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Değerli Dostlarımız,

2018 yılı 2. sayımızla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu sayımızda da, ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak
ETMD’den haberler, teknik makaleler ve sosyal konular hakkındaki yazılarımız ile devam ediyoruz.

ETMD Olağanüstü Genel Kurulu 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

15 - 18 Mart tarihleri arasında WIN 2018 Fuarında yeniden yer aldık. Fuar Boyunca Değerli Katılımcılarımızın desteği 
ile seminer ve panellerimizi gerçekleştirdik. Ve yine WIN 2018 ETMD Panel katılımı ile birlikte, çalışma olanaklarının 
arttırılması amacı ile 2016 Mart ayında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği 
(KTEMB) Yönetim Kurulu, ETMD Yönetim Kurulu tarafından İstanbul’a davet edildi. Gerçekleşen katılımlarıyla toplantıda 
bir araya gelindi.

24 Mart 2018 Tarihinde Sayın Cahit ATAY Beşiktaş Merkez Ofisimizde konuğumuz oldu ve ‘’Deneyimler Buluşması’’ 
gerçekleşti.

4 Nisan 2018 tarihinde, Çukurova Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü davetlisi olarak, Derneğimiz Genel Sekreteri ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Nuri İŞLEK, AC/DC Günleri etkinliğine katıldı. Ahmet Nuri Bey, derneğimiz hakkında 
bilgilendirme ve yine iş dünyasında mühendislik hakkında bilgilendirmeler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Artık klasiklerimizden olan ETMD 2018 Futbol Turnuvasına, 21 Mart’ta kura çekimi başladı ve  28 Nisan da kupasını alan 
takımla sona erdi.

Bu sayımızda da Yönetim Kurulu Üyelerimizi tanımaya Sayın Mehmet PAK ile devam ettik. Sayın Mehmet PAK bizlere 
her zaman destek ve katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu sayımızda yer alan teknik makalelerimiz ise Fizik Mühendisi olan Murat CAN’ın kaleminden, Acil Aydınlatma Kitleri, 
YTÜ Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Mehmet İNCE’nin makalesi, Kestirici Bakım Teknolojileri ve Endüstrideki Yaygın
Uygulamalar, ElektrikPort Dergisinden Merve SEVER kaleminden, Röle Koordinasyonu Seçici Kısa Devre Koruması ve 
yine ElektrikPort Dergisi makalesi Ali Can ÇABUKER’den Yüksek Gerilim Santrali Çalışanlarının Bilmesi Gereken
7 Tasarım.

Ayrıca bu sayımızda Schneider Electrik  Türkiye - İran - Orta Asya Pazarlama Müdürü, Sayın Tuğçe İŞLER ile röportaj 
gerçekleştirdik.

Sosyal yazı içeriklerimizde ise, İnal AYDINOĞLU’nun ‘’Sonuca Bakınız’’ başlıklı yazısını ve Özlem KARAASLAN’ın
Tayland Gezisi hakkındaki yazısını bulabileceksiniz.

Sıcak Yaz aylarının da sağlıklı, başarılı geçmesini diliyor ve siz dostlarımızı derneğimize destek olmaya davet ediyoruz.

Bir daha ki sayımızda görüşmek ümidiyle...

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY
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1971 Mart’ında Zonguldak’ta doğdum. İlk ve orta okulun ardından her zaman gurur duyduğum 
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nden mezun oldum. Tübitak Matematik Olimpiyatlarında lisemi 
temsil etmek ve dereceler almak unutamadığım anılarım arasında yerini aldı. Babamın en büyük 
hobisi avcılık ve balıkçılıkla çok küçük yaşta tanıştım, 30 yıl geçti aradan hala bırakamadım.

88’de İTÜ Elektrik Mühendisliği’ni kazanarak İstanbul’a geldim. O yıllarda fakültemiz Gümüşsu-
yu’ndaydı. 

93’de son sınıftan kalan 1 dersimle birlikte staj eksiğimi tamamlamak üzere ERDE’ye staj başvu-
rusunda bulundum. Stajımın ilk gününde teslim telaşında olan bir şantiyeye gönderildim. Eve 3 
gün sonra dönebildim. Günde birkaç saatlik uykularla yoğun bir çalışma temposuyla geçti 1 aylık 
stajım. Yoğunluğun bana rastladığını ama iş hayatının böyle geçmeyeceğini sandım.

Öyle olmadı.

Stajın bittiği gün merkez ofisimizden bir zarf geldi. İçinden ücretsiz staj olmasına rağmen 1 mü-
hendis maaşı ile işe giriş formu çıktı. Doldurup gönderdim.

O gün, bugün hala aynı firmadayım, aradan 25 yıl geçmiş.

Bazen sorarlar 25 yıl aynı firmada sıkılmaz mı insan diye. Gülümserim ama hikaye uzun anlatmam.

Benim için neredeyse her yıl yeni bir başlangıç oldu.

Üst üste 1 yıl geçmedi ki yeni bir şantiyem olmasın. Yeni bir İşveren Grubum, yeni bir çevrem, 
yeni bir ofisim, yeni bir heyecanım olmasın.

Şantiyeciliğin en sevdiğim tarafı budur. Aynı ofiste, aynı masada, aynı insanlarla 1 yıldan fazla 
geçirmezsiniz.

Nasıl sıkılsaydım.

Mehmet PAK
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2 yıl saha mühendisliği yaptıktan sonra, Erde’nin ve sektörün o yıllardaki en büyük işlerinden biri olan 
İstanbul Hilton Oteli Şantiyesine Şantiye Şefi oldum. 24 yaşındaydım. Benim için büyük bir gururdu.

1 yıl sonra Ankara’da ve Antalya’da birer şantiyem daha oldu. O yıllardan aklımda kalan 3 şehir arasında 
mekik dokuduğum ve arabamdaki uyku tulumumdur.

97’de Antalya-Side’deki şantiyemden askere gittim, Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler’de İnşaat Takım 
Komutanıydım. Meslekten ayrı düşmedim.

Askerlik biter bitmez evlendim, İstanbul’da birkaç şantiyem devam ederken Marmaris Kumlubük’te bir 
şantiye daha aldım.    

Kumlubük güzel yerdi.

Bu arada artık Proje Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştım.

2001’de oğlum Ozan dünyaya geldi.

Derken Niğde’de bir şantiye, derken Gümüşhane Kelkit’te.

Nasıl sıkılsaydım.

2003 yılında gerek ERDE gerek benim için beklenmedik bir hadise yaşandı. Şirketimizin kurucusu Erdo-
ğan ATAPEK’i elim bir hastalık sonucu kaybettik. Kendi adıma hayatımda büyük boşluk oluştu.

2004 yılında ERDE RUSYA’yı kurmak üzere sırt çantamı alıp Moskova’ya gittim. Uçaktan indiğim-
de nerede kalacağımı bile bilmeden gittiğim bu ülkede 4 yıl kaldım. 2008 Rusya krizine kadar ERDE 
RUSYA’nın Genel Müdürlük görevini üstlendim. Moskova, Rostov, Viksa, Şatura, Surgut gibi şehirlerde 
işler aldım ve tamamladım. Arasında 4-5 saat, saat farkı olan şantiyelerim oldu.

Hiç sıkılmadım.

2006’da ikinci oğlum Kağan doğdu. Doğduğu gün önemli bir iş almıştım, adını Uğur Kağan koyduk.

2009 yılında, tekrar Türkiye ERDE’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak döndüm.

Yeni işler geldi. Peş peşe Kahramanmaraş ve Urfa temposunu asla unutamam.

İstanbul, Ankara, İzmir, Türkmenistan, Libya devam ettik.



Mehmet PAK

1 Ocak 2014’de BİRLEŞİM GRUP, ERDE’yi satın aldı ve ben aynı gün Genel Müdürlük görevine getiril-
dim.

Yeni bir başlangıç daha.

Yeni ofis, yeni işler, yeni çalışma arkadaşları derken yeni heyecanlar. Belki de en heyecanlısı yeni kardeş 
firmalar. Birleşim Mühendislik, Birleşim İnşaat, Birleşim Madencilik. 

Bir solukta 4 yıl daha.

Nasıl sıkılayım. 

Azerbaycan, İzmir, Adana, Ankara, Zonguldak, Elazığ, Bursa ve İstanbul derken Türkiye’de eşi görülme-
miş boyutta işler yapmaya başladık. EN’lerle uğraşmak hiç sıkmadı beni belki de.

Birleşim Dergi, Dragon Fest, çalıştaylar, eğitimler.

Derken 2017’de ETMD Yönetim Kurulu Üyeliği.

25 yıl boyunca işimi hep severek yaptım. Heyecanımı hiç kaybetmedim.

Tüm bunların arasında balıkçılıktan asla vazgeçmedim. Emek işidir. Sabrı ve kabullenmeyi öğretir. 

Çok seyahat ederim. İnsanı değişime açar. Dönüşüme zorlar. 

Başarının, çok sayıda doğruyu aynı anda yapabilmekten geçtiğine inanırım.

Doğru tedavinin ancak doğru teşhişle mümkün olduğuna inanırım. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımın 
doğru fotoğrafı görebilmeleri için çalışırım. 

25 yıldır aynı firmada geçirdiğim iş hayatım o kadar çok değişimle dolu ki.

Tek değişmeyen birlikte uzun yıllar çalıştığım mesai arkadaşlarım. 

İşte benim için asıl kazanım Onlar. 25 yıllık iş hayatımın gerçek birikimi.

İyi ki varlar.

Sağlıkla kalın.12
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ETMD Olağanüstü Genel Kurulu 10 Mart 2018
tarihinde gerçekleştirildi.

ETMD Olağanüstü 
Genel Kurulu

Toplantı ETMD Genel Merkezi Seminer Salonunda 30 Asıl ve 8 Vekaleten katılım ile gerçekleştirildi. Divan 
kurulu başkanlığına Medih ERTAN, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına Engin AYÇİÇEK ve Katip Üye
Namık DEMİRAĞ seçildiler. Sonrasında değerli üyelerimizle birlikte Genel Kurul gündemi ele alındı.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
1. Genel Kurul Toplantısının açılması,
2. Divan heyetinin oluşturulması.
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
5. Yönetim Kurulunun Olağan üstü Genel Kurul Kararının okunması.
6. Olağan Üstü Toplantı Çağrısına konu olan Dernek Tüzüğünün Okunması
7. Değişiklikler konusunda görüş ve önerilerin alınması
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.



Gündemimizde yer alan tüzük değişikliğinin amaçları arasında bulunanlar;
• Mevcut tüzüğümüzün esasları bozulmadan sade ve anlaşılır hale gelmesi,
• Bir önceki tüzüğümüzde bulunan Tüzel üyeliğin katılımını sağlamak amacı ile gerekli tanımların geliştirilerek 
hayata geçirilmesi,
• Tesisat Mühendisliğine hizmet veren Derneğimizin ihtiyaç duyulan mühendislik dallarını da kapsayıcı hale 
getirilmesi,
• Günümüz şartlarında gerekli ve kanunlar çerçevesinde verilebilecek eğitimlerin yapılabilmesi,
• Yasanın amir hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu mühendislerin derneğe üye olma imkanın açılması,
• Devlet, yasaya aykırı olmayan kişi, kurum ve benzerleri tarafından yapılacak bağış ve yardımların kabulü imkanı,
• Onur üyeliğinin geliştirilmesi.
Olağanüstü Genel Kurulumuz gündeminde yer alan tüzük değişikliği üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Tüzü-
ğümüz onay için T.C. İstanbul Valiliği Dernekler Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş olup derneğimize hayırlı 
olmasını temenni ederiz.
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ETMD ile Kıbrıs Türk Elektrik 
Müteahhitleri Birliği (KTEMB) 
işbirliği toplantısı
2016 Mart ayında yapılan iş birliği protokolü kapsamında KTEMB
Yönetim kurulu, ETMD Yönetim Kurulu tarafından WIN 2018 ETMD 
Panel katılımı ve birlikte çalışma olanaklarının arttırılması amacı ile 
İstanbul’a davet edildi.

16 Mart 2018 günü iki dernek arasında yapılan toplantıda KKTC’de iş yapma sırasında yaşanabilecek sorunlar, 
standartlar, eğitim ve diğer ana başlıklar görüşüldü.
Aynı günün akşamı ETMD tarafından akşam yemeği daveti ile yönetim kurulları tekrar bir araya geldi.
17 Mart günü KTEMB Yönetim kurulu, ETMD tarafından düzenlenen “Elektromekanik uygulamalarda Endüstri 
4.0 ‘ın yeri” Paneline katıldı.
Toplantı katılımcıları:
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği: Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa CEMALOĞLU, Genel Sekreter – Üye 
ve Temsilcilikler: Ahmet Nuri İŞLEK, İktisadi İşletme ve Finansman: Tuncer ÖZEKLİ, Dernek Müdürü: Namık 
DEMİRAĞ
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği: Yönetim Kurulu Başkanı: Aziz LİMASOLLU, Genel Sekreter: Reşat 
MİSLİ, Üye: Bahir ARNAL, Üye: Serhat KARAOĞLAN
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Dernek merkezimizde Değerli üyelerimiz, meslektaşlarımız ve öğrenci
arkadaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleşen ve iki saate yakın süren buluşma
oldukça verimli ve keyifli geçti.

Uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde edindiği 
birikimini ve iş dünyasından derlediği anılarını bizlerle 
paylaşan Cahit ATAY, sohbet havasında geçen etkin-
likte bütün sorulara samimiyetle cevap verdi. Özellikle 
öğrenci arkadaşlarımız gelecekleri ile ilgili merak 
ettikleri konulara ilk elden yanıt almış oldular.
Değerli konuğumuzu sizlere daha yakından tanıtmak 
isteriz. 
Elektrik Mühendisi Cahit Atay, 16 Ocak 1957 yılında 
İstanbul/Kadıköy’de dünyaya geldi.
İlk okul yıllarını Almanya’da geçirdikten sonra Lise 
öğrenimini 1974 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesin-
de tamamladı. Yüksek öğrenimine, o tarihte İstanbul 
Devlet Mühendislik Akademisi olan bugünkü adı Yıldız 
Teknik Üniversitesinde başladı ve 1980 yılında Elektrik 
Mühendisi olarak mezun oldu. Akabinde Boğaziçi Üni-
versitesinde 1 yıl İngilizce hazırlık okuluna devam etti.
1981 yılında 36 yıl aralıksız çalıştığı Türkiye Siemens 
şirketinde Kalite Planlama Mühendisi olarak işe 
başladı.

Siemens’te Başlıca görev alanları:
Fabrika Kalite Kontrol Müdürü
Alçak Gerilim Ürün ve Birim Yöneticisi
Bina Teknolojileri Bölüm Direktörü
Doğu Avrupa Alçak Gerilim Birim Yöneticisi
Alçak Gerilim Panoları Satış Kanalı Yöneticisi
Kendisi, ETMD ve EMSAD (Elektromekanik Sanayici-
leri Derneği) Yönetim kurullarında da bir süre görev 
almıştır.
2017 Nisan ayında Siemens’ten emekli olan Cahit 
Atay’ın 1 Kız ve 1 Erkek çocuğu bulunmaktadır. Al-
manca ve İngilizce bilen Cahit Atay’ın hobileri arasında, 
Dünyayı Gezmek, Müzik, Tarih Kitapları, Mesleki 
Yayınlar, Fit kalmak için Spor ve yürüyüş yapmaktır.
Değerli Konuğumuz Cahit ATAY ile bir kere daha 
buluşmak dileğiyle..

ETMD Deneyimler Buluşması organizasyonları
24 Mart 2018 tarihinde

Cahit ATAY ile devam etti.
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ETMD Çukurova Üniversitesinde

Günleri

Çukurova Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü davetlisi olarak, Derneğimiz Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üye-
si Sn. Ahmet Nuri İŞLEK, AC/DC Günleri etkinliği kapsamında ve 4 Nisan 2018 tarihinde, derneğimiz hakkında 
bilgilendirme ve  yine iş dünyasında mühendislik hakkında bilgilendirmeler içeren sunumunu gerçekleştirmiştir.

AC/DC Günlerinden kısaca bahsetmek gerekirse;
Temelde “İş Dünyasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği” temasıyla yola çıkan etkinlik diğer tüm mühendislik 
dallarına da hitap edecek şekilde düzenlenmiştir.
AC/DC Günleri, hem iş dünyası ve öğrencileri bir araya getirecek olan hem de bir çok alanda çalışan mühendisle-
rin mesleklerine dair tecrübelerini genç ve dinamik nesle aktarabileceği bir organizasyondur. 
Geleceğin teknolojilerini işleyen oturumlarla mühendislik öğrencilerinin ufkunu genişletmeyi ve ülke sanayisi için 
yenilikçi ve gelişimci bir pencereden baktırılması hedeflenmektedir.

Sn. Ahmet Nuri İŞLEK tarafından gerçekleştirilen sunum başlıkları aşağıda listelenmiştir.
• ETMD Dernek Tanıtımı
• Mühendis / Yatırımcı
• İş Hayatında Firmalar
• Pazarlar
• Çalışma Alanları
• Networking

Bölge üniversiteleri ve bölge liselerinde okuyan, mühendisliğe, teknolojiye meraklı bir katılımcı kitlesine hitap 
eden sunuma öğrencilerin ilgisi yüksekti.



www.etmd.org.tr

Birlikt zda
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15 Mart 2018 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde başlayan WIN Eurasia 2018 fuarı 18 Mart 2018 
Pazar günü sonlandı. Bu yıl fuar kapsamında Electrotech EURASIA ile birlikte Metalworking EURASIA, Surface-
Technology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA ve CeMAT EURASIA fuarları tek çatı altında buluştu.
İlk gün yapılan resmi açılışa ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa CEMALOĞLU ile birlikte Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Sn. Alexander KUHNEL ve diğer dernek temsilcileri katıldılar.

WIN Açılış 16 Mart 2018
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Seminer ve Paneller

WIN Eurasia kapsamında gerçekleştirilen Electrotech Fuarında, değerli katılımcılarımızın sunumlarıyla Panelimiz 
ve Seminerlerimiz gerçekleşti. 
17 Mart 2018 Cumartesi günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonunda “Elekt-
romekanik uygulamalarda Endüstri 4.0 ‘ın yeri” Paneli düzenlendi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa CEMALOĞLU’nun gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip CANSEVER yöneticiliğinde 
katılımcılarımız sunumlarını icra ettikten sonra dinleyicilerden gelen soruları yanıtladılar.
1. Elektromekanikte Yapay Zeka ve Robotların Etkisi / Hüsnü BAYSAL (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
2. Endüstri 4.0 Yarının Akıllı Üretimleri / Toygar TURGUT (Phoenix Contact)
3. Geleceğin Projelerinde Dijital Dönüşüm Etkisi / Türker ÖZTÜRK (Schneider Elektrik)
4. Endüstri 4.0’a Geçişte Yazılım Desteği / Muharrem GEZER (Trovarit Türkiye)
Oldukça ilgi gören ve 50 kişiden fazla profesyonel ve öğrenci izleyici katılımı ile gerçekleşen panelde sunumlar 
sonrasında gelen sorular özellikle Endüstri 4.0’ın geleceği ve ülkemize etkisi üzerine yoğunlaştı. Panel sonunda 
Prof. Dr. Galip CANSEVER konu üzerinde panelin genel değerlendirmesini yaptı.
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ABB Aslı YAĞLI

Cumartesi günü gerçekleştirilen panelimize ek olarak 4 firma temsilcimiz 2 ayrı günlerde Sedef salonunda semi-
nerler gerçekleştirdiler. Yine yoğun ilgi gören ve toplamda 40 kişiye ulaşan seminerlerimiz sırasında katılımcıları-
mız izleyenlere konuları hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler ve soruları yanıtladılar. Seminerler sonrasında ayrıca bir 
araya gelerek iş fırsatları konusunda görüş alışverişlerinde bulundular.
• 15 Mart 2018 Perşembe
Yangına Dayanıklı Kablolar ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) / Tamer YAVUZTÜRK (Prysmian)

• 15 Mart 2018 Perşembe
ABB AbilityTM ile dijital gelecek / Aslı YAĞLI (ABB)

• 18 Mart 2018 Pazar
IoT ve Schneider Electric EcoStruxure Platformu / Serkan ŞAKARCAN (Schneider Elektrik)

• 18 Mart 2018 Pazar
Enerji İzleme ve Yönetimi / Ömer AFŞAR (Siemens)

Prysmian Tamer YAVUZTÜRK
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Seminer ve Paneller

Schneider Serkan SAKARCAN

Siemens Ömer AFŞAR
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Dünya Sanayii Devlerinin Buluşma Noktası İstanbul Oldu!

Dünya İmalat Sanayi Devleri
“WIN EURASIA” 2018 İçin İstanbul’a
Akın Etti
Dünyanın en büyük fuar organizatör firmalarından 
Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi tarafından 25.’si 
düzenlenen Uluslararası “WIN Eurasia” 2018 Fuarı 15 
– 18 Mart tarihleri arasında rekor uluslararası ziyaretçi 
akını ile gerçekleştirildi. Avrasya’nın lider sanayii fuarı 
WIN EURASIA 2018, sektörün önde gelen ulusal ve 
uluslararası firmalarını İstanbul’da bir araya getirdi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de 
ziyaret ettiği fuarda Türk sanayiciler ileri teknolojili 
ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı buldu. WIN EURA-
SIA 2018, 34,615 m2’lik alanda 22 ülkeden 1.800’ün 
üzerinde katılımcı firmayı, Türkiye dahil 146 ülkeden 
75.368 ziyaretçi ile buluşturdu. 2017 WIN Eurasıa fu-
arlarına kıyasla % 51,2’lik rekor yabancı ziyaretçi artışı 
ile Türkiye dahil 146 ülkeden toplam 75.368 sektör 
profesyonelini ağırlayan 25. Uluslararası “WIN Eura-
sia” 2018 fuarı ile ihracata yönelik önemli işbirliklerine 
imza atıldı. Türkiye’nin yanı sıra fuarı en çok ziyaret 
eden ilk 10 ülke arasında; İran, Ukrayna, Almanya, 
Bulgaristan, Suudi Arabistan, Lübnan, Cezayir, Mısır, 
Tunus, İtalya yer alıyor. Ziyaretçi ülkeler arasında 
oldukça dikkat çeken bir diğer nokta ise İngiltere, 
Polonya, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve A.B.D’nin de ziyaretçi ilk 20 ülke 
arasında yer alıyor olması. Uluslararası düzeyde yeni 
işbirliklerine olanak tanıyan ve ihracata yönelik önemli 
anlaşmaların imzalandığı “WIN Eurasia” Fuarı, imalat 

sanayine yönelik tüm bileşenleri fuar süresince tek çatı 
altında bulundurmasının yanı sıra bu yıl Endüstri 4.0 
Konsepti çerçevesinde fuar bünyesinde oluşturduğu 
Endüstri 4.0 Festivali, Start-up ve Kariyer Günleri gibi 
özel alanlarının yanı sıra, seminer ve forumları ile de 
yıla damgasını vuran bir organizasyon oldu.
18 Mart, İstanbul- Son yıllarda ileri teknolojili sanayii 
ürünleri ile ihracatını arttıran Türk sanayii sektörü bu 
başarısını 15-18 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzen-
lenen WIN EURASIA 2018 ile zirveye taşıdı. Ekonomi 
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
KOSGEB desteği ile Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
tarafında organize edilen fuar 25. yılında birçok ilke 
imza attı.
Türkiye imalat sanayii 25. Uluslararası “WIN EURA-
SIA” 2018, 10 yıl aradan sonra yeniden Metalworking 
EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding 
EURASIA, IAMD EURASIA, Electrotech EURASIA ve 
CeMAT EURASIA fuarlarının katılımcı ve ziyaretçilerini 
tek çatı altında buluşturdu. 
Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; 
otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekip-
manlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi 
lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan 
tüm eko-sistem, 10 yıl aradan sonra yeniden tek çatı 
altında bir araya geldi.

Basın Bülteni
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Dünyanın en büyük sanayicileri WIN Eurasia fuarında buluştu
15-18 Mart tarihleri arasında 146 ülkeden, 75. 368 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği WIN EURASIA ile, sanayii 
sektörünün en fazla iş hacmi yaratan buluşmalarından birine imza attıklarını belirten Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:
“25. Uluslararası WIN EURASIA ile Türkiye sanayisi adına çok önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Fuarda, 
Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Amerika’dan Kuzey ve Güney Afrika’ya, CIS ülkelerinden Asya ülkelerine kadar 
bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz WIN fuarlarına oranla %51,2’lik yabancı ziyaretçi artışı ile 146 ülkeden 75.368 
sektör profesyonelini, 4 gün boyunca, Türkiye’den, Çin’e, Almanya’dan, Hindistan’a, Kanada’dan Rusya’ya, 
İtalya’dan Japonya’ya, Yunanistan’dan Güney Kore’ye ve Hollanda’dan Tayvan’a 22 ülkeden katılımcı firma ile 
buluşturduk. İstanbul’da düzenlediğimiz 25. Uluslararası “WIN Eurasia” Fuarında 30 ülkeden 500’ün üzerinde 
alım heyetini, Türk sanayicileriyle bir araya getirdik. Bunun yanı sıra Türkiye genelinden 39 şehirden 100’ün üze-
rinde otobüs seferi ile Anadolu’da yer alan sektörel alıcılara da fuarımızı ziyaret etmeleri noktasında hizmet verdik. 
WIN EURASIA bu yıl çeyrek asırlık başarısının yanı sıra, hayata geçirdiği ilkleri ile de çok önemliydi. Endüstri 
4.0 odaklı özel alanlarıyla ilk defa Türkiye’nin en büyük 6 sanayii fuarını bir araya getirerek hem katılımcı hem de 
ziyaretçi tarafında yeni rekorlar kırdık. Ziyaretçilerimiz otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış ger-
çeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı buldu. 360 derece tüm imalat 
sanayi sektörünü tek çatı altında topladığımız “WIN EURASIA” 2018 ile Türkiye’nin sanayicileri de son teknoloji 
ürünlerini dünyaya tanıtarak yeni ticari anlaşmalara imza attılar.”
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Dijital Dönüşümün Sürecinin Geleceği “WIN Eurasia” ile Hız Kazandı
Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle hayata geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla dünya sanayi devleri 
son teknolojilerini göstermek için fuarda yarıştı. Uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözüm-
leri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını da sergilediği WIN EURASIA, 360 derece imalat sanayinin tüm 
bileşenlerini bir araya getirdi. Endustri 4.0 konsepti ile organize edilen fuarda Türk sanayicilerin gerçekleştirdikleri 
işbirlikleri ile teknoloji yatırımları hız kazandı. WIN EURASIA ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin 
interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme imkanı buldu.

