt ya-
zabildi, ömrü yetmedi.
Henüz 36 yaşındayken yazdığı Kürk Mantolu 
Madonna’da Raif Efendi ile Maria Puder’in aşkı, günü-
müz aşklarına meydan okudu belki de.
Öyle ki
Bugün
Yazıldıktan 74 yıl sonra 1 milyonun üstünde sattı
Muhtemel
Türk okuru
Sabahattin Ali’yi yeniden keşfetti.
Muhtemel
Dünya okuru da .
Geçen hafta İngilizce baskısı yapıldı
“Kitapta bir büyü var “ dedi eleştirmenler 
74 yıl sonra .

1948’de,
Öldürüldü Sabahattin Ali,

Daha 41 yaşında bile değildi
Mezarının yeri bilinmiyor ama

Meskeni aslında belli

Mehmet PAK
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“Bir gün kadrim bilinirse
İsmim ağza alınırsa
Yerim soran bulunursa
Benim meskenim dağlardır dağlar’’

O
Sabahattin Ali’ydi

Sabahattin Ali ve kızı Filiz Ali

Biz de Onunla meydan okuduk belki
hayata farkında olmadan
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Özel merakım nedeniyle ruhsal gelişim çalışmaları yapılan seminerlere, toplantıla-
ra katılmaya çaba sarf ederim. O çalışmalarda en ön sıralarda oturan ve çok ilgili 
görünen bazı insanların günlük yaşamına baktığım zaman hayretler içinde kalırım. 
Katıldıkları etkinlikler sanki hiç etki yapmamış gibidirler. Duymak, dinlemek, ilgili 
görünmekle bir yere ulaşılamıyor, önemli olan öğrendiklerini yaşama katmakta, onu 
yaşam biçimi haline getirmektedir.
Ruhsal gelişim çabası ayrı, hayat ayrı akmaz. Eğer gerçek bir insan gibi yaşarsanız hayatın kendisi bir 
ruhsal gelişim okulu ve yolu olur. İster manav, ister sanayici, ister bürokrat, ister bilim adamı veya siya-
setçi olunuz hiç fark etmez, hangisini seçerseniz seçiniz, o işi insan gibi; bilgiyle, bilinçle, hakka, hukuka 
ve ahlak kurallarına uygun yaparsanız ruhsal gelişim yolunda yürüyorsunuz demektir.

Bir arkadaşımla eski mahalle manavlarından söz ediyorduk. Her şeyi cömertlik içinde tartarlardı 
ve mahallenin dostluk simgesi gibi yaşarlardı. Örneğin meyve alırdınız. Kesekâğıdındaki elmalar 
2 kilo 100 gram gelirdi, 2 kilo hesap ederlerdi. Veya 100 gr. Eksik gelse hemen 250 gramlık bir 
elma daha atarlardı kesekâğıdına. O gün iyi elma kalmadıysa “Bugün iyi elmam kalmadı yarın yeni 
gelecekten eve yollarım” derlerdi. Kalan elmaları ise yarı fiyatına indirir, bilerek ucuz mal almak 
isteyenlere satarlardı. Şimdi otomatik teraziler çıktı, elma 2070 gram gelse bile hesaba otomatik 
olarak tam geçiyor. Böylece herkes kimsenin kimseye hakkı geçmedi zannediyor. Oysaki hak hu-
kuk gramla ölçülmez. Hakkın hukukun ve adaletin ölçüsü insanın kendi içindedir.

Söze manavla ve çok basit bir örnekle başlamıştık, isterseniz yine manavdan devam edelim. Her 
iş sahibi, işini iyi yapabilmek için işine sevgi ve sorumlulukla bağlı olmalıdır.  Öncelikle manavın 
kendini işiyle ilgili eğitmesi, iyi bir sebze ve meyve bilgisine sahip olması gerekir. Aksi takdirde 
dükkânına yetersiz bilgiyle iyi kalitede sebze, meyve alamaz.

Zor ve KolayZor ve Kolay
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Aldığı malların yalnızca fiyatına ve görüntüsüne 
değil, lezzetine, sağlıklı yetiştirilişine ve besleyi-
ciliğine de dikkat etmelidir. Örneğin; hormonla 
beslenip olağanüstü irileşen ve görkem kazanan 
şeyler yerine doğal olanını tercih etmeli bunu 
müşterisine anlatabilmelidir. 

