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Değerli Dostlarımız;

Yeni bir yıla doğru yol alırken hepinize ETMD Bizden Haberler Dergimizin bir sayısıyla daha merhaba diyoruz... 

Artık oldukça gelenekselleşen ETMD Gecelerimizin dokuzuncusunu bildiğiniz gibi 13 Ekim 2017 Cuma günü, 
her yıl olduğu gibi Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te gerçekleştirdik. İlerleyen sayfalarımızda detaylı bilgilerini ve 
fotoğraflarını bulacağınız gecemizin bu yıl ki Ana Sponsorları, AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, Birtaş Kablo, 
Cihan Elektrik, Çağla Group, EAE, EEC, ELS, Emfa, Erde Grup, Genser, Kitoko, Schneider Electric ve Sinerji 
Elektrik firmalarıydı. 45 civarında firmanın katılımcı olduğu gecenin sonunda yapılan hediye çekilişinin spon-
sorları ise Ateksis, BTS, Legrand, Kıraç Group, Mutlusan ve Prysmian firmalarıydı. ETMD olarak geleneksel 
ETMD Gecesi’ne sponsor olarak ve katılarak destek veren tüm firmalara ve meslektaşlarımıza tekrar teşekkür 
ederiz.

ETMD olarak destekçisi olduğumuz ve EMO İzmir Şube tarafından, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’ne katılımda 
bulunduk ve bir de etkinlik düzenledik.  21 Ekim 2017 Cumartesi günü, daha önce ilkini bu yılın Mart ayında 
WIN fuarında düzenlediğimiz Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) etkinliğini bu kongre kapsamında tekrar gerçek-
leştirdik. Kongreyle ilgili bilgileri ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Bu sayımızda da Yönetim Kurulu Üyelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sayımızdaki konuğumuz geçen 
iki dönemin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve bu dönem tekrar Yönetim Kurulumuzu üyeliği ile onur-
landıran Sayın Vahit Tuncer ÖZEKLİ.  

Geçmiş sayılarımızda farklı yazılarıyla aramızda olan Alper COPLUGİL, “Cumhuriyet’in İlk Modern Bilim 
Tarihçisi: Abdülhak Adnan ADIVAR” başlıklı yazısıyla bizlerle birlikte. 

Bu sayımızda sizlerle paylaştığımız diğer teknik yazılarımız:

Su Yapı’dan Levent SEZGİN’in yazdığı “Elektrik Projelerinde Kullanılan Semboller ve Projelendirmede Yeni 
Teknolojilere Uyum”

Testo firmasından gelen “Elektriksel Bakım ve Termal Kameralar”

Erde firmasından Mehmet PAK tarafından hazırlanan “Kaçak Akım Koruma Rölesi”

Yılkomer’den Serdar AKSOY’un yazdığı “Solar Sistemlerde Topraklama” ve

Elektrikport’tan Zafer AKGÜL’ün kaleme aldığı “Nötr Topraklama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”

Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU’nun, “İş İnsanının Karizması” başlıklı yazısını ve Gezi yazısı 
olarak da Prysmian’dan Tamer YAVUZTÜRK’ün, “Lübnan” yazısını ve fotoğraflarını bu sayımızda bulabile-
ceksiniz. 

Kış aylarının başarılı günler getirmesi ve sağlıklı geçmesi dileği ile,

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY
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1952 yılı, Aralık ayında İstanbul‘ da doğdum. İlkokulu Mehmet Akif İlk Okulu’nda okudum, daha sonra 
Bakırköy, Şeker Evler Orta Okuluna gittim ve Bakırköy lisesini 1970 yılında bitirdim. Hayallerimde dağ, 
taş dolaşmak üzere Jeofizik Mühendisliği yatıyordu. Bu amaçla girdiğim Üniversite sınavları neticesinde 
İstanbul Üniversitesi Fizik Gece bölümünü kazandım. İstemeyerek gittiğim bu fakülteye, bir sene sonunda 
tekrar imtihana girdim ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandım, on beş gün gidebildiğim bu 
fakültenin bana hiç de uygun olmadığını anladım. Gönlümde mühendislik yatıyordu ve canım babam be-
nim inşaat mühendisi olmamı çok arzuluyordu, ben ne yaptım, o zamanlar adı İDMMA olan Yıldız Teknik 
Üniversitesine kontenjan açıklığı olması ile başvurdum, Elektrik Bölümünü birinci sıraya, İnşaat Bölümünü 
de ikinci sıraya yazdım. Netice de Elektrik Mühendisliği Bölümüne girmiş olmanın şaşkınlığı ile babama 
bunu söyledim, şöyle bir baktı ve biraz da buruk olarak, ‘’ Oğlum, zor bir meslek seçmişsin, hayırlı olsun ‘’ 
dedi. Cebime biraz da harçlık verdi, haydi git arkadaşlarınla eğlenirsin dedi.

Böylece 1971 senesinde başlamış olduğum İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik 
Bölümü’nden 1975 yılında mezun oldum. Tam okulu bitirdiğim zaman da annemi kaybettim. Annemin 
vefatı ile okul bitince ne yapabilirim diye düşünmeme fırsat kalmadan, Elektrik Makinaları Kürsüsü’ nde 
uzman açığı olduğunu öğrendim. Rahmetli Profesör Basri Çetin ile ve de şimdi Eyüpoğlu Okulları sahibi, 
dünya iyisi Rüstem Eyüpoğlu ile aynı kürsü de çalışmaya başladım.

Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Bir senenin sonunda, Kasım 1976’ da yapılması 
gereken Yüksek Mühendislik sınavlarının, sağ, 
sol olayları sebebi ile Aralık ayında yapılacağı 
açıklandı. O zamanlar devlette, kamu sektörün-
de çalışmak için askerlikten tecilin olması ge-
rekiyordu, bana da işe girmem için ancak 1976 
yılı Kasım ayına kadar tecil vermişlerdi. Yüksek 
sınavlarına katılamadan, 1976 Kasım ayında as-
kere gitmek zorunda kaldım, Akademisyen olma 
hayalim de böylece bitmiş oldu. Rektör’ lüğün, 
üniversitede önemli bir görev üstlendiğimi 
belirten, Genel Kurmay’ a yazılan, tecil isteme 
yazısı da geri çevrilmiş oldu. Hayatımda yeni bir 
dönem başlamak üzereydi.

Hayat sürprizlerle dolu, şanslı mıyım, değil 
miyim? sorusunun cevabını, askerliğimi Deniz 
Kuvvetlerinde yedek subay olarak başladığım da 
anladım, 1976-1978 seneleri arasında Mersin 
Mayın gemisinde Elektrik Subayı olarak asker-
liğimi tamamladım, hayatımın bu döneminde 
tanışmış olduğum çok değerli subaylarla geçir-
diğimi söylemek istiyorum. Onlardan çok şeyler 
öğrendim. 1978 Şubat’ında askerlik görevimi 
tamamlayarak, o zamanlar ismi Bimaş-Birleşik 
İnşaat Mühendislik A:Ş firmasında detay mü-
hendislik işinde çalışmaya başladım. Babama 
sormuştum, ne dersin bu işe gireyim mi? diye, 
bana sözü ’’ Parayı düşünme, önce işini öğren, 
yaptığın işin de en iyisini yap, pazarda limon 
bile satsan en çok satan sen ol  ’’ deyince, 
bende çizim işlerini seviyorum, bu iş bana göre 
diyerek proje hayatına başlamış oldum. Burada 
rahmetli Profesör Moiz Eskanazi ‘yi de anmak 
istiyorum, aydınlatma dersi bitirme imtiha-
nından geçmek için yüksek basınçlı sodyum 
buharlı ampulün detay çizimini, A4 kağıt ölçüle-
rinin kenar boşluklarının norm olmaması sebebi 
ile bana iki defa yaptırmıştı. Nur içinde yatsın.

Aydınger kağıda, rapido ile çizerek, jiletle kazı-
yarak başladığım Mühendislik hayatına, ulusla-
rarası ve yurt içi çeşitli projelerde çalışarak de-
vam ettim. Bu çalışma hayatına başlamamdan 
tam bir sene sonra babamı kaybettim. Kendimi 
sanki boşlukta gibi hissettiğim sıralarda, kade-
rin güzel bir cilvesi ile daha önceden tanıdığım 
kalbi güzel, kendi güzel insanla Temmuz 1979 
yılında evlendim.

1981 yılının Temmuz ayında da kızım Tuğçe 
dünyaya geldi.1985 yılında Bimaş’tan ayrıl-
dım, o zamanlar yurt dışı çalışmak için ideal 
yerlerden olan, Suudi Arabistan ‘da Artec / 
Bimhol firmasında teknik ofis ve şantiye şefi 
olarak Mekke Ring yolları tünel yapımında 
elektromekanik montajında bulundum. Ailece 
gittiğimiz Arabistan’dan kızımın 1988 sene-
sinde Türkiye’de ilkokula başlaması sebebi ile 
Türkiye’ye geri dönmeyi planladım, artık Proje 
firmalarında çalışmak istemeyeceğimi düşünür-
ken, Foster Wheeler Bimaş’tan, Elektrik Bölümü 
Başmühendisliği teklifi gelmesi ile 1989 senesi 
sonunda bu göreve başladım. Ne de olsa tanıdı-
ğım bir yerdi. Bu dönemde çok önemli proje-
lerde çalıştım, bunların arasında Botaş – Bakü, 
Tiflis Boru Hattı projesi, Tüpraş Aliağa Projeleri 
ben de çok önemli yeri vardır.

2005 yılı sonunda Erde Mühendislik firmasın-
dan gelen teklifle, tamamen taahhüt sektörüne 
girmek düşüncesi ile Genel Müdür Yardımcısı 
olarak çalışmaya başladım. İlk zamanlar çok 
zordu, kurumsal bir firmadan sonra patron 
düşüncesi altında çalışan bir firmada beklentiler 
çok daha farklıydı. Benim için başarılı geçtiğini 
düşündüğüm bir yedi senenin ardından, Hazi-
ran 2012 tarihinde Erde Mühendislik ile yolla-
rımız ayrıldı. Hayatımın dört ayını Bodrum’da 
dinlenerek geçirdim,  2012 Kasım’ından,  2013 
yılı sonuna kadar da AE, Arma- Elektropanç 
firmasında Endüstriyel Servisler Departman 
Müdürlüğü görevini üstlendim. Bu çalışma 
esnasında, Sayın Kemal Kızılhan’ın, benden 
ETMD Başkanı olmamı rica etmesi ile yeni 
yönetim kurulunu kurarak 2013-1015 döne-
mi, daha sonra da 2015-2017 dönemi olmak 
üzere iki dönem ETMD’ de Başkanlık yaptım. 
Bu dönemde Bilge Mühendislik sahibi Murat 
Karayılmaz ile tanıştım, kendisi ile fikirlerimizin 
uyuşması neticesinde de 2015 yılından itibaren 
Bilge Mühendislik’ te Genel Koordinatör olarak 
çalışmaya başladım.



Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Meslek hayatımdan bu kadar bahsettikten sonra, biraz da sosyal yaşantımdan bahsetmek istiyorum, 
sporu seven biri olarak, tenis oynamak, bisiklete binmek ve yürüyüş yapmak en çok hoşlandığım spor 
türlerinin başında geliyor. Ayrıca seyahat fotoğrafçılığı da vazgeçemeyeceğim hobim, seyahatlerimi yazıya 
döküp, fotoğraflarla anlatmak bana daha çok anlamlı geliyor. Seyahatlerin her türlüsünü ailece sevmemize 
rağmen, ailece katıldığımız cruise gezilerin bizde ayrı bir yeri oluyor. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla 
tanışmak apayrı bir duygu… 

Kızım Tuğçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce mezunu,  Fizik tedavi Uzman Doktor olarak Cerrahpaşa’da 
görev yapıyor, evli,  eşi Deniz Kuvvetleri Yarbayı olarak Gölcük’te Denizaltı subaylarının eğitiminden so-
rumlu, 9 yaşında torunum Defne ise,  henüz dördüncü sınıfta, İELEV’ e gidiyor. 

Hiçbir zaman kendime ait bir firmam olması gibi bir niyetim olmadı. Buna karşılık, çalıştığım her işi kendi 
işim gibi gördüm, verilen her işe ciddi olarak eğildim, beraber çalıştığım bana bağlı kişilere sorumluluk 
verdim, yaptıklarını kontrol ederek, yanlışı varsa düzelttim ki daha sonraları kendi başına o işleri yapabilsin, 
mesleki hayatımda bilgi paylaşımına önem gösterdim. Yapamayacağım işe hiçbir zaman söz vermedim 
ama verdiğim sözleri de zamanında yerine getirdim, bana verilen sözler var ise peşine düştüm. İnsanlarla 
ilişkilere önem gösterdim. İş arkadaşlarımı, ailemden birileri olarak kabul ettim. Ne mutlu bana ki hep güzel 
insanlarla karşılaştım. Dernek hayatım boyunca üniversite öğrencilerine değer verdim, onların yetişme-
lerinde elimden geldiğince yardımcı oldum ve ömrüm olduğu müddetçe de bu düşüncelerimden vaz 
geçmeye hiç niyetim yok.
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Dokuzuncu Geleneksel ETMD Gecesi 
13 Ekim 2017 Günü Gerçekleştirildi

ETMD Gecesi Sponsorları ve ETMD Yönetim Kurulu Toplu Halde

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU konuşmasını yaparken

Artık geleneksel hale gelen Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Gecesinin dokuzuncusu, 
13 Ekim 2017 Cuma günü, her zaman olduğu gibi, Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te Elektrik Tesisat 
Sektöründe hizmet veren firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Yemekten önce yapılan Kokteyl, tüm katılımcıların bir araya gelmesini; kişisel ve sektörel konular-
da bilgi ve görüş bildirimleri yapmalarını sağladı. 
Kokteyl sonrasında Balo Salonunda devam eden gece Vildan Demir ve orkestrasının müzikleri eş-
liğinde yenilen yemekle sürdü. Sunuculuğunu tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Eraslan SAĞLAM’ın 
yaptığı Gece’nin tören bölümü ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU’nun yaptığı 
açılış konuşmasıyla başladı. 
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Hannover Messe Fuarcılık Genel Müdürü Alexander KUHNEL Konuşmasını Yaparken (Çeviri Hannover Messe 
Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkis ERTAŞKIN tarafından gerçekleştirilmiştir)

Alexander KUHNEL, Teşekkür Plaketini ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU’nun elinden
Hannover Messe Fuarcılık adına alırken 

Mustafa CEMALOĞLU, Açılış Konuşmasında, Geceye katılanlara dağıtılan 2017-2019 dönemine 
ilişkin Çalışma Programındaki önemli konulara değindi. Katılımcıları ETMD’ye üye olmaya davet 
etmesiyle birlikte, çevrelerindeki elektrik ve elektronik mühendislerini de ETMD’ye üye olma konu-
sunda özendirmelerini istedi.

Mustafa CEMALOĞLU’nun konuşmasının ardından, sahneye davet edilen Hannover Messe Fu-
arcılık Genel Müdürü Alexander KUHNEL, geçmişten bugüne düzenledikleri WIN Fuarlarından ve 
gelecekte WIN Fuarı ile ilgili yapmak istedikleri konulardan bahsetmiştir. Alexander KUHNEL’e 
konuşmasının sonrasında ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU tarafından sektöre 
katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verildi. 
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Konuşmalar sonrasında geceye sponsor olarak katılan firmalara teşekkür plaketlerinin dağıtımına 
geçildi. Birtaş Kablo firması iş yoğunluğu nedeniyle geceye katılamadığı için plaketleri kendilerine 
gönderildi. 
ETMD Gecesine sponsor olan firmalar
AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, Birtaş Kablo, Cihan Elektrik, Çağla Group, EAE, EEC, ELS, Emfa, 
Erde Grup, Genser, Kitoko, Schneider Electric ve Sinerji Elektrik firmaları plaketlerini aldılar.
ETMD Gecesine sponsor olan firmalar plaketlerini alırken

ETMD Kurucu Üyeleri A. Medih ERTAN ve Rıdvan ÇELİKEL, Sponsorluk Plaketlerini aldıktan sonra ETMD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU ile birlikte

AE Arma-Elektropanç

Dokuzuncu Geleneksel ETMD Gecesi
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Cihan Elektrik

Çağla Group 

Anel Grup
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EAE

EEC

ELS

Dokuzuncu Geleneksel ETMD Gecesi
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Emfa

Erde Grubu

Genser
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Kitoko

Schneider Electric

Sinerji Elektrik

Dokuzuncu Geleneksel ETMD Gecesi
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Gecede Vildan Demir ve orkestrası müzikleri ile sahne aldı. Bu bölümde ETMD üyeleri dansları ile 
müziğe eşlik ettiler.
Gecenin sonunda gerçekleştirilen Hediye Çekilişindeki 31 hediyenin sponsorları ise Ateksis, BTS, 
Legrand, Kıraç Group, Mutlusan ve Prysmian’dı. Hediye çekilişi birlikte sponsor olan firmalara 
Teşekkür Belgeleri verildi.

