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Değerli Dostlarımız 

Yaz bitiyor, Eylül ayı ile birlikte muhteşem güzelliği ile Sonbahar ayları başlıyor. Ve ETMD olarak bir sayımızla daha sizlerle 
birlikteyiz.

Bildiğiniz gibi her yıl Sonbahar aylarında artık gelenekselleşen ETMD Gece’sini düzenliyoruz. Dokuzuncusu ile bu yıl birlikte 
olacağımız gece 13 Ekim 2017 Cuma günü ve yine her yıl olduğu gibi Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te gerçekleştirilecek. Sektörü-
müzün değerli kuruluşlarını ve tüm meslektaşlarımızı bu yıl ki gecemizde de aramızda görmek bizlere onur verecek.

ETMD olarak destekçisi olduğumuz ve EMO İzmir Şube tarafından, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-21 Ekim 
2017 tarihleri arasında düzenlenecek V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi hakkındaki detaylı bilgileri sayfalarımızda 
bulabileceksiniz. 21 Ekim 2017 Cumartesi günü, daha önce ilkini bu yılın Mart ayında WIN fuarında düzenlediğimiz Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM) etkinliğini bu Kongre kapsamında tekrar gerçekleştireceğiz. Tüm meslektaşlarımızı Kongre kapsamında 
gerçekleştirilecek bu etkinliklere bekliyoruz.

Geçen sayımızda Yönetim Kurulu Üyelerimizi tanıtmaya Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa CEMALOĞLU ile başlamıştık. 80. 
Sayımızda da sizlere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Faik Sami ATABEY’i tanıtmak istiyoruz. 

Tahsin Yüksel ARMAĞAN, AB Fonları ile ilgili katıldığı seminer sonrasında izlenimlerinin birinci bölümünü bizlerle “Avrupa 
Birliği’nin Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi İle İlgili Programları ve Hibeleri” başlıklı yazısıyla paylaşıyor. 

Geçmiş sayılarımızda farklı yazılarıyla aramızda olan Alper COPLUGİL’de bu sayımızda “Bir Mühendis, Bir Matematikçi, Bir Bilim 
Tarihçisi: Salih Zeki Bey’in Hayatı ve Eserleri” başlıklı yazısı ile Salih Zeki Bey’i bizlere tanıtıyor. 

Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD) Genel Sekreteri Erdoğan ÖKTEM’in kaleme aldığı “Yeterlilik Şartnamesi / Onaylı 
Üretici” başlıklı yazıyı bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

Bu sayımızda sizlerle paylaştığımız diğer teknik yazılarımız ise şöyle ;

Orge Enerji’den Burak - Murat KARTALOĞLU’nun yazdığı “Dağıtık Üretim Kaynaklarının Şebekeye Entegrasyonu ve Yük 
Akışına Etkileri”

Mavili’den Özcan UĞURLU’nun kaleme aldığı “Otellerde Yangın Algılama Sistemleri”

EEC firmasından Engin ÖZER tarafından hazırlanan “Metrolarda Kameralı Güvenlik Standartları”

Yılkomer’den Serdar AKSOY’un yazdığı “Alçak Gerilim Parafudrlarında Safetec Teknolojisi” ve

Elektrikport’tan Anıl GÜL’ün kaleme aldığı “Arıza Sonrası Enerjilendirme ve Otomatik Kapama”.

Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU’nun, “Ben Bilirim” başlıklı yazısını ve Gezi yazısı olarak da V. Tuncer ÖZEKLİ’nin, 
geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız “Hatay” yazısının ikinci bölümünü ve fotoğraflarını bu sayımızda bulabileceksiniz. 

Hazan mevsiminin başarılı ve sağlıklı geçmesi dileği ile… 

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY
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15-18 Mart 2018
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul • Türkiye

Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Fuarı
Enerji, Elektrik ve Elektronik Dünyasını  
Tek Bir Yerde Keşfedin

Electrotech EURASIA

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. 
Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 230 04 80
Email: info@hf-turkey.com

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Destekleyenler Resmi Seyahat 
Acentesi



Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik 
sektöründe 19 yıldır size güven veriyoruz.

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

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

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde
Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

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





www.eae.com.tr
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Faik Sami Atabey 1960 yılında Rize Ardeşen’de doğdu. 
Orta eğitimini Ardeşen’de tamamlayarak, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden 1985 
yılında mezun oldu. 

Mezuniyetten sonra 3 yıl KENTKOP bünyesinde Kontrol 
mühendisi olarak Ankara Batıkent Projesinde çalıştı.

Askerliğini 1996 yılında kısa dönem olarak Jandarma 
olarak Bilecik’te deruhte etmiştir.

Daha sonra bir yıl boyunca Ankarada ÖZGÜ inşaat şirke-
tinde  görev aldı.

ETMD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Faik Sami ATABEY
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1989 sonbaharında girdiği SASEL A.Ş.’de 5 yıl boyunca İstanbul bölgesinde Swiss Hotel, Hyat 
Regency, vb. değişik şantiyelerde Şantiye şefi olarak görev aldı. 1994 yılında YÜKSEL GRUP 
bünyesindeki firmalardan AYSEL inşaat firmasında Elektrik grup şefi görevi ile çeşitli Orta Asya 
ülkelerindeki projelerinde görev aldı. 

1998 yılından itibaren SASEL Elektromekanik A.Ş. firmasında İstanbul koordinatörü görevinde 
çalışma yaşamına devam etmektedir.

Seyahat etmeyi çok sever ve Denizcilik ve yelken sevgisi ile kaptanlığı altında teknesi ile ülkemizin 
tüm denizlerinde seyir faaliyetlerinde bulunmaktan büyük mutluluklar almaktadır. Aynı şekilde ken-
di gurubuyla gerek Karadeniz yaylalarının tadına varılmasında gerekse Almanya Avusturya Tuna 
vadisi öncelikli tüm Avrupa’da uzun mesafeli bisiklet turları, baretli iş yaşamının hobilere yansıma-
ları olsa gerek..... 

Faik Sami Atabey evli, iki çocuk babası ve çınarının dedesidir.

ETMD 8.ve 9. Dönem Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



Avrupa Birliği’nin
Sivil Toplum Kuruluşlarının
Güçlendirilmesi İle İlgili
Programları ve Hibeleri 
Ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının daha yararlı ve  başarılı  çalışmalar yapabilmesi,  dolayısı ile  daha 
fazla kişiye hizmet götürebilmesi için güçlendirilmesi konusunda Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yapmış 
olduğu çalışmalar ve bunların neticesinde Avrupa Birliği’nden sağlanacak destekler konusundaki toplantıya 
derneğimiz adına katıldım.

Fevkalade faydalı olan bu toplantı neticesinde hibe programlarından yararlanabilmek  için yapılması gere-
ken işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgileri öğrendik. Bu bilgileri, ileride kullanılması 
dileği ile özet olarak derleyip sunmak istedim.  

Sivil Toplum Teşekkülleri (STK)  için kuruluşun büyüklüğüne ve mali yapısına  göre genelde iki kategoride 
hibe verilmektedir.  Hibeler karşılıksız finansman desteğidir. 

Burada açıklamağa çalışacağım 1. kategoride destek verilebilecek Yerel Sivil Toplum Teşekkülleri (STK);  
Gönüllülük esaslı, kar amacı gütmeyen ve ortak bir hedef doğrultusunda örgütlenen gruplar Yerel STK 
olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tanıma göre bir Yerel STK’nın

• Yereldeki bireyler tarafından, yerel bir inisiyatif olarak kurulmuş olması;

• Herhangi bir şubesi bulunmaması

Üyelik aidatı, bağış ve fonlar dahil yıllık gelirinin bir önceki mali yılda 60 bin avroyu geçmemiş olması 
gerekir.

Programın genel hedefi, Yerel STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif ve demok-
ratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmektedir.

Programın özel hedefleri ise, Yerel STK’ların İdari, Savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirerek politi-
ka belirleme süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamaktır.

Tahsin Yüksel ARMAĞAN

Elektrik Yüksek Mühendisi / Armağan Mühendislik 
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Bu Kategorideki STK’ların;

• Hibe çağrısına 21 Haziran 2017 tarihinden önce kurulmuş ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,

• Avrupa Birliği üye ülkeleri Türkiye veya IPA Tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerden birinde kurulmuş 
olması

• Türkiye’de vakıf veya dernek statüsü olan Yerel STK olması

• Türkiye hariç, AB üye ülkeleri ve IPA Tüzüğüne göre başvuruya uygun diğer dernek ve vakıflar ile kar 
amacı gütmeyen şirket/yardım kurumu olarak kayıtlı yerel STK olması gerekiyor.

Bunların yanında;

• Yereldeki bireyler tarafından, yerel bir inisiyatif olarak kurulmuş olması;

• Herhangi bir şubesi bulunmaması

• Üyelik aidatı, bağış ve fonlar dahil yıllık gelirinin bir önceki mali yılda 60 bin avroyu geçmemiş olması 
gerekir.

1. Kategoride hibe oranları ve miktarları yapılacak proje bedeline göre aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az ikisinin kapsamına girmelidir.

• STK’lar ve Aktivistleri destekleyecek yasal ve mali ortamın iyileştirilmesi,

• STK kamu işbirliğinin güçlendirilmesi,

• STK’ların kurumsal ve idari kapasitelerin geliştirilmesi

Hibe talebinde bulunmak için yapılacak proje seçiminde ve çalışmasında aşağıda açıklanan hususlara 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Sırası ile; 

Teklif Çağrısı:

• Hibenin proje karşılığı verilme unsurudur.

• Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelerin desteklenmesidir.

Şeffaflık:

• İlan edilmiş değerlendirme kriterlerine göre seçim,

• Standart dokümanların kullanımı,

• Gerekli bilgiye kolay erişim ve yangın tanıtım,

• Önceden belirlenen kriterlerin yer aldığı Başvuru Rehberlerinin kullanımı

Eşit Muamele: Tarafsızlık

Proje teklif Sayısı: Başvuru Sahibi birden fazla proje teklifi ile başvurabilir. Ancak bir proje için hibe verilebilir.

Eş Finansman En Az %10: Başvuru sahibi / ortaklar eş-finansman yolu ile proje bütçesine kaynak sağlarlar.

Objektif Değerlendirme Süreci: Teklif edilen proje dokümanları  MFIB tarafından görevlendirecek Bağım-
sız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirecektir.

HİBE ORANI

% 50

% 90

EN AZ

EN ÇOK

HİBE MİKTARI 

40.000

60.000 
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Kilit Sözcükler:
• Ağlar, Ortaklıklar                                                 
• Aktif vatandaşlık-aktivist
• Politika belirleme
• Karar verme sürecine aktif demokratik katılım,
• Politika Diyaloğu
• İletişim becerileri,
• Kapasite geliştirme
• Savunuculuk,
• Cinsiyet eşitliği
Dikkat edilecek ana unsurlardır.
Bunların yanında; 
• Yerel STK’ların idari becerilerin geliştirilmesi
• Yerel STK’ların savunuculuk becerilerin geliştiril-
mesi
• Yerel STK’ların iletişim becerilerin geliştirilmesi
Programın öncelik alanlarıdır. 
Ayrıca; bir başvuru sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsa-
mında başvuru sahibi olarak birden fazla başvuru 
yapabilir, birden fazla başvuruda eş-başvuran 
olarak yer alabilir ancak, birden fazla hibeden 
yararlanamaz.
Ön teklifte belirlenen bütçe, tam başvuru formunda 
%20 arttırabilir veya eksiltebilir.
Ancak, ayni katkılar (Örnek: Başvuru Sahibinin 
kendi ofis ve ekipmanlarını proje faaliyetleri için 
kullanılması) eş finansman olarak kabul edilmez. 
Ancak, sözleşme imzalanması durumunda, Fayda-
lanıcı, Başvuru Formunda belirtebileceği bu katkıları 
üstlenmek zorundadır.
Projelerin incelenmesindeki uygunluk kriterleri;
1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
2. Ortakların Uygunluğu
3. Faaliyetlerin Uygunluğu
4. Maliyetlerin Uygunluğu
Olarak dikkate alınmaktadır. 
Kimler Başvuramaz?    
• Kurumların şubeleri veya temsilcileri veya irtibat 
büroları (tüzel kişiliği olmayanlar),
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
• Odalar, işçi ve iş veren sendikaları, ticaret ve sana-
yi odaları ,borsalar, tasarruf sandıkları ,kooperatifler 
diğer meslek örgütleri ve bunların federasyonları ve 
konfederasyonları,
• Araştırma enstitüleri (Üniversiteye bağlı 
değilse),okullar kamu kurumları ile

• Dernek ve vakıf olarak kurulmamış kar amacı 
güden/gütmeyen şirketler
Başvuru Sahipleri 
• Başvuru Sahibi, tek başına ya da ortaklar (eş-
başvuranlar) ile birlikte başvuruda bulunabilir.
• Başvuru Sahibinin ortakları, projenin tasarlanma-
sına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları 
masraflar faydacının yaptığı masraflarla aynı koşul-
larda kabul edilebilecektir.
• Ortaklar, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk 
kriterlerini karşılamalıdır.
İştirakçiler
• Başvuru Sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk 
kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o 
projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artır-
mak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler.
• İştirakçi kuruluşlar, projeler, destek sağlayabilir.
• Seyahat giderleri ve günlük harcırahlar dışında 
yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değer-
lendirmez.
Alt Yükleniciler
Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı 
faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır.
Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, satın alma 
kurallarına tabidir.
Uygulama Yeri 
Tüm proje faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleşiyor 
olması şartı bulunuyor.
Ancak başvuruda, gerekçesi açıklanması duru-
munda, bazı proje faaliyetlerinin AB üye ülkeleri 
veya IPA Tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerde 
gerçekleşmesi de mümkün. Bu durumda, bu 
faaliyetlerinin proje çoğunluklarının oluşturmaması 
da gerekiyor.
Uygun Projeler
Proje Süresi (En Az 10 AY- En Fazla 12 AY)
Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı 
günü takip eden gün/ileriki bir tarihte başlar. Proje 
kapsamında yürütülecek bütün faaliyetlerin  bu 
azami süre sonuna kadar tamamlanmış olması 
gerekmektedir.
Uygulama Yeri 
Tüm proje faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleşiyor 
olması şartı bulunuyor.
Ancak başvuruda, gerekçesi açıklanması durumun-
da, bazı proje faaliyetlerinin AB üye ülkeleri veya 
IPA Tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerde gerçek-
leşmesi de mümkün.

Tahsin Yüksel ARMAĞAN Elektrik Yüksek Müh.
Armağan Mühendislik 
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Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Kuruluşlarının
Güçlendirilmesi İle İlgili Programları ve Hibeleri 

Bu durumda, bu faaliyetlerinin proje çoğunluklarının 
oluşturmaması da gerekiyor.
Öncelik Alanları ve Örnekler 
Program hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve bir veya 
daha fazla öncelik alanının kapsamına giren tüm projeler 
finansman almaya hak kazanabilecektir.
Öncelik Alanı 1
Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi
STK’ların iç yönetim yapılarının, üyelerine/bileşenleri-
ne/faydalanıcılarına yönelik olarak hesap verilebilirlik 
şeffaflık açılarından geliştirilmesine yönelik projeler,
• STK içindeki karar verme mekanizmasının geliştiril-
mesi;
• Üyelerini/yönetim kurullarını/kamuoyunu yaptıkları 
işleri sonuçlar hakkında bilgilendirme kapasitelerin 
geliştirilmesi;
• İç demokrasi ve etik uygulamalarının (demokratik iç 
yönetim, karar verme mekanizmasının, kadın, genç ve 
engellilerin eşit daha fazla temsili ) geliştirilmesi;
Öncelik Alanı 2
STK’ların finansal sürdürülebilirliklerini geliştirecek 
projeler,
• STK’ların uzun dönem stratejik planlarındaki fonlama 
faaliyetleri;
• Üyelik yaygınlaştırma, özel ve kamusal kaynakları da 
hedefleyecek şekilde fon kaynaklarının çeşitlendirilme-
si;
• Fon arama kampanyaları ve yeni üye kaydı tasarım 
ve uygulamaları,
• STK faaliyetleri ile ilgili olarak veri toplama ve araştır-
ma yönelik projeler,
• Veri yönetim imkanlarını (veri toplama, depolama 
analiz ve yayım araçları hakkında bilgi ) geliştirecek 
projeler,
Örnek Faaliyetler
• Yönetim yapılarına kadın, genç ve engellilerin katılı-
mının artırılması
• Faaliyet ve etki analiz raporlarının hazırlanması
• Bu raporların duyurulması ve yaygınlaştırılması için 
web sitesi tasarımı
• Çalışanların çeşitli konularda eğitimi,
• Fon çeşitlendirme çalışmaları: İktisadi İşletme 
kurulması ve proje yönetimi konularında kapasite 
geliştirilmesi
• Veri yönetimi için: anketler, kurumsal/üniversiteler ve 
araştırma kuruluşları ile çalışmalar yapılması
• Malzeme/ekipman alımı

Öncelik Alanı 2
Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştiril-
mesi
• STK’ların araştırma ve izleme kapasitelerinin geliştiril-
mesine yönelik projeler;
• Araştırma yaklaşımlarının ve yönetimlerinin
(nasıl bilgi toplanacağı, analiz edileceği ve daha iyi 
değerlendirileceği) anlaşmasına, politika diyaloğu 
ile savunuculuk yöntemlerinin geliştirmeye yönelik 
projeler;
• Uluslararası mekanizmalarla bağlantı kurulması ve 
onlardan yararlanılmasını destekleyen projeler,
• Daha iyi ve daha etkin savunuculuk, lobicilik, politlik 
etki becerilerinin artırılmasına yönelik projeler,
• Önemli referans materyallerinin tercümesi ve sunu-
mu il teknik ve politika ile ilgili bilgi ve deneyimlerin 
yayımına yönelik projeler,
• Sivil toplum ve kamu sektörü işbirliğini kuvvetlendi-
recek projeler,
• STK’ların temel faaliyet ile ilgili iyi uygulamalar ve 
güncel yasalar hakkındaki bilgileri geliştirecek projeler,
• Problem çözme, stratejik analiz ve politika geliştirme 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
• STK’lar ve diğer savunuculuk grupları arasındaki 
işbirliğine yönelik projeler.
Örnek Faaliyetler
• Yurtdışı çalışma ziyaretleri
• Farkındalık arttırma kampanyaları
• Önemli yayınların çevirisi, hayata geçirilen bir proje-
nin yaygınlaştırılması
• Kamu kurumlarıyla seminer, çalıştay, konferanslar 
düzenlenmesi
• Yerelde karar alma süreçlerine katılımınızın artırılma-
sına yönelik faaliyetler
• Yasal mevzuatın anlaşılması için eğitimler, danış-
manlık ve koçluk alınması
• Diğer STK’lar işbirlikleri
Öncelik Alanı 3
Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi
• Yeni ağlar/ortaklıkların yaratılması, ülke içinde ve ülke 
dışında koalisyonlar ile mevcut ağların geliştirilmesine 
yönelik projeleri
• Yerel STK’lar ve daha büyük STK’lar ile/arasında 
deneyim ve iyi uygulama paylaşımına yönelik projeler,
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• Daha iyi tanıtım ve karar verebilmek için teknoloji ve 
sosyal medya kullanımını geliştirmeye yönelik projeler,
• Bilgi teknoloji araçları ve sosyal medya uygulamaları-
nın geliştirilmesi/yaratılması
• Aşağıdaki örnekler gibi STK’ların tanıtımında yönelik 
projeler,
 • Kamuoyuna, STK’lar tarafından uygulanan   
  faaliyetler ve sonuçlarının duyurulması;
 • STK’ların itibar yönetimi;
 • Üyeleri ve bileşenleriyle bağlarının güçlendirilmesi
 • Diğer STK’lar, kamu ve özel sektör ile akademik  
  çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesi
Örnek Faaliyetler
• Ulusal/Uluslararası STK’lar işbirliği kurulması
• Daha büyük çaplı ulusal STK’ların çalışmaların yerel-
de modellenmesi
• STK’lara duyulan güvenin artırılması ile ilgili çalışmalar
• STK-Akademi ortak çalışma örneklerin artırılması
• Sosyal medya kullanımının artırılması/geliştirilmesi
• Web sayfası hazırlanması
Uygun Olmayan Proje Konuları 
Tüm projeler her koşulda yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklere uygun olmalı ve aşağıdaki konuları 
kesinlikle içermemelidir:
• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
• Giysi ve gıda temini gibi sosyal hizmet projeleri,
• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun 
genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
• Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, 
konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finans-
man sağlamasını içeren projeler;
• Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim 
kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler;
• Hazırlık ve/veya tamamlanma sonrası faaliyetler dahil 
edilse dahi, konferanslar, yuvarlak masa oturumları, 
seminerler veya benzer tek seferlik faaliyetler. Bu 
faaliyetler yalızca daha kapsamlı bir projenin parçasını 
oluşturmaları durumunda finanse edilebilecektir;
• Halihazırda devlet bütçesinden ya da başka AB 
programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse 
edilmekte olan faaliyetler
• MFİB ile hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce 
başlayan faaliyetler;
• Yalnızca akademik faaliyetleri içeren projeler ve fizibi-
lite çalışmaları(daha büyük projenin parçası değilse);
• Ticari faaliyetler

• İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği partizan 
olan faaliyetler;
• Mali destek faaliyetleri (yani hibenin diğer kişi ya 
da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe edilmesi veya 
kendi işerini kurabilmeleri vb. için diğer kişi ya da 
kuruluşlara borç vermek)
• Yeni tesis/ek yapıların inşası veya yatırımları;
• Başvuru sahibinin veya ortaklarının halihazırdaki 
temel faaliyetlerini finanse eden projeler;
• Özel veya kamu işletmelerinin kurulması veya mev-
cut olanların faaliyetine destek verilmesini ve kar amacı 
güden faaliyetleri içeren projeler;
• Altyapı projeleri ya da benzeri dokümanları geliştir-
meye yönelik projeler
• Yerel yöntemler dahil yetkin kamu kurumlarının 
genel faaliyetleri veya idari hizmetleri kapsamına giren 
faaliyetler.
Örnek Faaliyet Türleri 
Örnek olarak verilmiş olup, faaliyet bunlarla sınırlı 
değildir:
• Seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans, çalış-
tay, eğitim organizasyonları;
• Çalışma ziyaretleri; alt-sektör temelinde teknik bilgi 
aktarımı;
• Koçluk, arabuluculuk ve ortaklık destekleri;
• Savunuculuk faaliyetleri;
• Lobicilik inisiyatifleri;
• Bilgilendirme/farkındalık/iletişim faaliyetleri;
• Ağlar ve platformlar kurma veya geliştirme;
• Tematik konularda deneyim paylaşımı, ortaklıklar 
kurma ve müşterek stratejiler geliştirme;
• Kanun ve yönetmeliklerin izleme ve yönetimi;
• Veri toplama, Paydaşlar arasındaki problemlerin 
analizi çözüm stratejileri;
Projeler tek bir faaliyete odaklanmalıdır.
Görünürlük 
Başvuru Sahiplerinin hedef ve önceliklere uyması ve 
AB finansmanın görünürlüğünü sağlaması gerekmek-
tedir (bkz: Avrupa Komisyonu’nun https://ec.europa.
eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-
manual-eu-external-actions_en adresinde yayınlanan 
AB Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük 
Rehberi).
Bu yayını tamamlayıcı mahiyetteki görünürlük 
rehberine, AB Türkiye Delegasyonunun http://avrupa.
info.tr/eu-funding-in-turkey/visibility-guidelines.html 
adresinden erişebilir.16



Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Kuruluşlarının
Güçlendirilmesi İle İlgili Programları ve Hibeleri 

Maliyet Uygunluğu
• Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınacaktır.
• Bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyet 
için tavan niteliğindedir.
• Uygun maliyetler, gerçek maliyetlere (projenin uygulan-
ması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.
• Faydalanıcılar tarafından yapılan gerçek harcamalar,
• Bir veya daha fazla basitleştirilmiş maliyet seçeneği:
 • Birim maliyetler: Birim başına miktar referans  
  alınarak önceden net biçimde belirlenen, uygun  
  maliyetler
 • Götürü miktarı: Götürü olarak önceden net
  biçimde belirlenen,uygun maliyetler
 • Sabit oranlı finansman: Beklenen sabit bir
  yüzdelik oran uygulamasıyla, önceden net
  biçimde belirlenen uygun maliyetler

Bütçenin birim sütununda ”Birim Maliyet”(  /
km,vs),”Götürü” veya “Sabit Oran” gibi büyük harfle 
referans bilgi verilmelidir.
Bu seçeneklerin doğrulanması Sözleşme Makamı tarafın-
dan başvuruda yapılır.

Maliyet Uygunluğu 
Yürütülen programlarda bir maliyetin uygun maliyet 
olarak kabul edilebilmesi için maliyetlerde aşağıdaki genel 
koşullar aranmaktadır.
• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali 
yönetim prensipleriyle uymlu olması; maliyet etkinliğinin 
sağlanması
• Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi
• Faydalanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi
• Faydalanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muha-
sebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir 
olması
• Asıl destekleyici belgelerle desteklenmesi
Uygun Doğrudan Maliyetler

• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal 
sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler.
• Projede görev alan personel ve diğer kişilerin harcıcah 
ve seyahat masrafları (Mümkün olduğu kadar 5.BH 
altında organizasyon giderleri olarak koyunuz).
• Piyasa rayiçlerine ve proje amaçlarına uygun ekipman 
ve malzemelerin alınması (yeni) veya kiralanmasına (yeni 
veya ikinci el) ilişkin maliyetler ve hizmet bedelleri.
• Sarf malzemesi maliyetleri
• Taşeron maliyetleri
• Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta ,banka 
maliyetleri vb. )

• Görünürlük maliyetleri
Uygun Olmayan Maliyetler
• Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılık-
lar (faizler);
• Zararlar veya gelecekteki potansiyel yükümlülükler 
karşılıkları;
• Faydalanıcılar tarafından beyan edilen ve AB hibesi (EDF 
de dahil) alan başka bir proje veya çalışma programı 
kapsamından karşılanan giderler;
• Projenin uygulanabilmesi için gerekli olma durumu 
haricinde bina ve arazi satır alınması. Bu durumda, en geç 
proje süresi sonuna kadar, resmi transferin standart hibe 
sözleşmesi Genel Koşullar Madde 7.5’e göre tamamlan-
ması gerekir;
• Döviz kur dönüşüm masrafları;
• Üçüncü taraflara verilen krediler;
• Ayni katkılar;
• Katma Değer Vergisi de dahil olmak üzere vergiler;
• Gümrük ve ithalat vergileri veya diğer masraflar.
Yedek Akçe
Sadece Sözleşme Makamı yazılı ön onayı sonrasında 
kullanabilir
BH10 = BAH7*%5
Uygun dolaylı Maliyetler 
BH8 = BH7*%7
Götürü tutar olarak talep edilebilir
 • Başvuru Sahipleri veya bağlı kuruluş (lar) Avrupa  
  Birliği bütçesinden finanse edilen bir işletme
  hibesi alıyorsa, proje bütçesinden hiçbir dolaylı  
  maliyet talep edilemez.

Ayni Katkı

Ayni katkılar mal veya hizmetlerin ücretsiz olarak üçüncü 
bir tarafça Faydalanıcılara sağlanmasıdır. Ayni katkılar 
Faydalanıcılar için bir harcama teşkil etmediğinden, uygun 
maliyet olarak değerlendirilemez.
Ayni katkılar, eş-finansman olarak değerlendirilemez. 
Ancak, sunulan Proje Tanımında ayni katkı öngörülmek-
teyse, bu katkıların temin edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler 

İki aşamalı teklif çağrısı; İlk aşamada Ön Teklifler
(Başvuru Formu, Kısım A).
• İngilizce olarak sunmalıdır.
• Eş-başvuran (lar) ve İştirakçi (ler),Ön Teklif’te ilgili bö-
lümlerde belirtilmeli ve (varsa) eş-başvuranlar bölüm 4’ü 
ve bağlı kuruluş(lar) bölüm 5’i doldurup, imzalanmalıdır.
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• Talep edilen katkının (AB ve ulusal katkı) tahmini 
miktarını ve toplam bütçe miktarındaki yüzdesini belirt-
melidir. Bütçe, Tam başvuru aşamasında sunulur.
Ön teklifteki tutar %20 değişebilir.
• Eş-başvuran (lar),iştirakçi (ler),bağlı kuruluş 
(lar),öncelik alan(lar)ı,özel amaçlar ve beklenen sonuç 
(lar) Tam Başvuru Formunda değiştirilemez.
Başvurular nereye ve nasıl yapılacaktır?
Ön teklifler, A4 boyutunda, bir asıl ve iki kopya:
 • Ön Teklif- Hibe Başvuru Formu, Kısım A
 • Kontrol Listesi-Hibe Başvuru Formu, Kısım A,  
  Bölüm 2
 • Başvuru Sahibinin Beyanı- Hibe Başvuru Formu,  
  Kısım A, Bölüm 3
 • Eş-Başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi- Hibe Başvuru  
  Formu, Kısım A, Bölüm 4
 • Bağlı kuruluş(lar)ın beyanı- Hibe Başvuru Formu,  
  Kısım A, Bölüm 4
 • Ön Teklif Elektronik kopya(CD-ROM)
Tam olmayan başvurular reddedilebilir.
Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler 
Aşağıda verilen örnek tarih ve isimler 2017 yılı içindir. 
2018 yılı için başvuru tarihi Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 
internet Sitesi’nden takip edilmelidir. 
Teslim Tarihi ve Yeri
En Geç 18 Ağustos 2017, Saat: 17:00
Başvuru teslim adresi
Elden teslim veya Özel kargo hizmeti için Adres
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFIB)
Sn. M. Selim USLU (PYG-MFIB Başkanı
T.C Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Kampüsü E blok
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek-Ankara/TURKEY
Daha Fazla Bilgi
• Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvu-
ru tarihinin 21 gün öncesine kadar (15 Eylül 2017)
• E-posta adresi: cspn@cfcu.gov.tr
• Sözleşme Makamı belirtilen tarihten sonra soruları 
cevaplamak yükümlüğünde değildir.
• Sorulara, ön teklif teslim tarihinden en geç 11 gün 
öncesine kadar (25 Eylül 2017) yanıt verilecektir.
Değerlendirme ve seçim sürecinde başarılı olmak 
için nitelikli ve eksiksiz proje teklifleri tasarlanmalı ve 
sunulmalıdır.
Buradaki açıklamalarımızda, 1. Kategorideki  “Yerel 
Sivil Toplum Teşekkülleri” için olan 40.000,- - 60.000.- 

Euro arasındaki hibe desteği ile ilgili olan bilgileri 
açıklamaya çalıştık. 
Daha geniş  hibe desteği (250.000,-  - 500.000,- Euro) 
olan 2. Kategori kapsamında önerilecek projelerin 
aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az ikisinin 
kapsamına girmesi gereklidir. 
• STK’lar ve Aktivistleri destekleyecek yasal ve mali 
ortamın iyileştirilmesi,
• STK kamu işbirliğinin güçlendirilmesi,
• STK’ların kurumsal ve idari kapasitelerin geliştirilmesi,

Önemlidir. 
Gelecek dergi yazımızda 2. Kategori kapsamındaki 
hibe’ler ile ilgili açıklamaları da vermek istiyoruz.  
Hazırlanacak projeler için başarılar dileriz. 
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2016 Ekim Ayında Düzenlenen 8. Gecemizin Sponsorları Toplu Halde

Dokuzuncu
Geleneksel
ETMD Gecesi
13 Ekim 2017 Cuma günü Büyük Kulüp.
Katılımlarınızı Bekliyoruz

ETMD
Gecesi

2016 Sponsorlarımız

GMS Pano Elektrik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Erdoğan ÖKTEM

Genel Sekreter / Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD) 

Yeterlilik Şartnamesi
Onaylı Üretici 
Türkiye öncelikle; sanayi sektöründeki mevcut “Kalkınma” modeli ve uygulamaları yeniden değerlendire-
rek dünyadaki gelişmeleri dikkate almak suretiyle önceliklerini de tespit ederek uygulamaya koymalıdır. 
Türkiye’de sanayi sektöründeki gelişmelerin çok boyutlu olarak her yönü ile “Kalıcı ve Uygulanabilir” olması 
için başta Kamu kuruluşları olmak üzere tüm ilgili kurumların katılacağı ortak bir çalışma sonucunda ele 
alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle “Sanayi Sektöründe” ithal edilen ve “Merdiven Altında” 
üretilen “Standart Dışı” ürünlerin sisteme/işletmelere girmesi sonucunda Türkiye çok büyük boyutta ekono-
mik ve teknolojik kayıplara uğramaktadır.

Bu kısa değerlendirmeden sonra, dünyada kalkınmış olan ülkelere bakıldığında; kalkınmanın, “Sanayi 
Devrimi” ile başladığı daha sonra da diğer sektörlere yer verildiği görülmektedir. Günümüzde ise; Türkiye’de 
Sanayi sektörü yerine; inşaat sektörünün özellikle “Katma Değer” üretmeyen “Konut” üretiminin öne çıktığı 
görülmektedir. Dünyada bu model ile kalkınan ülke görülmemiştir. Bu konuda ülkemizde sayısal bir örnek 
vermek gerekirse; Toplu Konut İdaresi (TOKİ)nin 2016 yılı yatırımı 10 milyar TL’dir. Bu bütçe içerisindeki 
sanayi ürünlerin miktarı (Elektrik ve Makine) % 40 – 45 aralığında olup, bütçe olarak da 4 ile 4,5 milyar TL 
demektir. Bu değerlere özel sektörü ve diğer Kamu alımlarını da kattığınızda bu miktar daha da büyüye-
cektir. İMMİB’in 2016 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye’nin Beyaz eşya, Elektronik ürünler dahil Elektro-
mekanik sektöründeki sanayideki ihracatı 10.100 milyar USA $ olmuştur. Bu değer Türkiye’nin 2016 yılı 
genel ihracatı olan 142.600 USA $ nın % 7,43 mertebesinde olup, bu değerin mutlaka yukarıya çekilmesi 
gerekmektedir. Buradan hareketle; sanayi ürünlerinin miktar ve kalitelerinin artırılması özellikle de “Katma 
Değeri Yüksek Ürünlere” geçilmesi konusunda yeni planlamaların ve uygulamaların yapılması gerekmekte-
dir. Bugünkü durumda “İthalata Dayalı İhracat” politikalarından vazgeçilmeli Ar – Ge ve İnovasyon konuları 
mutlak öne çıkartılmalıdır. Bu yazılanların tamamı 10 uncu Kalkınma Planında olduğu gibi, ilgili Bakanlıkların 
kendi “Strateji Planlarında” da mevcuttur. Ancak, yazılı olanların uygulamaya konulması ve sonuçlandırılma-
sında kalıcı ve sürekli bir irade görülmemektedir.

Türkiye’nin yukarıda kısaca anlatılan “Kısır Döngüden” çıkabilmesi için “Katma Değeri” yüksek ve kaliteli 
ürünlerin imalatına en kısa sürede geçmesi gerekmektedir. Ancak; kaliteli ürünlerin yapılması ve piyasaya 
verilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Esas olan, bunların kullanılması için yeni strateji ve metotların ge-
liştirilmesi ile uygulamaya konulması kaçınılmazdır. Diğer taraftan Avrupa Birliği’ne (AB) girmeden “Gümrük 
Birliğine“ giren Türkiye’nin mevcut sanayisinin, korumasız kaldığı ve ayrıca “Liberal Ekonomi”nin bize göre 
yanlış anlaşılması ve uygulaması sonucunda ithalatın istenen seviyenin çok çok üzerinde olması sonucunu 
getirmiştir. Bu durum da piyasa denetimlerinde çeşitli sebeplere dayalı olarak istenen etkinlik gösterileme-
miştir.

Yukarıdaki genel değerlendirmeden sonra Elektromekanik Sektörünü tek olarak ele aldığımızda; bize göre 
bu sektörün daha ileri teknolojide ve uluslararası standartlarda ürün yapmasının dışında bu öngörüye 
göre yapılan üretimlerin işletmeler ve sistemlerde kullanılması konusunda mevcut “Stratejilerin” mutlaka 
uygulanabilir, kalıcı, sürdürülebilir olarak revizyona tabi tutulması, geliştirilmesi kaçınılmaz olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Doğal olarak, bu ve benzeri konularda söylenecek çok söz ve çok sayıda uygulanacak metotları ifade etmek 
mümkündür. TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Elektrik Dağıtım Bölgeleri” 6446 sayılı yasaya dayalı olarak; 
daha ucuz ve daha iyi hizmet almak, işsizliği önlemek için 26 – 30 yılları aralığında “İşletme Hakkı” verilmek 
suretiyle toplam 12,7 milyar Amerikan Doları karşılığında özelleştirilmiştir. Özelleştirme için Türkiye’deki 
Elektrik Dağıtım Şebekesi 21 ad. Dağıtım Bölgesine bölünmüş ve özelleştirme işlemleri de 2013 yılında 
sonuçlandırılmıştır.20



Bu işlemin sonucunda Elektrik dağıtım sisteminin işletmesinde ve yenileştirilmesinde olumlu 
gelişmeler görülmüştür. Bazı Dağıtım bölgeleri hariç “Kayıp ve Kaçak” oranları azalarak uluslararası 
sınırlara gelmiş, bazılarında ise bu mümkün olamamıştır. Bunun sebepleri de yönetici kurumlar tara-
fından ayrıntılı olarak bilinmektedir. Dileğimiz; bu bölgelerdeki “Kayıp ve Kaçak” oranlarının da diğer 
bölgelerdeki seviye getirilmesi suretiyle buradaki “Kayıp ve Kaçak” oranlarının diğer bölgelerdeki 
halka sübvanse ettirilmesinin yani bu bölgelerdeki insanlara ekonomik bedelinin ödetilmesinin önüne 
geçilmelidir. 

Yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılan kurumların denetiminde olan işlerde; kalıcı ve sürdürülebi-
lir hizmetlerin yapılabilmesi için, mutlaka kaliteli ve standartlara uygun ürünlerin Elektrik Dağıtım 
Şebekelerinde ve sistemlerde kullanılması gerekmektedir. Bu konuda; öncelikle ve özellikle yerlilik ve 
millilik faktörleri göz önünde bulundurularak Elektromekanik Sektöründe dünyada gelişmiş ülkelerin 
bu tür ürünleri ile rekabet edebilecek ve özel sektör tarafından yapılan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 
işletmesini yaptıkları bölgelerde kullanılacak ürünlerin “Kaliteli ve Standartlara” uygunluğu doğrudan 
işletmeyi, dolayısıyla Türkiye’nin ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir. Bu anlayışın büyük ölçüde 
enerji kullanan diğer Kamu Kurumlarının alımlarında da geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Bu konulara kalıcı çözümlerin ve Elektromekanik sanayisinin gelişiminin ileri seviyeye taşınması için 
yapılması gerekenleri kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. 

1 - Türkiye’de başta Kamudaki ürün alımları olmak üzere; hiçbir şekilde “Uygulama Projeleri, Teknik 
Şartnameleri, Metrajları, Keşifleri ve Bloke Edilmiş Ödenekleri” olmadan yapım ihaleleri uygulamaya 
konulmamalıdır.