Basın Bülteni
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“WIN Eurasia” 2018 İhracata Büyük Katkı Sağladı
“WIN EURASIA” fuarı Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, Japonya, Fransa ve Kanada gibi 
22 ülkenin uluslararası katılımcılara ev sahipliği yaptı. Katılımcı firmalar bir yandan ürün ve hizmetlerine ilişkin 
yenilikleri tanıtırken bir yandan da ikili iş görüşmeleriyle yeni anlaşmalar sağladı. Almanya, İtalya, Güney Kore, 
Çin ve Tayvan ise ülke pavilyonları ile fuarda yer alırken Türk firmalarla yeni ortaklıklar kurma noktasında yeni 
anlaşmalar sağlandı. Türkiye genelinden de 39 ilden 100’ün üzerinde alım grupları fuarı özel olarak ziyaret ederek 
uluslararası firmalarla tanışma fırsatı elde etti.
“WIN Eurasia” 2018 İçin Katılımcı Firma Görüşleri;
Nevzat Ataklı, CEO / TRIOMOBIL; “Trio Mobil olarak takip ve IoT çözümleri konusunda yerli donanım ve yazı-
lımlar geliştiren bir firmayız. 2011’den beri sektördeyiz, 10.000’in üzerinde kurumsal müşteride 100.000’e yakın 
cihazı yönetiyoruz. Şimdiye kadar Türkiye’de ve yurt dışında yirmiye yakın fuara katıldık, “WIN EURASIA” 2018 
Fuarı kadar organizatör firmayla omuz omuza çalıştığımız bir fuar olmadı. Fuarın genel düzeninden buradaki 
tanıştırma etkinliklerine kadar gerçekten çok üst düzey bir fuar geçirdik. Bunun yanında panellere gerçekten 
çok güzel katılım oldu, panelist olarak sektörle bir araya gelmek, sektöre teknoloji anlamında, Endüstri 4.0 ve 
IoT anlamında neler olup bittiğini anlatabilme fırsatı bulmamız çok kıymetli oldu bizler açısından. İyi networking 
yaptığımız, birçok firmayla, hedef kitle firmalarla tanıştığımız bir fuar oldu. Deutsche Messe’ye çok teşekkür 
ediyoruz”.
Can Alpin Albayrak, ALBA; “WIN EURASIA” ya 10 yıldır katılıyoruz. Her geçen sene daha memnun olarak 
ayrılıyoruz fuardan, talep daha fazla artıyor. Her geçen sene, talebin ve gelen ziyaretçinin gerek niteliğinin gerekse 
niceliğinin artışı bizi daha da memnun ediyor.”
Uluslararası “WIN Eurasia” Fuarının 26.’sı 14 – 17 Mart 2019 ‘da gerçekleştirilecek.



Schneider Electric EcoBuilding 
İş Birimi Türkiye-İran-Orta Asya 
Pazarlama Müdürü Tuğçe İşler 
ile özel bir röportaj gerçekleş-
tirdik. İşler, yapısal kablolama-
dan, veri merkezlerine uzanan 
birçok konuda görüşlerini bizim-
le paylaştı.

Yapısal Kablolama hakkında detaylı bilgi verir 
misiniz?
Sistemlerin hızlı, sağlıklı ve problemsiz çalışabilmesi 
için network kablolama altyapısı çok önemlidir. Çoğu 
zaman alt yapıya önem verilmediği için,, sağlıklı olma-
yan network kablolamaları üzerinde ciddi problemler 
oluşmaktadır. Özellikle yavaşlık ve bağlantı kopukluğu 
gibi problemlerin bir çoğu mühendislik formatlarına 
uyulmadan yapılan kablolama sistemleri sebebiyle 
ortaya çıkmaktadır. Kablolama altyapısı baştan iyi 
tasarlanıp yapılmalı ve yıllarca kullanılmalıdır. Data 
kabloları ortama göre UTP (Unshielded Twisted Pair), 
STP (Shielded Twisted Pair) ya da Fiber Optik olarak 
tercih edilmelidir. Kullanılan data kabloları Cat 5, Cat 6 
gibi standartları desteklemelidir. Mimariye göre sıvaal-
tı, zeminaltı, kanaliçi, vb. şekilde kullanıcının masasına 
ulaştırılan data kabloları, mutlaka bir data prizinde 
sonlandırılmalıdır. Elastik olmayan bu kabloların 
uçlarına data plug (RJ-45 Connector) takılmamalıdır. 
Kabloların diğer uçlarının toplandığı merkezde (terci-
hen sistem odası), kablolar Patch Panel denen pasif 
cihazlarda sonlandırılmalıdır. Data Prizleri - Bilgisayar 
ve Patch Panel – HUB arasındaki bağlantılar, patch 
kablo olarak adlandırılan, çok telli kablolar ile üretilmiş, 
yumuşak ve elastik ara kablolar ile yapılmalıdır. Data 
ve telefon kablolaması projelerinde mutlaka elektriksel 
altyapı gözden geçirilmelidir. Bilgisayar sistemleri için 
ayrı bir topraklama hattının olduğundan emin olun-
malı, toprak voltaj seviyelerinin tolere edilebilir sınırlar 
içinde olduğuna dikkat edilmelidir. >

Dünya kablo pazarında ne gibi gelişmeler yaşanı-
yor?  Üretim hangi bölgelere veya ülkelere kayıyor? 
Hangi ürünler daha fazla talep görüyor? 
Son yıllarda, talebi çok sayıda arzın takip etmesi gibi 
bir durumla karşı karşıyayız. Bu rekabeti de berabe-
rinde getiriyor. Birçok üretici pazar payını arttırabilmek 
veya koruyabilmek için çalışmalar yapıyor.  Sonuç 
olarak da dünya kablo pazarında çok büyük bir rekabet 
yaşanıyor. 
Günümüzde rekabet kadar hatta rekabetten daha 
fazla önemli diğer bir kavram ise “haksız rekabet” 
kavramı; ne yazık ki uygun fiyat tanımı ucuz fiyat ile 
karıştırılabiliyor. Yapısal kablolamada da diğer tüm 
ürünler gibi,  optimum satış fiyatının talep sahiplerinin 
aynı özelliklere sahip bir ürünü avantajlı fiyatla satın 
alabiliyor olmasını sağlarken, işletmelerin de devamlılık 
ve katma değer yaratma gibi en temel ilkelerine hizmet 
edebiliyor olması gerekir.  
Bu noktada, Schneider Electric olarak, kalite ve güven 
yaratan, üretime, sürekliliğe ve kontrole ciddi yatırım-
lar yapan ve kaynak ayıran kablo üreticilerinden biri 
olarak, üretmiş olduğumuz kabloların şartnamelere, 
ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara ve 
müşteri özel ihtiyaçlarına yönelik yeterli, güvenilir ve 
doğru ürünler olduğunu vurguluyoruz.
Dünya kablo konusunda uzmanlaşmış üreticiler iş ve 
çözüm ortaklığına giderek kendi işletmeleri bünye-
sinde fayda yaratan özel kablo üretimine yöneliyor. 
Önemli olan, hangi ürünlerin talep gördüğünden 
ziyade, sektör ihtiyaçlarının gösterdiği değişimler için 
yeni bir ürünler tasarlayıp talep yaratabilmek. 
Türkiye’de ve Orta Doğu bölgesinde, bilişim tekno-
lojileri, internet kullanımı hızla yükseliyor. Türkiye’de 
bilişim sektörü yüzde 10-15 arası çift haneli büyüme-
ler kaydediyor. Ayrıca Türkiye’nin, gelişmekte olan bir 
ülke ve genç nüfusa sahip olması, ayrıca bu nüfusun 
teknolojiyle daha iç içe olması, bilişim faaliyetleri 
açısından önemli bir potansiyel sunuyor. Veri merkezi 
yatırımları ve beraberinde sonlandırılmış kablo ihtiyacı 
yine her yıl yüzde 13-18 arası büyüyor. Schneider 
Electric olarak araştırma - geliştirme faaliyetlerimizi de 
buna uygun olarak şekillendiriyoruz. >
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Schneider Electric Yapısal Kablolama ürünleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Actassi, Schneider Electric’in binalara ve veri merkez-
lerine yönelik yapısal kablolama çözümlerini içeren; 
Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’da ticari olan 
global serisidir. Schneider Electric; LexCom, Infraplus, 
Clipsal Datacomms, Sarel ve Himel gibi kendi pazarla-
rında lider yerel markalarıyla, belirttiğimiz coğrafyalar-
da yıllar boyunca global bir iş ortağı olmuştur. Bütün 
bu alt markalarımızın en üstün performanslı ürünlerini 
tek bir seride birleştirerek pazara çok güçlü bir seri 
sunduk; Actassi.
Actassi, binalarda ve veri merkezlerinde kusursuz bir 
ağ altyapısı için ihtiyaç duyulabilecek bütün yapısal 
kablolama çözümlerini içeren, yüksek performanslı, 
modern bir seridir. Ürün grupları;
Cat 5e, Cat 6 ve Cat 6A performansı için;
Konnektörler
Patch paneller
Bakır LAN kabloları (Cat 5e’den Cat 7A’ya) ve fiber 
optik LAN kabloları (OS2’den OM4’e)
Patch cordlar ve bağlantı donanımları
Kabinet sistemleri
Serideki tüm ürünler kolay kullanım ve yüksek 
performans ilkeleri göz önünde bulundurularak 
tasarlanmıştır. Buna örnek olarak verebileceğimiz ilk 
ürün, tek parçalı tasarımıyla Actassi S-One konnektö-
rüdür. S-One konnektörler, en gelişmiş uluslararası 
standartlardan biri olan ISO/IEC 11801:2011 Ed. 
2.2’nin gerektirdiği değerlerin de üzerinde performans 
değerlerine sahiptir. Tüm S-One konnektörler, Cat 
5e, Cat 6 ve Cat 6A performans sınıflarındaki folyolu 
ve folyosuz kurulumlarda olağanüstü performanslar 
gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni teknoloji PoE+’ı 

da (Power over Ethernet Plus) desteklemektedir. Aynı 
zamanda, Schneider Electric’in anahtar priz serileriyle 
ve kablo yönetim sistemi ürünleri arasında yer alan; 
kanal üstü modülleri, sütunlar ve döşemealtı buatlarıy-
la da uyumludur.
Ürün gamımız ile, tek bir çözüm ortağı ile, binalar ve 
veri merkezleri için eksiksiz bir uçtan uca bağlantı 
sistemi sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazesi sayesinde 
(bakır ve fiber optik kurulumlar için konnektörler, LAN 
kabloları, patch cordlar, patch paneller ve kabinet 
sistemleri), son kullanıcıya esneklik getiriyoruz. 
Sistem, geliştirme konusunda esnek ve bakım 
çalışmalarında sorunsuzdur; uluslararası standartların 
üzerinde performans değerleri sağlamaktadır. Bağım-
sız laboratuarlardan alınmış, uyumluluk ve performans 
ile ilgili tüm onaylar ve sertifikalara sahiptir. Schneider 
Electric’in diğer ürün gruplarıyla uyumlu bir sistem 
tasarımı vardır.
İnovatif tasarımlı ürünlerimiz arasında;
• ISO/IEC11801: 2011 Ed. 2.2 standardıyla uyumlu, 
%50’ye kadar daha hızlı bağlantı sağlayan tek parçalı 
tasarımlı RJ45 konnektörler.
• Hızlı montajlı, sürgülü raf sistemli, otomatik top-
raklamalı, üstün kablo yönetimli ve etiketlemeli 19” 
paneller.
• Tek folyolu, metalik çapraz dolgu malzemeli tasarım
   ile yenilikçi LAN kabloları.
• Piyasanın en yüksek performans değerlerine sahip,
   EA Sınıfı LAN kablo bağlantıları.
• Kuruluma hazır, EA Sınıfı kablo bağlantısı.
• Donatılmış kabinet sistemleri.
sayılabilir.  
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Etmd Ligi 2018 Turnuvamızı da
Tamamladık.
İlkini 2015 yılında düzenlediğimiz ve sektör firmalarının katılımı ile gerçekleştirdiğimiz ETMD Ligi Futbol 
Turnuvası bu yılda oldukça ilgi gördü.

Katılımcı firmalarımızla birlikte 21 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz kura çekimi sonucunda öncelikle 
karşılaşma takvimi belli oldu.



24 Mart 2018 tarihinde ise Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa CEMALOĞLU’nun ilk vuruşu yapması ile 
karşılaşmalar başladı.

Katılımcı Firmalarımız:

Ateksis - Bilge Mühendislik - Birleşim/ Erde Grup - Çağrı Elektrik - EAE - EAE Aydınlatma - EEC - ELS 
- Matriks - Pelsan Aydınlatma - ProAsist - Schneider Electric olmak üzere toplamda 12 takım şeklinde 
oluşturulmuştur.

Katılımcı firmalarımızın oynanan maç günlerindeki başarılarını ve yaşanan gelişmelerini, sosyal medya 
hesaplarımızda ve lig özel web sayfamızda güncel olarak an ve an paylaştık. 