Hediye Çekilişinden Fotoğraflar
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Dokuzuncu Geleneksel ETMD Gecesi
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ETMD olarak Geleneksel ETMD Gecesi’ne sponsor olarak ve katılarak destek veren tüm firmalara 
ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Geceye katılan firmalar:
ABB, AE Arma-Elektropanç, Aktif Mühendislik, Anel Grup, ANSİ Enerji, Arte Teknoloji, Ateksis, 
Bilge Mühendislik, Bortek, BTS, Cihan Elektrik, Çağla Grup, Eaton, EAE Aydınlatma, EAE Elektrik, 
EAE Elektroteknik, EEC, Elektropanç, ELS, Elsan, Emfa, Erde Grubu, FG Wilson, Fiber Line, Genser, 
GMS Pano, HB Elektrik, İBAR Elektrik, İdeko, Kardeş Elektrik, Karel, Latek, Legrand, Kalen Grup, 
Kıraç Group, Kitoko, Matriks, Mutlusan, Nemesis, Novatek, Orge Enerji, Pentair, Philips, SAN-EL, 
Sasel, Schneider Electric, Siemens, Sinerji Elektrik, Trio Kablo ve  Yılkomer.

ETMD Gecesinden görüntüler
Kokteyl
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Dokuzuncu Geleneksel ETMD Gecesi

ETMD Gecesinden görüntüler
Yemek Salonu
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V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre 
ve Sergisi Gerçekleştirildi...

Geleceğin Mühendisliği 
İzmir’de Şekillendi 
EMO İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi”, Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde 18 Ekim 2017 tarihinde Olten Filarmoni Oda Orkestrası’nın mini konseri ve açılış ko-
nuşmalarıyla başladı. EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, yapılacak sempozyum ve 
oturumlara ilişkin bilgi verirken, kongrede temaya uygun olarak bilimsel gelişmelerin bir kez de “Endüstri 
4.0” penceresinden değerlendirileceğini kaydetti. Kongre kapsamında yeni teknoloji ve hizmetlerin 58 
ulusal ve uluslararası ölçekli firma ve kurum tarafından sergileneceğini belirten Ulutaş, “Kongre Yürütme 
Kurulu, teorik bilginin yanı sıra uygulamalara ilişkin bilgi ve deneyimlerin de paylaşılması için özel bir çaba 
sarf etti. Serginin yanında oturumlarda uygulamaya dönük bildirilerin sunulmasına gayret göstererek, bu 
önemli eksikliği gidermeye çalıştı” diye konuştu.

Kongre programının 18 aylık kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Ulutaş, şu bilgileri verdi: 
“Kongre Yürütme Kurulu 21 kez bir araya gelerek, hazırlık çalışmalarını koordine etti. Kongre düzenleme 
ve bilim kurullarımızın çalışmaları, her sempozyum için ayrı ayrı oluşturulan kurulların çalışmalarıyla 
bütünleştirildi. Onlarca kurum, kuruluş ve firma düzenli ziyaret edilerek çalışmalara katkı alındı. Mühendis-
lerin yanı sıra çalışma alanlarındaki mimar, teknisyen ve teknikerler gibi diğer mesai arkadaşlarımızı da bu 
buluşmaya katmak için özel çaba sarf edildi. Önümüzdeki 4 gün boyunca inançla, dayanışmayla sürdürü-
len bu çalışmanın meyvelerini hep birlikte toplayacağız.”

Geleceğin Mühendisliği Şekillenecek
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Kongre ile geleceğin mühendisliğini şekillendirmeye katkı sağlamayı ve teknolojinin yaşamı olumlu yönde 
değiştirmesine vesile olmayı hedeflediklerini ifade eden Ulutaş, “Kongremizde, sempozyumlarımız ve 
özel etkinliğimizle birlikte, akıllı şehirler, akıllı enerji şebekeleri ve akıllı binalar konularına odaklanırken, bir 
yandan da insan hatalarını en aza indirecek şekilde ‘güvenli tesisler’ için teknoloji geliştirmenin önemini 
vurgulayacağız” dedi. EMO’nun Ar-Ge ve bilgi yoğun ekonomi politikalarına vurgu yaptığını ifade eden 
Ulutaş, “Ne yazık ki bugün sürdürülen neo-liberal ekonomi politikalarının gereği olarak, ülkemiz hemen 
hemen her alanda yüksek teknoloji ürünleri için açık pazar durumundadır” diye konuştu.

Cari açığın enerji ithali ve teknolojik ürünlerden kaynaklandığına dikkat çeken Ulutaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Unutulmamalıdır ki, siyasal bağımsızlığın temeli iktisadi bağımsızlıktır ve bunun yolu da özgür 
ve eleştirel düşünen kuşakların yetiştirilmesi amacıyla laik ve bilimsel bir eğitimin her kademede tesis 
edilmesi; enerji, madencilik, telekomünikasyon başta olmak üzere temel altyapı sektörlerinin kamusal bir 
mastır planla kısa vadeli ekonomik dalgalanmalardan ve şoklardan etkilenmeyecek bir yapıya kavuşturul-
ması ve dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, ülke için ayakları yere basan, 
gerçekçi bir sanayileşme, teknoloji ve Ar-Ge politikasının ve buna uygun bir yatırım ve teşvik sisteminin 
geliştirilmesi olacaktır.”

EMO’nun bilimsel etkinlikler ve hizmet içi eğitimlerle mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya çalış-
tığına işaret eden Ulutaş, ülkemizde teknoloji geliştirecek mühendislik birikimi bulunduğunun altını çizdi. 
Önceki kongrelerde madenlerde alınması gereken ve yeni geliştirilen güvenlik teknolojilerine yer verildiğini 
anımsatan Ulutaş, iş cinayetlerinin sürdüğüne dikkat çekerek, kongre kapsamında yer alan patlayıcı ortam-
lara ilişkin bildirilerin ilgiyle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kongre Açılışının diğer konuşmacıları: Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) Başkanı Prof. Dr. Sermin 
Onaygil, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danış-
manı Muzaffer Tunçağ ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş

III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu

Kongre kapsamında yer alan III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’nda 13 oturumda toplamda 51 
bildiri sunumu gerçekleştirildi. 

Enerjinin üretim noktasından son kullanıcıya kadar tüm gelişmelerin izlenmesi, geliştirilen teknolojilerin 
paylaşılması, sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Sempoz-
yumda, güç ve enerji sistemlerine yönelik ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmalar, kamu ve özel 
sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırmacı ve akademisyenler, sanayiciler, mühendisler ve diğer 
uzmanlar bir araya geldi.

Sempozyumda ayrıca alanlarında uzman uluslararası katılım sağlayan konuşmacılarla birlikte toplamda 
7 çağrılı konuşmacı, “akıllı şebekeler”, “test, koruma, ölçüm” ve “güneş enerjisi” konularına ilişkin yeni 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. “Yıldırımdan korunma”, “patlayıcı 
ortamlardaki elektrik tesisleri” gibi konularına ilişkin bildiri oturumlarına da yer verilen sempozyumda; 
enerji alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin irdelenerek, geleceğin “akıllı” şebekelerinin şekillenmesine 
bilimsel ve teknik katkı sağlanmış oldu.
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KIX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu
Odamız ile Aydınlatma Türk Milli Komitesi işbirliği 
ile dokuzuncusu düzenlenen Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 
Sempozyumda iki gün boyunca 19 bildiri sunumu, 
LED ömür ve aydınlatma projelerinin akıllı tasarımı 
konularında iki özel sunum ile özel sektör tarafından 
altı proje uygulaması tanıtımı yapıldı.
Dialux EVO’ya ilişkin özel bir sunuma da yer 
verilen sempozyumda, “Aydınlatmada Ölçme ve 
Değerlendirme” başlıklı özel bir oturum da düzen-
lendi. Aydınlatma konusunda yaşanan bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere yer verilen, “Akıllı Şehirler 
ve Aydınlatma” temasıyla gerçekleştirilen sempoz-
yumda; ““yapı ve yapı yüzü aydınlatmaları”, “yol 
ve tünel aydınlatmaları”, “trafik sinyalizasyonu”, 
“peyzaj aydınlatmaları”, “tasarım ve hesaplamalar”, 
“proje uygulamaları”, “ölçüm, izleme ve denetle-
me“ konularına ilişkin bildiri ve proje sunumları 
gerçekleştirildi. Teorik bilgilerin yanında uygulama 
deneyimlerinin de aktarıldığı sempozyumda, sokak 
aydınlatmalarının iyileştirilmesi, kayıp ve kesintilerin 
akıllı sistemlerle engellenmesine ilişkin bildiriler 
katılımcılardan ilgi gördü.
Oturum başkanlığını Macit Mutaf’ın yaptığı Ay-
dınlatmada Ölçme ve Değerlendirme başlıklı özel 
oturum ise Sempozyumunun son günü düzenlendi. 
Türkak adına Canpolat Çakal, Elektrik Mühendisleri 
Odası adına Mustafa S. Çınarlı ve Aydınlatma Türk 
Milli Komitesi adına Prof. Dr. Rengin Ünver’in ko-
nuşmacı olarak katıldığı oturumda; aydınlatmanın 
ölçülebilir ve kontrol edilebilir somut bir bilim dalı 
olduğu vurgulanarak, aydınlatma uygulamalarının 
standartlara uygunluğunun kontrolü konusunda 
yapılması gerekenler tartışıldı.
IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu
Kongre kapsamında düzenlenen IV. Yapı Elektronik 
Sistemleri Sempozyumu’nda 4 oturumda 17 bildiri 
sunumu gerçekleştirildi. 
EMO’nun Yapı Elektronik Sistemlerine ilişkin 
çalışmalarının yanı sıra mevzuat değişikliklerinin 
de değerlendirildiği sempozyumda; mevzuattan 
kaynaklanan ve uygulamada ortaya çıkan sorunların 
çözümüne ilişkin öneriler dile getirildi. 
Sempozyumda; Yangın Algılama Uyarma ve Teknik 
Emniyet Sistemleri, Elektronik Güvenlik Sistem-
leri, Yapılarda Elektronik Haberleşme Sistemleri, 
Yapılarda Konfora Yönelik Elektronik Sistemler, 
Yapılarda Otomasyon Sistemleri ve Uygulamaları, 
Yapı Elektronik Sistemleri Tesisat Mühendisliği 
Uygulamaları başlıklarında; yangın, gaz algılama 

sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemleri, 
acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi, sismik 
algılama sistemleri, soygun alarm sistemleri, geçiş 
kontrol sistemleri, CCTV sistemleri, IP tabanlı 
güvenlik sistemleri, yapısal kablolama, kablosuz 
haberleşme ağları, akıllı kontrol sistemleri, endüstri-
yel otomasyon, bina otomasyonu, makina otomas-
yonu, enerji otomasyonu, tıp otomasyonu, mekat-
ronik, robotik ve robot uygulamaları, otomasyon 
ve nanoteknoloji uygulamaları konuları katılımcılara 
aktarıldı.
“Akıllı binalara” ilişkin yeni teknolojilere ve uygu-
lamalara ilişkin bildirilerin de yer aldığı sempoz-
yumda; “Yangın algılama ve uyarma sistemleri”, 
“bina işletim sistemleri” gibi konuların yanı sıra 
otoparklardaki “akıllı” havalandırma sistemleri, akıllı 
binalardaki veri merkezileri gibi konular da katı-
lımcılara aktarıldı. Teknolojik gelişmelerin ve yeni 
uygulamaların bir arada sunulduğu sempozyum, 
geleceğin “akıllı” binalarına ışık tuttu.
“Yapılarda Elektrik Tesisatı” Özel Oturumları
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 düzenlendi. 
Şükrü Güner’in yönettiği Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan Ercan Gültekin, GDZ Elektrik Dağı-
tım A.Ş.’den Ahmet Ercan, ÇSGB İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’ndan Ali Yavuz, Yapı Denetim Kuru-
luşları Birliği İzmir Şubesi’nden Osman Akbaşak 
ve EMO’dan Serdar Paker’in konuşmacı olarak 
katıldığı “Yapı Denetim Süreci ve Elektrik Tesis-
lerinin Denetim Sorunları” başlıklı oturumda yapı 
denetime ilişkin sorunlara çözüm önerileri tartışıldı. 
Erol Celepsoy’un yönettiği “Elektrik Tesislerinin 
Proje ve Kabul Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar/
Çözüm Önerileri” oturumda ise SMM hizmetle-
rini yürüten EMO üyelerinin karşılaştığı sorunlar, 
Ulusoy Elektrik A.Ş’den H. Erkan Güroz, GDZ 
ve ADM Elektrik Dağıtım’dan Ahmet Bayra-
moğlu, BEDAŞ’tan Noyan Sevim ve EMO İzmir 
Şubesi’nden Cevat Şahin katılımıyla irdelendi.
Rüştü Bekdikhan yönetimde gerçekleştirilen “Yapı 
Elektrik, Elektronik Mühendisliği Hizmetlerinin 
Geliştirilmesine Yönelik Öneriler” başlıklı forumda 
ise “mesleki denetim metodolojisi”, “yapı elektronik 
sistem ve tesisatları”, “asansör hizmetleri”, “iş sağ-
lığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında elektrik te-
sislerinin periyodik kontroller”, “proje onay ve kabul 
süreçleri” ile “YG işletme sorumluluğu hizmetleri” 
konularına ilişkin görüş ve öneriler alındı.

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre 
ve Sergisi Gerçekleştirildi...
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Ümit BALABAN sunumunu yaparken

Ceyhun HÜRCAN sunumunu yaparken

Burak DAŞDEMİR sunumunu yaparken

Geleceğin Mühendisliği İzmir’de Şekillendi 
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“Yapılarda Elektrik Tesisatı” üst başlığı altın-
da Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
katkılarıyla “Yapı Bilgi Modellemesi’ne ilişkin 
özel bir oturum da düzenlendi. Bu oturuma 
Ümit Balaban “BIM’in Elektromekanik Taahhüt 
Sektöründe Uygulamaları”, Burak Daşdemir 
“Bütünleşik Tasarım”, Ceyhun Hürcan “BIM’in 
Elektriksel Konulardaki Çözümleri ve Çakışma 
Algısı” başlıklı sunumlarıyla katıldılar.
Teknolojinin Üretimi ve Yaşamı Nasıl
Şekillendireceği Tartışıldı...

“Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları”
  Özel Etkinliği
“Akıllı Şehirler-Güvenli Tesisler” temasıyla ger-
çekleştirilen V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi kapsamında 20 Ekim 2017 tarihlerinde 
“Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” başlığı 
altında özel bir etkinlik düzenlendi. 
Etkinlikte gerçekleştirilen 3 oturuma, Endüstri 
4.0 kapsamında uygulama geliştiren uluslara-
rası kurum, kuruluş ve firmaların temsilcilerinin 
yanı sıra, geliştirilen çözümlerin uygulamacısı 
kurumların temsilcileri de katılım sağladı. Tek-
nolojik gelişmelerin gelecekte üretim modelle-
rini ve yaşamı nasıl şekillendireceğinin masaya 
yatırıldığı etkinlikte, “Geleceğin fabrikaları ve 
yapay zeka”, “makinelerin dijitalleşmesi ve ro-
botlar”, “nesnelerin interneti”, “makineler arası 
iletişim”, “enerji sektöründe dijitalleşme ve akıllı 
şebekeler”, “akıllı kent ve trafik uygulamaları” 
gibi konuların yanı sıra Endüstri 4.0 uygulama-
larının yaratacağı ekonomik ve sosyal değişim 
de tartışıldı 
“Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” özel 
etkinliği kapsamında ilk olarak Prof. Dr. Ga-
lip Cansever’in yönettiği ve Prof. Dr. Osman 
Coşkunoğlu, Siemens Türkiye İcra Kurulu Eski 
Üyesi Ali Rıza Ersoy, Mitsubishi Electric Türkiye 
İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel ve 
Festo Müşteri Çözümleri Müdürü Fikret Kemal 
Akyüz ve ABB Elektrik İş Geliştirme Müdürü 
Nejat Ege konuşmacı olarak yer aldığı oturum 
düzenlendi. Osman Coşkunoğlu’nun “Tekno-
Politik Değerlendirme” başlıklı sunumuyla yer 
aldığı oturuma, Ali Rıza Ersoy “Endüstri 4.0 
Yolunda Dijital Fabrikalar”, Tolga Bizel “Fabri-
kalardaki Dijital Dönüşüm; e-F@ctory”, Fikret 
Kemal Akyüz “Festo’nun Endüstri 4.0 Yaklaşımı 
ve Scharnhausen Teknoloji Fabrikası”, Nejat 
Ege ise “İşletmeler için Endüstri 4.0 Fırsatını 
Yakalamak” başlıklı sunumuyla yer aldı. 