2 - Diğer bir konu ise; EPDK’nın denetimindeki 2013 – 2018 yılları arasında 21 ad. Elektrik Dağıtım 
Bölgesinde yaklaşık 18 Milyar TL‘lik yatırım yapılması öngörülmüş ve bu yatırımlar programlara 
alınarak uygulanmaya da başlanmıştır. Bu kadar büyüklükteki yatırımlarda kullanılacak ürünlerin 
kalitesi ve standartlara uygunluğu Türkiye’nin “Elektrik Dağıtım Şebekesinin” kalitesini ve geleceğini 
doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle;

EPDK’nın denetimindeki “Elektrik Dağıtım Şirketlerinde” kullanılan ürünlerde “Kalitenin, Standartla-
rın ve Hizmetlerin” eşit, tam ve sürekli olabilmesi için, satın almalarda AB Direktiflerindeki kuralları 
kapsayan ve yine bu direktiflere de uygun olarak, ürün alımlarında TEDAŞ Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlanmış olan “YETERLİLİK ŞARTNAMESİ” uygulanmasının en rasyonel bir görüş olduğu 
kanaatinde bulunulmaktadır. Bunun için yukarıda da arz edildiği üzere; bu konuda yetkili kurum olan 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)”nın mevcut “Mevzuatlar”ında yeni düzenlemeler yapma-
sı da kaçınılmaz olan bir husus olarak ortada durmaktadır. Diğer taraftan, kaliteli ürün ve hizmet alımı 
için de ayrıca bu işletmelere yapılacak ödemelerde de iyileştirmelerin yapılması husus da göz ardı 
edilmemelidir.

 3 - Burada göz önünde tutulması gereken en önemli konulardan biri ise; yukarıda ifade edilen kalite  
standartlarda imal edilen ürünlerin dünyadaki pazar payı ve ihracat imkanları çok ileri seviyede arta-
cağı gibi, Elektromekanik sektöründe “Türkiye Markası” ürün/ürünler yapabilme imkanına kavuşa-
caktır. Bunun sonucunda da Türkiye’nin rol model yani bu sektörde marka ülke imkanı olacaktır.

SONUÇ : Burada yazılı olan konuların yetkili ve sorumlu kuruşlarca ele alınarak, tüm sanayi sektörle-
rinde “ONAYLI ÜRETİCİ (YETERLİLİK) ŞARTNAMELERİNİN” uygulanması suretiyle konunun daha 
da geliştirilerek ileriye taşınması kaçınılmaz bir husus olarak ortada durmaktadır. Böyle önemli bir 
konudaki yaklaşım; yalnızca Elektromekanik sanayi sektöründe değil diğer teknolojik ürün yapan 
sektörler tarafından da ele alınarak  uygulamaya konulmalıdır. Bu konu daha geniş kapsamlı şekilde 
bir “Devlet Politikası” başlangıcı olarak ele alınmalı ve tüm ilgili ve yetkililerin katılımı ile geliştirile-
rek kalıcı hale getirilmelidir. Diğer taraftan böyle bir konu; her boyutu ile sektörün sürekli takibinde 
olacaktır.
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“Akıllı Şehirler-Güvenli Tesisler” temasıyla gerçekleştirilecek olan ve ETMD’nin de destekçisi olduğu V. 
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin taslak programı yayınlandı. İzmir Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi’nin kapsamında yer alan III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, IX. Ulusal Aydınlatma Sem-
pozyumu ve IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ile birlikte düzenleniyor. Kongre, “Endüstri 4.0 
Çözüm ve Uygulamaları” başlığı altında özel bir etkinlik, “Yapılarda Elektrik Tesisatı” üst başlığı altında ise 
“Yapı Denetim” ve “SMM Hizmetleri” konularına ilişkin özel oturumlara ev sahipliği yapacak.

III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu (18-21 Ekim 2017)

Taslak programa göre; III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu kapsamında 18-21 Ekim 2017 tarihle-
rinde toplamda 13 oturumda toplamda 51 bildiri ve sunum gerçekleştirilecek. Uluslararası katılım sağla-
yanlarla birlikte toplamda 7 çağrılı konuşmacı, “akıllı şebekeler” ve “güneş enerjisi sistemleri”, “elektrik 
tesislerinde koruma, test ve bakım”,  konularına ilişkin yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin katılım-
cıları bilgilendirecek. Sempozyumda ayrıca “yıldırımdan korunma”, “patlayıcı ortamlardaki elektrik tesisle-
ri”, enerji planlaması ve dağıtımı, enerji kalitesi, talep faktörünün belirlenmesi, “alçak gerilim sistemlerinin 
tasarımı,” “hastane ve endüstriyel tesisler vb. alanlardaki enerji şebeke planlaması” gibi  konularına ilişkin 
bildiri oturumlarına yer verilecek. Enerji alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin irdeleneceği sempozyum, 
geleceğin “akıllı” şebekelerinin şekillenmesine bilimsel ve teknik katkı sağlayacak.

İzmir,
V. Elektrik Tesisat Ulusal
Kongre ve Sergisine
Hazırlanıyor
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IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu
(18-19 Ekim 2017)
Kongre kapsamında Aydınlatma Türk Milli Komitesi işbirliğiy-
le gerçekleştirilen IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nun 
taslak programına göre; 18 ve 19 Ekim 2017 tarihlerinde 7 
oturum düzenlenecek. Bu oturumlarda, 23 bildiri sunumun 
yanı sıra 4 proje sunumu da gerçekleştirilecek. Dialux EVO’ya 
ilişkin “Aydınlatma Projelerinin Akıllı ve Sayısal Yöntemle 
Tasarımı ve Yapımı” konulu özel bir sunuma da yer verilen 
sempozyumda, “Aydınlatmada Ölçme ve Değerlendir-
me” başlıklı özel bir oturum da düzenlenecek. Aydınlatma 
konusunda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere yer 
verilen sempozyum “Akıllı Şehirler ve Aydınlatma” temasıyla 
gerçekleştiriliyor. Sempozyumda “aydınlatma otomasyonu”, 
“akıllı aydınlatma”, “varlık algılama sensörleri” ve “iletişim 
protokolleri” gibi konulara ilişkin bildiri ve proje sunumları ger-
çekleştirilecek. Teorik bilgilerin yanında uygulama deneyimle-
rinin de aktarılacağı sempozyumda, sokak aydınlatmalarının 
iyileştirilmesi, kayıp ve kesintilerin akıllı sistemlerle engellen-
mesine ilişkin bildiriler yer alacak

IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu
(21 Ekim 2017)

Kongre kapsamında düzenlenen IV. Yapı Elektronik Sistem-
leri Sempozyumu’nda ise 4 oturumda 17 bildiri sunumu 
gerçekleştirilecek. EMO’nun Yapı Elektronik Sistemlerine 
ilişkin çalışmalarının yanı sıra mevzuat değişiklikleri de 
değerlendirilecek. Mevzuattan kaynaklanan ve uygulama 
ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin önerilerin yer alacağı 
bildirilerin yanı sıra, “akıllı binalara” ilişkin yeni teknolojilere ve 
uygulamalara ilişkin bildiriler de yer alacak.  “Yangın algılama 
ve uyarma sistemleri”, “bina işletim sistemleri” gibi konuların 
yanı sıra otoparklardaki “akıllı” havalandırma sistemleri gibi 
farklı konuların işleneceği sempozyumda, akıllı binalardaki 
veri merkezilerine ilişkin bildiriler de yer alacak. Teknolojik 
gelişmelerin ve yeni uygulamaların bir arada sunulacağı 
sempozyum, geleceğin “akıllı” binalarına ışık tutacak.

“Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” Özel Etkinlik
(20 Ekim 2017)
Kongre kapsamında düzenlenen özel etkinlikte gerçekleşti-
rilecek 3 farklı oturumda 16 çağrılı konuşmacı sunumlarını 
gerçekleştirilecek. Endüstri 4.0 kapsamında uygulama 
geliştiren uluslararası kurum, kuruluş ve firmaların temsilcile-
rinin yanı sıra, geliştirilen çözümlerin uygulamacısı kurum ve 
kuruluşlarının temsilcilerin de yer alacağı etkinlikte, teknolojik 
gelişmelerin gelecekte üretim modellerini ve yaşamı nasıl 
şekillendireceği irdelenecek. “Geleceğin fabrikaları ve yapay 
zeka”, “makinelerin dijitalleşmesi ve robotlar”, “nesnelerin 
interneti”, “makineler arası iletişim”, “enerji sektöründe 
dijitalleşme ve akıllı şebekeler”, “akıllı kent ve trafik uygula-
maları” gibi konuların yanı sıra Endüstri 4.0 uygulamalarının 
yaratacağı ekonomik ve sosyal değişim de irdelenecek. 
Etkinlik kapsamında geleceğin üretim yöntemleri ve dijital 
ekonomide emeğin ve mühendisin rolüne ilişkin sunumlar 
da gerçekleştirilecek.

“Yapılarda Elektrik Tesisatı” Özel Oturumları
(21 Ekim 2017)
Kongre kapsamında “Yapılarda Elektrik Tesisatı” üst 
bağlığı altında düzenlenen “Yapı Denetim” ve “Serbest 
Müşavir Mühendislik (SMM) Hizmetleri” konularındaki 
özel oturumlar ise 21 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek. 
“Yapı Denetim Süreci ve Elektrik Tesislerinin Denetim So-
runları” başlıklı oturumda yapı denetime ilişkin sorunlara 
çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenirken, “Elektrik Te-
sislerinin Proje ve Kabul Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar/
Çözüm Önerileri” oturumda, SMM hizmetlerini yürüten 
EMO üyelerinin karşılaştığı sorunlar irdelenecek. Etkinlikte 
“Yapı Elektrik, Elektronik Mühendisliği Hizmetlerinin Ge-
liştirilmesine Yönelik Öneriler” başlığı altında bir de forum 
gerçekleştirilecek. Forumla yapılarda elektrik tesisatlarına 
ilişkin hizmet üreten mühendislerin görüşleri alınarak, 
bu alana ilişkin mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesine 
katkı sağlanması hedefleniyor.

“Yapı Bilgi Modellemesi” Özel Oturumu 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin (ETMD) katkı-
larıyla düzenlenecek olan “Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)” 
başlıklı oturumunda ise yapıların üç boyutlu nesne tabanlı 
olarak tasarlanması ve disiplinler arasında koordinasyon 
sağlanmasına ilişkin yeni yaklaşımlar katılımcılara aktarıla-
cak. Bu oturumda Ümit Balaban “BIM’in Elektromekanik 
Taahhüt Sektöründe Uygulamaları”, Burak Daşdemir 
“Bütünleşik Tasarım” ve Ceyhun Hürcan “BIM’in Elekt-
riksel Konulardaki Çözümleri ve Çakışma Algısı” başlıklı 
sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirecek. 

58 Firma Yeni Teknolojileriyle Sergide Yer Alacak
Kongre ile eşzamanlı gerçekleştirilecek sergide, ulusal 
ve uluslararası ölçekli sektörel firmalar yeni teknoloji 
ve hizmetlerini tanıtacaklar. Elektrik, elektronik, enerji, 
otomasyon, aydınlatma alanında faaliyet gösteren 
profesyonellerinin katılacağı etkinlikte, bu alanda faaliyet 
gösteren 58 firma net 1650 metrekarelik stant alanında 
ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Alanda faaliyet gösteren 
firmalar ile mühendisler ve diğer profesyoneller arasın-
da iletişim olanağı yaratan sergide, kablo, şalter, devre 
kesici, elektrik pano, trafolar, otomasyon, yangın ve 
güvenlik ekipmanlarından, veri merkezi ve bina kontrol 
sistemlerine varıncaya kadar geniş bir ürün yelpazesi yer 
alacak. Sektörel yayın kuruluşları da standlarıyla sergide 
yer alacak. Yeni teknolojilerin yanı sıra tarihi niteliği olan 
ve kilometre taşı sayılabilecek cihazlar ve teknolojiler ise 
Elektrik Müzesi’nde sergilenecek. 

İzmir, V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve
  Sergisine Hazırlanıyor
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DX³, DPX³, DMX³
GEREKSINIMLERINIZI 
KARŞILAYAN EKSIKSIZ KORUMA

DX3 otomatik sigorta serisi, 125 A’e kadar 
akım seviyesi ve 50 kA’e kadar kesme kapasitesi ile 

tüm ihtiyaçlarınıza en güvenilir yanıtı veriyor. 
DX3 otomatik sigortalar, DPX3 kompakt şalterler ve 

DMX3 açık tip şalterler ile selektif çalışabilme özelliğiyle, 
tüm uygulamalarda size yüksek performans sunuyor. 

DX3DPX3DMX3
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Engin ÖZER 

Teknik Danışman / EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri

Metrolarda Kameralı
Güvenlik İçin Standartlar 
Son yıllarda terör faaliyeti, cinsel saldırı, gasp, şiddet vb. olaylarının hızla artması ile toplu taşıma gü-
venliğinde de kaygılar önemli ölçüde artmıştır. Bu tehdit her zaman vardı, ama günümüzde her zaman-
kinden daha önemli bir mesele haline gelmiştir. 

Kamera Sistemleri, iyi mühendislik ve doğru çözümle uygulandığında bu gibi eylemleri önlemeye yar-
dımcı olabilmektedir. Suç potansiyeli olan kişiler, kamera sistemlerinin varlığını öğrendikleri yerlerde bu 
faaliyetlerinden vazgeçmektedir. Bu bilinç, yolcuların güvenlerini arttıracaktır.

Metro istasyonunun ve trenin yolcuların girebileceği alanlarının %100’ü kameralar tarafından kayıt edil-
melidir. Ayrıca diğer güvenlik sistemleri ile entegre çalışabilmeli, herhangi bir risk anında tüm güvenlik 
sistemlerinin alarm senaryoları eş zamanlı devreye girmelidir.
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PPM Hesaplama;

PPM (Pixel per Meter) (1 metreye düşen piksel sayısı) hesaplanması ile nerelerde ne netlikte kameralar 
kullanılması gerektiği tespit edilebilir. Örneğin, 2MP bir kameranın yatay çözünürlüğü 1920x1080’dir. 
Yani ekranda görünen görüntüyü yatayda 1920 piksel ve dikeyde 1080 piksel ile göstermektedir. Ek-
randa görünen yatay genişlik metre ile ölçüldüğünde 192 metre gözüküyorsa 1920piksel/192metre=10 
piksel/metre=10PPMdir. Yani 1 metreye 10 piksel düşer. 

Değişik PPM değerlerindeki kazanımlar için örnek alınan tablo aşağıdadır.

Algılama; 25 PPM (piksel/metre) Ortamdaki aktivitelerin gözlemlenmesine imkân verir.

Genel İzleme; 66 PPM (piksel/metre) Öznenin şeklini, cinsiyetini, rengini, yaklaşık yüksekliğini bilme 
imkân verir.

Tanıma; 125 PPM (piksel/metre) Video analitik modülünden insan yüzü ve numara plakası otomatik 
algılanmasına imkân verir.

Tanımlama; 250 PPM (piksel/metre) Kişilerin göz rengini, dövmelerini, doğum lekelerini, vb. ayrıntılı 
tanımlama yapılmasına imkân verir.

Kameraların bakış açıları da PPM değerini etkiler. Kamera çok geniş bir açıya bakıyorsa PPM değeri 
düşer. Ama kamera dibindeki ölü nokta azalır. Aynı şekilde kamera dar bir açı ile bakıyorsa dibinde 
göremediği ölü bölge mesafesi artar. 

Kameranın yerden yüksekliği ölü bölge mesafesini etkiler. Kamera yükseğe monte edilirse ölü bölge 
artar, alçağa monte edilirse ölü bölge azalır. 

Özetle kamerayı mümkün olduğunca dar açı ile alçağa yerleştirmek PPM değerini iyi yönde etkiler. Ana-
lizler daha sağlıklı çalışır. Kameraların sabote edilmesine engel olacak en alçak noktaya asmak yüksek 
görüş kalitesi elde etmemize imkân verecektir. 

PPM değeri obje kameraya yaklaştıkça artacaktır. Bu nedenle objeler mutlaka kamera önünden ge-
çecekse adli amaçlı tanımların burada yapılması tercih edilebilir. Yani uzak bölgelerde sadece aktivite 
izleyip objenin kameranın önünden geçtiği anlarda adli kayıtlarının alınması ön görülebilir. Bu daha az 
sayıda kamera kullanımı imkânı sağlar.
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Kurulum Önerileri

• Öncelikler tüm giriş ve çıkışlarda yüksek çözünürlüklü kameralar kullanılmalıdır. Bu kameralar ile adli 
kayıtlar alınabilmelidir. Kişiler kapı tipi metal detektörlerinden ve/veya turnikelerden geçirilmelidir. Bu 
esnada her kişinin en az 250 PPM (Tanımlama) çözünürlükte kaydını alacak şekilde kameralar yerleşti-
rilmelidir. 

• Yürüme koridorları ve merdivenler gibi dar alanların tamamına en az 125 PPM (Tanıma) çözünürlükte 
kayıt alacak şekilde kameralar yerleştirilmelidir. Ortam aydınlatması iyi düzeyde olmalıdır.

• Asansör hollerine ve perona en az 125 PPM (Tanıma) çözünürlükte kayıt alacak şekilde kameralar 
yerleştirilmelidir.

• Özellikle para transferlerinin olduğu bilet alınan ofisler, kart dolum makinaları, telefon kulübeleri vb. en 
az 66 PPM (Genel İzleme) ile izlenmesine imkân verecek kameralar yerleştirilmelidir.

• Ofislerin ve teknik hacimlerin girişleri, merdiven boşlukları, şüpheli etkinlik olabilecek yerler mutlak 
suretle en az 66 PPM (Genel İzleme) ile izlenmesine imkân verecek kameralar yerleştirilmelidir.

• Karanlık ya da çok loş alanlar varsa mutlaka aydınlatılmalı ya da bu alanlarda IR Ledli kameralar 
kullanılmalıdır.

500 PPM

150 PPM

250 PPM

100 PPM

200 PPM

50 PPM

Engin ÖZER 
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• Tüm giriş ve çıkışlardan itibaren tüm yolcu hareket alanları ölü nokta kalmayacak şekilde izlenmelidir. 
Kameraların yerleşimleri mutlak suretle en az 66 PPM (Genel İzleme) ile izlenmesine imkân verecek 
şekilde yapılmalıdır.

• Tüm araçların içerisine kameralar yerleştirilmelidir. Bu kameralar en uzak noktasında en az 66 PPM 
(Genel İzleme) ile izlenmesine imkân verecek şekilde monte edilmelidir.

• Kritik noktalarda Panik Butonlar olmalı ve bu noktalara en az 125 PPM (Tanıma) çözünürlükte kayıt 
alacak şekilde kameralar yerleştirilmelidir. Alarm anında otomatik olarak ilgili kamera operatörün önüne 
gelmelidir.

• Tüm güvenlik personeli kilit alanları daha hızlı izleyebilmesi ve yönetebilmesi için akıllı telefon / tablet-
ler ile sisteme girebilmeli, alarm anlarında otomatik izleme vb. yapabilmelidir.

• Gerek tren içerisinde gerekse istasyon içerisinde bulunan kayıt cihazları korunaklı yerlerde olmalıdır. 
Kayıtlara herkes erişememelidir. Kayıtların yedeklenmesi sadece yüksek rütbeli personel tarafından 
yapılabilmelidir.

Metrolarda Kameralı
Güvenlik İçin Standartlar 



Bugünün dünyasında gittikçe azalan ve ciddi çevre sorunlarına neden olan fosil kaynaklara dayalı elektrik 
enerji üretimi elektrik enerji kalitesi üzerinde problemler oluşturacaktır. Bu problemlerin önüne geçilebil-
mesi için temeli yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) dayanan rüzgar, güneş, jeotermal, mikro hidrolik 
ve biyokütle enerjisi gibi hızla gelişmekte olan alanlara yoğunlaşmak ve bu alanlardan elektrik enerjisi 
üretmek gerekmektedir. Bu tip elektrik enerjisi üretimine dağıtık üretim (DÜ) ve bu tip enerji üretiminde 
kullanılan enerji kaynaklarına da dağıtık üretim kaynakları (DÜK) adı verilmektedir.

Tanım olarak DÜ genelde düşük veya orta gerilim seviyesinde, merkezi üretim sistemine nazaran daha 
küçük kapsamda enerji üreten ve bu üretimi mümkün olabildiğince son kullanıcıya yakın üretme pren-
sibine dayanan bir elektrik enerji üretim şeklidir. DÜ kapsam olarak tüketici merkezlerine yakın dağıtım 
şebekesine bağlı veya bağımsız çalışan üretim kaynaklarını içermektedir [1]. DÜ genel olarak dağıtım 
şebekelerine entegre edilen üretimi ifade etmekte olup, iletim seviyesinden bağlanan üretim birimlerini 
ifade etmemektedir [2]. Bu üretim sistemlerinin şebekeye bağlantısı, özellikle orta ve alçak gerilim sevi-
yelerinde güç sisteminin tasarım ve işletimini, ayrıca güç akışını, gerilim profilini ve kalitesini ve de güç 
kalitesini etkilemektedir.