Sebze ve meyveleri dükkânına getirdikten 
sonra üzerine makul bir kâr ilave etmeli, varsa 
çürüğünü ayırmalı ve doğada silinmez kalıntı-
lar bırakmayacak ambalajlar içinde satmalıdır. 
Manav insana saygılı bir tutum içinde işini 
yapmazsa, elmaları altın tartar gibi tartsa bile 
hakka, hukuka ulaşamaz; işi ona bir ruhsal 
gelişim, içsel zenginlik, sevgi yolu açamaz. 

Sosyal yaşamım nedeniyle tanıdığım birçok 
zengin insan vardır. Bir bölümü büyük bir açlık 
duygusu içinde gece gündüz daha çok şeye 
sahip olmanın telaşı içinde yaşarlar. Bir bölü-
mü, varlıkları ne kadar artarsa artsın kaybetme 
korkusundan kurtulamazlar. Bir bölümü ise 
daha dengelidir ve şükretmesini bilirler. “İşim 
iyi, iyi kazanıyorum, çocukları en iyi okullar-
da okutuyorum, en iyi evde oturuyor, en iyi 
arabaya biniyorum, şoförüm bile var. Allah’tan 
daha başka ne isteyebilirim ki” der, şükrederler. 
Diğer iki zengin türüne nazaran daha dengeli 
yaşar, eşine, çocuklarına, torunlarına zaman 
ayırır, yeterli tatil yapar, her şeylerinin mükem-
mel ve tam olduğunu zannederler. Bilmezler 
ki daha işin başındadırlar. Bir insanın ailesini 
en iyi biçimde yaşatması önemli ve en kutsal 
görevidir. Fakat insanlık görevi bununla bitmez. 
Bu tip insanlara “Kendine Müslüman” derler. 
Gerçek insan, gerçek Müslüman, olanakları 
genişledikçe kendinden ve kendi ailesinden öte 
insanları da düşünen, onlara hizmet için yollar 
arayan insan demektir. Yalnızca kendiniz ve 
aileniz için bir hayat yaşarsanız, yalnızca bu 
dünyaya odaklanır, dünyasal gereksinimlere 
göre yaşar, yer, içer, gezer gidersiniz. Ruhsal 
gelişim ve içsel zenginlikle bir ilişkiniz olmaz.

Allah size ve ailenize maddi olarak her şeyi ver-
dikten sonra, sizin esas göreviniz başlamalıdır. 
Allah’ın verdiklerine minnet ve şükür dille değil, 
ihtiyaç içindeki diğer insanlara hizmet ettiğiniz 
zaman gerçek yerine ulaşır. Allah size verdiyse 
sizin de Allah’tan hizmet yolunda cömertlik 
talep etmeniz, hayır ve hizmet kanallarınızı 
açmasını dilemeniz, başka insanlara hizmet 
ederek sahip olduklarınızı paylaşabilecek güç ve 

kuvveti istemeniz gerekir. Allah’ın size kısmet 
ettiği her nimet ihtiyaç içindeki başka insanlarla 
paylaşma sorumluluğu ile birlikte gelir. İçsel 
dünyası zengin olan insanlar bu sorumluluğun 
bilincindedir. Yalnızca dünyada yaşayan insan-
lar ise, “Hepsi benim” der. Paralarını, pullarını, 
servetlerini diledikleri gibi kullanırlar. Bu dünya 
bizim imtihan yerimizdir. İmtihanın en kolayı 
yokluk ile olanıdır. “Yok” dersiniz biter. Zengi-
nin imtihanı ise çok zordur. Bir insanın sahip 
olduğu şeyleri hiçbir art niyet ve beklenti içinde 
olmadan başka insanlara vermesi, onlar üzerin-
de bir egemenlik oluşturmaya yeltenmeden ihti-
yaçlarını cömertlikle karşılaması, yoksulluklarını 
paylaşması, verdiklerinden gurur duymaması, 
bir hak iddiası içinde olmaması, teşekkür dâhil 
hiçbir ödül beklememesi kolay iş değildir. İşte 
zenginin zorluğu burada başlar.

Yolun kolayı dünyasal işlerde akla kalbi ortak 
yapmaktır. O zaman hayatınız ruhsal yaşamın 
zenginliği içinde akar; kavgalar, mücadeleler, 
hırslar, kıskançlıklar, kinler, hasislikler biter, ha-
yatınıza huzur, hayır ve bereket gelir. Kalbinizle 
birlikte yolunuz da aydınlanır, ufkunuz açılır, 
yaşamınız güzelleşir.