Prof. Dr. Murat Aşkar’ın yönettiği ikinci oturu-
ma ise KUKA Türkiye Müdürü Kağan Abidin, 
PİKOTEK Genel Müdürü Tolga Bozdağ, Şişe 
Cam İcra Kurulu Araştırma ve Teknolojik Geliş-
tirme Başkanı Şener Oktik, Netaş İnovasyon ve 
Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı Güler Sağıt katılım sağladı. Oturumda 
Kağan Abidin “Endüstri 4.0 ve Robotik”,  Tolga 
Bozdağ “ Enerji Sektöründe Dijitalleşme ve Akıl-
lı Şebekeler”, Şener Oktik “ Dördüncü Endüstri 
Devrimi ve Cam Sektörü”, Rıza Durucasugil 
“Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (IoT)”, Gü-
ler Sağıt ise “Akıllı Kent Uygulamaları” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş’in yönettiği üçüncü 
oturumda ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Murat Aşkar “Endüstri 4.0 İleti-
şim Protokollerinin Standardizasyonu”, E3TAM 
Genel Müdürü Sedat Sami Ömeroğlu “Uzak 
Geçmişten Yakın Geleceğe Teknoloji ve İnsan” 
başlıklı sunumlarıyla katılım sağlarken, sağlık 
sorunları nedeniyle etkinliğe katılamayan Akur-
gal Danışmanlık Genel Müdürü Ali Akurgal’ın 
“Endüstri 4.0 ve Günlük Yaşama Yansımaları, 
Türkiye’nin Uyumu” başlıklı sunumu ise Tolga 
Bozdağ tarafından gerçekleştirildi.
Kongreye Çağrılı Konuşmacılardan Destek
Kongre kapsamında gerçekleştirilen III. Güç ve 
Enerji Sistemleri Sempozyumu’na Türkiye’den 
akademisyenlerin yanı sıra uluslararası uzman-
lar da çağrılı konuşmacı olarak katılım sağladı. 
DKE DIN, VDE’den Alexander Nollau “Geleceğin 
Enerji Şebekelerine Bakış” başlıklı sunumuyla 
sempozyuma katılırken, Tuzla Üniversitesi 
Nermın Suljanovıć ise “Akıllı Şebekelere Ait 
Haberleşme Sistem Yapıları” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Sempozyuma DiaLux EVO’dan 
Andreas Kurzmann “Aydınlatma Projelerinin 
Akıllı ve Sayısal Bir Yöntemle Tasarımı ve 
Yapımı” başlıklı sunumuyla katılım sağladı. HT 
Italia’dan Carlo Balestrazzi’nin “Solar Tesislerde 
Güvenlik, Arıza Tespiti ve Performans İzleme” 
başlıklı sunumuyla yer aldığı sempozyuma, 
Allianz Climate Solutions’dan Matthias Jaeger 
ise “Güneş Enerjisi PV Güç Sistemleri Finansal 
Olanakların Geliştirilmesi” başlıklı sunumuyla 
katıldı. 

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre 
ve Sergisi Gerçekleştirildi...
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Belgin Emre 
Türkay “Akıllı Şebekelerde Mesken Tarafın-
daki Talep Yönetimi”, ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampüsü’nde Murat Fahrioğlu “Akıllı Şebeke-
lerde Talep Yönetimi”, ODTÜ’den Murat Göl 
“Akıllı Şebekelerde Gerçek Zamanlı İzleme”, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Özcan Kalen-
derli ise “Türkiye’deki Yıldırım ve Şimşeklerin 
Akım Düzeyleri ve Sayıları Hakkında Bir İncele-
me” başlıklı çalışmalarıyla sempozyum katılım-
cılarını bilgilendirdiler.
58 Firma Yeni Teknolojilerini Sergiledi
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ile eşzamanlı 
gerçekleştirilen sergide, ulusal ve uluslararası 
ölçekli 58 sektörel firma yeni teknoloji ve hiz-
metlerini ziyaretçilerle buluşturdu. 
Elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, aydınlat-
ma alanında faaliyet gösteren  katılımcı firmalar 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin iki katın-
da net 1650 metrekarelik stant alanında ürün ve 
hizmetlerini tanıttı. 
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi 
kapsamında katılımcıların ve firmaların hizmeti-
ne sunulan mobil uygulama ile etkinlikleri anlık 
bildirimlere takip ettiler. Katılımcılara kılavuzluk 
yapan uygulama, sergi katılımcılarına kartvizit 
değişimi olmadan boyun kartlarındaki kare-
kodlar yardımıyla iletişim bilgisi değişimi de 
sağladı. 
 Ziyaretçilere kayıt sırasında verilen firma 
kataloğunda ise iletişim bilgilerinin yanı sıra 
firmaların ürün grupları ve sundukları hizmet-
lere ilişkin temel bilgiler de yer aldı. Böylece 
ziyaretçilerin direk ilgi duydukları alanlarda faa-
liyet gösteren kurumları öncelikli olarak ziyaret 
edebilmesine olanak sağlandı. 
Alanda faaliyet gösteren firmalar ile mühendis-
ler ve diğer profesyoneller arasında iletişim ola-
nağı 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 aldı.
Elektrik Müzesi
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi 
kapsamında düzenlenen ve tarihi nitelikleri olan, 
geçmiş dönemlerde kullanılmış teknolojileri 
tanıma fırsatı veren Elektrik Müzesi’nde 110 
civarında materyal sergilendi. 
İki bölümden oluşan müzede; yüksek gerilim 
ve elektronik haberleşme alanında 1900’lü 

yıllardan yakın zamana kadar kullanılan ay-
gıtlar sergilendi. İzolatörler, şalter, voltmetre 
frekansmetre, sürücüler, havalı kesici, az yağlı 
kesici, yağ tasfiye cihazı, aşırı akım rölesi, ölçü 
aletleri yüksek gerilim bölümünde sergilenirken, 
haberleşme alanında kullanılan manuel telefon 
santralleri, manyetolu telefon makinaları, telsiz-
ler sergilendi.

Geleceğin Mühendisliği İzmir’de Şekillendi 
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Solar Sistemlerde
Topraklama ve
Eşpotansiyel Kavramı
Solar projelerde her zaman 4’lü korumanın önemi oldukça önemlidir. Pasif Yakalama Uçları tasarımı 
ve AG Parafudr tasarımının ardından en önemli ikili topraklama ve eşpotansiyel sistemdir. Bir solar 
projesinde Topraklama genel tanımı altında birçok topraklama çalışması uygulanmaktadır. Temel 
topraklaması, fonksiyon topraklaması, işletme ve koruma topraklaması solar projelerde adım adım 
uygulanır. Ancak asıl önemli olan tüm farklı topraklamaların proje sonunda eş değer dirence gelmesidir. 
Aksi durumda tesisinin uzun yıllar içerisinde oluşacak hata akımlarından ve ani gerilim darbelerinden 
kaçınması zor olacaktır.
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Topraklama konusu kesinlikle teknik hesaplara 
dayalı olarak gerçekleşmelidir. Toprak özgül di-
renç değeri ölçülmeden, tesis dışında ki alanların 
özgül dirençleri var ise mevcut yapılan toprakla-
ma değerleri ölçülmeden tasarım ve uygulama 
yapmamız doğru sonuçlar vermeyebilir. Öncelikle 
olarak tesiste her metal donatının her noktanın 
global toprak hattından faydalanması için hesap-
lar dahilinde bir tasarım yapmak zorundayız. Risk 
analizi sonucunda santral çevresinde bir ring hat 
dönülmeli, risk analizi sonucunda çıkacak mesh 
ölçülerine göre santral temelinde darbelerin kolay 
dağılması için topraklama ağı örülmelidir ve 
örülen ağ ,çit, masa ayakları tüm temel donatılara 
ulaşmalıdır. Yine hesaplar sonucunda belirlene-
cek topraklama çubuk sayısı toprak özgül direnç 
değerine paralel olarak tasarlanmalıdır. 

Genellikle ring hat boyunca kullanılan toprakla-
ma elektrotları ve topraklama iletkenleri 80cm 
derinlikten itibaren topraklanmalı ve filizleri yüzeye 
çıkarılmalıdır. Temel topraklama sistem kuru-
lumunda en dikkat edilmesi gereken husus IEC 
50164 Standardına uygun ürün ve malzeme kulla-
nılmasıdır. Çünkü korozyon riski kısa sürede tesis 
topraklama direnç değerlerini yükseltecektir. Bu 
nedenle antikorozif ürünlerin seçilmesi, mümkün 
ise galvaniz iletken seçilecekse 70mikron kaplama 
seviyesinin olması, bağlantı elemanlarının 3mm 
kalınlığının altında olmaması, mümkünse her 
bağlantı noktasında korozyon bandı kullanılması 
son derece önemlidir. Termokaynak ile bağlantı 
yapılması daha doğru bir uygulama olacaktır. 
Ayrıca tüm kullanılan ekipmanların ve bağlan-
tı elemanlarının aynı cins metalden oluşması 
önem arz etmektedir. Bimetal etkiye karşı aynı 
cins materyal kullanımı önemlidir. Topraklama 
sistemlerinde bakır kullanmamız zorunlu değildir. 
IEC 62305 standardında da açık olan tablomuz-
da yeterli kesit ve ölçülerde farklı materyaller 
kullanılabilir. Galvaniz alaşımlı ve paslanmaz çelik 
ürünler en ideal olmakla birlikte mgsi alaşımlı 
iletkenler korozyona karşı son derece dayanımlı-
dır. Temel topraklaması tasarımı yapıldıktan sonra 
tesiste Pasif yakalama uçlarının yerleşimi ve 
dizaynı ardından da tesis zıt yönlerinde fonksiyon 
topraklaması yapılmalıdır. Fakat her fonksiyon 
topraklaması spark gap sönümleyiciler ile mutlaka 
eşpotansiyele alınmalıdır. Bu noktada uzman 
mühendislerce tasarım ve uygulama yapılmalıdır. 
Paratoner kullanımının sakıncalı olduğu GES 
Projelerinde paratoner topraklamasının eşpotan-

siyel alınmaması tam olarak risktir. Yıldırımdan 
Korunma Sisteminde pasif yakalama uçları tercih 
edilmeli ve eşpotansiyele alınmalıdır. Trafoların 
İşletme ve Koruma topraklama direnç değerleri 
ise son derece önemlidir. Trafo koruma ve işletme 
uygulamaları ve direnç değerleri standartlarca 
belirlenmiş olup uzun yıllar göz önüne alındığında 
tüm topraklama değerlerinin 1ohm seviyesinin 
altında yapılması, korozyon bandı kullanılması 
son derece önemlidir. Saha dağıtım panoları ve 
toplama panolarının topraklamaları kesinlikle farklı 
yapılmamalıdır. Eşpotansiyele alınmalıdır. Bunun 
nedeni oluşabilecek yıldırım, ani aşırı gerilim ve 
diğer hata akımları direncin düşük olduğu panoya 
25ns de akar ve bu noktada olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkacaktır. Bu nedenle saha panoları, 
combinerbox topraklamaları, inverterler mutlaka 
global topraklamadan faydalanmalıdır. Tüm top-
raklama sistemleri kurulduktan ve eşpotansiyele 
alındıktan sonra IEC 62305 standardı kapsamında 
eşpotansiyel kontrolü ve kalibrasyonlu cihaz-
larla ölçümleri yapılmalıdır. Bu noktada uzman 
mühendislerce kontrol son derece önemlidir. 
Belirlenen 100 noktada direnç farkı 0,2Ohm’u 
aşmamalıdır. Bu nedenle farklı lokasyon ölçümleri 
son derece önemlidir. Ancak tasarım, uygulama, 
santral çevresindeki özgül direnç farklılıkları farklı 
çalışmaları gerektirebilir. Zaman zaman tesiste 
risk atma noktaları oluşturulup direnç o noktada 
kasıtlı olarak düşük tutulabilir. Bu özgül direnç 
değerlerinin dengesiz olduğu sahalarda yapılma-
lıdır. Topraklama konusunda hesaplar, malzeme 
seçimi, uygulama ve ölçüm aşamaları kesinlikle 
uzmanlık dahilinde yapılmalıdır. Aksi durumda 
tesisin elektriksel anlamda uzun süre ayakta 
kalması oldukça zordur.

Yıldırımdan Korunma Merkezi olarak Solar 
Projelerde Tüm topraklama hesaplarınız, malzeme 
seçimleriniz, uygulama ve raporlama hizmetlerini 
sunmaktayız. Bilgi için info@yilkomer.com adre-
sinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.
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IEC 60364 Standartı PV Santral Topraklama Şeması 

Santral Eşpotansiyel Dağılım Tablosu
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Solar Sistemlerde Topraklama ve
Eşpotansiyel Kavramı

A Yöntemi Topraklama Şeması

Örnek Grid Görseli
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Türkiye’de hazırlanan elektrik tesisat projelerinde aydınlatma armatürleri, anahtarlar, prizler, hatlar, 
panolar, sigortalar, kesiciler, şalterler, yangın dedektörleri, klaksonlar, seslendirme ekipmanları, vs. 
cihaz ve sistemlerin projede gösterimi için geçmişten beri yerleşik bir sembol kullanımı bulunmaktadır. 
Bu semboller 1984 yılında yayınlanmış oln “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ekinde yayınlanmıştır 
(Şekil-1).

Elektrik projeleri 1990’lara kadar neredeyse tamamen el ile aydınger kağıdına rapido ile çizilmekte  idi. 
Bu dönemde aydınlatma, kuvvet, zayıf akım elektrik projelerinde Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde 
önerilen elektrik semboller ağırlıklı olarak kullanılmakta idi. 1990’ların ortalarına doğru bilgisayar des-
tekli yazılımlar yaygınlaşmaya başladı ve Türkiye’de birçok proje bürosu bu sisteme geçti.

Levent SEZGİN

Su Yapı

Elektrik Projelerinde Kullanılan 
Semboller ve Projelendirmede 
Yeni Teknolojilere Uyum
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Elektrik Projelerinde Kullanılan Semboller ve 
Projelendirmede Yeni Teknolojilere Uyum

Şekil-1: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde önerilen elektrik sembollerinden bazıları
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Bu dönemde projeler bir taraftan el ile aydınger kağıdına rapido ile çizilmekte iken, ressamların, 
teknisyenlerin ve mühendislerin bilgisayar yazılımlarını öğrenmesi ve donanımları temin etmesi 
ile birlikte projeler artık bilgisayarda çizilmeye başlandı. Bu geçişin ilk aşamasında, öncelikle 
mimari ve sonra da mekanik çizimler bilgisayar ortamında çizilmeye başlandı. Elektrik projeleri ise 
mimari ve mekanik çizimler altlık olarak kullanılmak üzere, bu projelerin aydınger baskısı üzerine 
yine klasik olarak rapido ile yani el ile çizilmeye devam edildi. Bu dönemdeki A0, A1 boyutunda 
aydıngerler üzerine çizim yapan yazıcıların yazma sisteminde yine rapido kullanılmakta idi. Bilgi-
sayardaki mimari ve mekanik çizimler elektrik çizimlerine uygun şekilde sadece duvarlar, kolon-
lar, kapılar vs. kalacak şekilde gereksiz yazı ve çizgilerden temizleniyor ve boş aydınger altlıklar 
alınıyor ve bunun üzerine el ile elektirk tesisat çizimleri yapılıyordu. Çizim sonrası ise mavi ozalitler 
ile projeler çoğaltılarak katlanıyor ve onay sunumuna hazır hale getiriliyordu. Proje antetleri ise ya 
aydıngere tek tek yazılıp çiziliyor veya şeffaf A4 yapışkan hazır antetler kullanılıyordu.

Sonraki aşamada elektrik projeleri de yavaş yavaş bilgisayar destekli olarak hazırlanmaya başlandı 
ve 2000 yılından itibaren artık elektrik projelendirmesinde ağırlıklı olarak bilgisayar kullanılır oldu. 
Bu son aşamada bilgisayarda hazırlanmış mimari ve makine projeleri baz alınarak, içerisinde 
elektrik çizimi için gereksiz nesneler silinmekte, çizgi kalınlık, renk ve tipleri değiştirilmekte ve 
üzerine elektrik projeleri yine bilgisayarda çizilmektedir. 

Gelinen aşamada projeler bilgisayar ortamında üretilmekte ve gerekli sayıda çıktı doğrudan A0 
veya A1 boyutunda kağıtlara renkli veya siyah beyar olarak mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ba-
sılmaktadır. Bunun yanında işveren tarafında resmi kurumlar da artık projeleri onay belgesi amacı 
ile kağıt çıktı olarak ve ayrıca elektronik ortamda da CD şeklinde PDF veya orijinal yazılım uzantılı 
olarak talep etmektedirler. Ancak günümüzde projeleri, mevzuatları gereği, aydınger baskı olarak 
talep eden resmi kurumlar da bulunmaktadır.

Elektrik projeleri çoğunlukla sembolik formda hazırlanmaktadır. Yani kullanılan aydınlatma 
armatürü, priz, anahtar, hat vs. unsurları gerçek boyut veya şekli ile değil, sembolik olarak ifade 
edilmektedir. Bu çizim tekniği elektrik çiziminin yapılış şeklini mimari ve mekaniş proje yapılış 
şeklinden ayırmaktadır. Çünkü mimari ve mekanik yapı ve unsurların plan üzerinde gösterimleri 
ağırlıklı olarak gerçek şekil ve boyutları ile ilişkilidir. Bu durum ise mimari, mekanik ve elektrik 
projelerin bilgisayar destekli olarak aynı tarzda ve ilişkili hazılanmasını güçleştirmektedir. 

Elektrik projeleri sembollere dayalı olarak hazırlanmaktadır. Kullanılan semboller ise projenin 
ölçeğine ve son çıktı boyutuna uygun olarak okunaklı boyutta, ne çok küçük, ne de çok büyük 
olmalıdır. Eskiden el ile hazırlanan projelerde çizim sembolerinin boyutları hazır şablonlar ile 
standard boyutta hazırlanmakta idi. Ancak bilgisayar destekli çizimlerde ekran ve kağıt arasındaki 
ölçek kavramı farklı anlam taşıdığı için bu sabit boyutları tutturmak ayrı bir özen gerektirmektedir. 
Ekranda hazırlanmış bir çizim farklı ölçeklerde çıktılara aktarılacağı zaman, gerekli ayarlamalar 
yapılmadığında, çıktılardaki sembollerin boyutları da değişmekte ve bu da bazen büyük, bazen 
de küçük sembollerin projede göründüğü uygun olmayan çizimlerin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. 

Türkiye’de ve Dünya’da elektrik tesisat sembolleri için yaygın standartlar yoktur. Ülkeler ve 
kurumlar sembol kullanımını, sembol listesi hazırlamak şartı ile serbest bırakmıştır. Bu durum 
ise sembol kullanımının serbestisinden dolayı çok farklı ve standard olmayan projelerin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. 