Burak KARTALOĞLU / Elektrik Mühendisi
Murat KARTALOĞLU / Elektrik – Elektronik Mühendisi
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
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Dağıtık Üretimde Şebeke Entegrasyonu

Şebekeye entegre edilecek olan dağıtık üretim tesisleri tüm güç dağıtım sitemini ve tüketicileri etkileye-
cektir. Mevcut şebekeye DÜK’lerin eklenmesiyle tablo şu hali alacaktır:

Karmaşık bir yapıya bürünecek olan şebeke sisteminde dağıtık üretim tesislerinin uygun şekilde entegre 
edilmemesi durumunda çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu problemler aşağıda verilmiştir [3].

• Dağıtık üretim tesislerinin şebekeye bağlantısı uzun hatlar sonucunda olabilmektedir özellikle MW bo-
yutundaki üretimlerde bu uzun hatlarda uygun kesit tayini önem arz etmektedir. Uygun kesit seçilmemesi 
durumunda şebekeye bağlantı noktasında gerilim yükselmeleri yaşanabilmektedir. Bu durum reaktif güç 
üretimini sınırlandırarak şebekeden reaktif güç çekilmesine neden olabilmektedir.

• Güç sistemlerinde yer alan her bir elemanın nominal çalışma sınırları vardır. Herhangi bir noktadan 
sisteme bağlanacak DÜK’ler, bağlandıkları baraya kısa devre katkısı gerçekleştirirler. Bu katkı iyi hesap-
lanmazsa, üretim tesislerinin kısa devre katkısı ile ilgili baranın dizayn değeri aşılabilir.

• Mevcut şebeke yapısı tek yönlü enerji akışına göre dizayn edilmiş olabilir. Dağıtık üretim tesislerinin 
bağlandıkları bölgelerde bu yapı çift yönlü değişken güç akışı sistemlerine dönüşebilecek şekilde olma-
lıdır. Güç akışı değiştiğinde de hem reaktif güç kontrol yapısı farklılaşır hem de dağıtım sistemine ait 
koruma koordinasyonu değişir.

• Dağıtık üretim tesisleri özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan tesisleri kapsamaktadır. Bu 
tesislerde kullanılan güç elektroniği düzenleri (konvertör yapıları vb.) sistemde harmonik akımların yük-
selmesine ve fliker oluşumuna neden olabilir. Birçok gelişmiş teknolojide, harmonik ve fliker standartlar 
çerçevesinde sınırlanmış olmakla birlikte, bağlanılan noktadaki kısa devre gücüne ve güç iletimi mesafe-
sine bağlı olarak analiz edilmesi gerekmektedir.

• Dağıtım bölgesinin ana dağıtım bölgesinden ayrılması sonucunda dağıtık üretim kaynaklarının belirli 
bir dağıtım bölgesini beslemeye devam etmesi durumunda adalaşma oluşmaktadır. Dağıtım sisteminde 
oluşan bir kısa devre sonucu bu tür bir adalaşma oluşabilir. Adalaşma istenmeyen bir durumdur ve 
engellenmesi gereklidir. Çünkü bu durum tüketiciyi etkileyebilecek güç kalitesi ve can güvenliği prob-
lemlerine neden olabilmektedir. Ayrıca çok düşük sayıda kaynağa bağlı kalındığından, gerilim ve frekans 
kontrolü de zorlaşmaktadır.
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• Mevcut elektrik şebekesinde frekans belli bir  değere sabitlenmiş ve ilgili kurum tarafından belirli to-
lerans aralıklarında değişimine izin verilmiştir. Özellikle endüstriyel tesislerde ve meskenlerde kullanılan 
cihazların zarar görmemesi için frekans üzerindeki değişimler dar bir aralıkta olmalıdır. Dağıtılmış üretim 
bağlantısı frekansa da etki edecektir. Dağıtılmış üretim birimleri herhangi bir kontrol altında değillerdir. 
Güç değerleri ve sayıları arttıkça arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan frekans değişimlerine daha çok 
etki edeceklerdir.

DÜ entegrasyonlarında gerilim regülasyonu, gerilim flikeri, harmonik bozunum, adalaşma riski, işletme 
topraklama yapısının değişimi, kısa devre akımı seviyesinin artması, aşırı akım koruma koordinasyonu, 
reaktif güç kapasite sınırları, arıza esnasındaki/sonrasındaki davranışları, şebeke gerilim/frekans deği-
şimlerine verdikleri tepkiler ve güvenirlilik çok iyi değerlendirilmelidir. Bu etkiler sadece DÜ ünitesinin 
yapısına, kapasitesine bağlı olarak değil, bağlantı noktasına, generatörlerin dinamik karakteristiği, dağıtım 
sistemi değişkenleri/karakteristiği ve dağıtım şebekesine bağlı bulunan tüketiciler açısından da değer-
lendirilerek sistem bütününde incelenmelidir. Bu açıdan bakıldığında entegrasyon işlemi öncesinde bazı 
analizlerin yapılması sistemin sağlıklı çalışması için önem arz etmektedir. Bu analizleri şu şekilde sırala-
yabiliriz:

• Yük Akışı Analizi: yük akışı analizinin amacı, iki düğüm noktası arasındaki yük akışını hesaplamak ve 
sistemin durağan halde aşağıda belirtilen elektrik sistem parametrelerinin belirlenmesidir.

• Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruma Koordinasyon Analizi: Kısa devre analizi ile sistemde oluşabilecek 
dengeli ve dengeli olmayan arıza durumlarında oluşabilecek arıza akım değerlerinin hesaplanması yapıla-
bilmektedir.

• Dinamik Analiz: Normal işletme yapısında veya adalaşma söz konusu olduğu durumlarda frekans ve 
gerilim değişikleri de bu analizler ile incelenebilmektedir. Frekans ve gerilim kararlılığını kontrol edebil-
mek, düzeltici önlemleri sunabilmek için dinamik analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.

• Güç Kalitesi Analizleri: Güç kalitesi analizleri sonucunda üretim santralinin bağlı olduğu dağıtım şebe-
kesinde hangi düzeyde harmonik oluşturulduğu, bozunuma neden olduğu incelenir ve fliker şiddeti de 
hesaplanarak ilgili yönetmeliklerde bahsedilen sınır değerlerin aşılıp aşılmadığı kontrol edilmektedir.

Örnek Bir Senaryo Üzerinden Dağıtık Üretim Entegrasyonu ve Yük Akış Analizi Sonuçları

Bu kısımda sürekli enerji üretiminin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da dahil edildiği bir sis-
temde Newton – Raphson nümerik analiz metodu kullanılarak 24 saatlik yük akışı analizleri yapılmıştır. 
Bu analizlerden elde edilen verilerle sistemde bulunan baraların gün içi gerilim seviyesi ve güç faktör 
değişimleri belirlenmiştir.

Çalışma için yük akışı analizlerinde sıklıkla kullanılan test güç sistemlerinden biri olan IEEE 39 Baralı Test 
güç sistemi seçilmiştir. Bu test güç sistemi New England güç sisteminin büyük ölçüde azaltılmış bir 
modelini temsil etmektedir.

Çalışmada dağıtık kaynaklar sürekli ve süreksiz kaynaklar olmak üzere iki farklı tipte modellenmiştir. Sü-
rekli kaynakların, aktif ve reaktif güç değerlerinin 24 saat boyunca bir ortalama değer civarında nerede ise 
sabit kalabildiği varsayılmıştır. Örneğin barajların, termik santraller çıkış güçleri gibi. Süreksiz kaynaklar 
ise kaynak tipine (Rüzgar, güneş..vs) göre 24 saatlik aktif ve reaktif güç üretim profilleri 24 bileşenli 
aktif ve reaktif güç vektörleri ile temsil edilmiştir. Bu kaynakların aktif ve reaktif güç değerlerinin 24 saat 
boyunca değişkenlik gösterdiği varsayılmıştır. Benzer yaklaşımla, bara yükleri az değişken ve değişken 
güç talep profillerine uygun olarak iki farklı tipte modellenmiştir. Az değişken yükler, sanayi bölgeleri gibi, 
gece vardiyaları nedeni ile 24 saat boyunca yüksek salınım göstermeyen yük modelleri için kullanılmıştır. 
Değişken güç talebi profilleri ise hane tüketicileri gibi 24 saatlik zaman dilimi içinde ciddi salınımlar gös-
teren yük modelleri için kullanılmıştır. Değişken yükler 24 bileşenli aktif ve reaktif yük talep vektörleri ile 
tanımlanmıştır. Saatlik bazda günlük yük akış analizleri, günün her saati için ilgili kaynak ve yük değerleri 
önceden tanımlanmış vektörler kullanılarak, Newton-Raphson metodu kullanılmak sureti ile Matlab orta-
mında gerçekleştirilmiştir.
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Yük akış analizi için hesap akış diyagramı

• İlk Durum: YEK’lerin Bulunmadığı Durum için 24 saatlik yük akış analizi yapılmıştır. Bu senaryoda IEEE 
39 Baralı güç sistemine sürekli dağıtık üretim kaynakları ile sanayi ve mesken yükü olarak 2 farklı tüketim 
kaynakları yerleştirilmiştir.

• İkinci Durum: Bu durum için ilk durumdaki kurulan sisteme güneş ve rüzgar enerji kaynağı üretimleri 
yerleştirilmiştir.
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Yük akışı analizi sonuçları

Analizler sonucunda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan çeşitli seviyelerdeki dağıtık üretimin ba-
raların gerilim seviyesine büyük oranlarda etkisinin olmadığı görülmüştür. Hatta bu oranlar bazı baralarda 
çok küçük seviyelerde kalmıştır bunun nedeni enerji dengesinin sağlanmış olmasıdır. Enerji dengesi, 
kayıplar dahil olmak üzere sistemde tüketilen gücün, jeneratörlerden çekilen güce eşit olması halidir. 
Baraya eklenen dağıtık yenilenebilir kaynak, bu enerji dengesi nedeni ile sadece bu baraya diğer kaynak 
baralarından akan gücü azaltmıştır. Böylece, bara gerilimi seviyesinin korunabilmesi sağlanabilmiştir.

Güneş ve Rüzgar üretim profillerinin yükseldiği saatlerde bağlı olduğu baranın toplam aktif ve reaktif 
bara gücünü yüksek oranlarda etkilemesi bara güç faktöründe anlık değişimlerin oranını artırmıştır. Ye-
nilenebilir kaynakların tüketimin önemli bir kısmını karşıladığı durumlarda, kendi aktif ve reaktif güç ka-
rakteri nedeni ile bağlı olduğu baranın toplam aktif ve reaktif bara gücünü etkileyebilmekte ve bara güç 
faktöründe anlık değişimlere neden olabilmektedir. Süreksiz lokal kaynakların yüksek üretim sağladıkları 
zaman dilimlerinde güç faktör değişimini kompanze edecek tedbirlerin alınmış olması, bara güç faktörü 
kararlığının korunması için yeterli olacaktır. Bu amaçla, yenilenebilir lokal kaynakların, yüksek üretim ko-
şullarında reaktif güç üretimleri sınırlanarak güç faktör kararlığı korunabilir. Baraların güç faktörü kararlı-
ğının korunması için güç faktörü değişimine göre kompanzasyon yapılması gereklidir. Böyle durumlarda 
reaktif güç kompanzasyonu hem şebekeye hem de tüketiciye fayda sağlayacaktır [4].

Kaynakça

[1] Pepermanss G., Driesenb J., Haeseldonckx D., Belmans R., D’haeseleer W., “Distributed generation: 
definition, benefits and issues”, Energy Policy, 33, 787– 798, 2005.

[2] The Institution of Engineering an Technology, Distributed Generation, Erişim: 20.04.2017 http://
www.theiet.org/factfiles

[3] Çetinkaya H. B., Dumlu F., Possible Problems that may arise due to Grid Integration of Dispersed 
Generation and their Grid Integration Analyses.

[4] Kartaloğlu B. (2017)“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yük Akışına Etkilerinin Analizi ”. Lisans Bitirme 
Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 

Dağıtık Üretim Kaynaklarının
Şebekeye Entegrasyonu ve

Yük Akışına Etkileri 

48

ÜCRETSİZ KEŞİF 0212 210 2728

info@yilkomer.com

www.yilkomer.com

AC-DC Parafudr Çeşitleri
Zayıf Akım Koruma Çözümleri

Sınıfının En Üstünü
Tip 1+2+3 100 kA Koruma

Burak KARTALOĞLU / Elektrik Müh.
Murat KARTALOĞLU / Elektrik-Elektronik Müh.
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.



ÜCRETSİZ KEŞİF 0212 210 2728

info@yilkomer.com

www.yilkomer.com

AC-DC Parafudr Çeşitleri
Zayıf Akım Koruma Çözümleri

Sınıfının En Üstünü
Tip 1+2+3 100 kA Koruma



50

Otel yangınları ve otellerde yangın algılamanın önemi

Konuk ağırlama endüstrisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemli sektörlerden birisidir. 
Konuk ağırlama denildiğinde doğal olarak aklımıza oteller, moteller ve tatil köyleri gibi konaklama te-
sisleri gelmektedir. Sözü edilen endüstrinin başarısı, bu tesislerin (otel, motel, tatil köyü) konfor, sağlık 
ve güvenlik ölçütlerine doğrudan bağlıdır. Doğal olarak konuklar, barındıkları binaların konfor, sağlık ve 
güvenlik ölçütlerinin dünyanın her yerinde aynı standartta olmasını arzu etmektedirler. 

Otel, motel ve tatil köyleri binalarında olası yangınların en erken şekilde tespit edilmesi, gerekli uyarıla-
rın, kontrollerin ve müdahalenin yapılması konukların can güvenliği açısından olmazsa olmaz koşullar-
dan birisidir. 

Özcan UĞURLU

Mavili – İzmir Bölge Müdürü

Otellerde Yangın
Algılama Sistemleri
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Otel binalarının katlarında çok sayıda oda yer 
almaktadır. Otelin genel mekanlarında olası bir 
yangın oluşması durumunda konaklayanlar ya da 
çalışanlar tarafından bu durum erken fark edilebilir 
olmasına karşın, oda içlerinde yangın oluşması 
durumunda – oda boş ya da oda misafirleri uyku 
halinde iken – erken fark edilebilmesi mümkün 
değildir.  Odalarda çok sayıda yangın nedeni 
vardır. Örneğin; elektrikli aletlerin ısınması (Su 
ısıtıcısı, Tv, Saç kurutma makinası, Adaptörler 
v.b.), dikkatsiz tüketilen sigara ürünleri, mum gibi 
çok sayıda yangın nedenleri olarak gösterilebilir. 
Otelde konaklayan misafirler için özellikle yangının 
gece başlama durumu çok tehlikelidir. Dolayısıyla 
otel binalarında özellikle odalarda sürekli insanla-
rın bulunmadığı diğer kapalı mekanlarda yangının 
erken algılanması, gerekli uyarıların ve kontrollerin 
yapılması çok önemlidir.

Otellerde çıkan yangınlar iki kategoride değerlen-
dirilmektedir. Otelin mutfak, kazan dairesi, çöp 
işleme tesisi, bacalar, enerji odaları ile ortak alan-
larında oluşan yangınların otellerde oluşan yangın-
ların %49,8’ini oluşturduğu istatistiksel olarak 
ortaya konmaktadır. Bu yangınlar “sınırlandırılma-
sı kolay yangın” olarak nitelendirilmekte olup, kısa 
sürede ve küçük bir alanda kontrol altına alınmak-
tadır. Bu yangınlar sonucunda bir kısım maddi 
hasarların oluştuğu, can kaybının oluşmadığı, ufak 
yaralanma ve zehirlenmelerin oluşabildiği göz-
lenmektedir. Bunun yanında Misafir Odalarında, 
depolarda, çalışanların olmadığı odalarda oluşan 
yangınların %50,2’sini oluşturduğu istatistiksel 
olarak ortaya konmaktadır. Bu yangınlar “sınırlan-
dırılması güç yangın” olarak nitelendirilmektedir. 
Bu yangınlar yaralanma, can kaybı, büyük maddi 
hasarlar gibi istenmeyen sonuçları doğurabilmek-
tedir. 

Otellerde yangın önlemleri standardı

Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulmuş ve 
ülkemizde de kabul edilmiş ve uygulanmakta olan 
86/666/EEC (Otel, motel ve tatil köylerinin yangın 
önlemleri yönergesi) yönergesi ile otel motel ve 
tatil köyü binalarında yangın riskini en aza indirge-
mek ve olası yangın durumlarında insanların can 
güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması belirlen-
miştir. İlgili yönergeye göre; “konaklama amaçlı 
tasarlanmış olan binanın tüm hacimleri (yatak 
odaları, koridorları, ortak mekanları, yardımcı te-
sisler, eğitim ve spor amaçlı salonlar v.b.) duman 
algılayıcıları ile donatılmalıdır.

Otellerde çıkan yangınlar iki kategoride değerlen-
dirilmektedir. Otelin mutfak, kazan dairesi, çöp 
işleme tesisi, bacalar, enerji odaları ile ortak alan-
larında oluşan yangınların otellerde oluşan yangın-
ların %49,8’ini oluşturduğu istatistiksel olarak 
ortaya konmaktadır. Bu yangınlar “sınırlandırılma-

sı kolay yangın” olarak nitelendirilmekte olup, kısa 
sürede ve küçük bir alanda kontrol altına alınmak-
tadır. Bu yangınlar sonucunda bir kısım maddi 
hasarların oluştuğu, can kaybının oluşmadığı, ufak 
yaralanma ve zehirlenmelerin oluşabildiği göz-
lenmektedir. Bunun yanında Misafir Odalarında, 
depolarda, çalışanların olmadığı odalarda oluşan 
yangınların %50,2’sini oluşturduğu istatistiksel 
olarak ortaya konmaktadır. Bu yangınlar “sınırlan-
dırılması güç yangın” olarak nitelendirilmektedir. 
Bu yangınlar yaralanma, can kaybı, büyük maddi 
hasarlar gibi istenmeyen sonuçları doğurabilmek-
tedir. 

Otellerde yangın önlemleri standardı

Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulmuş ve 
ülkemizde de kabul edilmiş ve uygulanmakta olan 
86/666/EEC (Otel, motel ve tatil köylerinin yangın 
önlemleri yönergesi) yönergesi ile otel motel ve 
tatil köyü binalarında yangın riskini en aza indirge-
mek ve olası yangın durumlarında insanların can 
güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması belirlen-
miştir. İlgili yönergeye göre; “konaklama amaçlı 
tasarlanmış olan binanın tüm hacimleri (yatak 
odaları, koridorları, ortak mekanları, yardımcı te-
sisler, eğitim ve spor amaçlı salonlar v.b.) duman 
algılayıcıları ile donatılmalıdır.

Yangın algılama ve uyarma sistemi, binada tesis 
edilen yangın söndürme sisteminin, akış anahtar-
ları, hat kesme vanaları, tüm denetim noktalarını 
izleyebilir özellikte olmalıdır. Yangın alarm sistemi 
tesisin her yerinde yeterli ölçüde sesli ve ışıklı uya-
rıyı verecek düzeneklere sahip olmalıdır. Sistem 
gece veya müdahale ekiplerinin olmadığı zaman-
larda mesaj gönderme (SMS, E-posta) özelliğine 
sahip olmalıdır. Sistem güvenilir bir telefon ya da 
diğer iletişim araçları üzerinden (TCP-IP, GPRS) 
üzerinden yerel acil müdahale ekiplerine mesaj 
iletebilir özellikte olmalıdır. 

Yangın algılaması santral tarafından belirlendikten 
sonra, tahliye amaçlı sesli ve ışıklı uyarıların veril-
mesi birkaç dakika geciktirilebilir. Gerekli müdaha-
le ekipleri yangın mesajını santralde görür görmez 
alarm gelen adrese giderler, yangının duman, alev 
etkisini teyit ederler ve ardından tahliye uyarıları 
yapılır. Bu sayede asılsız alarmlarda tüm konuklar 
rahatsız edilmemiş olur. 