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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Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da 
Birmanya, Güneydoğu Asya’da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülke.
Bundan 2200 yıl önce Tibet’ten göç eden Bamar’lar tarafından kurulmuş olup, küçük küçük krallık-
lar ülkeyi yönetmiştir. Bagan krallığı ise 450 yıl Moğol istilasına(1297) kadar hükmünü göstermiş-
tir. Tapınaklarıyla ünlü olan BAGAN İmparatorluğunun 9 ve 13.yuzyildan kalma tapınak kalıntıları 
bugün turistlerin ilgi odağıdır.
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Yazı ve Fotoğraflar
Tanin HELVACI

Ortaokulda yazları fotoğrafçı 
yanında çalışarak başlayan 
fotoğraf  hayatım, Üniversite’de 
fotoğraf kulüplerinde, inşaat 
mühendisi olmamdan dolayı da 
şantiyeler de devam etti. 2010 
yılından itibaren ise daha sis-
temli ve kontrollü Fotoğrafçılık 
hayatım başladı. Ulusal ve 
uluslararası dergi ve sitelerde 
fotoğraflarım yayınlandı. Birçok 
sergiye fotoğraflarımla katıldım 
Geziyorum fotoğraflıyorum 
ve fotoğraflarımı kıskanmıyor 
paylaşıyorum.
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Yazı ve Fotoğraflar: Tanin HELVACI

Daha sonraları 1820 de general Maha Bandula, Hindistan’ın Imphal ve Assam şehirlerini ele geçirin-
ce Hindistan’a o zaman egemen olan İngilizler Myanmar’a savaş açtılar. Zaman zaman yapılan sa-
vaşlarda yenilerek İngilizlerin ve dolayısıyla Hintlilerin ülkede hegemonyası devreye girmiştir.1885 
de  İngilizler ülkeye tamamen hakim olmuştur. Böylece Myanmar, Hindistan İmparatorluğu’nun eya-
letlerinden biri haline gelmiştir (1 Ocak 1886). İngiliz’ler ekonomiyi yeniden düzenleyerek, toprakları 
tarıma uygun hale getirerek, Pirinç ve Kereste ihracatını başlatmışlardır. Önceleri kendilerine yete-
cek kadar üreten köylüler daha fazla üretim için heyecanlanarak borçlandırıldılar. Fakat bu süreçte 
borç alan köylüler, borçları ödeyemeyince, topraklar egemen güçlere geçti. Burma zenginleşti, halk 
fakirleşti. BURMA GÜNLERİ romanının yazarı İngiliz polisi George Orwell’in yazılarında bahsettiği 
‘’Burada bulunmamızın, hırsızlıktan başka bir nedeni olduğunu söyleyebilir misiniz?’ ’gerçeği ortaya 
çıktı. Ve sonunda 1937 de Myanmar İngiltere Hindistan’ından ayrıldı. Bağımsızlık mücadelesi verdiği 
sırada II.Dünya Savaşı çıktı. Japonlar ülkeyi işgal ettiler (1942-1945). Kanlı çarpışmalar sonunda 
Mountbatten komutasındaki İngiliz birlikleri Japonları yendi. 4 Ocak 1948 de Birman Birliği bağım-
sızlığına kavuştu. Daha sonra eskiden olduğu gibi etnik gruplar arasında sonu gelmez iç savaşlar 
yüzünden ülkenin iktisadi durumu bozuldu.1958 Eylül’ünde subaylar iktidarı ele geçirdiler. 1964 
Mart’ında Birman Sosyalist Programı Partisi tek parti haline geldi. Parti başkanı Ne Vin, başlıca 
sektörleri bir “Sosyalist Devlet” çerçevesi içinde devletleştirmeye karar verdi. Bu siyaset, yabancı 
bankalara ve hissedarlara tazminat ödemek zorunda kalan ülkeye ağır bir mali yük getirdi. Üstelik 
yeteneksizlik ve yolsuzluklar Birmanya’nın yani Myanmar’ın gelişmesini büyük ölçüde engelledi. 
1962-1967 yılları arasında kişi başı ulusal gelir dünyadaki en düşük gelirlerden biri haline geldi.
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Myanmar