Turnuva süresince takımlar, ilk elemelerden sonra çeyrek final , yarı final  ve final şeklinde rakipleriyle 
karşılaştılar. ETMD Ligi 2018, tüm heyecanıyla başlamıştı, yine aynı heyecanla ve müthiş bir finalle tamam-
landı. Değerli lig takımlarımızın oyuncuları, temsil ettikleri firmaları için zorlu ama bir o kadar da eğlenceli 
mücadeleler içerisinde, zafer yolunda ilerletirken bir yandan da, seyircileriyle hoş görüntüler verdiler.
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Bu sene ligi 28.04.2018 tarihinde şampiyonlukla tamamlayan takım Bilge Mühendislik oldu. Bilge Mühen-
dislik centilmence rakiplerini geride bırakırken kupasını da büyük bir gururla aldı.

Etmd Ligi 2018 
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Acil Aydınlatma Kitleri 
Kullanımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Murat CAN

Fizik Mühendisi

Günümüzde değişik lamba tipleri için acil aydınlatma kitleri olmasına rağmen bu yazımızda yaygın olarak 
kullanılan floresan ve ledler için kullanılan acil aydınlatma kitleri konusunda kullanışlı bilgiler vereceğiz ,ge-
nel uygulama hataları ve yapılması gerekenler hakkındada bilgiler olacaktır.Burada vereceğimiz bilgiler ay-
dınlatma projesi yapan mühendislerden uygulama yapan elektrikçilere ve aydınlatma armatürü imal eden 
imalatçılarımıza kadar geniş bir yelpazede kurum veya kişinin bilmesi ve uygulaması gereken bilgilerdir.

Toplum içinde bir bilinç oluşturmak adına ve birtakım anlaşmazlıklarda referans olması açısından buradaki 
tüm bilgileri paylaşmanızı web sayfalarınızda yayınlamanızı tespit ettiğiniz eksiklikleri veya eklemek istedik-
lerinizi bizimle paylaşmanızı önemle rica ederiz..

Acil aydınlatma kiti nedir,nasıl çalışır,kullanımında nelere dikkat etmek gerekir;

Acil aydınlatma kitleri bir pil ve pilden aydınlatma elamanı için gereken beslemeyi sağlayan elektronik dev-
reden oluşur.Aydınlatma armatürlerinde kullanılan floresan ve ledler fazla ısı ürettikleri için bu armatürlerle 
birlikte hem maliyet açısından hemde armatür şartlarında çalışabildikleri için NiCd tipi yüksek sıcaklıkta 
çalışmaya uygun piller kullanılmaktadır.

Acil aydınlatma sistemleri sadece bir acil durum gerektiğinde yaygın olarak 1-3 saat aralığında çalışmak 
için tasarımlanırlar.
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1. Acil aydınlatma kitleri flaman ön ısıtması yapmazlar,ve yarım dalga formunda düşük akımlı yüksek 
gerilimli DC gerilim üretirler.Genel olarak floresan lambalara zarar verirler.

2. Acil aydınlatma kiti çok sık devreye girip çıkmamalıdır.

3. Piller acil aydınlatma kitinin en önemli bileşenidir uygun bir şekilde kullanılmalıdır.En sık görülen arıza 
koşullarına neden olurlar.

4. Acil aydınlatma armatürü uygun bir şekilde üretilmeli ve devreye alınmalıdır.

5. Acil aydınlatma kiti ve armatürü lambaya en az zarar verecek şekilde ve en uzun pil kullanım süresi 
sunacak şekilde tasarımlanmalıdır.

Floresan lambalar için kullanılan acil aydınlatma kitleri genel olarak T8,T5 ve kompak lambalarda kullanı-
lanlar yarım dalga formunda çıkış voltajı üretirler ve genel olarak flaman ısıtması yapmamaktadırlar.Acil 
aydınlatma kitleri flaman ön ısıtması yapmadığı için ve yarım dalga formunda DC çıkış ürettiği için floresan 
lambalara, sık sık devreye girmeleri durumunda kalıcı zararlar verirler.İlk görülen zararı lambaların uçlarının 
kararması ve uzun süreli kullanımda lambanın kırmızımsı bir şekilde ışık vermesi olarak karşımıza çıkar.
Çok sık devreye girdiklerinde ise lamba flamanının çok yüksek direnç göstermesine hatta açık devre olma-
sına yol açarlar.Günümüzdeki bir çok elektronik ballast üreticisi “philips,osram,tridonic, vs..” ballastlarını 
eğer lamba flamanı uygun direnç değerleri limitleri içindeyse “genel olarak 1-100ohm” çalışmak koşuluyla 
tasarlarlar.Kısaca önısıtmalı tüm elektronik balastlar eğer lamba flamanı sağlam ise doğru ve uzun ömürlü 
olarak çalışabilirler..



46

Murat CAN

Fizik Mühendisi

Flaman floresan lambanın ömrünü ve performansını 
belirleyen lambaya elektron salan en önemli ela-
mandır.Her ne kadar floresan içerisindeki gazların ve 
floresan maddenin ışıma için önemi var isede flaman 
bunlardan alınan ışıma verimini ve ömrünü belirleyen 
elemandır. Bunun için kısaca flamanın lambanın 
çalışmasınadaki rollerine değinelim.
Elektronik balastlar lamba ömrünü verimli bir şekilde 
kullanmak için önce flamanlara daha fazla miktarda 
“normal çalışmaya göre” ön ısıtma yaparlar bunun 
amacı lambayı ateşleyecek olan akımın ve delme 
geriliminin düşürülmesidir.Buda lambanın ömrünü 
uzatmaya yönelik bir işlemdir.Ön ısıtma yapılmadığı 
durumunda lambada daha fazla hasar oluşur.
Diğer bir flaman işlemi ise lamba ateşlendikten sonra 
normal çalışmada lamba flamanı ısıtılarak flamandan 
elektron salınmasına devam edilir bu şekilde kararlı 
lamba çalışma akımı ve ışık akısı elde edilir. Dim edebi-
len elektronik balastlar düşük dim seviyelerinde lamba 
flamanlarını daha fazla ısıtarak ışık seviyesini düşürebi-
lirler bunun sonucu olarakda flaman ömrünün düşük 
ışık sevilerinde azalmasına yol açar.
Lambaların kırmızımsı ışık vermesi; DC elektrik akımı 
etkisiyle gazların homojen dağılmayıp tüpün diğer 
tarafında birikmesinden ,yerçekimi etkisiyle gazların 
çökmesinden ,soğuk ortamlarda çalışmasından ve 
lamba atomlarının uyarılan enerji seviyelerinin düşük 
olmasıdan dolayı oluşur.Bu durumların oluşmasına 
ön ıstmanın yapılmadığı, DC düşük akımlı ve yüksek 
gerilimli lamba çalıştırılmasının neden olabileceği 
bilinmelidir..
Özetlersek lambanın uzun ömürlü kullanımı için
1. Flaman ısıtması ilgili standartlarda belitildiği gibi 
yapılmalıdır. Acil kitler yapmamaktadır.
2. Floresan lambalara AC dalga formu verilmelidir.. 
Acil kitler çoğunlukla DC gerilim uygulamaktadır.
Acil aydınlatmada kullanılan floresan lambalarda daha 
ince gövde çapına sahip veya lamba cidarına daha 
yakın flaman olan lambalar acil aydınlatma kitlerinden 
daha fazla etkilenirler.Örnek olarak T8 ve PLL lambalar 
kitlerden daha az zarar görür.. PLC,T5,T5C gibi lamba-
lar ise daha fazla zarar görürler.Bu tür lambalar ile AC 
çıkış formu verebilen ve önısıtma kabiliyeti olan kitlerin 
kullanımı tercih edilmelidir.Çok az kullanıcı önısıtma 
yapan acil kitleri tercih etmektedir çoğunlukla önısıtma 
yapmayan daha ekonomik modeller tercih edilmek-
tedir.Bu durumda ön ısıtma yapmayan fakat AC çıkış 
formu verebilen ve lambaya göre tasarımlanan kitler 
tercih edilmelidir.Bazı kit üreticileri tek modelle tüm 
lamba tipleri ile uyumlu modeller sunmaktadırlar.Bu 
modellerle sadece lamba yakılmaktadır ancak herbir 
lambanın çalışma ve delme akım ve gerilimlerinin 
farklı olduğu unutulmamalıdır.Genelde bu tür ürünlerin 
lambalara daha fazla zarar verdikleri test edildiklerinde 
görülmektedir.

Acil aydınlatma kiti çok sık devreye girip çıkmamalıdır.
Bu durum genel olarak sahada armatürlerin devreye 
alınması esnasında karşılaşılmaktadır.Acil aydınlatma 
armatürünün devreye alınması esnasında elektrikçi-
ler çok sık açma kapama yapmaktadırlar.Oysaki bu 
durum aşağıdaki tedbirler neticesinde önlenebilir.
Acil aydınlatma hattı bina girişinden itibaren ayrık 
olarak projelendirilmelidir.Genel olarak daha az kablo 
kullanmak maksadıyla aynı sigortadan kitli armatürlere 
enerji verilmektedir bu kısmen doğru olmakla birlikte 
devreye alma esnasında daha sık açma kapamaya 
yol açtığından lambaların karardığı görülmektedir.Ayrı 
olarak projelendirmenin avantajlarından biri acil kitlerin 
periyodik olarak test edilmesine olanak tanıması 
diğeride piller ile ilgili kısımda anlatılan avantajlardır ve 
mutlaka tercih edilmelidir.
• Çok katlı binalarda herbir kat için ayrıca dağıtım 
panosuna ilgili kesiciler yerleştirilmelidir.
• Sahada görülen bir diğer yaygın yanlış uygulamada 
acil kitlerin yanlış olarak bağlanmasıdır.Acil kite ayrık 
olarak sabit faz bağlanması gerektiği halde, armatür 
üzerindeki klemens bağlantıları köprülenmek suretiyle 
tek bir anahtara bağlanmaktadır. Buda anahtar açıldı-
ğında sürücüden kapandığında acil kitten armatürün 
ışık vermesine yol açmakta ve sonuç olarak lambalar 
ve piller çok sık kullanıldığından çok kısa sürede 
yenilenmesine yol açmaktadır.
• Acil aydınlatma armatürlerinde oluşan yukarıdaki 
olumsuz etkileri ve pillerin kullanımı kısmında anlatılan 
olumsuz etkileri gidermek ve azaltmak için pil bağlan-
tısının bir ucu sökülürek, montaj, kablaj ve şalt testi 
yapılırsa sonra akü bağlantısı yapılır ve acil aydınlatma 
armatürü test edilirse burada anlatılan tüm olumsuz 
etkilerin önleneceği kesinlikle bilinmelidir.Bu konuda 
armatür üreticiside montaj ve test bittikten sonra 
akü bağlantısının bir ucunu söküp armatürü teslim 
edebilir.Pilin bağlı olmadığını belirten bir uyarıyı ürüne 
yapıştırabilir.
Yukarıdaki hususlar proje yapan ve uygulayıcının 
dikkat etmesi gereken hususlardır.
Diğer önemli bir husus ise NiCd pillerin kullanımı ile 
ilgilidir.
1. Piller armatür üretimi esnasında ve uygulama 
alanında tamamen boşalana kadar kullanılmamalıdır.
Üretim esnasında üreticiler acil kit ve pilleri armatü-
re bağlarlar ve armatürü test ederler. Bu doğal bir 
gereksinimdir.Lakin acil kit bir kere başlatıldığında akü 
voltajı 1V/hücre değerine düşene kadar pili kullanmaya 
devam eder.1V/hücre değeri akünün enerjisinin bittiği 
değerdir. Kite bağlı piller mutlaka kit tarafından çok 
düşük bir akım dahi olsa <1mA “bu değer üreticiden 
üreticiye farklılık gösterebilir” boşalmaya devam 
ederler.Boşalan piller uzun süreli stokda bekletme ve 
devreye alınana kadar geçecek süre düşünüldüğünde 
tamamen boşalmaktadır.
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Tamamen boşalan piller şarj tutmamakta,şarj verimi-
nin düşmesine yol açmakta veya bir daha kullanılma-
masına yol açmaktadır.
Bu durumu önlemek için;
• Test işlemi bittikten sonra pilin bir ucu sökülüp 
takılır;Bu durumda tekrar acil durum oluşana kadar pil 
kullanımı sadece kitin tükettiği <1mA seviyesine iner.
• Eğer armatürün sahada şebekeye bağlanması için 
geçecek süre 21 günden fazla ise pilin bir ucu kite 
bağlanmadan sevk edilmelidir.Böylece kitinde aküyü 
bitirmesi engellenir.Pil armatüre enerji verildiğinde 
bağlanmalıdır.
• Sahada devreye alınan acil aydınlatma armatürüne 
uygulanan gerilim inşaat esnasında uzun süre kesil-
memelidir.Bu durumdada akülerin tamamen boşala-
cağı unutulmamalıdır.
2. Pillerin ömürleri toplam şarj deşarj sayısına bağlıdır 
NiCd piller ortalama 500 şarj deşarj çevriminde 
kullanılabilir.
Pil üreticileri pil ömrünü uygun şarj ve deşarj şartları 
altında kullanım sayısı olarak vermektedirler.Piller çok 
sık olarak şarj deşarj edildiğinde ömürlerini çok kısa 
süre içerisinde tamamlamaktadırlar.Gözlenen etki pilin 
beklenenden çok kısa bir süre içerisinde boşalması 
olmaktadır.
3. Piller ilk kullanımda mutlaka şarj edilmelidir.
Kullanım alanında devreye alınan acil aydınlatma 
armatürüne pillerin şarj edilmesini sağlamak için en 
az 1 gün boyunca gerilim verilmelidir.Şarj edilmeden 
kullanılan pillerdede şarj tutmama veya şarj veriminin 
düştüğü bilinmelidir.Buda acil aydınlatma armatürü 
kullanılanlar tarafından sık şikayet edilen hususlar 
arasındadır.
4. Armatür içerisinde fazla yüksek ve fazla düşük ısı 
oluşmamalıdır.
Pil içeren aydınlatma armatürlerinde ortam sıcaklığı 55 
dereceyi aşmayacak şekilde tasarlanmalıdır.NiCd piller 
için limit değerler her nekadar -25 ile 70 derece olarak 
verilsede. Verilen pil ömrü ve kapasitenin 15 - 35 
derece ortamlar için geçerli olduğu bilinmelidir. <15 
ve >35 derece gibi sıcaklıklarda kullanılan pillerden 
tam kapasite almak mümkün değildir. Örnek olarak -5 
derecede veya 55 derecede pil kapasitesi yarıya düşer.
5. Piller acil kit tarafından uygun bir şekilde şarj edil-
meli ve 0.95-1V/hücre gerilimi değerinde pil kullanımı 
sonlandırılmalıdır.
Acil aydınlatma sistemi acil kullanım oluştuğunda 
elektrik kesintisi,yangın,deprem vs..gibi koşullarda 
devreye girmesi gerektiğinden pilin en uzun ömürlü 
ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak sistemin 
en önemli amaçlarındandır.Bunun için acil kit üreti-
cileri NiCd pilleri maksimum 1.5V/Hücre geriliminde 
tutacak şekilde şarj devresi sağlamak ve 0,95V/Hücre 
geriliminde akü kullanımını kesecek şekilde devrelerini 