Ülkemizde geçerli olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile bu yönetmeliğin atıfta 
bulunduğu TS CEN/TS 54-14 Standardına göre otellerde yangın algılama ve alarm sistemleri projelendi-
rilir, uygulanır ve işletilir.

Otel odalarında yangın algılaması, acil durum çağrısı ve sesli / ışıklı uyarı ile acil durum uyarısı 
için kullanılan yöntemler      

Yanma sonucu duman, sıcaklık ve alev gibi temel etkiler oluşur. Yangın algılaması için kullanılan dedek-
törlerde bu etkilerden birini ya da birkaçını birlikte algılayan özelliklerde üretilmektedir. 

Yanıcı ve parlayıcı gazlar ile ilgili mutfak, diğer pişirme alanları, kazan dairesi ve depolama alanlarında 
gaz algılaması yapıldığında, gaz sağlayan noktalarda ve ya merkezi olarak otomatik olarak gaz kesme 
işlemi yapılmalıdır. Kapalı otoparklarda zehirleyici gaz (CO) seviyesi arttığında havalandırma sistemine 
gerekli komutlar verilerek gerekli otomasyon sağlanmalıdır. Yangın anında kat koridorlarında duman 
akışını yavaşlatan kapılar olmalıdır. Normalde manyetik kapı tutucular ile arkasına dayalı durumda olan 
bu kapılar, yangın durumunda, yangın alarm sistemi tarafından kontrol edilerek, serbest bırakılmalı ve 
kapalı hale gelmelidir. 

Tüm kapalı kaçış merdiven boşlukları ve asansör kuyuları yangın durumunda basınçlandırma sistemi 
ile donatılmalıdır, yangın durumunda yangın alarm sisteminin kontrolünde basınçlandırma sistemleri 
çalışır hale gelmelidir. Binada konfor havalandırması ve duman atım (egzoz) havalandırması kontrolleri 
yangın alarm sistemi tarafından yapılmalıdır. Tüm asansörler yangın durumunda, yangın alarm sistemi 
tarafından acil çıkış katına yönlendirilmelidir” denilmektedir. 

Oluşan yangınlarda, mahalde bulunan yanıcı maddelerin özelliklerine bağlı olarak yangının etkilerinin 
oluşum sırası değişkenlik gösterebilir. Örneğin; odun ya da pamuk yangınında için için yanma olaca-
ğından öncelikle duman oluşur, ısı artar ve en son alevlenme oluşurken, yanıcı bir sıvının yangınında 
öncelikle ısı artışı ve alev oluştuktan sonra duman oluşumu gözlenir. Dolayısıyla ortamda olası bir 
yangında yanabilecek maddelerin cinsleri ve yangın durumunda ortaya çıkaracakları etkilerinin önceden 
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra tavan yüksekliği, havalandırma sisteminin etkileri, mahal-
lerin ortam şartları ve yanlış alarm ihtimali gibi unsurları da göz önünde bulundurarak detektör tipine 
karar verilmelidir. 
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Otel odalarında, nem ve tozun olmadığı genel mekanlarda optik duman detektörlerinin kullanılması uy-
gundur. Otel odalarında banyo/wc bölümünün çıkış holü genelde su buharına maruz kalabilmektedir, bu 
sebeple bu bölümde detektör kullanılması halinde asılsız alarmlar oluşabilir. Bu anlamda odalar duman 
detektörlerinin yatak bölümünün üstüne gelecek şekilde konumlandırılması idealdir. 

Duman dedektörü ile yangın algılaması yapmanın elverişli olmadığı, toz, buhar, duman partikülleri gibi 
duman algılayıcılarının yanlış alarm verme riski olan mekanlarda (mutfak, otopark, çamaşırhane, ütü 
odası, tozlu işletmeler v.b.)ve ani sıcaklık artışının olma ihtimali olan mekanlarda ise sıcaklık detektörle-
rinin kullanımı uygundur.

Ortamda oluşacak bir yangında yanma ihtimali olan materyallerin çeşitlilik gösterdiği ve yanma sonucu 
bu materyallere bağlı olarak duman ve sıcaklık etkisinin sıralamasının değişkenlik gösterme olasılığı 
olan yerlerde multisensör detektörlerin kullanımı uygun olur. 

Yangın algılama ve uyarma sistemlerinde kullanılacak alarm ses seviyesi EN 60849 standardında belir-
lenmiş olup, alarm verilen binanın her noktasında en az 65 dB(A) seviyesinde olması istenir. TS CEN/
TS 54-14 Standardının ilgili bölümlerinde uyuyan insanların uyandırılması için yatak başında 75 dB(A) 
ses seviyesinin olması istenir. Yangın algılama ve alarm sistemlerinde, sesli alarm vermek amacıyla 
kullanılan sirenler 1 metredeki ölçülmüş ses değerleri üzerinden anılırlar. Genelde 100 dB(A) ile 126 
dB(A) aralığında değişik seviyelerde üretilmektedirler. Sirene olan mesafe iki kat arttığında ses seviyesi 
logaritmik olarak 6 dB(A) azalır.

Otel odalarının olduğu bir koridorda siren yerleşimi ile ilgili bir örneği ele alacak olursak; yatak başında 
75 dB(A) ses seviyesinin olması istenmektedir. Otel odalarının kapılarında ortalama 20 dB(A)’lık bir 
kayıp olduğu ön görülmektedir. Bu anlamda oda kapısının koridora bakan yüzünde 95 dB(A)’lık bir ses 
seviyesi yaratılması gerekmektedir. Otel koridorlarında 100 dB(A)’lık sirenler kullanıldığında bu durum-
da sirenlerin oda kapılarına olan mesafesi 2 metreyi geçmemelidir, 106 dB(A) ses seviyesinde sirenler 
kullanıldığında ise sirenlerin oda kapılarına olan mesafesi 4 metreyi geçmemelidir sonucu çıkmaktadır. 
Bu anlamda otel odalarında soketaltı siren veya soketaltı flaşörlü sirenler tercih sebebi olmaktadır.

Otel binalarında yangın ihbar butonlarına erişim mesafeleri ve konumlarının belirlenmesi

TS CEN/TS 54-14 Standardının yangın ihbar butonları ile ilgili 6.4.5, 6.5.4 ve A.6.4.4 maddeleri ile yine 
BS 5839-1:2013 Standardının yangın ihbar butonları ile ilgili kısımlarını incelediğimizde;

• Yangın ihbar amaçlı butonlar TS EN 54-11 standardına uygun özellikte olmalıdır.

• Yangın ihbar butonları diğer amaçlar için kullanılan butonlardan ayırt edilir özellikte olmalıdır.

• Alarm butonları kaçış yolları üzerine, kaçış merdivenlerinin açılan bütün kapılarına (iç ve dış) ve açık 
havaya açılan bütün çıkışlara konulmalıdır. Özel tehlike arz eden yerlerin yakınına da konulabilir. Alarm 
butonlarının yer seçiminde özürlü insanların hareket etmesi beklenen yerlere özel dikkat sarf edilmesi 
gerekebilir. Alarm butonları açıkça görülebilmeli, tanınabilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

• Alarm butonları binanın her hangi bir noktasındaki bir insanın bu butonlara ulaşmak için 30 m’den 
fazla yol gitmesini gerektirmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Kullanıcıların hareket özürlü olması 
beklenen tesislerde bu mesafe daha da azaltılmalıdır. Özel yangın tehlikelerinin yakınına alarm butonları 
yerleştirilmelidir (Mutfak, kazan dairesi, yangın tehlikesi öncelikli diğer yerler).

Otellerde Yangın Algılama Sistemleri
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• Genel olarak alarm butonları döşeme seviyesinden 1,2 m ila 1,6 m yükseğe takılmalıdır.

• Mimarı, mekanik ve elektrik bölgelendirmelere bağlı olarak her bölge geçişinde yangın ihbar butonu 
olmalıdır ki; yangın senaryosuna bağlı işlemler doğru olarak yönetilebilsin (Bu konuda ilerleyen haftalar-
da ayrıca bilgilendirme yapılacaktır).

• Okul, çocuk yuvası ve hastane gibi binalarda yangın ihbar butonlarının çarpa sonucu asılsız ihbarlar 
üretmemesi için koruyucu kapak tesis edilmelidir. 

• BS 5839-1 Standardına göre yangın ihbar butonlarının yerleşimde aşağıdaki önermeler yapılmıştır. 
Buna göre; doğrudan dışarıya açılan kapıların olduğu bir butona erişim mesafesi en fazla 45 m olabilir. 
Katlarda her hangi bir noktadan her hangi bir butona erişim mesafesi en fazla 30 m olabilir. Binada 
özürlü insanların yaşaması söz konusu ise bir butona erişim mesafesi en fazla 25 m olabilirken (montaj 
yüksekliği de bu durumda kolay erişim için 1,2 m olmalıdır), yüksek tehlikeli yerlerde (mutfak, kazan 
dairesi, patlayıcı maddelerin bulunduğu alanlar v.b.) bir butona erişim mesafesi en fazla 16 metre olma-
lıdır.

• Yangın ihbar butonlarının bulunacağı ortamın koşulların toz ve nem gibi etkenler söz konusu ise, 
açık alanlarda (depolama alanları iskeleler v.b.) kullanılması söz konusu ise bu durumda hava şartlarına 
dayanıklı yangın ihbar butonları tesis edilmelidir. 

Otel binalarında yangın alarm sistemi ile diğer sistemlerin entegrasyonu

Yangın algılama ve alarm sistemi, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 82. Madde-
sinde yer alan acil durum kontrol fonksiyonlarını ve TS CEN/TS 54-14 Standardının 13. ve 14.2 Madde-
lerinde yer alan diğer yangından korunma sistemlerinin çalıştırılması esaslarını yerine getirecek özellikte 
projelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre otellerde tesis edilecek yangın algılama ve alarm sistemi, 
aynı binada tesis edilecek ve yangın anında aşağıda belirtilen diğer sistemlerle belirtilen uyum koşulları-
nı kendi bütünselliği içerisindeki donanım ve yazılım birimleri ile gerçekleştirecek yapıda olmalıdır.

Yangın algılama sistemi, otelde bulunan diğer sistemlerle izleme ve kontrol modülleri aracılığıyla enteg-
re edilmelidir. Yangın ve hata durumlarında modüller ile diğer sistemler izlenebilir ve kontrol edilebilir. 
Buna göre yangın durumunda yangın senaryosu kapsamında aşağıdaki işlemler yangın algılama sistemi 
modülleri tarafından gerçekleştirilebilir: 

- Asansörlerin kontrolü

- Asansör kuyuları ve yangın merdiven boşlukları basınçlandırma sistemlerinin kontrolü

- Konfor havalandırma sisteminin ve duman egzost sisteminin kontrolü

- Yangın bölme kapıları elektromanyetik tutucularının kontrolü

- Acil durum anons sisteminin kontrolü

- Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin kontrolü
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- Sulu söndürme sistemlerinin kontrolü

- Yangın söndürme sistemlerinin kontrolü

- Patlayıcı gaz dağıtım sistemlerinin kontrolü

- Elektrik dağıtım sistemlerinin kontrolü

Otel binalarında yangın alarm sistemlerinin grafiksel olarak izlenmesi ve yönetimi

Otel gibi kompleks yapılarda gerçek bir yangının alarm bilgileri ve sonrasındaki kontrol ve izleme ekip-
manlarının durumlarının yangın alarm santralinden izlenmesi ve kontrolü son derece güçtür. Bir veya iki 
monitörden alarmların ve aktivasyonların grafiksel olarak izlenmesi, aynı zamanda gerekli kontrollerin 
yapılması kolaylık sağlamaktadır. Akıllı adresli yangın alarm santrallerinin adres bazına kadar grafiksel 
olarak izlenebilmesi ve kontrolü için uzaktan grafiksel izleme ve kontrol yazılımına ihtiyaç vardır.

Uzaktan grafiksel izleme ve kontrol yazılımının IP kamera sistemiyle yazılımsal olarak entegre olabilmesi 
yetkili kişilerin olay mahalini anında görebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Genellikle ONVIF haberleşme protokolüyle çalışan IP kamera sistemi ile grafiksek izleme ve kontrol 
yazılımı entegre olduğu takdirde bir noktadan gelen yangın alarmının ardından alarmın geldiği cihaza en 
yakın kameranın görüntüsü yazılım üzerinde açılır. Böylece görevli kişi o mahalde gerçekten bir yangın 
olup olmadığını mahale gitmeden kolaylıkla öğrenebilir.
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Otellerde Yangın
Algılama Sistemleri

Ayrıca yazılım ile yangın ve hata durumları anlık veya belirlenen periyodlarda ilgili e-mail adreslerine 
veya kayıtlı GSM numaralarına otomatik olarak gönderebilmelidir. Böylece ilgili kişiler yangın ve hata 
durumlarından panelin başında olmasına gerek kalmaksızın haberdar olabilir.

Bunun yanı sıra grafiksel izleme ve kontrol yazılımı yangın esnasında otellerde bulunan IP televizyon 
ekranlarında yangın durumunu bildiren pop-up görüntü tetiklemesini yapabilmelidir. Yangın anında 
oteldeki IP televizyonlarda kaçış yollarını bildiren, yangın durumunu belirten görseller oteldeki misafirle-
rin kolaylıkla binayı tahliye edebilmesini sağlayacaktır.

Ayrıca grafiksel izleme ve kontrol yazılımının Android telefonlar üzerinden görüntülenebilmesi gerekir. 
Oteldeki teknik personelin bilgisayar başında olmadığı durumlarda bile yangın algılama sistemini izle-
mesine ve gerektiğinde kontrol edebilmesine imkân verecektir.

Son olarak grafiksel izleme ve kontrol yazılımı ile kirlilik denetimi yapılabilmelidir. Sisteme bağlı optik 
duman dedektörlerinin kirlilik seviyesi günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak yazılım üzerinden rapor-
lanabilmelidir. Böylece aşırı kirlenmeden dolayı dedektörlerin asılsız alarm verme durumu engellenmiş 
olur. Bunun yanı sıra, EN 54-14 standardı ve Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinde de zorun-
lu kılınan periyodik bakımlar esnasında kirli cihazların listesi yazılım üzerinden alınacak kirlilik raporu ile 
kolaylıkla hazırlanabilir.

Sonuç olarak, nüfus yoğunluğunu yüksek olduğu komplike sistemlerin bulunduğu otellerde yangın algı-
lama sistemlerinin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun bir şekilde projelendirilmesi, uygun ürünlerin 
seçilmesi ve yangın senaryolarının binaların ve diğer sistemlerin yapısına göre oluşturulması gerek-
mektedir. İşletmeden sorumlu kişilerin sistemin kullanımına hakim olması ve düzenli bakımların uzman 
teknik personelce yapılması da oldukça önemlidir.
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Alçak Gerilim
Parafudrlarında
Safetec Teknolojisi
Günümüzde yıldırımdan korunma sistemleri deyince aklımıza maa-
lesef tek gelen konu Paratoner Sistemleri. Üstelik ülkemizde henüz 
standardı bulunmuyor. Dış yıldırımlık sistemleri yapıları fiziksel 
yönden korurken alçak gerilim parafudr (İç Yıldırımlık) sistemleri 
ise elektriksel sistem ve ekipmanları koruma altına almaktadır. Ani 
Aşırı Gerilim Koruyucu ürünler temel olarak AC, DC ve Data hatlarını 
koruma altına almaktadır. Yıldırım darbesinin yanında şebeke dar-
beleri, ani gerilim düşümü ve yükselmesi, harmonikler, anahtarlama 
(switching) darbeleri de tüm sistemlerimize zarar vermektedir. Bu 
nedenle iç yıldırımlık (surge arrester) sistemleri kademeli olarak tüm 
tesisimizde kullanılmalıdır.

Dış Yıldırımlık sistemimize düşen bir yıldırım darbesi 25 nanosaniye 
içerisinde tesisimize yönelmektedir ve direnç farklılıklarından dolayı 
darbe yapımız enerji ve data hatları üzerinde ilerlemektedir. 100 kilo-
amperlik bir yıldırım darbesi tesisimizde hiçbir sistemi ayakta bırak-
mayabilir. Bu nedenle AG Parafudr ürünlerini kullanmak zorundayız. 
Temel olarak 6  kategoride sıralanan iç yıldırımlık sistemleri B sınıfı, 
B+C sınıfı, D sınıfı, C+D sınıfı, B+C+D sınıfı, C sınıfı şeklinde temel 
gruplara ayrılırlar.  Ani Aşırı Gerilim Koruma ürünleri ve Yıldırım Ko-
ruma Kofreleri sistemin sürekli gerilimi, üzerinden geçen akım çeşiti, 
faz sayısı, toprak yapısı ve kurulacak tesisin risk analizi sonucuna 
göre konusunda uzman mühendisler tarafından tesise uygun olarak 
seçilirler. AG Parafudr sistemlerinde ürün teknolojilerine göre de bir 
seçim söz konusudur. 

Safetec AG Parafudr

Patentli Safetec teknolojisi aşağıdaki görselden çok daha iyi anlaya-
bilirsiniz. Gaz deşarj tüpü, akım sınırlayıcı ve MOV’u görebilirsiniz. 
Darbe geldiğinde önce GDT tarafından sönümlenir. Akım sınırlayıcı 

güçlü darbelerde MOV’un zarar görmesini engeller. Böylece 
parafudr çok daha uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışır.

AG Parafudr sistemlerinde yarı iletken teknolojisine paralel 
olarak gas deşarj tüpü teknolojisi büyük önem taşır. En doğru 
sistemler ise bu 2 sistemin ortak çalışması ve yıldırım darbesi-
nin ısı etkisinden devre elemanlarının yanmamasıdır. 
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Raycap grubunun dev firması ISKRA Safetec ürünleri ile parafudr teknolo-
jisine yeni bir soluk getirdi. TC devresi ile yıldırım darbesinin 28 000 Cel-
ciusa ulaşan sıcaklık etkisini ortada kaldırdıktan sonra varistörleri koruyan 
ve adeta bir AirbAG etkisi sunan GDT teknolojisini sistemin ilk karşılayan 
elemanı olarak yerleştirdi ve 25ns den daha az sürede tepki veren varis-
törleri koruma altına aldı. Bu korumanın ardından yer alan 2.hatta GDT ve 
Varistör farklı 2 devre gibi çalışıp yıldırım ve şebeke darbe karakteristik-
lerini ayrı ayrı algılayan Safetec teknolojisinin de temelini oluşturan devre 
yapısı ortaya çıktı. 

Özellikle Safetec teknolojisinin PROBLOC serisi ile fabrikalar, enerji üretim 
santralleri, güneş enerjisi projeleri, hastaneler ve yanıcı patlayıcı tesisler 
uzun süreli korumanın güvenini yaşamaktadır.

Raycap AG Parafudr

AG Parafudr (İç Yıldırımlık) Ürünlerinde montaj son derece önemlidir. B 
ve C sınıfı ani aşırı gerilim koruyucu ürünler sisteme paralel bağlanırken 
D sınıfı AG Parafudrlar sisteme seri olarak bağlanabilmektedir. B sınıfı iç 
yıldırımlık ürünleri 16 mm2 kesitli kablo ile, C sınıfı iç yıldırımlık ürünleri 
6 mm2 kesitli kablo ile, D sınıfı AG Parafudrlar ise 1,5 mm2 kesitli kablo 
ile bağlanmalıdır. IEC 62305 Standartı kapsamında kullanımı zorunlu olan 
koruma kofreleri genellikle pano tipi yıldırım  koruyucular olarak adlandı-
rılmaktadır fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi iç yıldırımlık ürünleri sadece 
yıldırıma karşı değil diğer tüm ani aşırı gerilimlere karşı koruma sağlamak-
tadır.