Levent SEZGİN
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Elektrik Projelerinde Kullanılan Semboller ve 
Projelendirmede Yeni Teknolojilere Uyum

Şekil-2: Yurt dışı bir projede kullanılan sembol listesi

Şekil-3: Yurt dışı bir projeden alınmış bir elektrik tesisat kat planı görünümü
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Elektrik Projelerinde Kullanılan
Semboller ve Projelendirmede

Yeni Teknolojilere Uyum

Elektrik tesisat projelerinde kullanılan sembollerin projeciden projeciye farklı farklı olmasının 
nedenleri; ulusal ve uluslararası standard sembollerin olmaması, projeciler arasında semboller 
üzerinde yaygın görüş birliği olmaması, yeni teknolojiler ve ekipmanlar için yeni semboller ge-
liştirmek gerekliliği, projecilerin ulusal projeler yanında zamanla daha çok uluslar arası projelere 
dahil olması ve başka ülkelerin proje yapış şekillerine uymaya çalışmları gösterilebilir.

Bilgisayar destekli tasarımda günümüze kadar iki boyutlu projeler üretilmekte idi. Ancak yaklaşık 
yirmi yıldır dünya’da ve birkaç yıldır da ülkemizde proje büroları artan bir oranda üç boyutlu 
projeler hazırlamaktadırlar. Üç boyutlu proje hazırlama yönteminde ise öncelikle inşaat, mimari 
ve makine disiplinleri bu yönteme öncülük etmektedirler. 

Elektrik projeleri sembolik ağırlıklı olduğu için farklı bir çizim tekniği gerektirmektedir. Bu çizim 
tekniği ise henüz gelişme ve olgunlaşma aşamasındadır. Bugün itibari ile ülkemizde, diğer 
disiplinler ile koordineli ve yerleşik bir üç boyutlu eletrik tesisat projesi hazırlama tekniği bulun-
mamaktadır. Buradaki zorluk üç boyutlu proje yazılımlarının gerçek nesne boyut ve görünüşle-
rini temel alan çekirdek yazılımlar üzerine geliştirilmesi ve elektrik gibi sembolik çizimlerde üç 
boyutlu proje hazırlama, kesit ve görünüş alma işlemlerinde yazılımsal sorunların ortaya çık-
masıdır. Bu nedenle mevcut aşamada elektrik çizimleri üç boyutlu mimari ve mekanik çizimleri 
baz alınarak, üç boyutlu çizim ve analize değil iki boyuta ve son kağıt çıktısına baz olacak şekilde 
hazrılanmaktadır. Çünkü üç boyutta gerçek boyut ve şekillerinde çizilen armatür, priz, anahtar 
gibi nesneler, plan görüntüsünde istenildiği gibi sembolik olarak yansıtılamamktadır.

Artık aydınlatma armatürü, pano, motor vs. gibi üretici firmalar, kendi ürünleri için elektronik 
ortamda çizimler ve bunların teknik verilerini doğrudan üç boyutlu projelerde kullanılacak şekilde 
ve formatta hazırlamaktadırlar. Bu durumda projede hangji firmanın ürünü veya benzeri kullanı-
lacak ise o ürün projeye gerçek üç boyutlu görünüşü, aydınlatma armatürü aydınlatma hesabına 
yönelik ise ışık şiddeti ve ışık dağılım eğrileri ve ürün ile ilgili benzeri elektronik veriler ile sem-
bolleri yazılım içerisinde hem çizim hem de hesap anallizi için kolayca kullanılmakta, malzeme 
kütüphaneleri oluşturulmaktadır.

Elektrik tesisat projeleri geçmişte ağırlıklı olarak ve günümüzde de zaman zaman ülkemizdeki 
resmi kurumları istek ve önerileri doğrultusunda ve onların istediği standardlarda hazırlanmak-
ta idi. Ancak inşaat ve yatırımlar açısından proje bürolarının uluslararası işlere daha çok dahil 
olması ile proje hazırlama tekniğindeki yerel etkiler azalmakta ve projeler daha çok uluslararası 
standardlarda üretilmeye başlanmaktadır. Zaten Avrupa Birliği uyum çalışmaları açısından da bu 
durum kaçınılmazdır. 

Bu görüşler doğrultusunda proje çizim tekniği ve projelerde kullanılacak semboller konusunda 
uluslararası çalışmalar izlenmeli ve ulusal ölçekte dünyada egemen olan çizim teknikleri takip 
edilmeli ve ülkemizdeki proje büroları meslek kuruluşları, resmi kurumlar tarafından standard 
çizim tekniklerinin geliştirilmesi yönünden bilgi ve mevzuat olarak desteklenmeli ve yönlendi-
rilmelidir. Bu sağlandığı taktirde geçmiş teknoloji döneminde ülkemizde yakalanamayan kaliteli 
proje üretimi, yeni teknoloji döneminde en başında yakalanmış olacaktır.



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Topraklama, meydana gelebilecek bir hata durumun-
da elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağ-
lamak ve cihazların tahrip olmasını önlemek amacıyla 
uygulanacak en önemli işlemlerden biridir. Elektrik 
uygulamalarında çok önemli yere sahip olan nötr ve 
topraklama yöntemlerini sizler için derledik.
Nötr Topraklama Yöntemleri
Sistem topraklamaları için genellikle üç ana kategori 
de incelenebilir.
İzoleli Nötr Sistem 
Nötr doğrudan topraklanmamıştır. Gerçekte, elektrik 
sistemi topraklama için sistem kapasitesi üzerinden 
topraklanır.
Topraklama arızası, kablo taşıma kapasitesindeki fazla 
akım nedeniyle kaçak akıma neden olur ve sağlıklı 
fazların gerilimi, hattın gerilimine kadar yükselmez. 
Böylece, sistem mevcut toprak arızasıyla çalışarak sis-

tem devamlılığını ve arzını geliştirir.
Yalıtılmış Nötr sistem
“Kaçak yerinin tespit edilmesi çok 
zordur. Ana algılama bileşenleri bir 
voltmetredir. Bu yöntem genellikle 
AG ağları için kullanılır.”
Doğrudan Topraklama
Güç transformatörlerinin veya je-
neratörün nötrü, doğrudan toprağa 

bağlanır.

Kaçak akım = üç fazlı simetrik kısa devre akımı ve 
nominal akımın 20 ila 30 katı arasında yükselebilir. 
Sağlam fazdaki aşırı gerilim, toprak gerilimini aşmaz.
Doğrudan topraklama şeması
“Sistem doğrudan topraklandığında kaçak akımı 
sınırlaması yoktur.”
Topraklama Empedansı
Bu yöntemin amacı daha fazla güvenlik için kaçak akı-
mı sınırlamaktır. Üç tip topraklama empedansı vardır:
• Direnç,
• Reaktans,
• Ark söndürme bobini (petersen bobin).
1) Direnç Üzerinden Topraklama
Direnç üzerinden topraklama şeması 
Nötr, toprağa bir direnç vasıtasıyla bağlanır.
Kaçak akım seçilen değerle sınırlıdır:
If = V / R
R = Direncin değeri (W)
V = Şebeke gerilimi (kV)
Direnç tarafından düzgün şekilde topraklanmış bir 
sistem, geçici aşırı gerilimlerle zararlı etkilere maruz 
kalmaz.

Direnç üzerinden topraklama şeması54

Nötr Topraklama Yöntemlerinin
Karşılaştırılması
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Akımı dirençle sınırlamanın nedenleri;
• Arızalı elektrikli cihazlarda yanma ve erime etkilerini 
azaltmak için,
• Kaçak akımları geçen devrelerdeki ve cihazdaki 
mekanik zorlamaları azaltmak için,
• Elektrik çarpmalarını azaltmak için, personel için 
kaçak akımlarının neden olduğu tehlikeler giderilir.
“Akıma izin verilen topraktaki kaçak akım seviyesine 
göre iki sınıf vardır; yüksek direnç değeri ve düşük di-
renç değeri (bu iki sınıfı tanımlayan toprak kaçak akımı 
seviyesi için kabul edilmiş standartlar yoktur)”
Uygulamada açık bir fark bulunur;
• Yüksek direnç değeri tipik olarak 10 A veya daha 
düşük toprak kaçak akım seviyeleri için kullanır.
• Düşük direnç değeri tipik olarak 10 A üzerinde ve 
3000 A’ya kadar toprak kaçak akım seviyeleri için 
kullanır.
Her iki sınıf da toprak kaçak akımınısınırlamak ve 
sistemi geçici aşırı gerilimlerden (güvenli bir seviyeye 
kadar) korumak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, 
yüksek direnç yöntemi, bir toprak kaçağının anında gi-
derilmesini gerektirmez. Çünkü kaçak akım çok düşük 
bir seviyeyle sınırlıdır, yüksek direnç değeri ile ilişkili 
koruyucu taslak genellikle algılama ve alarmdır.
Düşük dirençli yöntemde, topraklanmış devrenin der-
hal ve seçici olarak arınma avantajına sahiptir. Ancak 
minimum kaçak akımın, uygulanan toprak kaçak akım 
rölesinin hareketli kontağını olumlu bir şekilde hareke-
te geçirmek için yeterince büyük olması gerekir.
2) Reaktans Üzerinden Topraklama
Nötr, reaktans vasıtasıyla toprakla bağlantılıdır. 
Topraklama arızası, nötr reaktansın bir fonksiyonudur; 
kaçak akımının seviyesi, çoğunlukla, topraklama dere-
cesinin tanımlanması için ölçüt olarak kullanılır.

Reaktans üzerinden topraklama şeması
Bu yöntemde, geçici aşırı gerilimi önlemek için, toprak 
kaçak akımı üç fazlı kaçak akımının en az %60’ı olma-
lıdır. Bu, direnç kullanan sistemde arzu edilen kaçak 

akımının seviyesinden oldukça yüksektir. Dolayısıyla 
reaktans topraklaması genellikle direnç kullanan siste-
me bir alternatif olarak düşünülemez.
“Bu sistem, sistem transformatörü mevcut olmadığın-
da kullanılır (Üçgen bağlı sistem).”
3) Ark Söndürme Bobini Üzerinden Topraklama
Bir sistemin toprak ile nötr arasına bağlanan toprakla-
ma reaktörü, özel olarak seçilmiş reaktansın nispeten 
yüksek değeriyle arıza koşulları altında topraktaki re-
aktif akım, hatlardan toprağa akan kapasitans akımını 
dengeler. Böylece arızadaki toprağa akan akım hemen 
hemen sıfır ile sınırlanır.

Ark söndürme bobini üzerinden topraklama şeması
“Topraklama arızasında yalıtkan,havada flaş gibi yanıp 
sönüyorsa kendi kendini söndürebilir. Bu topraklama 
yöntemi öncelikle 110 kV’luk sistemlerde, büyük 
oranda havai enerji hatlarındanveya dağıtım hatlarında 
oluşur.”
Bu tür yapıların sistemleri nadiren endüstriyel veya 
ticari güç sistemlerinde kullanılmaktadır.
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Tablo 1-Nötr Topraklama Yöntemleri
X0: Sistemin Sıfır Sıra Aralığı Reaktansı
X1: Sistemin Pozitif Denklem reaktansı
R0: Faz başına faz sırası direnci
XC0: Faz başına dağıtılan, sistemin topraklanması için reaktans kapasitif
V: Şase gerilimi

Nötr Topraklama Yöntemlerinin
Karşılaştırılması



ÜCRETSİZ KEŞİF 0212 210 2728

info@yilkomer.com

www.yilkomer.com
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Mehmet PAK 

       Genel Müdür / ERDE Mühendislik

Tamamlamak Bize Düşer 
Kaçak Akım
Koruma Rölesi
Son aylarda elektrik akımına kapılarak yaşanan ölüm vakaları ve elektrik kaynaklı yangın vaka-
ları oldukça arttı.

Gazete, TV, tüm medyada haber aynı.

“Kaçak akım rölesinin olmadığı tespit edildi. Üstelik röle fiyatının 60 TL olduğu öğrenildi.”

Keşke bu kadar basit olsa.

Yine de medya kaçak akım rölesinin varlığını öğretti halkımıza.
Eksik ya da yetersiz ama öğretti. Tamamlamak bize düşer.

Kaçak akım koruma rölesi çalışma prensibinin sayfalarca açıklandığı yazılardan değil bu.

İşinize yaramaz çünkü tam tersi zarar verir, herkesin biraz elektrikçi olduğu ülkemizde.
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Şu kadarını bilmeliyiz ki kaçak akım rölesi, tesisa-
tınızda oluşan ve hayatınızı tehlikeye atan kaçak 
elektrik akımı oluştuğunda devreyi açar. Mesela 
anahtar prizlerinizde ya da aydınlatma armatürle-
rinizde.

Tesisatınızdan eminseniz mesele yok ama asıl 
mesele tesisatınıza bağlı elektrikle çalışan aletleri-
nizde. Buzdolabı gibi, çamaşır makinası gibi, fırın, 
ütü, ısıtıcı, kombi, saç kurutma makinası, TV gibi. 
Uzun yıllar kullanılır, zamanla yıpranır, izolasyonla-
rı bozulur. Elektrik akımı dokunduğunuz gövdeye 
geçerse, kaçak akım rölesi devreyi açar.

60 TL vererek bir kaçak akım rölesi alabilirsiniz 
ama uzmanlık ister.

Tesisatınız işin ehli firma ve ustalarca yapılmamış-
sa röle devreyi açar. Sonra yine açar, sonra yine. 
En sonunda aynı usta röleyi devre dışı bırakır, 
sizin haberiniz bile olmaz.

60 TL vererek bir kaçak akım rölesi alabilirsiniz 
ama hesap ister.

Ev ve işyerlerinde 30 mA ve 300 mA olmak üzere 
2 çeşidi vardır. 30 mA hayat koruma eşiği, 300 
mA yangın koruma eşiği olarak olarak kabul edilir. 
Doğrusunu takmazsanız koruma yapmaz. 30 mA 
seviyesinde bir kaçak akım hayati risk demektir. 
300 mA seviyesinde bir kaçak akımın oluşturduğu 
ark ise cisimlerin tutuşması için gereken sıcaklığı 
sağlar. 300 mA ile yangın önlenir ama hayati risk 
önlenmez.

60 TL vererek bir kaçak akım rölesi alabilirsiniz 
ama bakım ister.

Kaçak akım röleleri iç yapısı itibariyle hassas 
ekipmanlardır. Arızalı ürün olabilir ya da zamanla 
iş görmez hale gelebilir. Üzerinde bulunan test 
butonu ile her ay çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilmelidir.

İnşaat alanlarında kullanılan geçici elektrik tesisat-
larında risk çok daha büyüktür. İzolasyonları zarar 
görmüş elektrik kabloları ve ekipman yoğunluğu 
çok fazladır. Bir de mahaller ıslak ise ki genelde 
öyledir, elektrik kazaları an meselesidir. Uygun 
kaçak akım rölesi kullanımı hayatidir. Ancak her 
gün panolar kontrol edilmeli rölelerin devre dışı 
bırakılmadığından emin olunmalıdır.

Öyleyse ne yapmalıyız,

Evinizde, işyerinizde, yaşadığınız mekânlarda 
elektrik panosu içerisinde kaçak akım rölesi 
kullanıldığına emin olun. Bunun için yetkili bir 
elektrikçiden yardım alın. Elektrik panonuzda röle 
varsa işlevsellik kontrolü yaptırın. Yoksa mutlaka 
uygun röleyi taktırın.

Son olarak,

Elektrik akımına kapılmış bir insan gördüğünüzde 
asla temas etmeyin, ettirmeyin. İlk önce elektrik 
panosundan sigortaları indirin. Sigortaların yerini 
bilmiyorsanız tahta ya da plastik gibi yalıtkan 
nesnelerle kişinin akıma kapıldığı yerden teması 
ayırmaya çalışın. 

Evlerinizde çocuk korumalı prizler kullanın. Bu tip 
prizler, çocukların prizlere metal cisimler sokması-
nı engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Evinizde ve işyerinizde uygun yangın söndürme 
tüpleri bulundurun ve periyodik olarak bakımlarını 
yaptırın.



Elektriksel Bakım ve 
Termal Kameralar
Önleyici bakım faaliyetlerinde, mekanik ve elektrik-
sel sistemlerin veya üretim proseslerinin izlene-
bilmesi için termografinin ne kadar önemli olduğu 
artık kanıtlanmıştır. Termografi metodu bu alanda, 
ekipmanlardaki termal düzensizliklerin tespiti için 
kullanılır.

Elektriksel bakımdaki amaçlarımızın başında enerji 
üretiminde optimuma ulaşmak, enerji kayıplarını 
minimuma indirmek ve bizim için en kritik nok-
talardan birisi olarak da elektrik kaynaklı yangın 
riskini en aza indirmek gelir.

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından 
Korunma Derneği tarafından yapılan çalışmada 
belirtildiği üzere çıkan yangınların %22,8’lik kısmı 
elektrik kaynaklıdır.

Bu yangınlara sebebiyet veren elektrik kontağında; 
doğrudan enerji taşıyan iletken hatların birbirleri 
ile teması ya da yanlış tasarımı (yanlış kablo se-
çimi, aşırı yüklenmeler vs.) yüzünden, sistemden 
öngörülenden fazla akım çekiliyor ise, bu durum 
uzun zaman diliminde aşırı ısınmalara ve dola-
yısıyla kabloların erimesi veya kısa devre haline 
geçmesi sonucu yangına sebep olabilir.