tasarlamak zorundadır.Sürekli ve kontrolsüz olarak 
şarj edilen akülerde kristalleşme ve gaz oluşmakta ve 
akü şarj tutma özelliğini kaybetmektedir.Bu durumdaki 
aküler hızlı bir şekilde boşalırlar. Akü kullanımını 0,95V 
da kesmeyen devrelerdede yine şarj veriminin düşme-
si pillerin ömrünün azalması sık görülen bi husustur.
Akü kulllanım ömrünü uzatan diğer bir hususda akü-
lerin sürekli olarak şarjda kalmasını önlemek olacaktır.
Akülerin şarjı bittiğinde şarjı kesen ve %80 civarında 
kapasiteye düştüğünde tekrar başlatan kitler kullanım 
ömrünü 2 kat daha uzattığı bilinmelidir.Bu şekilde 
aküler yaklaşık olara 20 gün kadar şarj edilmezler..
Bu özellik aynı zamanda NiCd pillerde görülen hafıza 
etkisini ciddi oranda azaltır.
6. NiCd piller periyodik olarak deşarj edilmelidir.
Sürekli şarjda tutulan pillerde bir süre sonra hafıza 
etkisi denilen olay ortaya çıkmaktadır.Bu etki netice-
sinde pil üzerinde ölçülen gerilim pilin şarjlı olduğunu 
gösterse bile pil yüke girdiğinde tüm gerilimini hemen 
kaybetmekte ve sisteme enerji verememektedir.Bu 
durum daha çok sürekli şarjda tutulan pillerde sıklıkla 
görülmektedir.
Bu etkinin giderilmesi için pillerin maksimum 90 gün 
içerisinde deşarj edilmesi gereklidir.
Led için tasarımlanan acil aydınlatma armatürleri ise 
floresanlara göre kırmızımsı ışık verme ve kararma 
gibi olumsuz etkiler göstermediğinden acil aydınlat-
mada tercih edilen bir sistem olmalıdır.Fakat diğer 
anlatılan tüm hususlar ledli acil aydınlatma armatüleri 
içinde geçerlidir..
Sonuç olarak;
Acil kit üreticileri ışık kaynağına uygun olarak ürün-
lerini üretmelidirler ve akü kullanım ömrünü uzata-
cak, verimli ve güvenli kullanacak şekilde ürünlerini 
tasarlamalıdırlar.
Armatür üreticileride uygun çalışma ortamı sağlamak 
ve test ve montajını uygun şekilde yapmak armatür-
lerinde yukarıdaki hususlara sahip ürünleri kullanmak 
zorundadırlar.
Proje ve uygulama yapan kişilerde montaj,kablaj 
ve devreye alma sırasınca ayrık bir besleme 
sağlamak,uygun bir şekilde bağlamak ,açma kapama 
anahtarına acil kitli ürünleri bağlamamak,ilk kullanımda 
akülerin şarj edilmesini sağlamak gibi hususlara dikkat 
ederek proje hazırlamak ve uygulamak zorundadırlar-
dır.

Acil Aydınlatma Kitleri Kullanımı 
Hakkında Bilinmesi Gerekenler
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Mehmet İnce / YTÜ Elektrik Mühendisliği Öğrencisi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Kestirimci Bakım Teknolojileri ve 
Endüstrideki Yaygın Uygulamalar

Bakım Nedir? Niçin Gereklidir?

Temel olarak bakım; ekipmanların muhtemel 
arızalardan arındırılarak ekipmanın en azından 
dizayn ömrü kadar süre içerisinde arıza yapma-
dan verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması 
şeklinde tanımlanabilir.

Günümüzün rekabetçi iş ortamında ve yükselen 
enerji maliyetleri karşısında, üreticiler bir yandan 
maliyetlerini düşürmeye çalışırken diğer yandan 
artan üretim talebiyle karşı karşıyadır. Sanayide 
verimliliği düşüren yaygın maliyet kalemlerinden 
biri üretimdeki plansız duruşlardır. Makinelerin 
beklenmedik arızaları sebebiyle üretimin durması 
üretim kayıplarına ve maliyeti yüksek bakım/
onarım giderlerine sebep olmaktadır. Bu noktada 
üretimin sürekliliğini sağlamak ve verimi artırmak 
için atılması gereken en önemli adım; bakım 
teknolojilerinin gözden geçirilmesi ve en doğru 
yöntemlerin uygulanmasıdır. Söz konusu bakım 
teknolojileri olduğunda şüphesiz ki ‘’Kestirimci 
Bakım’’ uygulanabilecek en doğru yöntemlerden 
biridir.

Günümüzde Endüstride Hangi Bakım Stratejileri 
Uygulanmaktadır?

2.1.Reaktif Bakım

Reaktif bakım temelde “bozulana kadar çalıştırın” 
mantığıyla uygulanan bakım yöntemidir. Ekip-
man bozulana kadar kullanılır, bozulduktan sonra 
teknik personelin bilgi/becerisi yettiği ölçüde tamir 
edilir, teknik elemanın tamir edemeyeceği du-
rumlarda ise ekipman servisi ile görüşülerek arıza 
giderilmeye çalışılır. Ancak ekipmanların zamansız 
bozulmaları ürün maliyetlerinde artışa neden olur. 
Ayrıca bozulan ekipmanlar birlikte çalıştığı diğer 
parçalara da zarar verebilir. Ekipmanlara gerektiği 
şekilde bakım yapılmadığı için ekipman bozulun-
caya kadar geçen sürede daha fazla enerji tüketimi 
gerçekleşecektir.
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2.2.Önleyici Bakım

Önleyici bakım; ekipmanın arıza çıkarma ihtima-
lini azaltmaya yönelik uygulanan, zamanı ya da 
kullanım alışkanlığını temel alarak yapılan bakım 
yöntemi olarak da tanımlanabilir. Önleyici bakımın 
daha kolay anlaşılabilmesi için günlük yaşantımızı 
göz önüne alabiliriz. Örneğin her sene yaz gelme-
den klimalarımızın bakımının yapılması ya da araç-
larımızın 10000 km’de bir kez servise götürmemiz 
önleyici bakıma birer örnektir.

2.3.Kestirimci Bakım

Kestirimci bakım; ekipmanın ve bileşenlerinin so-
run çıkarmadan önce durum izleme yoluyla arıza 
çıkarma ihtimallerini değerlendirmek ve önlem 
almaktır. Böylece ekipman belirli parametreler 
açısından izlenir ve ileriki dönemde hangi arızaları 
çıkarma ihtimalini sergiliyor kontrol edilir. Kesti-
rimci bakımın iki amacı vardır. Bunlardan birincisi 
ekipmanın çıkarması muhtemel arızayı belirlemek, 
ikincisi ise bu arızanın büyümesini engellemek 
adına müdahale etmek. Temel olarak kestirimci 
bakımın önleyici bakımdan ayrıldığı nokta; bakı-

mın zaman bazlı değil de durum bazlı olmasıdır.

3.) Kestirimci Bakım Teknolojileri

Bu çalışmada endüstride en çok kullanılan altı 
farklı kestirimci bakım teknolojisi incelenmiştir. 
Bu yöntemlerden ilk dördü genel başlık altında, 
son ikisi ‘’Elektrik Motorlarında Kestirimci Bakım 
Uygulamaları’’ başlığı altında anlatılmıştır.

3.1.Termal Kamera İle Isıl Görüntüleme Testi

Termal kamera ile ısıl görüntüleme işlemi kızılöte-
si ışınlardan yararlanılarak yapılmaktadır. Mutlak 
sıcaklık olan -273 °C’nin üzerindeki tüm nesneler 
termal enerji yayılımı yaparlar. İnsan gözünün gö-
rebildiği dalga boyu 400nm-700nm aralığındadır. 
Bu değerlerin altında kalan mor ötesi, x-ışıması 
ya da gama ışımaları ve üzerinde kalan kızıl ötesi, 
mikrodalga ışımalar, radyo-tv ışımaları insan gözü 
ile görülemez. Termal kameralar, içerisindeki 
sensörleri sayesinde sıcak nesnenin yüzeyinden 
yayılan kızılötesi ışımalarını algılayarak onları bir 
yazılım yardımıyla değerlendirir ve sıcaklıklarını 
belirler.

ETMD olarak temel amacımız olan 
Elektrik Mühendisliği’ne katkı sağ-
lamak üzere program ve projeler 
geliştirmeye devam ediyoruz. 

Söz konusu projelerimizden biri 
de üniversite-reel sektör ilişkisini 
kurmak ve her iki disiplinin birbi-
rine katkı sağlayacağı platformu 
oluşturmak.

Bu amaçla bu sayımızda YTÜ Elekt-
rik Mühendisliği öğrencisi Mehmet 
İnce’nin “Kestirimci Bakım Tekno-
lojileri ve Endüstride Uygulanan 
Yöntemler” adlı bitirme tezine yer 
veriyoruz.

Bu şekilde üniversitelerde yapılan 
akademik çalışmaları reel sektörün 
bilgi ve faydasına sunuyoruz.

ETMD olarak, bitirme tezini hazırla-
yan ve yayın için özetleyen Mehmet 
İnce’ye ve tüm katkılarından dolayı 
hocası Dr. Engin Ayçiçek’e teşekkür 
ederiz. 



Peki nesnelerin sıcaklığını ölçmenin kestirimci 
bakımda ne gibi faydası olabilir? Diğer kestirimci 
bakım teknolojileri gibi termal kamera ile ısıl 
ölçüm ekipmanların arızalarını bulmaya yardımcı 
olur. Örneğin gevşek elektrik bağlantılarının 
olduğu yerlerde artan direnç nedeniyle aşırı ısın-
malar olabilir ya da elektrik motorları, verimsiz 
çalışmaları sonucunda olması gereken sıcaklığın 
üzerine çıkabilirler. Döner parçaların birbirlerine 
sürtünmesinden dolayı istenmeyen sıcaklıklar 
oluşabilir. Bu sıcaklık hem verim kaybını gösterir 
hem de müdahale edilmediği takdirde yangınla 
sonuçlanan facialara dönüşebilir. Termal kamera 
tüm bu sorunları direk olarak ekranda göstere-
cektir.

Termal kamera yöntemiyle elektrik arızaların 
tesbit edilebileceği yerlere örnek olarak iletim 
hatlarını, dağıtım hatlarını, trafo odalarını, jene-
ratör tesislerini ve fabrika elektrik sistemlerini 
söyleyebiliriz.

3.2.Yağ ve Parçacık Testi

En eski kestirimci bakım yöntemlerinden olan 
yağ analizi günümüzde hala kullanılmaktadır. 
Yağ analizi makinenin yağı ya da yağlama sis-
temi ile ilgili üç temel durumu açığa çıkarmada 
kullanılır. Bunlardan ilki yağın durum analizinin 
yapılmasıdır. Diğer bir deyişle dizayn esnasında 
kullanılmasına karar verilen yağın şartlarının 
kontrolünü yapmaktır. Korozyon önleyici bazı 
katkı maddelerinin durumlarını belirlemek için 
yapılan kimyasal analizlerinin yanı sıra yağın 
viskozitesi (akmazlık), asidikliği vs. ölçülür ve 
değerlendirilir. İkinci olarak makineden alınan 
yağ örneğinden yola çıkılarak kirleticilerin bu-
lunmasıdır. Yağ içerisindeki kirleticilerin başında 
su gelmektedir, diğer yandan kum ve sistemin 
yapısına göre değişen bazı materyaller kirleticiler 
olarak kabul edilir. Üçüncüsü ise yağ içerisin-
deki parçacık testidir. Makine çalışırken oluşan 
aşınmanın bir sonucu olarak yağ içerisine bazı 
parçacıklar karışır. Alınan yağ örneği incelenerek 
makine hakkında bir takım yorumlar yapılabilir.