50 yıldır askeri iktidar tarafından yönetilen 
Myanmar (Burma), tam anlamıyla Asya’nın 
kapalı kutusudur.1962 öncesinde Asya’nın 
en zengin ikinci ülkesi iken general Ne 
Win’in başlattığı Burmese Way to Socia-
lism programı sayesinde bölgesinin en fakir 
ülkelerinden biri haline gelmiş.1973 Aralık 
ayında referandumla yeni bir anayasa ilan 
edilerek, Birmanya sosyalist bir cumhuri-
yet olmuştur. Daha sonra 2007’den itiba-
ren Monk’lar yani rahiplerin, küçük küçük 
gruplarla birlikte ayaklanmasıyla  direniş 
amacına ulaşmış ve 2012 yılının Nisan ayın 
da askeri  yönetim iktidarı bırakarak çekil-
mek zorunda kalmıştır. Şimdi Myanmar 
Askeri  vesayet altında sözde demokrasi  ile 
yönetilmektedir.
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Ülkeden bahsederken Aung San Suu Kyi’den 
bahsetmemek olmaz. Kendisi  askeri rejime karşı 
mücadelesi ile tanınan, Gandi, Martin Luther King 
gibilerin izinden giden insan hakları savunucusu 
cesur bir kadın siyasetçi. Babası Aung San İngiliz-
lere karşı yapılan mücadelenin başı olmuş, fakat 
zaferi göremeden öldürülmüştür. (1947) Bunun 
üzerine küçük kız annesi tarafından ülke dışına 
kaçırılmış. Hindistan ve İngiltere’de okumuş ve 
bir İngiliz ile evlenmiştir. Sonrasında ülkesine dö-
nerek isyanı başlatmıştır. Ordu 6 sene boyunca 
onu hapsetmiştir. Bu 6 sene hapislik ve sonrası 
ev hapsi (toplamda 15 yıl hapis) sırasında NOBEL 
Barış ödülünü almıştır. Dünya’nın pek çok yerin-
de serbest bırakılması için baskılar yapılmış, ki-
taplar yazılmış, filmler çekilmiş ve sonunda 2010 
yılında serbest bırakılmıştır. Myanmar’da 30 yıl 
aradan sonra gerçek anlamda muhalefetin de yer 
aldığı seçimler, 8 kasım 2015 Tarihinde yapılmış-
tır. Ama hala Anayasa hükümlerine göre meclisin 
dörtte biri ve 3 bakanlık Askerlere aittir.

Yazı ve Fotoğraflar: Tanin HELVACI
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Aung San Suu Kyi’nin liderliğini yaptığı National League for De-
mocracy (NLD) oyların yüzde seksenini alarak mecliste yüzde alt-
mış çoğunluğu elde etmiştir.2016 Mart ayında ise yeni başkan 
Htin Kyaw olmuştur. Aung San Suu Kyi ise lideri olmasına rağmen 
Anayasa hükmüne göre, birinci derece yakınları yabancı olmala-
rından dolayı başkan olamamış, Dışişleri  Bakanı ve Başkanlık 
Başdanışmanı olarak ülkeyi temsil etmektedir. Amerika ile antlaş-
malar yaparak, ticari yaptırımların kaldırılmasını sağlamıştır.

Sekiz ana etnik grubun (Bamar,Karen,Karenni,Sahan,Mon,Kachi
n,Chin,Rakhayn) bulunduğu ülkede, Anayasa tarafından tanınan 
135 etnik grup bulunmaktadır. Bir milyondan fazla nüfusu bulu-
nan Arakan’daki  Rohinga Müslümanları (Bangladeşli oldukları ve 
İngilizler tarafından bu bölgeye yerleştirildikleri ve 2.Dünya savaşı 
sonrası bir devlet kurma çabaları iddiasıyla) Myanmar vatandaş-
lıkları olmadığı için etnik gruplarda yer almamaktadır ve şehrin 
bir mahallesine sıkışmış halde zor koşullarda yardıma muhtaç 
durumda yaşamaktadırlar. Ayrıca petrol ve doğalgaz yataklarının 
da bu bölgede bulunması da sebeplerden biri olarak gösterilmek-
tedir. Nobel ödüllü Başkan Aung San Suu Kyi’nin demokrat bir 
kimliği olmasına rağmen -Askeri yönetimin hala varlığı ve vesaye-
ti dolayısıyla- söz verdiği halde Arakan Müslümanlarına (Rohing-
yalar) yönelik insan hakları ihlallerini düzeltememiştir. Ülkenin 
diğer bölgelerinde yaşayan ve nüfusun % 5-6 sına tekabül eden 
ve vatandaş hakkı olan Müslümanlara bir yaptırım söz konusu 
değildir.15 Ekim 2015 de etnik gruplarla ayrı ayrı ulusal ateşkes 
antlaşması yapılmıştır. Başkent Naypidav’da Türkiye Büyükelçili-
ği açılmış, THY ise seferlere başlamak için temaslara başlamıştır. 
Myanmar Antalya EXPO 2016 ‘ya katılarak stant açmıştır.