Büyük üretim tesislerimizin, otellerimizin, has-
tanelerimizin, yaşadığımız alanların ve aklınıza 
gelebilecek her türlü tesisin elektriksel bakıma 
ihtiyacı vardır.

Bu tesisler, bizler için milli servet anlamına gel-
mekle birlikte, en önemlisi, bu tesislerde çıkabile-
cek yangınların can güvenliğimize kast edebilecek 
ciddiyette olmasıdır. Dolayısıyla elektrik tesisatla-
rında periyodik bakımların sürekli olarak, aksatıl-
madan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde, tüm 
birikimleriniz, emeğiniz, çabanız birkaç saat içinde 
gözlerinizin önünde yok olabilir. Daha da kötüsü 
can güvenliğiniz tehlikeye girebilir.
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Elektrik kaynaklı yangınların çıkış sebebi olarak, 
bağlantı bölgelerindeki kabloların aşırı ısınma-
sından bahsetmiştik. Termografinin temeli de 
yüzeydeki sıcaklık dağılımının izlenmesidir. Dolayı-
sıyla iyi bir termal kamera ile elektriksel sistemler 
üzerindeki kusurlu bağlantıları tespit etmek için 
tek bir bakış yeterli olacaktır.

Elektrik akımı, elektriksel ekipmanlar üzerinde 
yüklemelere neden olur. Bu ekipmanların kendi 
iç dirençlerinin yanı sıra bağlantı noktalarındaki 
transfer dirençleri de mevcuttur.

Yaşlanmalar, hatalı montaj, mekanik gerilmeler 
ya da hasarlar, bu dirençlerin çok ciddi oranda 
yükselmesine neden olur ve elektrik enerjisi ısı 
enerjisine dönüşmeye başlar. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan sıcaklık, termal kameralar vasıtasıyla 
kolayca tespit edilir.

İnfrared termografi; düşük, orta ve yüksek voltaj 
sistemlerinde sıcaklık durumunun değerlendiril-
mesini sağlar. Termografik görüntüler sayesinde, 
arızalı komponentler erken tespit edilir ve böylece 
gerekli önleyici faaliyetler derhal başlatılabilir. Bu 
da yangın riskini en aza indirir ve üretimin dur-
masından kaynaklanabilecek yüksek maliyetlerin 
önüne geçmenizi sağlar.

• Transformatörlerde 

• Şalter dolaplarında 

• Sigorta bağlantılarında

• Dağıtım kutularında, bu gibi kontrollerin
 periyodik ve aksatılmadan gerçekleştirilmesi  
 gerekir.

Neden ölçüm yapıyoruz?

Elektrotermografik ölçümler önleyici-kestirimci 
bakım çerçevesinde değerlendirilir.

Amaç, çalışan elektriksel sistemlerin termal
düzensizliklerini, kötü bir sonuca yol açmadan 
erken bir safhada tespit etmek ve bu yolla;

• Hasarı önlemek,

• Üretimdeki kesintileri azaltmak,

• Arıza süresini minimuma indirmek ve sistemin  
 çalışma verimliliğini artırmak,

• Bakım süreleri ve maliyetlerini düşürmek,

• Enerji kayıplarını azaltmaktır.

Bunların arasında da en önemli konu, elektrik 
kaynaklı yangın riskinin minimuma indirilmesidir. 61
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Recep TUNA
Test Tüm Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Satış & İş Geliştirme Mühendisi

STS Nedir ?
2 bağımsız elektrik sisteminizin olduğu yerlerde 
bu kaynaklar arasında yüke hissettirmeden enerji 
geçişini sağlayan cihaza STS denir. Aşağıdaki gibi 
farklı kaynaklardan beslenebilir.

– KGK + Şebeke
– KGK + KGK
– Solar sistem + Şebeke
– Jeneratör + Şebeke
– Jeneratör + Jeneratör
– Jeneratör + KGK
– Şebeke1 + Şebeke 2 (bağımsız çift enerji bara-
sı)

Statik Transfer Anahtarının fonksiyonları
• Statik transfer anahtarı (STS) mevcut olan iki 
elektrik kaynağından iyi olanı otomatik olarak 
seçerek kritik yüklerin beslenmesini sağlar.
• Hızlı geçiş yapabilme özelliği yüklerin geçişten 
etkilenmemesini sağlar
• Elektriksel olayların uzaktan izlenmesini sağlar
• Uzaktan elektriksel manevra yapılmasını sağlar
• Uzaktan voltaj, akım frekans gibi değerlerin 
izlenmesini sağlar
• Mekanik by-pass transfer avantajı getirir 
• 2 veya 4 kutuplu modellerde nötr anahtarlaması 
sağlar
• Faz sırası dönmelerinde yükü korur
• Her iki giriş kaynağı da kötü ise kötünün iyisini 
tercih eder

Ürün özellikleri
• Yüksek yük akımlarına dayanıklılık (%1000)
• RS232 ve TCP/IP haberleşmesi ile bilgisayar 
bağlantısı ve uzaktan izleme
• CE belgesi + ISO9001 + ISO14001 denetimli 
üretim
• Aşırı akım, Faz sırası, Faz dengesi, Aşırı voltaj, 
Voltaj Kesintisi, Kısa Devre ve Frekans Tolerans 
dışı korumaları
• Alarm ve uyarıların belleğe kaydedilmesi
• Sesli uyarı sistemi
• LCD alfanümerik panel
• Harici otomasyon için programlanabilir röle 

çıkışları
• Mekanik by-pass geçiş şalteri
• Tristör kontrollu yüksek akımlara dayanıklı yapı
• Bakım anında tam izolasyon için anahtarlama 
düzeneği
• Acil kapatma butonu

STS3000 serisi blok şeması  

STS4000 serisi blok şeması    
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1- Temel uygulama
• Yükler çok hızlı olarak iyi olan enerji kaynağına 
aktarılır
• Yük grubunda enerji kalitesi mümkün olan en 
yüksek seviyededir.

2- Grup STS Uygulaması
1. Bölge korumaları
•  Voltaj koruması
•  Frekans koruması
•  2.Bölge kısa devrelerinden
•  STS2 arızalarından
•  1 enerji kaynağı kesintisinden
2. Bölge korumaları

•  Voltaj koruması
•  Frekans koruması
•  1.Bölge kısa devrelerinden
•  STS1 arızalarından
•  1 enerji kaynağı kesintisinden 

3- KGK ve STS karma uygulaması
1. Bölge korumaları
•  Kesinti koruması
•  Frekans koruması
•  Voltaj koruması
•  2.Bölge kısa devrelerinden

2. Bölge korumaları

•  Kesinti koruması
•  Frekans koruması
•  Voltaj koruması
•  1.Bölge kısa devrelerinden
•  KGK arızalarından

4- KGK ve STS karma uygulaması
1. Bölge korumaları
•  Kesinti koruması
•  Frekans koruması
•  Voltaj koruması
•  2.Bölge kısa devrelerinden
•  2.Bölge sigorta sorunlarından
•  STS2 arızalarından
•  1 KGK arızasından

2. Bölge korumaları
•  Kesinti koruması 1. Bölge sigorta
  sorunlarından 
•  Frekans koruması STS 1 arızalarından 
•  Voltaj koruması 1 KGK arızalarından 
• 1. Bölge devrelerinden 
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Cumhuriyet’in İlk Modern Bilim Tarihçisi:

Abdülhak Adnan Adıvar
II. Meşrutiyet, Osmanlı Devleti’nin ekonomik, siyasî ve askerî anlamda yıkılış sürecine girdiği, 
ancak diğer yandan Batılı hayat görüşü ile bütünleşmeye çalıştığı bir dönemdir. İletişim ve ulaşım 
olanaklarının artması, basın ve yayıncılığın gelişmesi ve eğitimli kesimin yurt dışına erişim ola-
naklarının artması sayesinde Osmanlı entelektüelleri, Batı dünyasını tanıma fırsatını bulmuşlardır. 
Böylece modern dünyaya karşı kendi kültürel paradigması içinde, yaşadığı toplumu anlamaya ve 
açıklamaya çalışan bir aydın kesimi yetişmiştir. 

Bu aydınlar içerisinde en önemli kişilerden biri Dr. Abdülhak Adnan Adıvar’dır. İyi bir tıp eğiti-
mi alan, yurtdışı bilim ve kültür çevreleri ile yakın bir ilişkisi olan Adnan Adıvar, aynı zamanda 
hem Millî Mücadele yıllarının hem de çok partili siyasî dönemin aktif bir figürüdür. Diğer yandan 
Adıvar’ı Türk kültür hayatı için en önemli kılan yanı onun entelektüel çalışmalarıdır. Yazdığı yüzler-
ce makale, çeviriler, İslam Ansiklopedisi maddeleri, uluslararası dergilerde tanıtım yazıları yayınla-
yarak geniş bir entelektüel sahada kalem oynatmıştır. Osmanlı bilim tarihi hakkında yazılan ilk kitap 
olan Osmanlı Türklerinde İlim ile din ve bilim ilişkileri ekseninde yazdığı bir genel bilim tarihi kitabı 
olan Tarih Boyunca İlim ve Din isimli eserleri ile Türk bilim tarihi çalışmalarına ışık tutmuştur. Bu 
yazıda Adnan Adıvar’ın hayatına ve çalışmalarına bir göz atacağız.

Ailesi, çocukluğu ve ilk eğitimi

Adnan Adıvar, 17. yüzyılın ünlü mutasavvıfı ve Celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz Mahmud Hüdaî 
Efendi’ye kadar uzanan köklü bir ilmiye ailesinin mensubudur. Bütün fertlerinin ilmiye sınıfından 
yetişmiş olması nedeniyle kendilerine “zâdegân-ı ilmîyye” denilen bu aile, “Mektûbîzâde” nisbeti ile 
bilinir. Dedesi Mektûbîzâde Abdülaziz Efendi önemli devlet görevlerinde bulunmuş, Osmanlı’nın ilk 
bilim cemiyetlerinden biri olan Encümen-i Dâniş’in üyesi olmuş bir âlim, şair ve edebiyat adamı-
dır. Babası Mektûbîzâde Ahmed Bahaî Efendi de önemli devlet görevlerinde bulunan, devrin etkili 
kişilerinden biridir.
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Abdülhak Adnan, babasının Gelibolu Sanca-
ğı Nâibliği yaptığı sırada 6 Ekim 1882 yılında 
Gelibolu’da dünyaya geldi. Babasının Bâb-ı Meşi-
hat Müsteşarı olarak atanması üzerine çocukluğu-
nun ilk yıllarında babası ile birlikte İstanbul’a geldi. 
Çocukluk yıllarını Göztepe’de geçiren küçük Ad-
nan, ailesine hâkim olan ilim atmosferinde Türkçe, 
Arapça ve Farsça üzerine ilk eğitimini ailesinden 
almıştır. İlk eğitimine başladığı Numûne Mekteb-i 
İbtidâisi’ne babasının genç yaşta ölümü üzerine 
ara vermiş, maddî güçlükler nedeniyle ailenin 
Kocamustafapaşa’ya taşınması üzerine Sofular’da 
Kırımlı Hoca’nın mahalle mektebinde öğrenimine 
devam etmiştir. Orta eğitimine, Batılı ve klasik 
tarzda eğitimin bir arada verildiği Medrese-i 
Edebiyye’de başlamıştır. Burada bir sene okuduk-
tan sonra arkadaşlarının tavsiyesi üzerine, daha 
Batılı bir eğitim veren, yabancı dil bilen hocaların 
matematik ve yabancı dil eğitim verdiği Numûne-i 
Terakki Mektebi’ne geçmiştir. Lise eğitimini ise 
Dersaadet Mektebi İdâdîsi’nde başarılı bir şekilde 
tamamlamış ve sıklıkla birinci geldiği bitirme 
sınavlarının ardından II. Abdülhamid’in hediye 
ettiği altın kol saati, kol düğmesi gibi ödüllere layık 
görülmüştür. Gösterdiği başarılar üzerine lisede-
ki hocaları onun Mekteb-i Mülkiye-i Şahâne’ye 
gitmesini tavsiye etseler de daha sonra arkadaş-
larının telkinleri ile Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye’ye 
kaydolur. Abdülhak Adnan’ın bu dönemde Batı 
kültürünü benimsemeye başladığı, ailesinin de 
bu tarz bir eğitimi desteklediği anlaşılmaktadır. 
Diğer yandan ilk eğitim yıllarının II. Abdülhamid’in 
istibdat dönemine denk gelmesi, onun özgürlükçü 
fikirlere daha yakın olmasını sağlayacaktır. 

Tıp Eğitimi Yılları

Abdülhak Adnan, lise eğitiminin ardından kay-
dolduğu Mekteb-i Tıbbiye’de derslerine önem 
vermesine rağmen eğitim imkânlarının kısıtlı 
olması nedeniyle tatmin olmamıştır. Bazı hocaların 
ilmî açıdan yetersiz olması, eğitim materyallerinin 
olmaması, haksız terfiler gibi nedenlerle yurtdışına 
gitmeyi kararlaştıracaktır. Bu dönemde İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ile yakınlaşmaya başlayacak; 
Tevfik Fikret, Hüseyin Cihat, Cavit Bey gibi önemli 
gazeteci ve fikir adamları ile tanışarak onlarla 
siyasî görüş alışverişinde bulunacaktır.

Abdülhak Adnan, Mekteb-i Tıbbiye’nin ikinci 
sınıfını başarı ile tamamladıktan sonra, hem 
Almanya’da iyi bir tıp eğitimi almak hem de 
özgürlükçü bir ortamda bulunmak için 1902 
yılında yurtdışına çıkar. Almanya’da, Berlin Charité 
Hastanesi İkinci Dâhiliye Kliniği’nde Prof. Fried-

rich Krauss’un yanında çalışmaya başlar ve bir 
yıl kadar süren eğitiminin ardından İstanbul’a 
döner. Ne var ki, İstanbul’a dönüşünde Avrupa’ya 
izinsiz gittiği ve İttihatçılara karıştığı gerekçesi 
ile arandığını öğrenince teslim olur ve cezaevine 
nakledilir. Abdülhak Adnan cezaevinden çıktıktan 
sonra Mekteb-i Tıbbiye’e geri dönmüş ve 1 Eylül 
1905 tarihinde “Tıp Doktoru” unvanıyla mezun 
olmuştur.

Adnan Bey’in doktorluk yılları

Çalışma Hayatı

Abdülhak Adnan Bey Tıbbiye’den mezuniyetinin 
ardından, ulaştığı bilimsel seviyeyi yeterli görme-
yerek tekrar yurtdışına çıktı. Önce Paris’e ve ardın-
dan Zürih’e gitti. Burada bir yıllık eğitim aldıktan 
sonra Berlin’e giderek Prof. Krauss’un yanında 
uzmanlık eğitimine başladı ve “asistan” oldu. 
1908 yılında Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve İttihat 
ve Terakki Fırkası’nın iktidara gelmesi ile eğitimini 
yarıda bırakarak İstanbul’a döndü. Sivil ve askerî 
Tıbbiye’lerin birleştirilerek Darülfünun Tıp Fakül-
tesi haline gelmesi ile birlikte kendisine “Dahiliye 
Kliniği Muallim Muavinliği” kadrosu verilmesine 
rağmen Berlin’e dönerek Rixdorf (Neukölln) 
Hastanesi’nde Profesör Georg Johann Jürgens’in 
yanında yarım kalan ihtisasını tamamladı.
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İstanbul’a dönüşünün ardından 14 Şubat 1910’da, Seririyyat-ı Dahiliye (İç Hastalıkları) şefi olarak 
“Mebâdi-i Seririyat-ı Dahiliye” (İç Hastalıkları Kliniğine Giriş) dersini okutmak üzere muallim mua-
vini kadrosuna atandı. Aynı yıl Tıp Fakültesi İdare Müdürü oldu. Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin 
1911’de başlayan kuruluş çalışmalarına katılarak, aynı yıl Cemiyet’in faaliyetlerini teftiş etmek 
üzere İtalyan işgali altındaki Trablusgarb’a gönderildi. 26 Nisan 1912 günü toplanan ilk kongresin-
de Cemiyet’in Merkez-i Umumi ve İdare Heyeti’ne seçildi. I. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşlarında 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti katib-i umumîsi olarak gösterdiği başarılardan ötürü 3. dereceden Alman 
Kızılhaç madalyası ile 2. dereceden Avusturya Kızılhaç madalyası ile taltif edildi.

13 Ağustos 1914’te Emraz-ı Umumiye (Genel Hastalıklar) muallim muavinliğine geçen Abdülhak 
Adnan Bey bu dönemde Alman Hastanesi’nde ve Galatasaray Lisesi’nde hekim olarak çalışmıştır. I. 
Dünya Savaşı başladığında İhtiyat Tabip Binbaşı rütbesi ve Umumî Karargâh Sahra Sıhhiye Umumî 
Müfettişi Muavini görevi ile vatanî görevini yapmıştır. 1 Aralık 1916’da yılında vekâleten Sıhhiye 
Müdür-i Umumî’si olarak atandı. 1918 yılında asaleten ataması gerçekleşse de bir sene sonra Hür-
riyet ve İtilaf Fırkası tarafından görevinden alındı. 1 Eylül 1919’da aynı Emraz-ı Umumiye dersinin 
muallimliğine yükseldi. Mart 1920’de Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya gidince, 22 Nisan 
1920 tarihinde Tıp Fakültesi’nden ayrıldı.