Yağ analizi bize, yağlama hatası, uygun yağın 
kullanılmaması sorunları gibi bir takım bulgu-
ların yanı sıra ekipmanın kullanımı ile ilgili bazı 
bilgiler sunar. Analiz sonucunda sadece yağ 
değişimi değil aynı zamanda ekipmanın da deği-
şimi söz konusu olabilir.

Bazı büyük tesisler yağ analizini kendileri 
yaparlar. Bunun için fabrika içerisinde yağ 
analizini yapabilen uzman kestirimci bakım ekibi 
ve alınan yağ örneklerini incelemek için labora-
tuvarları vardır. Fakat yağ analizinin pahalı bir 
analiz olmaması küçük ya da orta ölçekli sanayi 
kuruluşlarının bu şekilde bir laboratuvar kurma 
gerekliliğini ortadan kaldırırır. Dışarıdan hizmet 

alım yöntemiyle yağ analizi yaptırmak isteyen 
tesisler, örnek alındıktan sonra bir gün içeri-
sinde sonuçları da alabilmektedir. Yağ analizi 
sonucunda optimum sonuçlar elde edilmek 
isteniyorsa yağ örneği alma hususunda bazı 
noktalara dikkat etmek gerekir. Yağ örnekleri; 
aktif olarak çalışan hattın, düşük basınç altında 
olan kısmından ve herhangi bir filtrasyona tabi 
tutulmayan noktasından alınmalıdır ki alınan 
örnek yağın tamamını en iyi şekilde yansıtsın. 
Doğru sonuçların alınabilmesi için yağ örneği 
her seferinde ilgili makinenin aynı noktasından 
alınmalıdır. Numuneler alınırken dikkat edilmesi 
gereken diğer bir husus ise alınan numunelerin 
karıştırılmamasıdır. Aksi takdirde düzgün çalışan 
bir makine sorunlu, sorunlu makinenin de düz-
gün çalıştığı sonucuna ulaşılır ki müdahale için 
boşuna para harcanmış olunur.

İçerisinde yağ bulunan hemen her makine yağ 
analiz testine tabi tutulabilir. Bu bakım tipinin en 
yaygın olarak kullanıldığı ekipmanlara türbinler, 
dişli kutuları, servo valfler, hidrolik sistemler ve 
rulman yatakları örnek olarak gösterilebilir.

3.3.Ultrasonik Test

Diğer kestirimci bakım teknikleriyle karşılaştı-
rıldığında ultrasonik test içlerinde uygulanması 
en kolay olanıdır. Çok fazla teknik bilgi ya da 
beceri istemez. Ultrasonik test cihazını kullan-
mayı bilmeyen bir teknik personelin eğitimi için 
özel eğitimlere ya da sertifikalara sahip olması 
gerekmez. Üretici firmanın teknik personelinin 
kısa bir tanıtımı ile fabrikanın teknik personeli 
uygulamayı yapabilir.

İnsan kulağının duyabileceği seslerin frekansı 
20 Hz ile 20 kHz aralığındadır. 20 kHz-100 kHz 
frekans aralığında bulunan seslere ultrasonik 
sesler denir. Kızılötesi yayılımların aksine ultra-
sonik ses yayılımları daha kısa mesafe yol alır. 
Ultrasonik ses dalgalarının kızılötesiyle ortak yanı 
ise düzgün şekilde yayılmaları ve katı maddelerin 
içerisinden geçememeleridir.
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Kestirimci Bakım Teknolojileri ve 
Endüstrideki Yaygın Uygulamalar

Döner ekipmanlar ve akışkan taşıyan düzenekler 
ultrasonik ses dalgaları yayarlar. Bu ses dalgala-
rının normalden farklı miktarda yayılmaları bura-
da bir takım arıza ve olumsuzlukların olduğunu 
gösterir. Ultrasonik dedektörler; bileşen aşınma-
ları, sıkıştırılmış gaz kaçakları, vakum kaçakları 
ve elektrik arkların tespiti gibi birçok alanda 
ölçüm yapılmasıyla sorunu ortaya çıkarır.

Ultrasonik test yönteminin endüstride ve şalt 
sahalarında birçok uygulaması vardır; kesiciler, 
anahtarlar, izalatörler, transformatörler, sigorta-
lar, motorlar, mil yatakları, dişli kutuları ve fanlar 
bunlara örnek olarak verilebilir. 

3.4.Vibrasyon Analizi

Vibrasyon, diğer adıyla titreşim, kelime anlamı 
olarak bir denge noktası etrafındaki mekanik 
salınımdır. Yaygın kullanılan ekipmanlarla ilgili 
titreşim sorunu oluştuğunda bu problem tahmin 
edilebilir. Örneğin otomobilinde direksiyon simi-
dinin titrediğini farkeden bir sürücü; bu durumun 
direksiyon bağlantısındaki gevşekliklerden ya da 
tekerleklerin balanssızlığından kaynaklandığını 
söyleyebilir. Ortada anormal bir titreşim hisse-
dilmektedir ve bu titreşime neden olan bir sorun 
meydana gelmiştir.

Endüstriyel tesislerdeki ekipmanlarda ise ekipma-
na dokunarak arızasını tahmin etmek imkânsızdır. 
Bunun yerine, ekipmandaki titreşim seviyesini 
ölçebilen cihaz ve sistemler kullanılır. Döner 
ekipmanlar kendilerine has titreşimlere sahip-
tir. Ekipman arızalı olmasa dahi belirli seviyede 
titreşim sergiler. Fakat döner ekipmanlar herhangi 
bir arızaya sahip oldukları zaman her zamanki 
titreşim seviyelerinin dışına çıkarlar ve bu da 
ekipmanların arızalarını anlamada teknik persone-
le yardımcı olur.

En temel titreşim analizi uygulaması portatif bir 
vibrasyon ölçüm cihazıyla periyodik olarak daha 
önce belirlenen ekipmanlardan ölçüm alınması ve 
bunların ekipman arızasız çalışıyorken elde edi-
lenlerle karşılaştırılması ile gerçekleştirilir. Bunun 
için önce izlenecek ekipmanlar kritiklik seviyesine 
göre sınıflandırılmalıdır. Ardından hangi sıklıkta 
ölçüm alınacağı belirlenmelidir. Kritik ekipmanlar-
dan daha sık ölçüm alınması gerektiği aşikârdır. 
Genellikle 15 günlük frekanslarla başlayan ölçüm 
sıklığı yılda bir seviyesine kadar azaltılabilir. Bu 
noktada ölçüm alınacak ekipmanların dolaşımı 
için bir rota belirlenmelidir. Daha önceki değerlerle 
karşılaştırma yapıldığı için vibrasyon analizinde 
her defasında aynı şartlarda ve aynı noktadan öl-
çüm alınması çok önemlidir. Buradaki amaç ekip-
manın en iyi durumdaki titreşim karakteristiğini 
elde etmektir. Bundan sonra alınacak ölçümler bu 
karakteristik ile karşılaştırılır. Endüstriyel tesislerde 
genellikle ölçüm alan ve verileri yorumlayan iki 

farklı ekip/personel bulunur. Ölçüm cihazları ve 
analiz yazılımlarının gelişmesi ve otomatik teşhis 
yeteneklerinin artmasıyla bu yöntemin kullanımı 
görece daha kolay bir hale gelmiştir. Genellikle 
alınan her ölçümün yorumlanması yerine önce 
genel titreşim seviyesine bakılır ve belirli bir sevi-
yenin üzerine titreşime sahip ekipmanlarda detaylı 
analiz yapılır.

4.) Elektrik Motorlarında Kestirimci Bakım 
Uygulamaları

Günümüzde elektrik motorları endüstriyel tesis-
lerin vazgeçilmez ekipmanları haline gelmiştir. 
Türkiye net elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık 
%48’i sanayi sektöründe, sektörden sektöre farklı 
olmakla birlikte sanayide tüketilen elektrik enerji-
sinin de ortalama %70’i elektrik motor sistemle-
rinde tüketilmektedir. Ayrıca sanayide kullanılan 
elektrik motorlarının %90’ı üç fazlı alternatif akım 
asenkron motorlarıdır. Dolayısıyla endüstriyel 
üretimin kesintisiz devam edebilmesi için elektrik 
motorlarının, özellikle üç fazlı asenkron motorla-
rın, beklenmedik duruşlara sebebiyet vermemesi 
önem arz etmektedir. Tüm bu ekipmanların 
sorunsuz operasyonun sağlanması için sanayi 
devrimi ile birlikte elektrik motorları için yeni 
bakım stratejileri geliştirilmiştir.

4.1. Motor Akımı İmza Analizi (MCSA)

Titreşim analiz metodu, ekipmana fiziksel olarak 
erişim gerektirdiği için ulaşılması güç yerlerdeki 
ekipmanlarda (derin kuyu pompaları ya da klima 
santralleri gibi) meydana gelecek arızaları tespit 
edebilmek için Akım İmza Analizi (Motor Current 
Signature Analysis – MCSA) yöntemi geliştiril-
miştir. Sadece elektrik motorunun akım sinyalini 
ölçümüne dayalı bu yöntem, titreşim analizine 
benzer şekilde elde edilen sinyalin frekans spektu-
rumuna açılması ve her bir frekans bileşenindeki 
piklerin incelenmesine dayanır. Kestirimci bakım 
yöntemlerinden biri olan motor akımı imza analizi 
yöntemi güvenilirliği açısından kendisini ispat 
etmiş bir bakım yöntemidir. Diğer kestirimci ba-
kım yöntemlerinden daha yeni olmasına rağmen 
endüstri çevrelerinde sağladığı güvenilir ve isabetli 
arıza tespit yeteneği ile kullanımı gün geçtikçe art-
maktadır. MCSA hem mekanik hem de elektriksel 
arızaları belirlemek için, motorun durdurulmasına 
gerek duyulmadan alınan ölçümler sayesinde 
arıza tespitinde bulunabilen bir analiz yöntemidir.

Yöntem uygulanırken çalışmakta olan motorun 
akım ve gerilim bilgisi; akım trafoları ve gerilim 
problarıyla ölçülür. Ardından zaman alanındaki 
akım grafiği “hızlı fourier dönüşümü”yle frekans 
alanına (frequence domain) dönüştürülür. 
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Stator-rotor hava aralığındaki değişiklikler elekt-
romotor kuvvetini etkileyen hava akısı aracılığıyla 
motorun akımına geri yansır. Bu yüzden akım 
hem mekanik hem de elektriksel arızalarla ilgili 
bilgi taşır. Bu nedenle arızalar akımın frekans 
spektrumunda belirli frekanslarda değişim 
göstereceklerdir. Akım imza analizi yapılırken bu 
yansımalar tespit edilmeye çalışılır. 

MCSA yöntemi henüz yeni olmasından dolayı 
ticari olarak çok fazla üretici seçeneği sunmaz. 
Endüstride pratik olarak sadece periyodik ölçüme 
imkan tanıyan portatif sistemler kullanılmaktadır. 
Elektrik motorlarının elektrik akım bilgilerine göre 
analiz etse de sadece elektriksel değil mekanik arı-
zaları da bulmaya yardımcı olur. Bunların yanında 
motor tarafından sürülen ekipmanlar üzerinde 
de kestirimci bakım uygulaması mümkündür. 
Tesislerde; fan, pompa, kompresör, pres makine-
si ve konveyörler üzerinde çeşitli elektriksel veya 
mekanik arızaların tespiti yapılabilir. 

4.2. Model Bazlı Arıza Analizi

Endüstride en sık kullanılan kestirimci bakım yön-
temi titreşim analizidir. Titreşim analizinin sonuç-
larının yorumlanmasında tecrübeli teknik personel 
gerekliliği, çıkan titreşim grafiklerine göre yorum 
yapan test cihazlarının da pahalı olması nedeniyle 
kullanımı yaygın olmasına rağmen zordur.

Titreşim bazlı sistemlerin bir kısım eksikliklerin 

üstesinden gelmek için “akım imza analizi” ortaya 
çıkmıştır. Veri toplama akım imza analizinde ba-
sittir çünkü sadece elektriksel sinyaller ölçülmek-
tedir. Hem mekanik hem de elektriksel arızaları 
tespit eder. Fakat verilerin yorumu için uzman 
personele ihtiyaç vardır ve titreşim analizinde 
olduğu gibi burada da inceleme çok zaman alır. 
Ayrıca ölçüm güvenirliği şebekedeki dalgalanma-
lardan büyük ölçüde etkilenir. Bu yüzden olağan-
dışı bir harmoniğin motordaki bir problemden mi 
yoksa gerilimdeki beklenmedik harmoniklerden 
mi kaynaklandığını ayırt etmek zordur.