Elektriksel sistemlerin yıldırımdan korunmasını sağlayan Surge Arrester 
ürünleri sistem ve tesis yapısına göre farklılık göstermekte ve yapılacak 
yıldırımdan korunma keşfi ile doğru ürünler seçilmelidir. İç Yıldırımlık 
ürünleri ile temel olarak aşağıdaki çözümler oluşturulmaktadır ve bu 
çözümler çok fazla çeşitlendirilebilmektedir.
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Arıza Sonrası
Enerjilendirme ve
Otomatik Kapama
Bir arızanın giderilmesinden sonra hattın tekrar enerjilenmesi için bir otomatik tekrar kapama 
düzeni kullanmak, hattın başarılı bir şekilde yeniden enerjilenmesine izin verir. Bu yazımızda 
arıza sonrası yeniden enerjileme ve otomatik kapama düzenleri ile ilgili bilgileri paylaşacağız.

Havai hatlardaki arızalar üçe ayrılır: geçici, yarı kalıcı ve kalıcı. Herhangi bir havai hat şebeke-
sinde meydana gelen arızaların %80-90’ı geçici niteliktedir. Arızaların kalan %10 - %20’si yarı 
kalıcı veya kalıcıdır. Geçici arızalar yaygın olarak yabancı nesnelerle yıldırım ve geçici temastan 
kaynaklanır. Bir veya daha fazla devre kesicinin derhal açılması arızayı giderir. Arızaya mütea-
kip hattın yeniden enerjilendirilmesi genellikle başarılıdır.

Bir arızadan sonra hattın yeniden enerjilenmesi için YG sistemlerinde otomatik kapama düzen-
leri

Hatta düşen küçük bir ağaç dalının yarı kalıcı bir arıza oluşturması mümkündür. Arızanın nede-
ni ile devrenin derhal kesilerek ortadan kaldırılmaması sonucu yangın çıkarması mümkündür. 
Özellikle yüksek gerilim hattı geçen ormanlık alanlarda olası bir durumdur.

Kırılmış iletkenler gibi yeryüzü kablo arızaları gibi kalıcı arızalar, enerji verilmeden önce yerleş-
tirilmeli ve onarılmalıdır. 

Bir arızanın giderilmesinden sonra hattın tekrar enerjilenmesi için bir otomatik tekrar kapama 
düzeni kullanmak, hattın başarılı bir şekilde yeniden enerjilenmesine izin verir. Arıza arkının 
tekrar kapanmadan önce enerjisini kesmesi için açma sonrasında yeterli süreye izin verilme-
lidir, aksi takdirde ark tekrar vuracaktır. Bu planlar enerjinin sürekliliğinde önemli bir iyileşme 
sağlar.

Özellikle EHV sistemleri için bir diğer yararı, sistem kararlılığının ve eşzamanlılığın korunması-
dır.

Otomatik Tekrar Kapama Örnek Düzenleri

Birkaç standart trafo merkezi konfigürasyonu için ortak kullanımdaki otomatik tekrar kapama 
tesisleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

1) Çift Baralı Sistem Düzeni

Tipik bir çift baralı sistem Şekil 1’de gösterilmektedir. Sisteme getirilen altı EHV iletim hattı-
nın her biri, CB1’den CB6’ya kadar olan bir devre kesicinin kontrolündedir ve her iletim hattı, 
manuel olarak çalıştırılan yalıtıcılarla ana veya yedek baralara bağlanabilir.
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Şekil 1: Çift Baralı Sistem Düzeni

Bara izolatörleri, arıza durumunda çoklu bara 
bölümlerinin izole edilmesini sağlar ve bara kuplaj 
kesicisi BC, ana ve yedek barların birbirine bağlan-
masını sağlar.

1.1 Temel Düzen - İzolasyon Transformatörleri 
Çıkarılmıştır

Her hat devre kesicisinde, hat arızası durumunda 
uygun devre kesicileri tekrar kapatan bir otoma-
tik geri alma rölesi bulunur. Hat 1’deki bir arıza 
için, CB1’in açılması ve hattın uzak ucundaki ilgili 
CB’nin açılması gerekecektir.

Hem bara koruması hem de bir VT Buchholz rö-
lesinin çalışması, otomatik tekrar kapama sırasını 
engellemek için düzenlenmiştir. Hat 1’de kesintisiz 
bir arıza olması durumunda, hat devre kesicileri 
tekrar kapatıldıktan sonra bir kez daha arıza olursa 
açılır ve kilitlenir (bkz. EKLER “CB Kilitlemesi”)

1.2 İzolasyon Transformatörleriyle Düzen

Şekil 1’de gösterildiği gibi bazı yardımcı program-
lar, T1 ve T2 transformatörlerinin Hat 1 ve Hat 
2’den indirildiği temel düzeninin bir varyasyonunu 
kullanırlar. Bu, gereken devre kesici sayısının bir 
miktar ekonomisini sağlar. Karşılık gelen transfor-
matör devreleri 1 ve 2 sırasıyla Hat 1 ve Hat 2’den 
çıkarılmıştır. Trafo ikilileri, CB1A ve CB2A devre 
kesicileriyle ayrı bir YG barasına bağlanır.

Otomatik tekrar kapama tesisleri, kullanıldıkları 
yerde izolasyon transformatörleri devrelerini 
kapsayacak şekilde genişletilebilir. Hat 1’deki arıza 
durumunda...

Örneğin, Hat 1’deki bir arıza, devre kesiciler CB1, 
CB1A ve uzak hat devre kesicisinin açmasına 
neden olur. Hat 1, ya CB1’in otomatik tekrar ka-
panmasıyla ya da uzaktaki devre kesici tarafından 
yeniden enerjilendiğinde, hangisi daha önce tekrar 
kapatılacaksa, T1 transformatörüne de enerji 
verilir.

CB1A, ikincil VT tarafından izlendiği gibi, transfor-
matörün sekonder gerilimi görünene kadar tekrar 
kapanmaz. Ardından, kısa süreli bir gecikmeden 
sonra, gerekirse bir senkronizasyon kontrolü 

ile, YG baralarına tekrar girer. T1 Transformatö-
rü’ndeki arıza durumunda...

T1 Transformatörü’nde bir arıza olması durumun-
da, yerel ve uzak hat devre kesiciler ve CB1A kesi-
cisi arızayı izole etmek için açılır. Motorlu transfor-
matör yalıtıcı IT1’in otomatik olarak açılması bunu 
takip eder. Hat devre kesiciler normal şekilde 
tekrar kapanır ve devre kesici CB1A kilitlenir. Bu 
düzenin bir eksikliği ...

Bu düzenin bir eksikliği, sağlam T1 transforma-
törünün sistemden izole edilmesiyle sonuçlan-
masıdır. Ayrıca, izolatör L1, devre kesiciler CB1 
ve CB1A’dan önce manuel olarak açılmalıdır, 
transformatör yoluyla YG baralarına beslenmeyi 
tekrar sağlamak için kapatılabilir.

Bu düzenin bir alternatifi, izolatör L1’e Hat 1’de 
kalıcı bir arıza sonrasında otomatik olarak açıl-
masını ve CB1 ve CB1A’nın ikinci bir otomatik 
kapanmasını sağlaması için tasarlanmıştır. Bus 
C’ye olan besleme böylece elle müdahale olmadan 
geri yüklenir.

2) Tekli Anahtarlı Trafo Merkezi

Şekil 2’de gösterilen düzenleme temelde tek bir 
devre kesici 120 ile birbirine bağlı iki transfor-
matör besleyiciden oluşur. Dolayısıyla, her bir 
transformatör bir veya diğer besleyicilerin kaybol-
ması durumunda alternatif bir besleme kaynağına 
sahiptir.

Şekil 2: Tekli Anahtarlı Trafo Merkezi Düzeni

Örneğin, Hat 1’deki geçici bir arıza, 120 ve B1 
devre kesicilerinin açılmasına neden olur ve bunu 
takiben CB 120’nin tekrar kapanmasına neden 
olur. Tekrar kapama başarılı olursa, Transforma-
tör T1 enerjilendirilir ve kısa devre gecikmesinden 
sonra devre kesici B1 tekrar kapanır.

Hat arızası kalıcıysa, 120 tekrar açılır ve motorlu 
hat izolatörü 103 otomatik olarak açılır. Devre 
kesici 120 tekrar kapanır, bunu B1 takip eder. 
Böylece her iki T1 ve T2 transformatörü Hat 2’den 
beslenir.
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Bir transformatör arızası, uygun transformatör 
izolatörünün otomatik olarak açılmasına, trafo 
sekonder devre kesicinin kilitlenmesine ve devre 
kesici 120’nin tekrar kapamasına neden olur. 
Devre kesici için ölü hat şarjı veya senkronizasyon 
kontrollü tekrar kapama olanakları sağlanmakta-
dır.

3) Dörtlü Anahtarlı Mesh Trafo Merkezi

Şekil 3’te gösterilen mesh transformatör merkezi 
bazı araçlar tarafından, tam veya kısmen yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Temel mesh, her iki 
köşede, MC2, MC3 ve MC4 mesh köşelerinde 
gösterildiği gibi bir besleyiciye sahiptir. MC1’de 
gösterildiği gibi, bir veya iki trafo, bir mesh köşe-
sinde izole edilebilir.

Bir mesh köşesinden birden fazla devre besleni-
yorsa, CT konumlarından bağımsız olarak, mesh 
köşe koruması gereklidir (bkz. EKLER “Mesh 
Köşe Koruması”)

Şekil 3: Dörtlü Anahtarlı Mesh Trafo Merkezi 
Düzeni

Mesh trafo merkezine otomatik tekrar kapamanın 
uygulanmasında önemli problemler yaşanabilir. 
Örneğin, Şekil 3’teki devre kesiciler 120 ve 420, 
mesh köşe 1 (MC1) ile bağlantılı çeşitli farklı hata 
türleri için devreye girer ve her biri otomatik ka-
panma açısından farklı muamele gerektirir. Arıza 
devam ederse başka değişiklikler meydana gelir.

Normal uygulamayı takiben, devre kesicileri sı-
rayla tekrar kapatılacaktır, bu nedenle, dört mesh 
kesici için sıralama devreleri gereklidir. Kapanış 
önceliği herhangi bir sırada olabilir, ancak normal-
de 120, 220, 320 ve 420’dir.

İzolasyon transformatörlerinin dahil edildiğini 
göstermek için, MC1 mesh köşesine dayanan 
tesisleri özetleyelim. Diğer köşelerdeki tesisler 
benzer ancak izolasyon transformatörleriyle ilişkili 
ekipmanların kullanılmasına izin vermiyor.

Hat 1’deki Geçici Arıza

Devre kesiciler 120, 420, G1A ve G1B’nin devre 
dışı bırakılmasının ardından Hat 1’in ölü hatlı şar-
jını yapmak için 120 tekrar kapama yapılır. Kesici 
420, senkronizasyon kontrolü ile sırayla tekrar 

kapanır. Kesiciler G1A, G1B gerekirse senkroni-
zasyon kontrolü ile tekrar kapanır.

Hat 1’deki Kalıcı Arıza

Devre kesici 120, ilk tekrar kapama işleminden 
sonra tekrar açılır ve izolatör 103 arızalı hattın 
izolasyonu için otomatik olarak açılır. Ardından 
kesiciler 120, 420, G1A ve G1B sırayla yukarıdaki 
gibi tekrar kapanır.

Transformatör Arızası (Yerel Transformatör 1A)

Arızalı transformatörü izole etmek için izolatör 
113A’nın otomatik olarak açılması, devre kesici-
lerin 120, 420, G1A ve G1B açmalarını takip eder. 
Kesiciler 120, 420 ve G1B sırayla tekrar kapanır ve 
kesici G1A kilitlenir.

Transformatör Arızası (Uzak Transformatör)

Uzak bir transformatör arızası için, yerel istasyon-
da açma-kapama cihazlarına 120, 420, G1A ve 
G1B giden bir ara yol sinyali alınır ve arızalı trans-
formatör uzak istasyonda izole edilinceye kadar 
otomatik tekrar kapamayı engeller. Ara hareket 
60 saniye sürerse, arızanın uzak istasyonda izole 
edilemediği varsayılır.

İzolatör 103 sonra otomatik olarak açılır ve devre 
kesiciler 120, 420, G1A ve G1B sırayla tekrar 
kapatılır.

Geçici Mesh Köşesi Arızası

Şekil 3’te gösterilen mesh köşesi koruma bölgesi 
tarafından kapsanan herhangi bir arıza, devre 
kesicilerin 120, 420, G1A ve G1B açmasına neden 
olur. Bunlar daha sonra sırayla tekrar kapatılacak-
tır.

Kalıcı bir arıza üzerinde tekrar kapamanın yasak 
olduğu durumlar olabilir - arıza devamlı olup 
olmadığı açık bir şekilde tekrar kapama öncesinde 
bilinmemektedir. Bu durumlarda, şema mantığı 
tekrar kapamayı engeller ve devre kesicileri kilitler.

Kalıcı Mesh Köşesi Arızası

CB 120 yeniden kapatıldığında, arıza nedeniyle 
açılır ve kilitlenir. Bu noktada, mantık CB’nin 420, 
G1A ve G1B’nin tekrar kapanmasını engeller ve 
bu CB’leri kilitler. Hat izolatörü 103, arızayı uzak 
istasyondan izole etmek için otomatik olarak açılır.

EKLER

CB Kilitlemesi Nedir?

Tekrar kapama başarısız olursa otomatik tekrar 
kapama rölesi devre kesiciyi kilitler. Bazı durum-
larda, bayraklı bir kilitleme rölesi bulunur ve uzak-
tan alarm için kontak sağlanmaktadır. Devre kesici 
sadece el ile kapatılabilir. Bu işlem otomatik tekrar 
kapama röle elemanını otomatik olarak sıfırlamak 
için düzenlenebilir.
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Arıza Sonrası Enerjilendirme 
ve Otomatik Kapama

Alternatif olarak, çoğu modern röle, bir kilitleme koşulunun yalnızca operatörün hareketi ile sıfırlanabile-
ceği şekilde yapılandırılabilir.

Devre kesici üreticileri, bakım yapılmadan önce izin verilen maksimum işlem sayısını belirtmektedir. Bir 
dizi şema bir arıza sayma fonksiyonu sağlar ve toplam imalatçının önerisine yaklaştığında bir uyarı verir. 
Bu şema, toplam arıza sayısı izin verilen maksimum değere ulaştığında kilitlenecektir.

Mesh Köşesi Koruması

Mesh bağlantılı trafo merkezlerinde baraların korunması, CT konumu açısından ilave hususlara yol 
açmaktadır. Şekil 4 (a) ‘da tek bir mesh köşesi gösterilmektedir. Mesh’e bir köşede bir bağlantı yapıldı-
ğında, CT gösterildiği gibi konumlandırılmışsa, sadece hattı değil aralarında bulunan mesh’in köşesini 
de koruyacaktır.

Bununla birlikte, bu düzenleme, bir mesh köşesine birden fazla bağlantı yapıldığında kullanılamaz. 
Bunun nedeni, bağlı tüm devrelerdeki bir arıza, arızalı bağlantıyı belirleme aracı olmaksızın hepsinin 
bağlantısının kesilmesine neden olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle, koruma CT’leri Şekil 4 (b) ‘de gösterildiği gibi her bir bağlantı üzerine yerleştirilmelidir. Bu, 
mesh köşesini korumasız bırakır; bu nedenle Şekil 4 (b) ‘de de gösterildiği gibi ek CT’ler ve mesh köşe 
koruması sağlayan bir röle eklenir.

Şekil 4: Mesh Köşe Koruması

Yeniden Kapatıcıyı Nasıl Kullanabilirim?

Bir tekrar kapama cihazının hem manuel hem de akıllı 
kontrol panelini kullanarak nasıl çalıştırılacağını videoda 
gösterilmektedir.

Yeniden Kapatıcı Nasıl Kurulur?

Illinois’in Aurora kentinde, Chicago’nun hemen batı-
sında bir Commonwealth Edison ekibi yeni bir G & W 
Viper ST tekrar kapamasını kuruyor.
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Bir Mühendis, Bir Matematikçi, Bir Bilim Tarihçisi: 

Hayati ve Eserleri
Salih Zeki Bey

Osmanlının ilk elektrik mühendislerinden, matematikçi ve bilim tarihçisi 
Salih Zeki Bey (1864-1921), II. Meşrutiyet yıllarında yaşamış bir ente-
lektüel olarak Osmanlının son dönemlerine tanıklık etmiş ve modern 
dünyayı tanıma fırsatı bulmuş bir Türk aydınıdır. Darüşşafaka’daki başa-
rılı öğrencilik döneminin ardından Paris’te elektrik ve telgrafçılık üzerine 
eğitim almış, ardından Posta ve Telgraf Nezâreti’nde uzun yıllar elektrik 
ve telgraf mühendisi olarak çalışmıştır. Döneminin etkin bir kişiliği olarak 
bir dönem Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) Müsteşarlığı görevini 
yürütmüş; Rasathâne-i Âmire (Kandilli Rasathanesi), Mekteb-i Sultanî 
(Galatasaray Lisesi), Darü’l-fünûn (İstanbul Üniversitesi) gibi önemli 
kurumların başında yöneticilik yapmıştır. Diğer yandan ilmî çalışmalarına 
devam eden Salih Zeki Bey matematiksel bilimler hakkında yazdığı ders 
kitapları, matematik tarihi araştırmaları, makaleleri ve çevirileri ile mo-
dern dönem Osmanlı-Türk entelektüel hayatına damga vurmuş ve Batı 
tarzı matematiksel-bilimsel yöntemleri Türkiye’de tanıtmak için uğraşan 
ilk kişilerden biri olmuştur. Türkiye’nin ilk modern bilimler tarihçisi olan 
Salih Zeki Bey, Âsâr-ı Bâkiyye (Günümüze Kalan Eserler) isimli dört ciltlik 
matematiksel bilimler tarihi ile İslam ve Osmanlı bilginlerinin trigono-
metri, hesap, cebir ve astronomi gibi alanlardaki çalışmalarını ele almış; 
Kâmûs-ı Riyaziyyat (Matematiksel Bilimler Sözlüğü) isimli 12 ciltlik 
anıtsal bir matematik terimleri ansiklopedisi yazmıştır. Ölümünden sonra 
bir süre hâtırası yaşatılmaya devam edilse de bu çok uzun sürmemiş ve 
21. yüzyılın başlarındaki akademik çalışmalara kadar neredeyse unutul-
muştur. Bu yazıda Salih Zeki Bey’in hayatını ve çalışmalarını ele alacağız. 

Çocukluğu ve Eğitim Hayatı

Salih Zeki 1864 yılında İstanbul’da, Küçükmustafapaşa Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dört yaşındayken 
annesini, altı yaşındayken babasını kaybetti. Babaannesi Ayşe Hanım tarafından büyütülen küçük Salih, 
ilk eğitimini Gül Camii içinde “Güllü Mektep” ismindeki mahalle mektebinde almıştır. Çok yaramazlık 
yaptığı gerekçesi ile hocası İshak Efendi tarafından babaannesine şikâyet edilen Salih, mahalle mek-
tebinden alınarak bir esnafın yanına çırak olarak verilir. Bir süre sonra babaannesi torununu, yetim 
çocukların eğitim gördüğü Darüşşafaka’ya kaydettirecektir.

Darüşşafaka’ya 1879 yılında kaydolan Salih Zeki, bütün derslerde büyük başarı göstermiş, özellikle 
matematikteki yeteneği ile öne çıkmıştır. Darüşşafaka’da matematik derslerini veren dönemin ünlü ma-
tematikçisi ve eğitimcisi Mehmet Nadir Bey, genç Salih’in matematikteki başarısını fark ederek öğrenci-
sine özel ilgi gösterir. Bütün sınıfları birincilikle bitiren Salih, 1882 yılında Darüşşafaka’dan mezun olur.