Abdülhak Adnan Bey’in Halide Edip ile tanışması bu döneme rastlar. Aile doktoru olarak Halide 
Edip’in ailesini sık sık ziyaret eden Adnan Bey, nihayetinde 29 Nisan 1917’de Halide Edip Hanım ile 
evlenmiştir.

Alper COPLUGİL
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Siyasî Faaliyetleri

1919 yılında yapılan son Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimlerinde İstanbul mebusu seçilen Adıvar, İstanbul’un 
işgal edilmesi üzerine Millî Mücadele’ye katılmak için eşi Halide Edip ile birlikte Ankara’ya gitti. Ankara’daki 
Meclis’in ilk toplantısında milletvekilliği onaylandı. 1920 yılında Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili (Sağlık 
Bakanı) seçildi. 1921’de Büyük Millet Meclisi ikinci reisi oldu. Rahatsızlığı nedeni ile 6 Aralık 1922 tarihinde 
istifasını verdi. 9 Aralık 1922’de, İstanbul’da bulunan, fevkalade komiserler ve yabancı sefirlerle temsilcilerinin 
Hariciye Vekâleti ile ilişkilerini düzenlemekle görevlendirildi. 31 Aralık’ta kendisine “Dersaadet Murahhaslığı” 
ve çok geçmeden Tıp Fakültesi Meclis-i Müderrisîn’i tarafından “Müderris” unvanı verildi.

1924 yılında Meclis içindeki muhalif grup, Rauf Orbay’ın başkanlığında Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nı (TCF) kurdu. Ancak 1925 yılında çıkan Kürt isyanından sonra dinî muhalefeti kışkırttığı gerek-
çesi ile parti kapatıldı. Adnan Adıvar, kurucuları arasında yer aldığı partinin kapatılması üzerine 1926 
yılı başında mebusluktan ayrılarak eşi Halide Edip’in tedavisi için Viyana’ya ve oradan da Karlsbad’a 
gitmiştir. Adıvar, parti örgütünün dağıtılması, bazı milletvekili arkadaşlarının idam edilmesi ve Rauf 
Orbay ile birlikte on yıl kürek cezasına çarptırılması üzerine Avrupa’dan dönmemiş ve 1939 yılına kadar 
orada yaşamıştır.

Avrupa Yılları

Adnan Adıvar, 1926 yılında Halide Edip Hanım’ın rahatsızlığı için gittiği Karlsbad’dan Paris’e ve ora-
dan Londra’ya geçer. Londra’da kaldığı iki yıl boyunca bir taraftan konsolosluğa hazırlanan bazı İngiliz 
gençlerine Türkçe dil ve edebiyat dersleri verirken, diğer taraftan da British Museum’un kütüphanesinde 
araştırma yapar. Encyclopaedia Britannica’nın “Türkiye” maddesinin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 
Türk tarihi bölümünü hazırlar. British Museum’da din-bilim ilişkisi konusundaki tartışmaların tarihini 
irdeleyen kitaplar üzerinde çalışır. Amerikalı fizik profesörü Robert A. Millikan’ın (1868-1953) konfe-
ranslarından oluşan Evolution in Science and Religion başlıklı kitabını “İlim ve Dinde Tekâmül” başlığı 
ile Türkçe’ye çevirir. Bu çeviri ve diğer çalışmalarından aldığı notları daha sonra İstanbul’da yayımlaya-
cağı Tarih Boyunca İlim ve Din adlı kitabı için kullanacaktır.

1929 yılında Paris’e geçen Adnan Adıvar, École des Langues Orientales (Doğu Dilleri Okulu)’de Türko-
log Jean Deny’nın teklifi üzerine ders vermeye başladı. Sorbonne ve Collagé de France derslerini ve çe-
şitli konferansları takip ederek çeşitli kütüphanelerde bilim tarihi üzerine araştırmalarda bulundu. Centre 
International de Synthèse ve onun içindeki Bilim Tarihi Akademisi’nde birçok bilim tarihçisi ile tanışarak 
fikir alışverişinde bulunan Adıvar, Akademi’nin kurucusu Aldo Mieli ile tanışarak Mieli’nin hazırlamış 
olduğu “La Science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale” (Dünya Biliminin Gelişme-
sinde Arapların Rolü) adlı eserinde bazı kısımları tashih eder ve görüşlerini paylaşır.

Meclis’te Adnan Adıvar, Ali Fuad Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele

Cumhuriyet’in İlk Modern Bilim Tarihçisi:

Abdülhak Adnan Adıvar
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Henri Berr’in kurduğu Centre International de 
Synthèse’deki toplantı ve kongrelere katılmış ve 
burada tanıştığı bilim tarihçisi Helené Metzger ile 
İbn Sina’nın simya çalışmaları üzerine tartışmış-
tır. Mieli’nin Archeion isimli dergisinde Hilmi Ziya 
Ülken’in Türk Tefekkür Tarihi ile İbn Sina’nın ölümü-
nün 900. yılı münasebetiyle İstanbul’da yayımlanan 
kitapları tanıtmıştır. 
Adıvar, bilim tarihi konusundaki araştırmalarına 
dayanan ilk bilimsel makaleleri de yine Archeion 
dergisinde 1937 ve 1938 yıllarında yayımlanmıştır. 
Bunlardan birincisi, başlangıçtan Ortaçağ’ın sonuna 
kadar, ikincisi ise on altıncı yüzyılda Osmanlı Türkle-
rinde bilimlerin durumunu ele almaktadır. Bu maka-
leler, aynı zamanda, Adıvar’ın Paris’te yayımlanan La 
Science chez les Turcs Ottomans (Osmanlı Türkle-
rinde İlim) adlı eserinin birinci ve ikinci bölümleridir. 
Üçüncü bölümün 1938 yılı sonunda Archeion’da 
yayımlanması düşünülmüş ise de Adıvar, 1939’da 
kitabın bütününü yayımlanmıştır. Mieli, La Science 
arabe’da Adıvar’ın Archeion’da yayımlanan yazılarına 
atıfta bulunduğu gibi, alıntılar yapmış, onun üzerinde 
çalıştığı konuları belirtmiştir.

Türkiye’ye Dönüş
Paris’te ilmî çalışmalarına devam eden Adıvar, 
Türkiye’den uzak kalamamış; Hariciye Vekîli Tevfik 
Rüştü Aras, İsmet İnönü ve ekibi ile temasını sür-
dürmüştür. Her ne kadar Atatürk’ün eski muhaliflerle 
yakınlaşmaya başladı duyumlarını alsa da siyasî 
nedenlerle henüz ülkeye dönmeyi düşünmemektedir. 
10 Kasım 1938’de Atatürk’ün vefatının ardından 5 
Mart 1939 yılında İstanbul’a döner.

Ülkeye dönüşünde Paris’teki Doğu Dilleri Okulu’nda 
Türk Dili Dersleri ve Sorbonne Üniversitesi’nde Türk 
medeniyet tarihi konferansları vermek için Maarif 
Vekâleti’nden izin aldı. Bu dönemde, yeni kurulan 
hükümete davet edilmiş, ancak kabul etmemiştir. 
1939’da dönemin Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
kendisine, Leiden’de İngilizce, Almanca ve Fransızca 
yayınlanan Encyclopedié de L’Islam’ın tercüme ve 
tashih komisyonu başkanlığını önermiştir. Bu görevi 
kabul eden Adıvar, yoğun bir tempo ile bu çalışmayı 
hayatının sonuna kadar sürdürecektir. Diğer yandan 
gazeteciliğe de geri dönmüş ve Akşam, Cumhuriyet, 
Vatan gibi gazetelerde çeşitli entelektüel konularda 
makaleler yayınlamıştır. Bu makalelerin büyük ço-
ğunluğu 1945 yılında “Bilgi Cumhuriyeti Haberleri”, 
1950 yılında “Dur, Düşün” ve 1954 yılında “Hakikat 
Peşinde Emeklemeler” isimleri ile kitap halinde 
yayınlanacaktır.
Adnan Adıvar, 1946’daki ilk çok partili seçimde De-
mokrat Parti’nin İstanbul listesinden bağımsız aday 

olarak Meclis’e girdi ve etkin görevler aldı. Mecliste 
ve halkta demokrasi anlayışının yerleşmesi için 
çalıştı. Hem CHP’ye hem de DP’ye yaptığı eleştirileri 
nedeni ile her iki partinin bazı kesimlerinden tepki 
gördü ve 1950 seçimlerinde Meclis dışında kaldı. 
Seçimlerden sonra da DP’nin siyasi ve kültürel bazı 
hareketlerini eleştirmeye devam etti.

İlmî Çalışmaları
Adıvar’ın Türk bilim tarihi açısından en önemli çalış-
ması, II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Paris’te 
yayımlanan La Science chez les Turcs Ottomans 
(Osmanlı Türklerinde İlim) adlı eseridir. Eser, Sultan 
Orhan’ın (1281-1360) İznik’te ilk medreseyi kurduğu 
14. yüzyılın başından 18. yüzyılın sonuna kadar olan 
süre içinde Türkiye’de bilimin durumunu, matematik, 
astronomi, coğrafya, kimya ve tıp konusunda eser 
vermiş âlimler ve eserlerini inceleyerek değerlendir-
mektedir. Eserler, kronolojik olarak sıralanan dört 
bölüm içinde, konularına göre gruplandırılmıştır. 
Eserin başlıca kaynakları Paris ve Londra kütüpha-
nelerindeki yazmalar ve Avrupalı yazarların Osmanlı 
dünyası hakkındaki eserleridir.

Karşılaştırma yapmayı mümkün kılmak için, her 
bölümün sonuna, bilimin ilgili dönemde Avrupa’daki 
durumunu sergileyen bir kısım eklemiştir. Adıvar, 
İstanbul’a döndükten sonra İstanbul kütüphanele-
rindeki yazma eserler üzerinde çalışarak La Science 
chez les Turcs Ottomans’nın genişletilmiş bir versi-
yonunu Türkçe olarak Osmanlı Türklerinde İlim ismi 
ile yayınlayacaktır.
Adıvar’ın İstanbul’da yayımlanan bir diğer önemli eseri 
Tarih Boyunca İlim ve Din’dir. İki cilt olarak yayınlanan 
eser, din ve bilim ilişkileri bağlamında bir genel bilim 
tarihi hüviyetindedir. Onun Londra’da din-bilim ilişkileri 
üzerine kafa yorması, Millikan gibi bilim insanlarının 
çalışmalarını izlemesi ve kuantum, görelilik gibi yeni 
teorilerin içerdiği olasılıksal ve rastlantısal unsurlar, 
Adıvar’ı bu tür bir kitabı yazmaya götürdüğü düşünüle-
bilir. Kitabın kaynakçasında A. Einstein, M. Planck, L. de 
Broglie gibi fizikçilerin; J. Draper, H. Bergson, E. Boutro-
ux gibi din-bilim ilişkisini ele alan yazarların; G. Sarton, 
A. Mieli, A. Rey, R. Ball, J. Needham, C. Singer gibi bilim 
tarihçilerinin; B. Russell, W. Heisenberg gibi filozofların 
eserleri yanında IX. Uluslararası Felsefe Tarihi Kongresi 
(Paris 1937) bildirileri ve Isis dergisi gibi yayınlar bulun-
maktadır. Adıvar, Türk yazarlardan Ahmed Mithat, Akil 
Muhtar Özden, Fuad Köprülü, Hüsnü Hamid Sayman, 
Kâtib Çelebi, Mehmed Mansur, Mehmed Refik Fenmen, 
Salih Zeki, Şerefeddin Yaltkaya, Vasfi Yener’in eserlerini, 
Türk Tarih Kurumu’nun İbn Sina kitabını ve Üniversite 
Konferansları (1935-42) adlı diziyi incelemiştir. 

Alper COPLUGİL
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1939 yılında Maarif Vekili Hasan Ali Yücel‘in girişim-
leri ile Türkçeye tercüme edilmesine karar verilen 
Encyclopedié de l’Islam’ın tercüme ve tahrir heyetinin 
başına Adnan Adıvar getirilmiştir. Adıvar çalışmayı 
Türkiyat Enstitüsü Müspet İlimler ve Tarih Şubesi üyesi 
olarak yürütecek ve Enstitü’nün odalarını kullanabilecek-
tir. Olağanüstü bir azimle bu işe sarılan Adıvar, eserin 
sadece tercüme değil, eksik ve yanlış olan maddelerinin 
tamamlanması ve düzeltilmesi konusunda bir program 
hazırladı ve uyguladı. Reşit Rahmeti Arat, Şerafettin Yalt-
kaya, Sabri Esat Siyavuşgil, Mükrimin Halil Yınanç, Zeki 
Velidi Togan gibi dönemin en önemli isimleri ile çalış-
makla birlikte birçok genç araştırmacıyı da teşvik etmek 
için maddelerin yazımında görevlendirdi. Kendisi de 
maddelerin yazımında aktif rol aldı. Ali Kuşçu, Harezmî 
ve Davud el-Antakî, Ebu’l-kâsım Zehravî yanında Fârâbi, 
İbn Bâcce, İbn Haldun, Kınalızâde Ali, İbrahim Hakkı 
Paşa gibi filozof, tarihçi ve devlet adamlarının biyografi-
leri kaleme alan Adnan Adıvar, bunların dışında astroloji, 
İbn Meymun, İbn el-Heysem, İbn Tufeyl maddelerine 
notlar eklemiştir. Hayatının son dönemlerinde ansik-
lopediyi “K” maddesine kadar getirebilen Adıvar yerini 
Prof. Dr. Cavit Baysun’a devretmiştir. 

Adnan Adıvar’ın gazete yazıları ve konferansları dışında 
en önemli çalışmaları, arasında Bizans’ta yükseköğre-
nim ile ilgili yazdığı iki makale, Fransız İslam felsefesi 
araştırmacısı Henri Corbin ile Fransızca çevirisini yaptığı 
Molla Lütfi’nin Ta’zifü’l-mezbah (sunak taşının iki kat 
büyütülmesi), İbn Sina’nın simya konusundaki bir 
makalesi bulunmaktadır. Bunların dışında Bertrand 
Russell’ın “An Outline of Philosophy” isimli eserini Fel-
sefe Meseleleri adı ile Türkçeye kazandırmıştır. Gençliği-
nin bir kısmını geçirdiği Avrupa yıllarında kafa yorduğu 
Faust üzerine, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü 
profesörlerinden Ernst von Aster’in tavsiyesi ile Faust: 
Tahlil Tecrübesi- Hülasa isimli bir çeviri yayınlamıştır.

Ölümü ve Etkileri

Kalp ve solunum hastalıklarından mustarip olan Adnan 
Adıvar, hayatının son yıllarında ağırlaşan hastalığı ile 
mücadele etmek durumunda kalmıştır. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Dâhiliye Kliniği’ndeki tedavisinde dostla-
rının ve diğer hekimlerin yakın ilgi gösterdikleri Adıvar, 
uygulanan tedavilere cevap vermeyerek 10 Haziran 
1955 tarihinde evine nakledilmiştir. Vücudu hastalık 
nedeni ile oldukça bitkinleşen Adıvar’ın zihni ise sıkıntı ve 
ıstıraplarına rağmen işler haldedir, o kadar ki son anına 
kadar makaleleri ile ilgilenmiş, dostları ile eski günlerden 
bahsetmiştir. Nihayet 1 Temmuz 1955 Cuma günü 
sabaha karşı saat 6’da hayata gözlerini yummuştur.

Vefatının ertesi günü Bayezid Camii’nde öğle namazının 
ardından kılınan cenaze namazında Rauf Orbay, Ali 
Fuat Cebesoy, Yahya Kemal Beyatlı, Hamdullah Suphi 

Tanrıöver gibi tanınmış kişiler hazır bulundu. Yakınları, 
öğrencileri, Kızılay Hemşire Okulu öğrencileri gibi 
birçok topluluğun katıldığı cenazesine birçok kurum, 
kuruluş ve şahıs çelenk göndermiştir. Ancak, eski bir 
milletvekili olmasına rağmen cenazesi için devlet töreni 
yapılmaması, hatta DP iktidarından herhangi bir taziye 
gönderilmemesi dostları tarafından olumsuz karşılan-
mıştır. Cenaze namazının ardından resmî tören için Tıp 
Tarihi Enstitüsü’nün organize ettiği tören için İstanbul 
Üniversitesi’ne geçilmiş ve burada Rektör Prof. Dr. Fe-
him Fırat, Prof. Dr. Besim Darkot, Prof. Dr. Kâzım İsmail 
Gürkan, Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Halide 
Edip Adıvar’ın konuşmalarının ardından Edirnekapı 
Merkez Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Karizma kelimesi Eski Yunancadan gelir. Anlamı: “Tanrı bağışı, olağanüstü çekiciliktir. 
Her insanda doğuştan gelen karizmatik yetenekler vardır. Keşfedilmesi ve geliştirilme-
si gerekir. Başka insanları taklit ederek, saç, sakal değiştirerek karizma geliştirilmez, 
yapay etkilerle karizmatik bir yapıya ulaşılmaz. Taklit alıntılar eğreti bir elbise gibi 
durur. Etkileyici ve büyüleyici gerçek bir karizma, ruhsal zenginliğin ışıltısı ile bulunur. 
Ruhundaki ışıltıyı, olgunluğu, dürüstlüğü, şefkati ve merhameti
yaşamına yansıtan insanın davranışlarındaki zarafet, gözlerindeki parıltı, sözlerindeki 
terbiye karşılaştığı insanlarda büyülü bir etki yaratır, otomatik olarak saygı uyandırır.
Tanıdığım bir işadamı işinde hızlı bir ilerleme kaydetmişti. Sosyal yaşama katılmak, hem iş ortamında 
hem sosyal ortamda daha etkin bir yer bulmak istiyordu. Bilgisi, görgüsü ve kültürü yetmediği için 
kılığını, kıyafetini ve davranışlarını düzenleyecek bir “imaj maker” bulmuştu. Yaşamındaki değişim 
hemen fark edildi. Renkli ve uyumlu giyimiyle dikkat çekiyordu. Aynı “imaj maker” onun birkaç da 
sosyal derneğe katılmasını sağlamış. Katıldığı dernekte karşılaşan bir arkadaşımın eşi, “Kılık kıyafeti 
günün modası ve etkileyici ama adam köylü, konuşurken dinlemeye, yemek yerken görmeye tahammül 
edemiyorum. Konuşmaları hep iş, güç ve para; yemek yiyişi ise sanki hiç doymayacakmış gibi. Bakışları 
sert, davranışları özensiz, yüzünde şefkatin, sevginin kırıntısı bile yok, yalnızca gözlerinde patron sertliği 
var” diyordu. 