Yukarıda bahsedilen yöntemlere alternatif olarak 
“Model Bazlı Arıza Analizi” yöntemi geliştirilmiştir. 
Bu yaklaşımda önce ekipman bir süre izlenerek 
veri toplanır ve ekipmanın karakteristik davranışı 
modellenir. Ardından her alınan örnekte model 
parametrelerinin değişimi izlenir. İstatistiksel he-
saplamalar yardımıyla öğrenilen ve mevcut model 
arasındaki fark belirli bir değerin üzerine çıktığında 
alarm üretilir.

Model bazlı arıza analizinin çalışma prensibini 
daha iyi anlayabilmek için alttaki prensip şema-
sına bakmak gerekir. Şekilde, u(n) matematiksel 
modele ve gerçek motor bazlı sisteme giriş 
gerilimleridir. V(n) motor bazlı sistemin çıktısına 
(akım) karşılık gelir. Diğer yandan, Y(n), model ta-
rafından hesaplanan akımlardır. V(n)-Y(n) ölçülen 
ve hesaplanan akımlar arasındaki farktır.
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5.) Bakım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Ülkemiz sanayi şartlarında uygulanan bakım yöntemleri değerlendirildiğinde tesislerde 
uygulanan bakım yönteminin genellikle tek tip olduğu görülmektedir. Bunun anlamı bir 
tesisin neredeyse tamamında önleyici bakım stratejisi ya da kestirimci bakım stratejisi-
nin sadece bir yönteminin uygulandığıdır. Farklı kullanım sürelerine sahip, farklı özellik-
lerdeki ve farklı yüklenme faktörlerine sahip elektrik motorlarının tamamına aynı bakım 
yönteminin uygulanması, ekipmanlarda çoğu zaman nedeni belli olmayan arızaların 
oluşmasına yol açmaktadır.

Bakım yöntemi belirlemek isteyen bir bakım ekibinin öncelikle tüm fabrikadaki ekip-
manları kritiklik, çalışma süresi, yüklenme faktörü, varsa her bir ekipman için kronik 
arızalarını tablo halinde çıkarmalıdır. Ardından bozulduğu takdirde üretimde herhangi 
bir duraksamaya mahal vermeyecek, pahada ucuz olan ekipmanları reaktif bakım 
yapılacaklar listesine eklemelidir. Kritiklik değeri yüksek olan, arızalanması durumunda 
üretimde aksaklıklar meydana getirecek veya üretimde kullanılan ham maddenin israf 
olmasına sebep olacak ya da patlama-yanma gibi durumlara yol açacak ekipmanlara 
kestirimci bakım uygulanmalıdır. 

Kestirimci bakım uygulamaya karar veren bir sanayi tesisinin karar vermesi gerektiği 
diğer bir konu da hangi kestirimci bakım yöntemini uygulayacağı ve bunu online mı 
yoksa portatif bir cihaz aracılığıyla mı yapacağıdır. Bu nokta da önemlidir. Çünkü 
bakım yöntemlerinin gelişme süreçlerinde anlatıldığı

gibi bakım teknolojilerinin gelişmesinin temel nedeni rekabetin artmasıdır ve bu 
rekabette öne geçebilmek için son teknolojilere her zaman ayak uydurulmalıdır.

Kestirimci bakım stratejilerinden birini kullanmak isteyen tesislerin hangi yöntemi 
kullanacağı, hangisinin kendilerine daha uygun olduğunu görmeleri açısından hiz-
met almaları uygun olabilir. Tesisler, ilk defa kurulması planlanan bakım sistemi ile 
ilgili piyasada farklı teknolojilerle uygulama yapan firmalara aynı motorlar üzerinde 
bakım yaptırıp, bu teknolojileri ve teknolojiyi kullanan bakım cihazlarını kendileri ara-
sında kıyaslama yapma şanslarına sahiptirler. Böylece bakım mühendisinin bildiği 
tek bir kestirimci bakım yöntemi var diye tüm fabrikanın yıllar boyunca aynı yöntemi 
kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış olur.

Ülkemizin yıllık enerji tüketiminde elektrik motorlarına düşen pay göz önüne alındı-
ğında, sadece elektrik motorlarına ve onlara bağlı ekipmanlara uygulanacak doğru 
bakım stratejilerinin enerji verimliliğine katkıları görmezden gelinemez. Dünya ile 
aynı anda ülkemizde de sıkça konuşulan dördüncü sanayi devrimi ile beraber enerji 
verimliliği konusunun önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yüzden üre-
timde sürekliliğin sağlanması ve maliyetlerin minimuma indirilmesi için küçük-orta-
büyük çapta her türlü işletmenin bakım ekiplerine ve yöneticilerine ciddi görevler 
düşmektedir.
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Röle koordinasyonunu sağlama ile seçici kısa devre koruması iletim ağları için dikkat edilmesi konu-
lardandır. Bu yazımızda röle koordinasyonu ve seçici kısa devre koruması konusunu hesaplamalarıyla 
inceledik.

Röle Koordinasyonu ve Seçici Koruma Nedir?

Kaynaktan itibaren en uçtaki tüketiciye doğru peşpeşe dizilen besleyicilerden oluşan bir sistemde, aynı 
arızayı gören rölelerden, kaynaktan daha uzak olanın daha önce; daha yakın olanın daha sonra çalış-
masına “seçici çalışma” bu şekilde çalışmayı sağlayan ayar işlemine “röle koordinasyonu” denir. Kısa 
devrelerden kaynaklanan hasar üzerinde önemli bir etkiye sahip olan seçici koruma ilkesi, korumanın 
çalışma hızını etkileyen bir faktördür. Koruma ne kadar hızlı çalışırsa sonuçta ortaya çıkan tehlikeler 
ve hasarlar o kadar az olacaktır. Korumanın çalışma hızı voltaj düşüş süresini de etkilemektedir. Kısa 
devre arızasının neden olduğu voltaj düşüşünün süresi kısalır, koruma daha hızlı çalışır. Böylece, düşük 
gerilim nedeniyle şebekenin diğer kısımlarına olan dezavantaj en aza indirgenmiş olur.
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Korumanın iyi ve güvenilir seçiciliği, kesintiyi 
mümkün olan en küçük alana sınırlamak ve ağın 
arızalı kısmını kolayca göstermek için gereklidir. 
Bu seçicilik işlemi, düzeltici eylemin şebekenin 
hatalı kısmına yönlendirilmesini ve tedarikin 
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geri yüklen-
mesini mümkün kılar.

Seçici Kısa Devre Korumasını Nasıl Sağlarız?

Seçici kısa devre koruması altı farklı şekilde 
sağlanabilir.

• Zaman dereceli koruma

• Zaman ve akım dereceli koruma

• Zaman ve yön dereceli koruma 

• Akım ve empedans dereceli koruma

• Kilitlemeye dayalı koruma

• Diferansiyel koruma

1) Zaman Dereceli Koruma

Bu yöntem, rölelerin çalışma zamanlarını, arıza 
noktasına en yakın olan röle ilk önce çalışacak 
şekilde ayarlamaktadır. Zaman dereceli koruma, 
belirli zaman karakteristiğine veya ters zaman ka-
rakteristiğine sahip aşırı akım röleleri kullanılarak 
uygulanır. Ters zaman koruma prensibi, besleyi-
cinin başlangıç ve sonundaki kısa devre akımının 
büyüklüğünün önemli ölçüde farklı olduğu radyal 
ağlar için özellikle uygundur. Bu durumlarda, be-
lirli zaman rölelerinin lehine ters zaman rölelerinin 
kullanılması genellikle yüksek arıza akım büyük-
lüklerinde korumanın çalışma süresini hızlan-
dırabilir. Ters zaman rölelerinin çalışma süresi 
kısaldığında, arıza akımının büyüklüğü artar.

IEC 60255-151 ve BS 142 standartları, ters 
zaman röleleri için dört karakteristik zaman-akım 
eğrisi tanımlamaktadır. Bunlar; normal ters, uzun 
süreli ters, çok ters ve son derece terstir.

Ters zaman röleleri için çalışma süresi denklem 
(1)’den hesaplanabilir. Denklem 1’de ki k, ayarla-
nabilir bir zaman çarpanıdır. I, ölçülen faz akımı 
değeridir. I>, ayarlanmış başlatma akım değeridir. 
α ve β, eğri setiyle ilgili parametrelerdir.

t = ( k.β ) / [ (I / I>) α – 1 ]    (1)
Rölenin standartlara göre belirlenen karakteristik-
lerinden normal ters, çok ters ve son derece ters 
karakteristiği kullanıldığında, enerji akım değe-
rinin, ayarlanmış başlangıç akımının 1,3 katını 
geçmesiyle işlem başlamalıdır. Uzun süreli ters 
karakteristik kullanıldığında ise, enerji verici akım, 

ayarlanmış başlangıç akımının 1,1 katını geçtiğin-
de röle başlamalıdır.

Tablo 1: Zaman-Akım Eğrileri İçin α ve β Para-
metreleri

Karakteristik tipi α β

Normal ters 0.02 0.14

Çok ters 1.0 13.5

Son derece ters 2.0 80,0

Uzun zaman ters 1.0 120.0

Şekil 1’de ki radyal ağda zaman dereceli koruma 
düzenlemesine üç aşamalı koruma uygulanmak-
tadır. Düşük ayar aşamasında (3I>), ters zaman 
ya da belirli bir zaman karakteristiğine sahipken, 
yüksek ayarlı ve anlık aşamada (3I >> ve 3I >>>) 
kesin zaman karakteristiğine sahiptir. Ortak amaç, 
ağır arıza akım koşulları altında korumanın çalış-
masını hızlandırmaktır.

Zaman dereceli seçici koruma şemalarının ince-
lenmesi ve planlanması en uygun şekilde seçi-
cilik şeması kullanılarak gerçekleştirilir. Seçicilik 
şeması, ilgili koruma röleleri zincirinde bulunan 
rölelerin çalışma karakteristiklerini gösteren 
zaman-akım eğrilerinin bir kümesidir.  Seçicilik 
şeması ayrıca, rölenin en düşük ve en yüksek arı-
za akım seviyeleri, maksimum yük akımı, nominal 
akımlar ve ağ bileşenlerinin kısa devre akımına 
dayanım kapasitesi gibi koruma planlaması ve 
çalışması için gerekli ek bilgileri de içerir. Şekil 
1’de rölelerin zinciri iki röle içermektedir. Bu şekil, 
1 no’lu röleyle korunan besleyicinin uzak ucunda 
bir arıza ortaya çıkması durumunda, arıza akım 
büyüklüğünün [8] ile belirtilen seviyede olacağı-
nı göstermektedir. Bu arıza hem röle 1 hem de 
röle 2’nin başlamasını sağlar. Röle 1 veya devre 
kesicisi çalışmıyorsa, röle 2’nin çalışmasına izin 
verilir.
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Şekil 1: Radyal Ağın Aşırı Akım Koruması ve İlgili 
Seçicilik Şeması
Derecelendirme süresi, iki ardışık koruma aşaması 
arasındaki zaman farkıdır. Doğru derecelendirme 
süresinin seçimi, korumanın seçiciliği için önemli 
bir etkendir. Ağır arıza akım koşullarında röle ça-
lışma süresi gereksiz yere uzatılmamalı ve diğer 
yandan seçiciliği güvence altına almak için tatmin 
edici bir sınır sağlanmalıdır.
Şekil 1 için, derecelendirme süreleri her bir aşama 
için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ters zaman aşamaları 
arasındaki derecelendirme zamanı ΔtIDMT ve kesin 
zaman aşamaları arasındaki derecelendirme süresi 
ΔtDT olarak gösterilmiştir. Belirli zaman röleleri için, 
derecelendirme süresi denklem (2)’den elde edilir. 
Denklemde tE, röle çalışma süresinin toleransıdır. 
tCB, devre kesici çalışma süresidir. tR, röle gecikme-
si zamanıdır. tM, güvenlik payıdır.

ΔtdT = 2.tE + tR + tCB + tE      (2)
Gecikme süresi, işlem geciktirme zamanlayıcısının 
geçmesinden hemen önceki süredir. Gecikme sü-
resinin başlangıcından önce arıza ortadan kalkarsa, 
arıza tarafından başlatılan koruma rölesi hala açma 
komutunu iptal edebilir. Arıza, gecikme süresi bo-
yunca kaybolursa, açma komutu başlatılır. Şekil 2, 
derecelendirme sürelerinin ve onları etkileyen fak-
törlerin nasıl oluştuğunu göstermektedir.

Ters zaman rölelerine dayanan koruma şemaları 
için ΔtIDMT, denklem (3)’ten elde edilir. E1, akım öl-
çümünün yanlışlığının neden olduğu çalışma süre-
si hatasının ve hata noktasına en yakın konumdaki 
rölenin çalışma süresi toleransının üst üste binmiş 
etkisini dikkate alan bir faktördür (%). E2, akım öl-
çümünün yanlışlığından kaynaklanan çalışma sü-
resi hatasının ve koruma zincirinde bulunan rölenin 
çalışma süresi toleransının üst üste binmiş etkisini 
dikkate alan bir faktördür (%). tCB devre kesici ça-
lışma süresidir. tR gecikme süresidir. tM güvenlik 
payıdır. t1, arıza noktasına en yakın röle için hesap-
lanan çalışma süresidir. I1 ve I2 düşük ayar kade-
meleri (3I>) arasındaki derecelendirme süresinin 
belirlendiği akım değerleridir. Ikmax maksimum kısa 
devre akımıdır.