Myanmar
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Thayet Türk şehitliğinde ise dünya savaşında esir 
düşüp İngilizler tarafından Myanmar’a götürülen 
12.000 Türk Askerinin bir kısmının mezarı bulun-
maktadır.

Turizm aleminde yeni yeni tanınmaya çalışan bir 
ülke olan Myanmar, Dünya Turizm Örgütünün ön-
görüsüne göre önümüzdeki on yılda yıldızı en par-
lak ülkelerden biri olarak gösterilmektedir.1962 
yılında zengin bir ülke olan Myanmar, o yıllarda 
takılıp kalmış ve yeni  yeni demokrasi ile birlikte 
kıpırdanmalar gözükmektedir. İnsanlarının zengin 
olmadığı, fakat mutlu olduğu görünen Ülkede her 
an yeni bir değişiklik olabilmektedir.

Yazı ve Fotoğraflar: Tanin HELVACI



• Ülkenin adı bile değişmiş. Burma adı sadece bir bölgeye hitap ettiği ve Bamar’lıları andığı için 1989 
yılında Myanmar olarak değiştirilmiştir.
• Trafik 2008 e kadar soldan işliyormuş. Ama bu tarihten itibaren sağa alınmış.2008 den önceki 
araçların direksiyonları sağda daha sonrakiler ise solda.
• Bayrakların rengi ve şekli daha birkaç yıl once değişmiş. Yeni bayraklarında kırmızı, sarı, yeşil 
renkler ile ortasında beyaz yıldız var.
• Burada havaalanları çok küçük ve bütün işler insan gücüyle yapılıyor. Elektronik uygulamalar yok. 
Kendinizi zamanda yolculuk yapmış ve en az 30 yıl geri gitmiş gibi hissediyorsunuz. Mandalay’da 
yeni modern havalimanı açılmış.
• Ülkede 2 bin tane fil var ve hepsi de devletin malı. Ve toplam 7 adet albino fil var ve hepsi de ko-
ruma altında.
• Buda ve öğretisi  çok baskın. Theravada Budizmi daha geleneksel bir Budizm. İnsanların turistlere 
ve birbirlerine olan saygıları olağan üstü.
• 2006 yılına kadar Yangon (Rangoon) başkentti. Fakat şimdi Yangon’un 300 km kuzeyinde Nay 
PyiTaw adında yeni bir başkentleri var.
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Myanmar Hakkında Kısa Bilgiler

• Myanmar dilinde merhaba: Mingalaba.
• Para birimi: Kyat (Halk şat diye okuyor).
• 1280 Kyat: 1 Dolar ( Eski tarihli ve yıpranmış 
üzerleri yazılı dolarlar geçmemektedir.)
• Ülke nüfusu: 60 milyon
• Devletin vergi sistemi çok zayıftır. Zaten bu 
kadar fakir bir halkın nesini alabilirsiniz ki. 
Bu zayıf vergi sistemi de şöyle işliyor: Çalışan-
lar kazançlarının %2 sini her iki yılda bir yeni 
başkente giderek devlete ödemek zorunda. 
Kazancı yüksek olanlar kazançlarının %4ünü 
vergi olarak her yıl ödemek zorundalar. Yani 
ufak esnaf her yıl % 4 vergi ödüyor (Restoran, 
Otel sahibi gibi). Ülkede gelir vergisi ödeyen 
tahmini 2 milyon kişi var. 60 milyon nüfusa 
göre siz düşünün artık!.Hükümetin herhangi 
bir denetleme sistemi olmadığı için ancak bu 
kadar oluyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Tanin HELVACI