İş İnsanının Karizmasıİş İnsanının Karizması
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Karizmatik bir iş insanının, diğer insanları et-
kileyen, kendine çeken, yüreğindeki sevgiyi ve 
insan tutkusunu simgeleyen bir misyonu vardır. 
Çevresinde heyecan yaratır ve sürükler. Her tutum 
ve davranışı almak değil paylaşmak üzerinedir. 
Cömertliği, hesap tutmadan, karşılık beklemeden 
ve içtendir. Beden dili zarif ve ölçülüdür. Bakışları 
ışık dolu bir ilgiyi karşıdaki insana hemen hisset-
tirir. Sarılması içten, kucaklayışı koruyucu, elleri 
sımsıcaktır.

Giyimi özenli, renkleri uyumlu ve saygı doludur. 
Bulunduğu yere uygundur, sosyal yaşamın 
kurallarını bilir ve uygular. Kıyafetine göste-
ri ve gösteriş değil, temizlik, özen ve tevazu 
hâkimdir. Zihinsel, duygusal ve ruhsal zengin-
likleri vardır. Hayatını onlarla güzelleştirir ve gü-
zelleşen hayatının verimini, bereketini çevresine 
yansıtır. Gelişimi ve değişimi yalnız yaşamaz 
çevresiyle paylaşır. İş insanı çevresine köklü 
değişim vaat eder, umut verir, aydınlatır, inan-
dırır. “Geliniz birlikte yürüyelim” der. Mevcut 
durumu korumak onun işi değildir, o durağan 
olanı harekete geçirmek, değiştirmek için gelir. 
İş insanı geleceğe yönelik vizyonu içinde yaşar. 
Onun rüyalarını görür, kalbi onun heyecanı ile 
atar. Vizyonuna inanır, birlikte çalıştığı kimse-
leri de inandırır. Vizyonundaki güç karizmasını 
ışıldatır, ışık tüm gönüllüleri aydınlatır. 

Kendini izleyenlerin beklentilerini iyi saptar, 
gücünü onlardan alır. Aralarında karşılıklı güven 
ve inanç vardır. Ama verilen kararlar nedeniyle 
bir tehlike doğarsa sorumluluğu kendisi alır. 
Liderin karizmatik yapısı ve çalışanlarına karşı 
sorumluluğu bunu gerektirir. Aksi takdirde 
ünlü bir tabirle “Ateşe girmeyen şeyh” derler. 
Karizması yara alır.

Bencil olan, egosunun egemenliği altında ya-
şayan, gurur, kibir sahibi iş insanının karizması 
olmaz. O yaşadığı gurur ve kibir nedeniyle ger-
çekleri görmez, karizmasını sağlam zannederek 
gurura, kibire daha fazla kapılır ama izleyenler 
her şeyi görebilecek kadar sağduyu sahibidirler, 
görürler. Yüksek egoya, gurura, kibre, bencilli-
ğe eksi notu verir, güler geçerler.

İş Liderinin karizmasını bozan şeylerden birisi 
de kuşkuculuk ve güvensizliktir. Kuşkuculuk ve 
güvensizlik zayıflık ifadesidir. Kendine güvenen 
güçlü insan, başkalarına da güvenir. Onu ancak 
gördüğü, bildiği ve kanıtlanmış eksikler, kusur-
lar harekete geçirir. 

Grubun tümü liderin olumlu enerjisinden güç 
alır. Liderin karizmasını ışıldatan da olumlu 
enerjisidir. Karamsar bir insanın ışıltısı olmaz, 
karamsar insan karamsarlığı ile girdiği yeri ka-
rartır ve boğar. Bir Çin atasözü vardır, “Gülme-
sini bilmeyen dükkân açmasın” derler.

Eleştiri kötü şeydir. Bir gün kursumda 100’ü 
aşkın katılımcıya sordum. “Eleştirmekten hiç 
yarar sağladınız mı?” diye. Yarar elde eden hiç 
kimse yoktu ama eleştirdiği kimseden tepki 
alan, sevgisini kaybeden pek çoktu. Bir toplan-
tıda ise hatasını itiraf etmek isteyen bir başkan 
çok kaba bir tarzda, “Ben bir hayvanlık yaptım” 
diye söze başlamıştı. Hatayı itiraf edip özür 
dilemek karizmayı güçlendirir. Ama bir ölçü, 
bir saygı ve zarafet içinde olmalıdır. Örneğin 
Metin Şentürk kendi görmezliğini her zaman 
öyle sevimli ve esprili ortaya koyar ki, görmezlik 
ona puan kazandırır. Liderin kendini incelikle 
eleştirmesi, özür dilemesi hoştur; başkalarını 
eleştirmesi ise hiç güzel değildir, başkalarını 
yaralar. Bu durumda en büyük yarayı alan ise 
liderin karizması olur. 

Bir iş insanına en yakışmayan ve karizmasını 
bozan şeylerden birisi de küsmektir. Çevresin-
dekilerin gözünde patron veya CEO bir liderdir. 
Onun ne bir çalışanına, ne de gruba küsme 
hakkı yoktur. Lider, çevresinde bir sorun varsa 
konuşur, görüşür, ya sorunu veya kendi kariz-
masını bitirir.

İnal Aydınoğlu kimdir?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir ekonomist ve 

işadamıdır. 1978 yılında başladığı gönüllülük yolcu-

luğunda bulduğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka 

insanlarla paylaşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete 

ve dergilerde yazılar yazmakta, televizyon programları 

yapmakta, kurslar, seminerler, konferanslar vermekte-

dir. Marmara Üniversitesi ve bazı özel üniversitelerde 

lisans ve yüksek lisans programlarında öğretim gö-

revlisidir. 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 Gönül-

lü Yolculuğu”, İçsel Yaşam Üzerine olmak üzere İnal 

Aydınoğlu’nun yayınlanmış 10 kitabı bulunmaktadır.
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Ortadoğu coğrafyasının tek kar yağan ülkesi 
Lübnan’ın “beyaz karlar ülkesi” anlamına 
gelen ismi de buradan geliyor, hatta kışın ka-
yak yapılabilecek bir tesisi bile var. Lübnan’a 
ismini verdiği söylenen bir diğer simge ise 
2500 metre yükseklerdeki dağlarda yeti-
şen sedir ağacı. Lübnan bayrağındaki sedir 
ağacının yanındaki beyaz renk saflığı, kırmızı 
renk ülkeyi kurtarmak için dökülen kanı temsil 
ediyor.
Altı milyonluk Lübnan nüfusunun yarısı 
Beyrut’ta yaşıyor. Yıllarca süren amansız sa-
vaşlar yüzünden yıkılmak üzere ve delik deşik 
olan binaları, pırıl pırıl parlayan denizi, adım 
başı göreceğiniz silahlı askerlere rağmen 
verdiği huzur hissi, değişik dinlerin ve kültür-
lerin yarattığı çeşitliliği, muhteşem mutfağı ve 
sabahlara kadar süren gece hayatı ile Beyrut 
herkesi çağırıyor.

Lübnan

Yazı ve Fotoğraflar Tamer Yavuztürk
www.yavuzturk.com
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Lübnan’ın yaşadığı toplumsal ve siyasal karışıklıklar 13 Nisan 1975’de Müslümanlar ile Hristiyan-
lar arasında bir iç savaşa ve dolayısı ile çok ağır maddi hasara ve kayıplara yol açıyor. Savaş 1991 
yılında sona erdiğinde Beyrut bir harabeye dönüşüyor ve savaşta yaklaşık 150.000 Lübnan’lı can 
veriyor.

Lübnan
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1991 yılındaki ateşkesten sonra ortaya Refik Hariri diye bir multi milyarder çıkıyor ve başbakan 
seçilerek Lübnan’ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyor. Hala birçok aktivistin protesto ettiği 
Solidere isimli gayrimenkul şirketini kuruyor, Lübnan’a birçok yabancı yatırımcıyı çekiyor, Beyrut’u 
yeniden yapılandırıyor, hatta Beyrut kimilerince Haririgrad olarak anılıyor. 2005 yılına kadar 
Lübnan’ı başarılı bir şekilde kalkındırıyor, tam yeniden seçilecekken genel seçimlerden hemen 
önce Beyrut’un merkezinde tam 1 ton TNT ile havaya uçuruluyor. 

İşte bu suikast Lübnan için bir dönüm noktası oluyor, halk ayaklanıyor ve tüm siyasi-dini-sosyal 
ayrılıklar unutuluyor, herkes Lübnan bayrağı altında birleşip, suikastin sorumlusu olarak gördükleri 
Suriye’ye karşı bir zafer elde ediyor. Suriye işgali sona eriyor ve Suriye ordusu Lübnan’ı terkedi-
yor.



Lübnan
Tam Lübnan yeniden doğuyor derken bu sefer de 2006 yılında Hizbullah ortaya çıkıyor ve İsrail 
güçleri ile yeniden savaş başlıyor. Beyrut’ta bulunan Hizbullah mahalleleri ve dolayısı ile Beyrut’un 
büyük bir kısmı İsrail uçakları tarafından bir ay boyunca yerle bir ediliyor.
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İşte Beyrut! Bir yanda yıllarca aldığı darbelerden daha güçlü bir şekilde çıkarak her defasında ye-
niden şahlanan, her birinin ayrı bir öyküsü olan kırık dökük ve delik deşik binaları ile savaşın kötü 
yüzünü hala gözler önüne seren, diğer tarafta ise farklı dinleri, dilleri, kültürleri bir arada harmanla-
yabilen yaşantısı, plajları, kafeleri, gece kulüpleri, muhteşem mutfağı ile tezatlar ve zıtlıklar içerisinde 
sizi sarhoş edebilen bir şehir burası.
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Lübnan insanı Ortadoğu’lu olmasına rağmen tam 
bir Akdeniz insanı özelliklerine sahip. Eğlenceye, 
yemeye, içmeye ve alem yapmaya çok meraklılar. 
Savaşlarda çok sayıda erkek öldüğü için ülkede-
ki kadın sayısı erkek sayısından çok daha fazla. 
Bu yüzden kadınlar oldukça rahatlar ve dış görü-
nüşlerine çok önem veriyorlar, dünyanın en şık 
ve bakımlı kadınlarını Beyrut’ta görebiliyorsunuz. 
Bayanlar arasında estetik yaptırmak o kadar yay-
gın ki, Lübnan dünyada estetik cerrahiye tüketici 
kredisi veren tek ülke olarak biliniyor.

Lübnan’ın para birimi Lübnan Lirası ama dolar her 
yerde kullanılıyor. Bazı otel ve restoranlarda kredi 
kartı geçmiyor, bu yüzden yanınızda devamlı nakit 
bulundurmakta fayda var. Taksilere dolar ödese-
niz bile para üstünü Lübnan Lirası olarak veriyor-
lar. Taksi durağı veya özel taksiler yok, elinizi kal-
dırdığınızda duran herhangi bir şöför ile pazarlık 
edip taksi olarak kullanabiliyorsunuz, şöförün is-
tediği ücretin en fazla yarısını verin, pazarlık şart. 
Beyrut’un içinde fiyatlar kısa mesafe için 5 dolar, 
uzun mesafe için maksimum 10 dolar, daha fazla 
ödemeyin.

Downtown...

İşte Beyrut’un yıllarca süren savaşlara ve çatış-
malara rağmen yeniden doğduğunun göstergesi 
olan Downtown. Şu ana  kadar Avrupa ülkeleri da-
hil  gezdiğim en temiz ve düzenli bölgelerden biri, 
bizim Nişantaşı’nın lüks cafe ve restoranlarla dolu 
sokaklarını andırıyor. Bizde bile olmayan ünlü 
markaları, tertemiz ve düzenli sokakları, gösterişli 
ve alımlı kadınları, pahalı spor arabaları ile birçok 
Avrupa şehrinden bile daha güzel bir mekan.
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Downtown’un merkezindeki Martyrs (Şehitler) Meydanı’nda bulunan, ülkenin en ünlü camisi, mavi 
kubbeli Muhammed El Amin Camisi ile Haçlı Seferleri’nden kalma bir Maruni kilisesi olan St.George 
Katedrali’nin nasıl içiçe olduğunu görmek, bir tarafta Cuma ezanı okunurken, hemen yan bahçedeki 
kilisedeki vaftiz törenini seyredebilmek her şehre nasip olmaz. El Amin Camisi’nin hemen yanında 
ise, hayatını bu şehre adamış ancak yine bu şehrin topraklarında elim bir suikaste kurban girtmiş 
olan, multi milyarder işadamı, eski başbakan Refik Hariri’nin inanılmaz derecede mütevazi bir çadıra 
kurulan mezarını ziyaret edebilirsiniz.

Hala şehrin merkezindeki en yüksek binalardan biri olan, sivil savaşta kurşunlar ve roketlerle de-
lik deşik edilmiş ama ibret olsun diye o şekilde bırakılmış eski Holiday Inn Oteli binasını görünce 
Beyrut’un yıllarca yaşadığı eziyeti tahmin edebiliyorsunuz.

Hamra...

Hamra, Beyrut’un daha mütevazi, daha az turistik olan, orta direğin eğlence ve alışveriş mekanı ve 
asıl günlük hayatın geçtiği bölgesi olarak biliniyor. Bununla birlikte dünyaca ünlü restoran ve kafe 
zincirleri, Beyrut’un meşhur kebapçılarından Kababji, en ünlü dönercilerinden Barbar Büfe ve meş-
hur tatlıcı Amal Bohsali Hamra bölgesinde bulunuyor.

Lübnan
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Cornische (Korniş)

Beyrut’un sahil yolu olan Cornische, yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek  isteyenlerin gözde me-
kanı. Sahil yolu boyunca kafeler ve restoranlarla dolu, birçok lüks hotelin ve Hard Rock Cafe’nin 
de bulunduğu, bizim Boğaz’daki yürüyüş yollarını andıran çok güzel bir bölge burası. Sahilin başı 
Hard Rock Cafe ile başlıyor, en sonunda ise Raouche denilen, gün batımında çok güzel fotoğraflar 
çekebileceğiniz ünlü Güvercin Kayalıkları bulunuyor.

Şehir Dışı....

Bence Beyrut şehir dışı için yapılabilecek en iyi organizasyon bir gün ayırarak mutlaka görülmesi 
gereken Jeita, Harissa ve Byblos bölgelerini gezmektir. 

Jeita Mağaraları...

Onlarca ülke ve yüzlerce turistik bölge gezdim ama Jeita mağaraları beni en çok etkileyen yerlerden 
birisiydi. Beyrut’un yaklaşık 20km dışında bulunan, 2011 yılında “Dünyanın 7 Harikası” adayların-
dan olan ama ne yazık ki seçilemeyen bir tabiat harikası bu mağaralar. Bence Beyrut’ta görülmesi 
gereken en önemli yerlerin başında geliyor.

Mağaranın derinliği 9000 metreye kadar gidiyor ancak oksijen sıkıntısı nedeniyle sadece 2 km kadarı 
ziyarete açık. Mağaranın içerisinde bulunan ve milyonlarca yıl öncesinden beri damlaya damlaya 
oluşan binlerce olağanüstü sarkıt ve dikitler nefesinizi kesiyor. Tavanı onlarca metre yükseklikte 
bir dağ gibi, tabanı ise tavandan damlayan saf sulardan oluşan bir göl olan bu büyülü mağarada 
heyecanlanmamak mümkün değil. Fotoğraf çekmek yasak, tüm telefon, kamera vs aygıtları kapının 
girişindeki kilitli dolaplara koymanız gerekiyor, içeride yakalanırsanız görevliler tarafından hemen el 
koyuluyor.
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Harissa Tepesi...

Beyrut’u tepeden görebilmenin en iyi yolu olan Harissa Tepesi, şehrin yaklaşık 20km dışında bu-
lunuyor ve tepeye araçla çıkılabiliyor. Geçen sene Rio de Janeiro’da gördüğümüz Corcovado tepe-
sinde bulunan, ellerini açmış İsa heykelinin bir benzeri ama bu sefer şehre tepeden bakan 15 ton 
ağırlığındaki devasa Meryem Ana heykeli sizi tepede karşılıyor. Heykelin hemen yanında ise büyük 
bir Maruni kilisesi var. Yani her ne kadar Lübnan müslüman bir ülke ve nüfusun çoğunluğu müslü-
man da olsa, şehrin en önemli noktaları Hristiyanlara ait ve  sanki Hristiyanlık hakim gibi gözüküyor.

Lübnan
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Byblos...