Bu dönemde Darüşşafaka’nın amaçlarından biri, mezun öğrencilerin bir meslek sahibi olmasıydı. Bu 
amaçla ders programına Türkçe, Arapça, Fransızca, dinî ilimler, tarih, coğrafya, mantık, edebiyat, arit-
metik, fizik, kimya gibi genel derslerin yanında son sınıflara elektrik, makine bilgisi, Osmanlı kanunları, 
iktisat ve defter tutma usulü gibi meslekî dersler konulmuştur.
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Posta ve Telgraf Nâzırı İzzet Paşa, telgrafçılığı geliştirmek için Darüşşafaka’ya telgrafçılık dersleri 
koydurmuş ve Avrupa’dan çeşitli elektrikli eğitim araçları getirterek okula hediye etmiştir. Bir telgraf-
çılık okuluna dönüşen Darüşşafaka’da telgraf derslerini, Posta ve Telgraf Nezâreti Fen Kalemi Müdürü 
Fransız mühendis Emile Lacoine vermektedir. Salih Efendi, hem Lacoine gibi hocalarının etkisi, hem de 
telgrafçılığın dönemin gözde mesleği olması nedeni ile mezuniyetinin hemen ardından Posta ve Telgraf 
Nezâreti’nde göreve başlar. Burada gösterdiği başarılı çalışmalar sonucunda 1883 yılında Padişah’ın 
iradesi ve Nezâret’in kararı ile elektrik ve telgrafçılık eğitimi almak üzere üç arkadaşı ile birlikte Paris’te 
Ecole Supérieure de Télégraphie (Yüksek Telgrafçılık Okulu) isimli okula gönderilir.

Salih Efendi buradaki derslerini başarı ile tamamlar, ayrıca Ecole des Ponts et Chaussées (Köprüler ve 
Yollar okulu) ve Collège de France derslerini de takip eder. Derslerde gösterdiği yüksek başarı nedeni 
ile arkadaşlarının takdirini kazanacaktır; o kadar ki, bir unvan olarak “Zeki” ismi bu günlerden kalır. 
Salih Zeki fen doktoru olmayı hedeflese de, Nezaret’ten gelen emir sonucunda okul biter bitmez Kasım 
1885’te yurda döner.

Görsel 2: Öksüz ve yetim müslüman çocukları okutmak için Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye tarafından 1873 yılında 
İstanbul’da açılan Darüşşafaka, o tarihten bu yana Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biri olagelmiştir.  
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Görsel 3: İstanbul Sirkeci’deki Posta ve Telgraf Nezareti Binası

Çalışma Hayatı

Salih Zeki Bey, Türkiye’ye dönüşünün ardından Posta ve Telgraf Nezâreti Fen Kalemi’nde mühendis 
olarak göreve başladı. Bir süre Kıbrıs’ta, telgraf kablolarının tamiri görevi için bulundu. Nezâret’teki 
görevine döndükten sonra, 1889 yılında Fen Kalemi Müdür Muavinliği’ne tayin edildi. Aynı yıl Mekteb-i 
Mülkiye-i Şahane’de fizik (hikmet) ve kimya öğretmenliği yapmaya başladı. Bu dönemde matematik 
tarihi üzerine araştırmalarına başladı ve yurtdışındaki bir dergide matematik tarihi ile ilgili ilk yayını olan 
“Mémoire sur les chiffres indiens” (Hint Rakamları Üzerine Bir İnceleme) isimli makalesini yayınladı. 
1893’te Fen Kalemi Müdür Muavinliği görevine ek olarak Fen Kalemi Muayene Komisyonu ikinci başka-
nı oldu. 1894’te başarılı çalışmalarına karşılık dördüncü dereceden Mecidî Nişanı ile taltif edildi.

Salih Zeki Bey, 30 Ocak 1896 tarihinde Rasathâne-i Âmire müdürlüğüne getirildi. 1868 yılında İstanbul 
Beyoğlu’nda kurulmuş olan Rasathâne-i Âmire, astronomi ile ilgili bir tesis olmayıp basınç ve sıcaklık 
gibi hava değişikliklerini gözleyip kaydetmek üzere kurulmuştu. Bu kurum dönemin Fransızca kaynakla-
rında L’Observatoire Impérial Météorologique (İmparatorluk Meteorolojik Gözlemevi) adıyla anılmıştır. 
Fransa’dan davet edilen ve telgraf şebekeleri konusunda uzman olan Aristide Coumbary tarafından ku-
rulan bu istasyon Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu’daki yaklaşık yirmi istasyonun merkezi durumunda-
dır. Salih Zeki Bey, gerek Paris’te eğitim almış olması gerek Nezaret’teki başarılı çalışmaları sonucunda 
uygun bir kişi olarak Rasathâne-i Âmire müdürü olarak atanır. Bu dönemde matematik tarihine yönelik 
araştırmalarına devam eder. 1898 yılında Journal Asiatique dergisinin 2. sayısında, Müslüman matema-
tikçilerin kullandıkları notasyonu anlatan “Notation algébrique chez les orientaux” (Doğulularda cebirsel 
notasyon) isimli makalesini yayınlar.

Salih Zeki, Rasathâne’deki yöneticilik görevi ile birlikte eğitim faaliyetlerine de devam etmiştir. 1900 yılında 
Mekteb-i Mülkiye-i Şahane‘nin idâdî kısmının Mercan’a taşınması ile birlikte Mercan İdâdîsi fizik ve makine 
muallimliğine geçer. 1908 yılında Meclis-i Maarif Daire-i İlmiye üyeliğine getirilen Salih Zeki, 1908-1909 ders 
yılından itibaren Darülfünun-i Osmanî Fen Medresesi Ulûm-ı Riyâziye (Matematiksel Bilimler) Kısmı’nda 
Hendese-i Tahliliye (Analitik Geometri), Hikmet-i Tabiiye-i Riyâziye (Matematiksel Fizik), İlm-i Heyet (Astro-
nomi) ve Hesab-ı İhtimalî (Olasılık Hesabı) derslerini verir. 1910’da Tevfik Fikret’in istifası üzerine Mekteb-i 
Sultanî müdürlüğüne tayin olur. 1912’de Maarif Nezareti Müsteşarlığına getirilir ve 1913’te bu görevine ek 
olarak Darülfünun Umum Müdürlüğüne tayin olur. 1917 yılında Darülfünun Müdürlüğü görevini bırakarak 
Fen medresesi müderrisliği görevine devam eden Salih Zeki, 1919 ve 1920 yıllarında Fen Fakültesi dekanlığı 
yapmıştır.

Alper COPLUGİL
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Görsel 4: Salih Zeki Bey’in Kâmûs-ı Riyaziyyat isimli eserinden bir sayfa.

İlmî Çalışmaları ve Başlıca Eserleri

Salih Zeki, Posta ve Telgraf Nezâreti’nde üstlendiği görevleri sırasında matematik tarihi ile nasıl ilgilenmeye 
başladığını, Âsâr-ı Bâkiyye isimli eserinin birinci cildinin önsözünde şu sözlerle anlatır:

Bin üç yüz iki mâlî senesinde (M. 1886/1887) Paris’te eğitimimi tamamladıktan sonra, vatana dönmüş ve 
elektrik mühendisi unvanıyla Telgraf ve Posta Nezareti Fen Kalemi’ne, o zamanın tabiri ile “çerağ buyurulmuş” 
(çırak çıkarılmış) idim. Burada iş namına yapılan şey, sabahları telgraf hatlarının durumuna dair taşra baş 
müdürlüklerinden alınan telgrafnameler üzerine, her gün nezaret makamına bir özet takdim etmek ve ayda 
bir-iki defa da yeniden inşâsına karar verilmiş olan telgraf hatları için basmakalıp birer keşif pusulası düzen-
lemekten ibaretti. Gerçi bu esnada Darüşşafaka’da cebir veya âdî mekanik okutmak gibi haftada iki-üç saatlik 
bir meşguliyetim var idiyse de, bana kafi gelmiyor idi. Memleketimizde mâlûmatımızı genişletmek için Batı 
eserlerini içeren bir kütüphane de mevcut olmadığından adete ne yapacağımı şaşırmış idim.” 

Bu ifadelerinden anlaşıldığına göre Salih Zeki, Nezâret’teki görevlerinin hafifliğinden şikâyet etmektedir. Her ne 
kadar Darüşşafaka’da cebir ve mekanik dersleri veriyorsa da bunlar haftada 2-3 saatlik kısa bir süre almakta-
dır. Bu dönemde Crédit Lyonnais Müdürü Mösyö Lemoine ile tanışan Salih Zeki, amatör olarak astronomi ile 
ilgilenen Lemoine’ye yaptığı ziyaretlerde Fransız matematikçi Jean-Etienne Montucla’nın 1758’de yayınladığı 
dört ciltlik Historie des Mathematique (Matematik Tarihi) isimli eseri ile tanışır. Salih Zeki’nin esere gösterdiği 
ilgiyi fark eden Lemoine, kendisine Avrupalıların Doğulu matematikçiler hakkında pek az şey bildiklerini ve 
İstanbul’daki kütüphanelerde bulunan yazma eserlerin incelenmesi ile bilim tarihine önemli bir hizmet edebi-
leceğini salık verir. Bu konu üzerine düşünmeye başlayan Salih Zeki, Ayasofya Kütüphanesi’ndeki yazmaları 
incelemeye başlar. Böylece Salih Zeki, 1887 tarihinden itibaren bilim tarihi araştırmalarına başlamış olur.

Salih Zeki Bey’in bilim tarihi açısından en önemli eserlerinden biri, 12 ciltlik Kamûs-ı Riyaziyyât (Mate-
matiksel Bilimler Sözlüğü) isimli ansiklopedik çalışmasıdır. Eserin ilk cildi 1897’da yayınlanır. Bir mate-
matiksel bilimler sözlüğü olan Kâmûs-ı Riyaziyyât, matematiğe ilişkin o döneme kadar Osmanlı yazma 
eserlerinde ve entelektüel hafızasında taşınmış kişileri, eserleri ve kavramları Türkçe olarak yeniden 
ifade eden ansiklopedik bir eserdir. İlk olarak 1897 yılında basılan ilk cildin 1924 yılında ikinci baskısı-
nı yapması, bu konuda bir ihtiyacı kısıtlı da olsa karşıladığını göstermektedir. Eserin 1897’de basılan 
birinci cildi “Âb” kelimesi ile başlamakta ve “Elimination [Methodé de Slyvestre]” (Sylvestre Yöntemi) 
maddesi ile son bulmaktadır.

Bir Mühendis, Bir Matematikçi, Bir Bilim Tarihçisi: 

Hayati ve Eserleri
Salih Zeki Bey
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Salih Zeki’nin bilim tarihi alanında yayınladığı en önemli çalışma Âsâr-ı Bâkiyye (Günümüze Kalan 
Eserler) isimli eseridir. Türkiye’deki ilk matematik bilimler tarihi olan Âsâr-ı Bakiyye’nin, trigonometriyi 
içeren ilk cildi ile ikinci cildin “hesab” kısmı 1913 yılında yayınlanır. Eser, Osmanlı kütüphanelerinde 
matematiğin her dalına dair muhtelif zamanlarda yazılmış olan temel yapıtları inceleyerek Müslüman 
bilginlerin eski Yunan matematiği üzerine neler ilave ettiklerini ve bunları Batılılara ne düzeyde teslim 
ettiklerini bildirmek amacıyla yazılmıştır. Eser; birinci cilt müsellesat-ı müsteviye ve küreviye (düzlem 
ve küresel trigonometri), ikinci cilt iki ayrı bölüm olarak hesap ve cebir, üçüncü cilt heyet (astronomi) 
ve zic (yıldız tabloları), dördüncü cilt ise koni kesitleri konularını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Eserin 
yayınlanmayan diğer ciltleri yazma halinde İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bulun-
maktadır. Âsâr-ı Bâkiyye, Osmanlının kendinden önceki İslam ilim dünyasından tevarüs ettiği matematik 
geleneğinin Yunan bağlantılarını gösterir ve bu birikim üzerine Osmanlı matematikçilerinin ne gibi 
çalışmalar yaptıklarını sorunlar ve kişiler üzerinden tarihsel bir bağlam içinde verir. Böylece Salih Zeki 
Bey, Âsâr-ı Bâkiyye ile Osmanlı matematik geleneğinin meşruiyetini, onun İslâm matematik geleneği 
üzerinden Yunan köklerini göstererek vermek istemiştir.

Görsel 5: Salih Zeki Bey’in Âsâr-ı Bakiyye isimli eserinden bir sayfa

Salih Zeki’nin her seviyede eğitim kurumu için yazdığı matematik, geometri ve fizik hakkındaki ders 
kitapları, onun matematiksel ve bilimsel yöntemi yaygınlaştırma konusunda yoğun bir çaba gösterdiği-
ne işaret etmektedir. Bu ders kitapları İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun deyimiyle “bir pedagog mantığından 
ziyade bir âlim mantığı” ile yazılmıştı. Yine de bu konuları basit bir seviyede anlatabilmiştir. 1894 yılın-
dan 1919 yılına kadar tespit edebildiğimiz telif ders kitapları, lise seviyesinden ilkokul seviyesine kadar 
çeşitlilik göstermektedir.

Bu ders kitapları, Hamazasb Hâki ve Mahmud Ekrem’in yeniden düzenlemeleri ile Cumhuriyet dö-
neminde de okutulmaya devam etmiştir. Ders kitaplarından en önemlileri, 1905 yılından itibaren 
Darülfünun’da okuttuğu derslerin kitaplarıdır. Fizikle ilgili olan bu ders kitaplarını “Darülfünun-ı Osmanî 
Riyâziye Şubesi Dersleri” genel başlığı altında ve adlarının başına “Hikmet-i Tabiiye-i Umûmiyeden” 
(Genel Fizikten) ibaresini koyarak fasiküller halinde yayınlamıştır. Tümü İstanbul’da Matbaa-yı Âmire’de 
basılmış olan bu kitaplar Mebhas-ı Hararet-i Harekiye (Termodinamik, 1910), Mebhas-ı Savt (Akustik, 
1910), Mebhas-ı Cazibe-i Umûmiye (Genel Çekim, 1911), Mebhas-ı Elastikiyet ve Şa’riyet (Elastiklik ve 
Kapilarite, 1911) ve Mebhas-ı Elektrik (1912)’tir. Bu fizik kitaplarının yanında Olasılık Hesabı derslerine 
ilişkin olarak Hesab-ı İhtimalât 1912 yılında yayınlanmıştır.

Alper COPLUGİL
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Salih Zeki Bey’in bir diğer önemli çalışmalar makaleleridir.  Mekteb, Resimli Gazete, Resimli Kitab, 
Mecmua-ı Ebu’z-ziya, Darü’l-fünûn Fen Fakültesi Mecmuası, Âşiyân, Ulûm-ı İktisâdiyye ve İctimâiyye 
dergilerinde tespit edebildiğimiz 62 makalesi bulunan Salih Zeki’nin ilk yazısı, 1891 tarihinde Mekteb 
mecmuasının 15. sayısında yayınlanan “Hikmet-i Tabiiyye: Elektriğe Dair Malumat-ı Umumiye” isimli 
makalesidir. Bu tarihten sonra matematik, geometri, fizik, felsefe ve matematik tarihi gibi çok çeşitli 
konularda makaleleri yayınlanmıştır. Bu makaleler, Salih Zeki’nin ne kadar geniş bir entelektüel sahaya 
ilgi duyduğuna işaret etmesi açısından önemlidir.

Salih Zeki’nin en önemli çalışmalarından biri de, felsefe konuları ile ilgili yaptığı telif ve çevirilerdir. 
Darülfünun’da verdiği mantığa dair ders notlarını Mizân-ı Tefekkür adıyla yayımlamış ve burada İngiliz 
matematikçilerinden George Boole’ün geliştirmiş olduğu cebirsel mantığı ayrıntılı biçimde tanıtmıştır. 
Diğer yandan, Alexander Bertrand’dan çevirdiği Felsefe-i Ahlâkiyye iki cilt olarak 1914’te ve Mebadi-i 
Felsefe-i İlmiyye iki cilt olarak 1917’de basılmıştır. Salih Zeki’nin ünlü Fransız Matematikçi Jules Henri 
Poincaré’nin (1854-1912) üç kitabını İlmin Kıymeti (La Valeur de la Science), İlim ve Faraziye (Science 
et Hypothèse) ve İlim ve Usûl (Science et Méthode) adları altında Türkçeye çevirmiştir.

Ölümü ve Etkileri

Salih Zeki, 1920 yılında geçirdiği rahatsızlık neticesinde 2 Temmuz 1921 (H. 25 Şevval 1339) tarihinde 
57 yaşında vefat etmiş ve 3 Temmuz günü Fatih Camii haziresine defnedilmiştir. Dârülfünûn’da düzen-
lenen ilk törene katılanlar arasında Şura-yı Devlet Reisi ve Maarif Nazırı Vekili Mustafa Arif Bey, Merkez 
Kumandanı Fevzi Paşa, Dârülfünûn Emini Besim Ömer Paşa, Müze Müdürü Halil Edhem gibi önemli 
isimler bulunmaktadır. Salih Zeki’nin cenazesi, Fatih Camii’ne kadar öğrencilerinin de bulunduğu büyük 
bir grubun eşliğinde taşınmıştır. Törende Salih Zeki’nin Darüşşafaka’dan hocası Mehmet Nadir Bey ile 
ilk mektep hocası İshak Efendi de hazır bulunmuşlardır. Salih Zeki Bey’in mezarındaki kitabede, Şeyh 
Abdülbâki Efendi’nin şu dizeleri yer almaktadır:

İlm û fenn nâmına bir zât-ı şerif
Eyledi ömr-i azizin kûtâh
Ola mahşerde hesâb-ı âsân
Nâil-i rahmet etsin Allah
Ağlayıp söyledi yârân tarih
Gitti Sâlih Zeki eyvah eyvah
II. Meşrutiyet’in zor yılları, gençlik ve olgunluk çağları bu döneme gelen Osmanlı entelektüellerinin hem 
kendi kültürel değerlerine sahip çıkma hem de modern dünyaya uyum sağlama yönünde bir yaklaşım 
geliştirmelerine neden olmuştur. Salih Zeki Bey de bu isimlerden biridir ve çalışmalarında bu yaklaşımı 
açık bir şekilde sergilemektedir. Bir yandan mensup olduğu Osmanlı matematiksel bilimler geleneğini 
hem tarihsel olarak hem de ansiklopedik eserler ile ortaya koyarken, diğer yandan her seviyede ders 
kitapları ile modern batı bilimini yaymak için uğraşmıştır. Ömrü boyunca ciddi bir ilim adamı olarak ta-
nındı ve gerek meslektaşlarından gerek öğrencilerinden büyük bir saygı gördü. Piyanist Vecihe Hanım, 
meşhur edebiyatçımız Halide Edip (Adıvar) ve öğretmen Münevver Hanım ile evliliklerinden beş oğlu 
olmuştur.
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Bir arkadaşım uzun yıllar mülki yöneticilik yapmıştı. Kaymakamlık yaptığı tüm küçük 
ilçeleri yaptığı küçük eleştiriler ve uyguladığı basit birkaç yöneticilik prensibi ile kendi 
değiştirdiğini zannederdi. Büyük devlet çarkının işleyişini, yıllar içinde oluşan gelenek-
leri, halkın devlete olan sevgisini ve saygısını hiç anlatmaz, kendi koyduğu usulleri, 
kaideleri ve kişisel prensiplerini bir başarı öyküsü olarak anlatırdı.  
Bir süre önce emekli oldu. Bazı toplantılarda ve sosyal olaylarda karşılaşıyoruz. Yüz hatları gergin, 
asabi, mutsuz bir görüntüsü var. Her karşılaşmamızda, “Sen sosyal yaşamı bilirsin” der ve hiç bana 
tetik çektirmeden “sen bilirsin” dediği sosyal yaşamla ilgili olayları kendince eleştirmeye başlar. Hizmet 
ettiği derneklerde önerilerinin dinlenmediğinden, önemsenmediğinden şikâyet eder. Kendinin ne denli 
büyük bir yönetici olduğunu, eğer kendine kulak verseler, içinde bulunmaya çalıştığı sosyal grupların 
ne denli başarılı olacaklarını uzun eleştiriler ortaya koyarak anlatır. İçine girdiği her topluluğa kendisi bir 
biçim vermeye çalışır. Daha sonra söylediklerinin dinlenmeyişini sebep göstererek kırgınlık içinde ayrılır. 
“Bana karşı oldular, kıymetimi bilmediler” der. 