• Öğretmenlerin aldığı maaş 100 Dolar.
• Erkekler ağızlarını kırmızıya boyayan bir çeşit yaprak (Batel, Areka palmiyesinin Fındık şeklindeki 
tohumları) çiğniyorlar. Bunun biraz da kafa yapıcı özelliği var.
• Irrawady nehri, yaşamın devamını temsil eden kutsal bir nehirdir.
• Manastırlara ve tapınaklara ayakkabı, çorap veya galoş ile girmek yasak. Sadece yalın ayakla gi-
rebilirsiniz. Kıyafetleriniz de uygun olmalı. Çok açık kıyafet ve şortlarla (kadın-erkek fark etmez ) 
buralara giremezsiniz. Bunun için çıkarken vermek üzere girişlerden örtüler alabilirsiniz
• Görülmesi gereken en önemli yerleri:  “The Big Four “ (Büyük Dörtlü) olarak adlandırılıyor.Bunlar; 
Yangon, Mandalay, Bagan ve Inle lake.
• Longly: Erkeklerin giydiği etek tarzı bir kıyafet.
• Erkek, kadın, çocuk herkes parmak arası terlik giyiyor.
• Thanaka: Erkekler azınlıkta olmak üzere kadın, çocuk herkes yüzlerine Thanaka denilen ve bir çeşit 
ağacın dallarını öğüterek suyla karıştırdıktan sonra elde ettikleri bulamacı yüzlerine sürüyorlar. Bu 
hem güneşten koruyor hem de makyaj yerine geçiyormuş.
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Ülkenin geçim kaynakları: Ülkenin geçim kay-
nakları arasında ilk sırada tarım var. Bir yılda; 
yağmurlu mevsimde pirinç, daha sonra mısır, 
ardından diğer sebzeler ekilerek 4 defa ürün 
alınabiliyor. İhraç ürünleri arasında ilk sırada 
pirinç daha sonra da Tik ağacı geliyor. 1 Ton 
Tik ağacının fiyatı 2500 Dolar. Madencilik de 
geçim kaynakları arasında yer alıyor. Burada 
değerli ve yarı değerli taşları uygun fiyata 
bulmak mümkün. Ülkenin diğer geçim kaynak-
larından biri de turizm.

Yazı ve Fotoğraflar: Tanin HELVACI
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Myanmar
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Balıkçılık da geçim kaynakları arasında yer almaktadır.

Yeraltı ve yer üstü zenginliklerine rağmen bu ülkede fakirlik diz boyu.

Ülke sosyal bir devlet konumuna gelememiş. İnsanların sosyal güvenlik sigortaları yok. Bütün sağ-
lık giderleri para ile karşılanıyor. Eğer gücünüz varsa özel sigorta yaptırabiliyorsunuz. Bazı köyler 
kendi aralarında kooperatif kuruyor ve köylerine doktor ve öğretmen çağırarak bunların ücretini 
bu kooperatiften karşılıyorlar. İşte burada devreye Manastırlar ve Monklar (Rahipler) giriyor. Fakir 
halk çocuklarını manastırlara yollayarak okumasını sağlıyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Tanin HELVACI
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Myanmar

Ağaç işçilikleri mükemmel. Tik ağacından yaptıkları sanat eserleri görülmeye değer.  Ayrıca ülkenin 
tarihten günümüze kalmış kukla tiyatrolarında kullandıkları kuklaları da hatıra ve hediyelik olarak 
alabilirsiniz. Bunların yanı sıra altın varak ile yapılan eserler ve kumaş üzerine boncuk ve sırma ip-
liklerle yapılan sanat eseri niteliğindeki işlemeler de alınabilir. Bu alışverişlerde mutlaka ve mutlaka 
pazarlık yapmak şart.

Çok zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen askeri rejim nedeniyle 1962’den bu yana dünyanın 
en fakir ülkelerinden biri haline gelmiş. Özellikle sağlık sistemi alanında durum çok kötü ve Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 190. Sırada yer alıyor.

Bu ülkede mevsimler şöyle sıralanıyor: Şubat’ın yarısı – Mart-Nisan-Mayıs: Yaz

Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim: Yağmurlu mevsim (Muson mevsimi)

Kasım-Aralık-Ocak-Şubat’ın yarısı: Kış (hava sıcaklığı 30-35 derece)
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Reklam İndeksi
ABB Arka Kapak İçi

AE Arma-Elektropanç 5

Aktif Mühendislik 11

Alimar 13

Anel Arka Kapak

BTS 7

EAE 1 - 9

EEC Ön Kapak İçi - 61

Elektrikport 70 - 71

Erse Kablo 3

ETMD  6

Legrand 51

Mısırlıoğlu 8

Yılkomer 47