Beyrut şehir merkezinden yaklaşık 40 km uzaklıktaki Byblos, Fenikeliler tarafından yaklaşık 8000 yıl önce 
kurulmuş bir şehir. Fenikelilerin bulduğu, insanlık tarihinin ilk alfabesi burada icat edilmiş ve Byblos “yazı” 
ve “kitap” anlamına geliyor, hristiyanların Bible sözcüğü de buradan geliyor. Byblos bizim Alaçatı’ya ben-
zeyen, dar sokakları, antik ve hediyelik eşya satan küçük mağazalardan oluşan çarşısı, tarihi kalıntıları, 
milyonlarca yıllık fosillerin satıldığı dükkanları, nefis balık restoranları, hafta sonları dolup taşan tertemiz 
plajları ve muhteşem günbatımı manzarası ile Byblos Lübnan’da mutlaka görülmesi gereken bir yer.

Byblos yıllarca dünyadaki en eski toplu yerleşim alanı olması adına bizim Çatalhöyük ile yarışmış, ancak 
Urfa Göbeklitepe’nin keşfinden sonra artık bu yarışın pek anlamı kalmamış. Yine de yaklaşık 8000 yıllık 
tarihi olan ve bence Lübnan’ın gördüğüm en güzel şehri olan Byblos’u görmeden gitmek çok büyük bir 
kayıp.
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Lübnan Mutfağı...

Lübnan’da yemek problemi yaşamak gibi bir ihtimal yok, damak zevkleri tam bize göre hatta bazı 
yemekleri bizimkilerden çok daha lezzetli. 
Kahvaltıları bizim kahvaltılara çok benziyor. Çeşit çeşit zeytinler, labne ve kızarmış hellim peynirleri, 
domates, salatalık ve taze yeşillikler, tereyağı, bal, yoğurtlar, çeşit çeşit ekmekler, muhteşem pastır-
malar, yumurtanın her çeşidi, meyve suları, çay, kahve vs ne ararsanız var. Ancak yerel tatları dene-
mek istiyorsanız, klasik kahvaltılıklar dışında Lübnan’a özgü olan ve genel olarak lahmacun hamuru 
üzerine sadece zeytinyağı ile veya labne peyniri ile birlikte sürülerek servis edilen, yumurtalı, kıymalı 
ve zahterli çeşitleriyle meşhur “Manouche” u mutlaka denemelisiniz. Harissa’ya çıkarken solda kalan 
tepelerdeki restoranlarda veya Hamra’daki birçok büfede Manouche bulmanız mümkün.

Tabii bu sadece kahvaltı kısmı. Diğer öğünlerde ana yemek olarak et, tavuk veya deniz ürünü se-
çebilirsiniz ama mezeler binbir çeşit ve hepsi birbirinden lezzetli. Genelde labne ve humus özellikle 
kavurmalısı muhteşem) ile başlayan, ama sonra patlıcan ezmeler, zahter salataları, fattouche (kirazlı 
Lübnan salatası), zeytinler, taboule (ince bulgurlu maydanoz salatası), çiğ köfteler, börekler, deniz 
ürünleri, falafel, batata hara (baharatlı kızarmış patatesler ), kibbe (içli köfte) ve zeytinyağlılar bun-
lardan sadece birkaç tanesi. 
Yemeklerin yanında yerel içecek olarak meşhur Lübnan birası Almaza veya bizim rakımıza çok ben-
zeyen, alkol oranı daha yüksek ve daha şekerli, az anasonlu ve içimi daha rahat olan Arak; alkol almak 
istemeyenler içinse baharat ve gül suyu ile tatlandırılmış hurma şerbeti olan Jellab’ı deneyebilirsiniz.

Cafe & Restorantlar...

Dört günlük seyahatimiz boyunca ziyaret etme fırsatı bulduğum restoranlar arasında bence en başta 
gelenleri şunlar :

Lübnan
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Masaya oturur oturmaz hemen yerfıstığı, zeytin, badem ve hala ne olduğunu kestiremediğim ama 
tadı tuzlu mısır ve bezelye arası yerel bir çerez geliyor. Buranın kebapları ünlü olduğu için mezeler 
ile karnımızı doyurmayıp, sadece birkaç ufak meze isteyip direk ana yemeklere geçiyoruz. Sarımsak 
soslu tavuklar, karışık ızgaralar, kuzu şişler ve şiş köfteler yanında sımsıcak lavaşlar, közlenmiş 
sarımsak, soğan, domates ve patates ile servis ediliyor. Hem Almaza hem de Jellab isteyip ikisinin 
de tadına bakıyoruz.

Abd el Wahab...

Beyrut’un en sosyetik bölgelerinden birisi olan Eşrefiye (Achrafiyah) deki El Inglesi caddesinde bu-
lunan Abd El Wahab geleneksel Lübnan yemeklerini tadabileceğiniz, kalite ve fiyat olarak bizdeki 
Kaşıbeyaz veya Develi ayarında bir restoran.
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En son ortaya taze meyvelerden oluşan kocaman bir meyve tabağı geliyor. Bir hurma fanatiği 
olarak ben tabii ki direk olarak hurmalara saldırıyorum ama üzümler de çok lezzetli.
Her ne kadar Abd El Wahab Beyrut’un en gözde mekanlarından birinde yer alan ünlü bir restoran 
olsa da yemek sonunda İstanbul’daki sıradan bir kebapçıda ödediğiniz kadar hesap ödüyorsunuz.

Al Balad...

İşte benim favori mekanım. Küllerinden yeniden doğan Beyrut’un merkezindeki Downtown’da 
gezerken iyi bir restoran bulmak istiyorsanız gideceğiniz tek yer Al Balad tır. Kebapları Abd El Wa-
hab kadar ünlü olmasa da bence şehrin en iyi mezelerini burada tadabilirsiniz. Özellikle kavurmalı 
humus ve kızarmış hellime saldırırken kendimi bir an için Yol Üstü Lezzet Durakları’nın Mehmet 
Yaşin’i gibi hissediyorum. Yedikçe daha çok yiyesim geliyor. Mezelerle birlike gelen fattouche ina-
nılmaz lezzetli. Son olarak ta odun ateşinde yapılan, incecik ve çıtır çıtır hamur üzerindeki zahterli 
ve hellim peynirli manouche un yanında Lübnan’ın meşhur birası buz gibi Almaza güne noktayı 
koyuyor.

Lübnan
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Sahyoun...

Her ne kadar hala Lübnan, Mısır ve İsrail falafelin kendilerine ait olduğunu söylese de Lübnan 
mutfağı deyince tüm dünyada akla ilk gelen şey falafeldir. Yunanlıların bizim yoğurt, baklava 
ve dönerimizi sahiplenmeye çalıştığı gibi İsrail de falafel için yoğun lobi çalışması yapıyormuş. 
Şehirde en iyi falafel Sahyoun’da yapılıyor. İnce lavaş ekmeği üzerine inanılmaz bir el çabukluğu 
ile ince ince kesilen küçük turplar, nane ve maydanoz koyuluyor. Üzerine 3 adet taze pişmiş falafel 
köftesi, biraz domates ve biraz da meşhur falafel sosu koyulduktan sonra dürüm haline getiriliyor 
ve etli minik biber turşusu ile servis ediliyor. Nasıl ki biz Avrupa’daki dönercileri beğnemiyoruz ve 
asıl döner Türkiye’de yenir diyorsak, kusursuz bir falafel de Beyrut’ta Sahyoun’da yenir. Tıpkı bizde 
yanyana duran, aslında akraba ama olan birbirine rakip Sultanahmet Köftecileri, Vefa Bozacıları 
veya Güllüoğlu Baklavacıları varsa Beyrut’ta da yanyana ama birbirine düşman akraba olan iki tane 
Sahyoun var. Hangisi orjinal bilemiyorum ama ikisi de yaklaşık 80 yıldır hizmet veriyor.
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Amal Bohsali...

Hamra’ya gitmişken Beyrut’un en kaliteli ve lezzetli kuru baklavalarını üreten Amal Bohsali’yi ziya-
ret etmeden olmaz. Hemen karşısında bulunan ve daha modern bir kopyası olan Fransız isimli Le 
Gout Parfait ile yarışan Amal Bohsali’de herşey mütevazi, hala o eski binada ve gelenceksel şekilde 
üretiliyor tatlılar. Gül suyu ve portakal çiçeği aromalı, az şerbetli ama bol fistıklı minik minik ve çıtır 
çıtır baklavalar nefeslerinizi kesiyor. Şeker hastaları için aynı tatlılar diabetik olarak ta üretiliyor.

Lübnan
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Barbar...

Hamra’daki bir diğer önemli mekan ise Beyrut’un Kızılkayalar’ı Barbar Büfe. İçki alemlerinden 
çıkanlar için en uğrak yerlerden birisi olan BarbarBüfe’de et, tavuk ve sucuk dönerlerin, falafel, 
manouche, ciğer ve bunun gibi birçok sıcak soğuk sandviçin tadına bakmak mümkün. Amal 
Bohsali’den çıkar çıkmaz 50m kadar aşağıda.

Basterma Mano...

Hamra’dan ayrılıp şehrin bir diğer gurme merkezine, Ermeni mahallesi Bourj Hammoud’a gidiyo-
ruz. Bourj Hammoud’un sokakları bizim Anadolu’daki köylerimiz gibi bakırcılar, terziler, tamirciler, 
ekmek fırınları ile dolu. Eti kurutarak yemeyi Türkler’in bulduğu ve Anadolu’ya getirdiği, ancak 
kuru eti çemene bulama fikrini ise Ermenilerin ürettiği, zamanla Anadolu’dan göçen en usta Erme-
ni pastırmacıların Suriye ve Lübnan’a göçtüğü söyleniyor. İşte bunlardan en iyisi olan Bourj Ham-
moud’taki Basterma Mano’ya uğramadan kesinlikle dönmeyin. Pastırma, sucuk ve döner satılıyor 
ama insanlar paket paket pastırma almak için kilometrelerce uzaktan buraya geliyor. Pastırması 
yumuşacık ve zerre kadar sinir yok, çemeni biraz daha farklı ve İstanbul’daki marketlerden alacağı-
nız standart bir pastırma bunun eline su dökemez. En önemlisi ise bizde pastırmanın kilosu 100 TL 
iken Ortadoğu’nun bu en iyi lezzetinin kilosu sadece 40 TL. 
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Feniqia...

Hamra’dan ayrılıp Lübnan’ın en güzel sahil şehri Byblos’a gidiyoruz şimdi de. Fenikeliler tarafın-
dan binlerce yıl önce kurulmuş olan Byblos’un en ünlü iki restoranı sahilde bulunan Chez Pepe ve 
hemen yanındaki Feniqia. Chez Pepe biraz daha sosyetik bir mekan olduğu için Feniqia’yı tercih 
ediyoruz. Yemeklerin sunumu çok ilginç. Ahşap masaların üst orta kısımları sürgülü bir şekilde 
çıkartılarak buraya servis edilen başlangıç yemekleri,  tavandan masanın üstüne doğru sarkan çen-
gele asılan büyük bir tepside sunulan mezeler, minik bir tabaktaki köz halindeki kömürlerin üzerine 
asılmış ve hala pişerken servis edilen şişler ve kuzu etleri buraya apayrı bir hava veriyor. Fiyatı 
ortalama bir restorana göre pahalı ama bu kadar güzel bir şehirde, muhteşem günbatımı eşliğinde, 
deniz kenarinda ve böylesine güzel bir sunum için kesinlikle değer.

Lübnan
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Gece Hayatı...

Beyrut’taki biri yılbaşı gecesi olmak üzere toplam üç gecemizde şehrin en güzel mekanlarını gez-
meye çalışıyoruz. Her ne kadar Downtown bölgesinde ve yüksek binaların tepelerinde bizim Reina 
tipinde clublar olsa da, gece hayatı genel olarak Gemmayze (Cimeyzi diye okunuyor) ve Monot 
bölgelerinde yaşanıyor. Gemmayze’deki tüm mekanların araları yürüyüş mesafesinde, Monot ve 
Downtown da buraya çok yakın.

Yaz aylarının en gözde mekanlarından olan, Beyrut’un Reina ve Sortie’si olan Sky Bar ve White 
kışın kapalı olduğu için ilk olarak downtown daki bir binanın tepesinde bulunan beyaz masalar, 
sandalyeler ve duvarlar ile dekore edilmiş, sosyetik güzellerin uğrak mekanı Iris’i ziyaret ediyoruz. 
Sıradan bir Pazar akşamı ve 30 Aralık gecesi olmasına rağmen yer bulamıyoruz, barda birşeyler 
içip Gemmayze’ye akıyoruz. İlk olarak Purple Moon’a gidiyoruz. Burası bizdeki 360 Bar gibi bir 
restoran olarak işletiliyor gecenin ilerleyen saatlerinde masalar kalkıyor ve bistrolar geliyor ve 
bir club halini alıyor. Erken gttiğimiz için burada da biraz takılıp Dome’a gidiyoruz. Çok küçük ve 
sokak arasında bir mekan, genellikle öğrencilerin tercih ettiğini söylüyorlar, biranın yanında gelen 
fıstıkların tadı hala damağımda. Daha sonra MYU’ya geçiyoruz. Burası bir Amerikan üssüne benzi-
yor. İki tane ufak hangar yanyana koyulmuş gibi ve bir tanesinde bar var , insanlar bar önü mu-
habbeti yapıyor, diğerinde ise masalar var ve yemek servisi yapılıyor. Bar önü o kadar doluydu ki 
hareket edecek yer yoktu, o yüzden çok fazla vakit kaybetmeden Godot’a geçiyoruz. Burası hemen 
Myu’nun köşesinde, yol üzerinde ufak ve salaş bir bar. Çok güzel müzikler ve hoşsohbet garsonları 
sayesinde burada biraz vakit geçirip  bir iki kadeh arak eşiliğinde birşeyler atıştırıyoruz. 
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BO18...

Gelelim yılbaşı gecesine... Her ne kadar yaptığım araştırmalarda Beyrut’un en ünlü müzik mekan-
ları olarak Sky Bar ve White karşıma çıksa da, sadece yazın açık oldukları için alternatif mekanlara 
yöneliyoruz. Beyrut’ta danıştığımız gençler Music Hall’u öneriyor ancak orada da yer kalmamış. 
Son dakikada Godot’ta tanıştığımız birileri BO18’i öneriyor ve bilet sormak için atlayıp gidiyoruz. 
30 Aralık gecesi içeride hazırlıklar yapılırken giriyor ve yetkililerle konuşup zorla da olsa kişi başı 
125 USD ödeyerek iki adet bilet alıyoruz.

BO18 dışarıdan bakıldığında pek belli olmayan, Beyrut şehir merkezinden uzakta ve ancak araç ile 
ulaşılabilen, üzeri açılabilir tabut şeklinde bir mekan ve çok ilginç bir hikayesi var.

İç savaş sırasında burası mültecilerin karantina bölgesi olarak kullanılıyor ve yaklaşık 20.000 mül-
teci burada barınıyor. Bir gece buraya baskın düzenleniyor ve yüzlerce mülteci katlediliyor ve ertesi 
gün herşeyi buldozerlerle yerle bir ediyorlar. İşte buranın tasarımcısı da burada ölen, ancak mezarı 
olmayan bu mültecileri düşünerek yerin iki kat altına inilerek girilen mezar şeklinde bir mekan 
tasarlıyor. Mekanın tavanı çelik kontstrüksüyon ile yapılmış ve sabaha karşı açılıyor, gökyüzü ve 
yıldızları gördüğünüzde hayatın ve özgürlüğün değerini bir kez daha anlıyorsunuz. Mekanın için-
deki masalar mezar taşları şeklinde oturma takımları ise tabut şeklinde dizayn edilmiş, sanki yer 
altında bir mezarlıkta eğleniyor gibisiniz. Tasarımcının kendi evinin kapı numarası olan BO18 ise 
mekana isim olarak verilmiş. Mekana ilk girdiğinizde içinizi bir huzursuzluk kaplıyor ancak gecenin 
ilerleyen saatlerinde güzel müzik ve atmosfer ile birlikte tavanın da açılması ile insanlar gökyüzüne 
bakarak sabahın ilk ışıklarına dek kendilerinden geçiyorlar. Yüzlerce kişi aynı anda dar bir alanda 
dans ediyor ve neredeyse her üç metrekareye bir bodyguard düşüyor. Son yıllarda yaşadığımız en 
güzel yılbaşı partilerimizden birini olan BO18 aklımızdan çıkmayacak.

Her gezdiğim ülkeden sonra “Bir daha buraya gelir miyim yoksa yepyeni bir yer keşfetmeye mi 
ayırırım zamanımı?” diye soruyorum ve cevabım hep yeni yerler keşfetmek oluyor ama sanırım ilk 
kez Lübnan bu kuralı bozuyor ve en kısa zamanda yeniden geleceğim diyerek ayrılıyorum bu güzel 
ülkeden.
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Lübnan
Hardrock Cafe...

Lübnan’da iki tane Hard Rock Cafe var ama Corniche’in hemen başındaki Bayview Hotel’in alt ka-
tında bulunan şubesi gece yarısı bile açık ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Hemen giriş 
katındaki dükkanda çok güzel t-shirtler ve hediyelik eşyalar satılıyor. Menüleri çok güzel, lezzetli ve 
uygun fiyata, özellikle taze meyva suları ile yapılan kokteyllerini tavsiye ederim. Cafe’nin girişinde 
Beatles’ın ünlü sözleri “The Time Will Come When You See We Are All One” yer alıyor. İçeride ise 
ünlü rock gruplarına ait özel eşyalar, kostümler, gitarlar vs sergileniyor.
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