Eğer olayları, nesneleri, insanları, “En iyi ben bilirim” deyip kendi bildiğinize göre biçimlemeye 
kalkarsanız, bizim emekli kaymakam gibi herkesin size karşı olduğunu zannedersiniz. Her insanın, 
her kurumun, her topluluğun bir kimliği ve kişiliği vardır. Önce onu dinlemek, onu anlamak, onu 
görmek gerekir. Kavga ederek,  mücadele ederek bunları kendi bildiklerinize uyduramazsınız. Her 
şeyini iyi bilmediğiniz toplulukları kontrolünüz altına alamazsınız.

Ben BilirimBen Bilirim
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Bu tip mücadeleler önemli sıkıntılar yaratır. Sizi 
kavgacı, mücadeleci, geçimsiz ama en kötüsü 
başarısız bir insan durumuna sokar. 

İnsanlara sürekli kendi dediklerinizi ve önerileri-
nizi kabul ettirmeye yeltenirseniz, diğer insanla-
rı hep size karşıymış gibi hissedersiniz. Yaşamı-
nız sıkıntılarla dolar, insanlarla olan ilişkileriniz 
zayıflar. Biliniz ki her şeye siz yön veremez, siz 
egemen olamazsınız. Başarılı olamayacağınız, 
altından kalkamayacağınız işlere giriştikçe altın-
da ilk ezilen siz olursunuz. 

En doğruyu sizin düşüneceğiniz ve sizin yapa-
cağınız hayaline kapılırsanız yaşamınız olayların 
nasıl olması gerektiğini belirlemeye çalışmakla 
geçer. Doğal olarak her şey sizin belirlediğiniz 
gibi olmayacağına göre; istediğiniz gibi gerçek-
leşmeyen olaylar karşısında ne yapmanız gerek-
tiğini de yine siz planlamalısınız. Suyun akışına 
uymaya karar verirseniz mücadele ve mücadele 
planları yapma gereksinimi biter. Barış, dostluk 
ve anlayış içinde önerileri ortaya koymak ve 
ilerleme planları yapmak devreye girer. 

Hayatı sürekli kontrol etme ve isteklerinize 
uydurma çabası içinde olursanız onu tümüyle 
yaşama olanağı bulamazsınız. Çünkü hayat 
sürekli değişim halindedir. Dünya milyarlarca 
yıldan beri dönüyor. Güneş doğuyor, batıyor; 
yağmurlar, karlar yağıyor, ekinler yeşeriyor, 
insanlar doğuyor, ölüyor… Bunlardan hangisi-
ni siz yönetebilir, hangisini kontrolünüz altına 
alabilirsiniz? Bırakınız dünya dönsün, güneş 
doğsun, batsın siz onları yönetmeye değil keyfi-
ni sürmeye, hayatı yaşamaya bakınız.

Kendinize baş edemeyeceğiniz sorumluluklar 
yüklemeyiniz.

Zorlandıkça rekabet, kıskançlık ve korku 
yaşamaya başlarsınız. Öyle insanlar tanırım ki; 
evlerini, çocuklarını, insanlarla olan ilişkilerini 
yalnızca kendileri yönetmeye çalışırlar. İşlerine 
müdür alırlar; onun bilgi, birikim ve deneyimle-
rine bakmadan, kendi söylediklerine uymasını 
isterler. Gelen önerileri karşı fikir gibi yorumlar 
hemen iddialaşırlar. Kendi doğrularına çok 
inandıkları için en küçük bir itirazı onur mesele-
si yaparlar.

Bilmek iyi şeydir. Bildiklerine inanmak özgüveni 
ve verimliliği artırır. Bilgili insan saygı görür. 
Bilgi insanı güçlendirir, yaşamını renklendirir, 
gelişim ve değişim yollarını açık tutar. Fakat 

“Yalnızca ben bilirim” derseniz, tüm bu güzellik-
leri kaybetmekten öte hayatınızı iddia, çekişme, 
kırılganlık ve hiç yoktan onur mücadeleleri 
içinde geçirirsiniz.

İnal 
Aydınoğlu kimdir?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu 
bir ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılın-

da başladığı gönüllülük yolculuğunda buldu-
ğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka insanlarla 

paylaşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete ve 
dergilerde yazılar yazmakta, televizyon programları 

yapmakta, kurslar, seminerler, konferanslar vermek-
tedir. Marmara Üniversitesi ve bazı özel üniversitelerde 
lisans ve yüksek lisans programlarında öğretim görev-
lisidir. Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha İyi Bir 
Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci Üzerine, Yaşamın 
Anlamı Üzerine, Kadın Erkek Üzerine, Bilinçli Yaşam 
Üzerine, Özgür Yaşam Üzerine, Karşılıksız: “Bir 

Gönüllü Yolculuğu”, İçsel Yaşam Üzerine ol-
mak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış 

10 kitabı bulunmaktadır.
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Evet, kaldığımız yerden gezimizi anlatmaya devam ediyoruz, kahvaltımızı tamamlayınca,  ilk önce 
Antakya Reyhanlı yolu üzerinde, şehire yaklaşık 2 km. uzakta, Habib-i Neccar Dağı yakınlarında 
olan Saint. Pierre Kilisesi ‘ne gittik. Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre, Antakya’ya 
gelerek, aslında doğal bir mağaradan yapılmış bu kiliseden Hıristiyanlığı yaymaya çalışmış. İlk 
dini toplantının yapıldığı bu kilisede cemaat ilk kez Hıristiyan adını almış. Bu sebeple de St Pierre 
Kilisesi Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak biliniyor. Mağaranın boyutlarına baktığımızda, 13 metre 
derinliği, 9,5 metre genişliği ve de 7 metre yüksekliği olan çok güzel bir mağara olduğunu söyleye-
bilirim. 

Antakya - 2 Yazı ve Fotoğraflar
Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Rehberimiz bu bilgilere ek olarak, mağaraya daha sonra Haçlıların geldiğini ve ön cephesine ilave 
inşaat yaparak gotik tarzı bir kilise görünümüne çevirdiklerini söyledi. İçeri girdiğimizde yerlerde 
mozaik kalıntıları gözümüze çarptı, ayrıca bir altar ile hemen arkasında duvarda niş içinde küçük bir 
St. Pierre heykeli, yerde kutsal sayılan suyun bulunduğu bir boşluk ve de cemaatin gizlice kaçabil-
mesi için bir de tünel mağarada bulunuyordu. 

Bu kilise, 1983 yılında Papa IV. Paul tarafından Hıristiyanlar için Haç yeri ilan edilerek her sene 29 
Haziran’da Katolik kilisesince ayin düzenlediğini de öğrenmiş olduk. Son bilgi de içeri giriş biletleri 
bence çok pahalı, siz ne yaparsanız yapın böyle gezilere gitmeden bir müze giriş kartı edinin, çok 
daha ucuza gelir, daha gezilecek müzeler var, benden söylemesi.
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Evet, kiliseyi gezdikten sonra sırada Antakya Arkeoloji Müzesi vardı. Antik dönemine ait eserlerin 
sergilendiği, dünyanın ikinci büyük mozaik eserleri koleksiyonuna sahip olduğu bu müzeyi gezme-
mek hiç olmazdı. Müze hakkında kısaca biraz bilgi vermek gerekirse, bu müzeyi yapmak için 1934 
senesinde başlayan inşaat çalışmaları, 1938 senesinde tamamlanmış.
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1948 senesinde yeniden yapılandırılıp açılmış ve de 1975 senesinde müze tekrar bir revizyon dan 
geçirilmiş. Eserler yedi oda ve iki salona yayılarak sergilenmekte, odalarda büyük pencereler olduğu 
için de doğal ışıktan yeteri kadar faydalanılarak eserlerin güzel görünmesi sağlanmış. Sergilenen 
eserlerin çoğu Antakya’nın Roma dönemine ait mozaiklerden oluşmuş. Bu eserlerin çoğunluğu, 
1932-1939 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sonucu keşfedilmiş. M.Ö 4 binden zamanımıza 
kadar her devrin çeşitli kültür ve tarihi vesikalarını bünyesinde topladığını görüyoruz. 
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Otobüsümüze bindiğimizde öncelikle Musevi Cemaatinin kullandığı 1700 yıllarında yapılan Sina-
gog, Havra’ ya gideceğimizi öğrendik. Otobüsümüz Antakya merkez de bizi Cumhuriyet caddesinde 
bulunan Sinagog önünde bırakarak daha sonra bir araya geleceğimiz yerde buluşmak üzere ayrıldı. 
Cumhuriyet caddesi ancak iki arabanın geçebileceği, yenilenmeyi bekleyen eski binalarla dolu bir 
cadde, eskiden Roma zamanında çok meşhur bir yolmuş, rehberimizden bu cadde üzerinde Affan 
Kahvesi, Sinagog, Habib Neccar Camisi, Sarımiye Cami gibi önemli yapıların birbirine çok yakın 
konumlanmış durumda olduğunu öğrendik. Sinagog’un kapısında, Yahudi cemaatinin önderi Harun 
Cemal Bey karşıladı. Harun Bey, bizleri içeri aldıktan sonra Arap Yahudi’si olduğundan bahsederek,  
Antakya’da Musevilerin yaşamını, Yahudiliğin tarihini, on emiri ve neler yaptıkları hususunda bilgiler 
verdi. 500 yıllık Ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat’ı sakladıkları kısmı açarak, bizlere gös-
terdi. Harun Bey’e misafirperverliği ve bizlere anlattığı bilgiler için çok teşekkür ederek, sinagogdan 
ayrıldık.

Bir buçuk saat kadar süren müze gezimizi tamamladıktan sonra bu kadar kültür bilgisi yeter diyerek, 
rehberimize sırada ne var diye sorduğumda, Harbiye Şelalelerine gideceğimizi söyledi. Antakya’dan 
7-8 km uzaklıkta olan Harbiye, küçük küçük şelaleleri, restoranları ve hediyelik eşya satan dükkan-
ları ile yem yeşil bir yer. Mart ayının hemen başında gelmemiz nedeniyle,  çoğu yer ya kapalı ya da 
sezona hazırlık yapıyordu. 
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Arabayı bıraktığımız yerden, şelalelere giriş küçük bir patika ile başlıyordu, toprak olan bu yolun çok 
da güzel olduğunu söyleyemem ama karşılıklı defne mamülleri ve de hediyelik eşyalar satan küçük 
dükkanlar eşliğinde aşağı doğru yürüyüş harika oldu. 
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Aşağılarda şelale ve lokantaların olduğu bu yerlere Mayıs ayından itibaren gelmenin daha uygun 
olacağını düşündüm.  Her hangi bir şey almadan, etrafı dolaşarak, ördekleri ve de şelaleleri gezerek 
vakit geçirdikten sonra minibüse geri döndük. Buranın en meşhur nesi var dersek, Defne ağacı ve 
Defne sabunu geliyor. Defne, benim de torunumun ismi, merak ettim araştırdım, mitoloji de Işık 
Tanrısı Apolion ile güzeller güzeli Defne ‘nin bir hikayesi olduğunu öğrendim ama burada bundan 
bahsetmeyeceğim, merak edenler internetten araştırsın, çok ilginç bir hikayesi olduğunu söyleye-
bilirim.

Şimdi de Antakya’dan yaklaşık 30 km uzakta olan Samandağı’na gidecektik, yolculuğumuz bir saat 
kadar sürdü. Samandağı Akdeniz kıyısında çok güzel bir yer, Hızır (A.S.) Ziyareti ile Samandağ’ ın 
sembolü haline gelmiş. Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın buluştuğu yer olarak kabul edilen kaya üzerine 
yapılan Hızır (A.S.) Ziyareti her yıl pek çok kişi tarafından ziyaret edilmekteymiş. Tarihinden kısaca 
bahsedersek), 1. Dünya Savaşı’ndan sonra da Fransızlar tarafından işgal edilen eski ismiyle Sü-
veydiye, 1938-1939 yıllarında bağımsız Hatay devletine bağlandıktan sonra 1939 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti yönetimine dahil olmuş. 1948 senesinde Antakya’ya bağlı bucak olan Samandağı, ilçe 
olmuş yine aynı tarihte de Süveydiye olan ismi de ilçe merkezine yakın olan dağdan esinlenerek 
Samandağı adını almış
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Samandağı’na geldiğimizde öğleden sonrası olmuştu, artık bir şeyler yemek istiyorduk. Rehbe-
rimiz deniz kenarında bulunan balık lokantasının çok iyi olduğunu söyledi. Bu durumda başka 
şansımız olmadığını bildiğimizden, hayır diyemedik. Gerçekten de çok taze olan balıklardan ve 
kabuklu böceklerden nasibimizi alarak, oradan mutlu ayrıldık. Bu arada önü tamamen kumsal olan 
deniz kenarında balıkçılarla sohbet ederek güzel bir vakit geçirdiğimizi de belirtmekte yarar var. 
Alabildiğine güzel bir kumu ve sahil şeridi olan bu yerin, 14 km olduğu belirtiliyor, keşke zaman 
olsaydı da biraz güneşlenebilseydik. Bu sahilin, denize girmenin yanı sıra,  aynı zamanda nesli 
tükenmekte olan bazı deniz kaplumbağalarının da sayılı yumurtlama ve üreme alanlarından biri 
olduğunu öğrendik. 
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Sahilden ayrıldıktan sonra ilk işimiz, Hızır (A.S) türbesini ziyaret etmek oldu, içeri girdiğimizde, 
ortada tamamen etrafı yeşil renkte mermerle kaplı beyaza boyanmış bir kaya ile yine mermer üze-
rinde Arapça ve Türkçe yazı ile Hızır ( A. S ) ile Musa Peygamber’in buluşmasını anlatan Kuran’dan 
Kehf süresi 60 – 82. Ayetlerini gördük. Yine kenarda tütsü yakılması için bir şömine bulunmaktay-
dı, kenarlarda oturabileceğiniz, şiltelerle çevrilmiş olan bu yerde gerçek sakinliği buluyordunuz. 
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Buradan ayrıldıktan sonra 5 km uzakta olan Vakıflı köyüne doğru yola çıktık. Musa Dağının etek-
lerinde, otuz haneli, Türkiye’nin son Ermeni köyü olarak bilinen bu yer, nefis bir doğa içinde, 
portakal ve turunç ağaçlarının ortasında, tarihi kilisesi ve binaları ile uzaktan deniz manzaralı 
ancak rakım olarak yüksekte bir dağ köyü.  Köyün girişinde bulunan Vakıflı Köyü Çay bahçesinde 
mola verdik, hemen yanında bulunan Vakıflı Köy Kalkınma Derneği’nin yapmış olduğu ev şarabı, 
reçel çeşitleri, el işi sanat ürünleri ve de kırmızı pul biberlerden herkes istediklerini aldı.  Bu arada 
öğleden sonra, saat beşi geçtiği için kiliseyi görmek istediğimizde kapalı olduğunu öğrendik. 
Rehberimizin köy muhtarını aramasıyla, görevli bayan kilisenin anahtarıyla gelerek, az da olsa 
söylenmesine rağmen, bizlere kilise kapısını açtığı için hepimiz kendisine ayrıca teşekkür ettik. Bu 
köy hakkında söylenen pek çok şey var.  Bizim gibi dar bir zamanda gelip de halka karışmadan 
onlarla sohbet etmeden, duygularını almadan yapılan bu gezinin benim için pek önemi yok. Onların 
yaşantısını öğrenmek, Arapça ve Türkçe’nin karıştığı yerel Ermenice lehçesi konuşan bu köye tek-
rar gelmek gerçekten isterim. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından, 2004 yılında toplumsal 
ve sportif fairplay ödülünü almışlar, ilginç olan ise Türkiye’nin tek Ermeni köyü olmasıydı.
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Bundan sonra ki gideceğimiz yer Hıdırbey Köyü ola-
caktı. Hıdırbey Köyü’nde bulunan Musa Ağacı hakkında 
kısaca bahsetmek istiyorum. Hızır ( A.S) ile Hz.Musa 
‘nın Samandağı’nda buluştuktan sonra, birlikte Hıdırbey 
köyü yanındaki Musa Dağına çıkmak üzere yola çıkarlar, 
Hıdırbey Köyü’ndeki Musa Ağacının bulunduğu yere 
geldiğinde çok susar, bastonunu bu ağacın bulunduğu 
yere bıraktıktan sonra yanında akan dereye su içmeye 
gider. SU içtikten sonra yollarına devam ederler. Asasını 
unuttuğunu fark eden Hz. Musa geriye döndüğünde 
asasının yeşerdiğini ve bir fidan haline geldiğini görür. O 
günden bu güne o ağaç Musa ağacı olarak bilinir.
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Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın Samandağ’daki buluşmasından sonra, birlikte Hıdırbey Köyü’nün yanın-
daki Musa Dağı’na çıkmak üzere yola çıkarlar. Hıdırbey Köyü’ndeki Musa ağacının bulunduğu yere 
geldiğinde çok susar. Bastonunu bu ağacın bulunduğu yere toprağa sapladıktan sonra eğilerek 
dereden su içer, tekrar dönüp baktığında asanın yeşerip, fidana dönüştüğünü görür. O günden 
bugüne, bu ağaç Musa ağacı olarak bilinir. Bu ağacın, halk arasında Hz. Musa asasının, ab-ı hayat 
( ölümsüzlük suyu ) sayesinde meydana geldiğine inanılmaktadır. Köyün merkezinde bulunan ağa-
cın gövde çapı 7.50 m, dıştan çevresi ise yaklaşık 21m ve yüksekliği 7 m olarak bilinir. İki oyukla 
ağacın gövdesine girilmektedir. Bir zamanlar berberlerin de kullandığı rivayet edilmekte imiş. Son 
zamanlarda ise bir dilek ağacına dönüşmüş durumda, içi kısmen boş olan bu ağacın içine giren 
vatandaşlar bez parçaları bağlayarak, dileklerinin gerçekleşmesini diliyorlar. Devasa bir çınar ağacı 
olan Musa ağacı gerçekten insanı etkiliyor. Ağacın hemen yanında Ab-ı Hayat Çeşmesi bulunmakta 
ve hemen arkasında derede de alabalıkların yaşamakta olduğunun da farkına vardık. Küçük bir 
köy olan bu yerde dere etrafında bulunan çay bahçelerinde kahvaltı yapabilir, çay,  kahve içerek 
dinlenebilirsiniz. Neredeyse hava kararmak üzere olduğu için artık buradan da ayrılarak Antakya’ya 
otelimize dönem zorundaydık, maalesef zamanımızı iyi kullanamadığımız için Samandağı’ nda 
bulunan Titüs tünelini görmek nasip olmadı. 
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Rehberimizin tüneli yürüyerek dolaşmamız gerektiğini, araba giremeyeceğini, bu karanlıkta bir şey 
göremeyeceğimizi belirtmesiyle, bütün günün yorgunluğunu da sayarsak, bizim de ısrarcı olma-
mamız nedeniyle Antakya’ya geri dönüşümüz başladı. 

Akşam otelden sonra Antakya şehir merkezine giderek, gece dolaşması yaptık, çok güzel kafelerin, 
restoranların bulunduğu bu yerleri gezmek gerçekten çok keyifli oldu. Hele otele dönerken uğradığı-
mız ve künefe yediğimiz yer, İstanbul’a yanımızda götürdüğümüz künefelerle ayrı bir güzellikteydi. 
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Nihayetinde, bir güzel gezimiz daha tadı damağımızda kalarak bitmiş oldu. Antakya’ da daha göre-
mediğimiz o kadar çok yer kaldı ki, onları burada bahsetsem benim de moralim bozulacak. Antakya 
kesinlikle bir daha gelinmesi gereken bir yer. Her neyse, artık yatma vakti gelmişti,  sabah erkenden 
yola düşerek Adana’dan kalkacak uçağımıza yetişecektik. 

Bu gezi tam bir kültür gezisi oldu, Anadolu’muz, gezilecek, görülecek yerlerle dolu. Yurt dışına 
gitmek bir yana, yurdumuzu da tanımak her şeyden önce gelmeli, Sevgili dostlar, hayalimde hep 
birlikte bir gezi yapmak var, artık, ETMD’ nin önderliğinde bu gezileri yapma zamanı geldi sanırım. 
Sevgiyle, sağlıcakla kalın, bir sonra ki gezi yazımızda buluşmak üzere…
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