ΔtIDMT = t1.[ [(1+(E1/100)) / (1-(E2/100))]                          
  -1 ]+tR+tCB+tM     (3)
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Şekil 2: Derecelendirme Süresinin Belirlenmesi ve Süreyi Etkileyen Faktörler
Tablo 2: BS 142 standardına göre limit değerleri, yüzde olarak ifade edilen çalışma süreleri (E, doğruluk 
sınıfı endeksidir.) 

2) Zaman ve Akım Dereceli Koruma
Zaman ve akım dereceli koruma, geçiş noktasının önünde ve arkasında oluşan arızalardaki arıza akım 
büyüklüklerinin farklı olduğu durumlarda kullanılabilir. Zaman ve akım dereceli aşırı akım koruma uy-
gulamasının örneği Şekil 3’te gösterilmektedir. Buna göre, enerji santrali aşırı akım koruması, jeneratör 
besleyicilerine doğru zaman ve akım gradyanı ile uygulanır. Jeneratörler eşit nominal güce sahiptir ve ters 
zaman röleleri aynı ayarları paylaşır.
Tek bir jeneratörün röle çalışma karakteristiğinin akım değerlerini kullanım karakteristiği,3G, Şekil 3’teki 
herhangi bir zamanda kullanılan jeneratör sayısı ile çarpılarak elde edilir.Ing, tek bir jeneratörün nominal 
akımını göstermektedir. Seçicilik diyagramında, 4 numaralı besleyici üzerinde bir arıza meydana geldi-
ğinde, şebeke ve diğer besleyiciler tarafından beslenen toplam arıza akımı [4] ile belirtilen seviyeye ulaşır. 
Böylece, korumanın çalışma süresi 100 ms’den daha kısa olabilir. Eşdeğer jeneratör tarafından beslenen 
arıza akımı en az [2] ile belirtilen seviyededir.
Şekil 3’te şebeke tarafından beslenen arıza akımının özellikle düşük olduğu veya bir jeneratörün çalış-
madığı durumlarda jeneratör besleyicileri arasında güvenilir bir zaman aşamasının elde edildiği açıkça 
görülebilir. Aynı çalışma yöntemi, blok transformatörün koruma röleleri ile şebeke tarafındaki arızalar için 
jeneratör besleyicileri arasındaki zaman sınıflandırmasını planlamak için uygulanabilir.

I / I> Normal ters Çok ters Son derece ters Uzun zaman ters
2 2.22 x E 2.34 x E 2.44 x E 2.34 x E
5 1.13 x E 1.26 x E 1.48 x E 1.26 x E
7 - - - 1.00 x E
10 1.01 x E 1.01 x E 1.02 x E  -
20 1.00 x E 1.00 x E 1.00 x E  -
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3) Zaman ve Yön Dereceli Koruma
Halka ve örgü tipli ağlarda, korumanın seçiciliği, yönlü aşırı akım röleleri ile sağlanabilir. Yönlü aşırı akım 
rölesi, arıza akımı ayarlanmış başlangıç akımını aştığında ve arıza akımının yönü ayar ile uyumlu olduğun-
da çalışır. Böylece korumanın seçiciliği hem zamana hem de akım yönüne dayanır.

Şekil 3: Zaman ve Akım Dereceli 
Aşırı Akım Koruma Uygulaması

Şekil 4: Bir Noktadan Temin Edilen Halka 
Tipli Şebekelerin, Kısa Devre Korumasına 
Uygulanan Yönlü Aşırı Akım Röleleri
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Hata akımının yönünü belirlemek için çeşitli prensipler kullanılır. En geleneksel yol, her faz arızasının mev-
cut fazörünün faz-faz voltajının fazörüyle karşılaştırılmasıdır. Örneğin Şekil 5’te IL1’in yönü fazör U23’ün 
yönü ile karşılaştırılmaktadır. Bir veya daha fazla yön karşılaştırması, hatanın ayarlanan röle çalışma yö-
nüne göre ileri veya geri yönde olduğunu gösterirse röle çalışır. Bu şekilde oluşturulan bir örnek çalışma 
karakteristiği Şekil 5’te gösterilmiştir.

Halka ve ağ örgülü ağların korunması, aynı zamanda mesafe röleleri kullanılarak da gerçekleştirilebilir. 
Bu röleler, iletim şebekelerinin, örgülü veya halka şeklindeki dağıtım ağlarının veya zayıf radyal ağların 
korunması için sıklıkla kullanılmaktadır.
İyi ve güvenilir bir seçicilik elde etmek ve mümkün olduğu kadar çalışma hızı gereksinimlerini karşılamak 
için, genellikle çok yönlü düşük empedans aşamalarını uygulamak gereklidir. Bunun bir örneği, bir alt 
iletim şebekesinin kısa devre korumasına çok aşamalı mesafe röle birimlerinin uygulandığı Şekil 6’da 
görülebilir. Şekil ayrıca, örnek röle ünitesinin farklı bölgelerinin ana erişimlerini göstermektedir. Z1, Z2 ve 
Z3 bölgeleri ileri yönde, yani korunan hatta doğru ayarlanır. Z4 ise ters yönde ayarlanır.

Şekil 5: UL23 ve UL31’in Kullanımına Dayanarak L1 ve L2 Fazlarının Yönünü Belirleme Prensibi

Şekil 6: Bir Alt İletim Şebekesinin Kısa Devre Koruması İçin Çok Kademeli Mesafe Koruma Prensibinin 
Uygulaması 61
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Şekil 6’da MV dağıtım gerilimini göstermektedir. 
Z1 bölgesi, uzak uç istasyonunu algılayarak mini-
mum çalışma sürelerini mümkün kılar. Z2 bölgesi, 
uzak uçtan biraz geçmektedir, yani ardışık çizginin 
Z1 bölgesi ile zaman koordinasyonu gereklidir. 
Bu nedenle çalışma süresi, derecelendirme payı-
nın gerektirdiği kadar geciktirilir. Z3 bölgesi, aşırı 
koruma yedeklemesi olarak çalışır ve çalışma sü-
resi, her koşulda korumayla ileri yönde koordineli 
olacak şekilde seçilmelidir. Z4 bölgesi, ters yönde 
aşırı koruma olarak çalışır ve bu bölgenin erişimi, 
transformatörlerin MV tarafındaki arızaları bile al-
gılayabilmesi için seçilir. Çalışma süresi buna göre 
seçilir. Z4 bölgesinin temel amacı, transformatör-
ler için bir yedek koruma olarak çalışmaktır.
4) Akım ve Empedans Dereceli Koruma
Geçis noktasının yakınında oluşan arızalarda koru-
manın işleyişini hızlandırmak için akım ve empe-
dans derecesine dayalı koruma ilkesi kullanılabilir. 
Koruma, aşırı akım veya düşük dirençli rölenin tek 
yönlü veya yönsüz aşaması kullanılarak uygula-
nır. Amaç, koruma zincirinde bir sonraki rölenin 
önünde bir arıza ortaya çıktığında, ilgili aşamanın 
çalışmaması ve zaman-derecelendirmenin gerek-
meyecek kadar yüksek olması durumlarında, baş-
langıç akımını ayarlamaktır. Örneğin, Şekil 6’da ki 
Z1 bölgesi bu prensibe göre çalışır.
Prensip olarak, aşamaların çalışma süreleri seçi-
ciliği tehlikeye atmadan minimumlarına ayarlana-
bilir, çünkü koruma sadece akım veya empedans 
ayarları tarafından belirlenen koruma bölgelerinde 
meydana gelen arızalarda çalışır. Bu nedenle, nor-
mal zaman kademeli bir koruma düzeneği daima, 

akım veya empedans sınıflamasına dayanan koru-
ma ile paralel olacak şekilde dahil edilmelidir.
Korunan besleyicinin toplam uzunluğuna veya em-
pedansına göre akım dereceli korumanın erişimi, 
kaynak empedans oranına (SIR=source impadan-
ce ratio) bağlıdır. SIR değeri ne kadar yüksekse, 
korunan besleyicideki korumanın erişimi o kadar 
kısalır. ZS, gelen ağın empedansı, yani kaynak em-
pedansıdır. ZL, korunan besleyicinin geçiş nokta-
sından görülen empedanstır.
SIR = | ZS |  /  | ZL |

5) Kilitlemeye Dayalı Koruma
Kilitlemeye dayalı korumanın amacı, korumanın 
çalışmasını hızlandırmaktır. Bu koruma şekli, özel-
likle bara koruma için uygundur. Temel düşünce, 
koruma zincirindeki ardışık koruyucu röleler ara-
sındaki kilitlemenin kullanılmasıdır.
Şekil 7’de bara ve trafoya uygulanan birbirine bağ-
lı koruma sistemi verilmiştir. Bout iletilen kilitleme 
sinyalini, Bin ise alınan kilitleme sinyalini göster-
mektedir. Besleyicide bir arıza meydana geldiğin-
de, gelen ve giden besleyicilerin aşırı akım röleleri 
çalışmaya başlar.
Arızalı besleyicinin aşırı akım rölesi, gelen besleyici 
rölesinin 3I>>> aşamasının çalışmasını engelleyen 
bir kilitleme sinyali gönderir ve ayarlanan gecikme 
süresinden sonra devre kesiciyi açar. Arıza koru-
ma alanı içinde, yani bara üzerinde göründüğünde, 
herhangi bir kilitleme sinyali oluşmaz ve gelen bes-
leyici rölesinin 3I>>> aşaması, ayarlanan gecikme 
süresinden sonra devre kesiciyi açar. Bu durumda 
zaman aşamalı çözüme de ihtiyaç vardır.

Şekil 7: Bara ve Trafoya Uygulanan 
Birbirine Bağlı Koruma Sistemi
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Güvenilir ve seçici bir işlem için, kilitlenecek aşırı akım aşaması biraz gecikmeli olmalıdır. Şekil 7’de ki 
uygulamada, gelen besleyici rölesinin 3I>>> aşaması bu amaçla kullanılmaktadır. Gerekli gecikme, uygu-
lanan röle tipinin özelliklerine ve kilitleme kanalının uygulanmasına bağlıdır. Gerekli gecikme sürelerinin 
bulunmasıyla, aşırı akım aşamasının engellenmesi için mümkün olan en kısa zaman ayarı elde edilir. 
Tipik olarak bu süre, kilitleme devresine herhangi bir yardımcı röle dahil edilmemesi koşuluyla, yaklaşık 
100 ms’dir. Kilitleme koruma prensibi, halka veya örgülü ağ şebekelerinde de uygulanabilir, bu durumda 
yönlü aşırı akım röleleri veya mesafe röleleri kullanılır.
6) Diferansiyel Koruma
Diferansiyel koruma, transformatörler, makineler, baralar, hatlar ve besleyiciler gibi herhangi bir iletim 
şebekesinin korunmasına uygulanabilecek yararlı bir koruma yöntemidir. Diferansiyel rölesi, bir nesnenin 
gelen faz akımlarını aynı nesnenin giden faz akımları ile karşılaştırır. Bu akımlar, genlik veya faz açısına 
göre birbirinden farklıysa veya rölenin ayar değerleri tarafından izin verilenden daha fazla olursa, röle 
açılacaktır. Ölçme prensibi, rölenin sadece koruma alanı içindeki arızalar üzerinde çalışmasını sağlar. 
Bu nedenle korumanın çalışma süresi çok kısadır, tipik olarak bir döngüden daha kısadır. Koruma alanı, 
mevcut ölçüm noktaları arasındaki alan olarak tanımlanır.
Çalışma prensiplerine göre, diferansiyel koruma düşük empedanslı ve yüksek empedanslı diferansiyel 
olarak ikiye ayrılır. Düşük empedanslı bir diferansiyel şeması korunan nesnenin her iki tarafındaki akım-
ları ölçer ve bunlardan diferansiyel akım oluşturur. Uygulamada, esas olarak akım trafolarının ve rölenin 
ölçüm hatalarından kaynaklanan küçük bir diferansiyel akım, koruma alanında bir arıza olmamasına rağ-
men fark edilebilir. Yüksek empedans prensibi, makinelerin, kısa hatların ve bara sistemlerinin kısa devre 
koruması için uygundur.
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Röle Koordinasyonu ve 
Seçici Kısa Devre Koruması



Özlem KARAASLAN 
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Halkını (Kırmızı), inancını (beyaz) ve kraliyete (mavi) olan saygısını bayrağına 
taşıyan Uzakdoğu’nun egzotik ülkesi Tayland; kültürü, yaşam tarzı ,eğlence ve 
hareketli gece hayatı ile oldukça ilgi çekici bir ülke…

Tayland
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Melekler Şehri  diye adlandırılan ve dünyanın en sıcak şehri kabul edilen başkent Bangkok’ta Thai yaşa-
mını detayları ile izlemek mümkün…

Lüks binaların yanında teneke evlerde de hayatın  devam ettiği şehirde ilk dikkat çeken dağınık elektrik 
kabloları oluyor .

Nüfusun  tamamına yakını dini inançtan çok hayat felsefi olarak algılanan Budizm’in etkisindeler.
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Tayland

Yollar da turuncu kıyafetleri içindeki Budist rahipleri, evlerinin işyerlerinin bahçelerine yaptıkları maket 
tapınaklara bırakılan para, taze meyve ve içecekleri  ya da tapınan birilerini görmek  sizi şaşırtmasın. 
Buda’ya olan sadakat ve saygıyı sorgulamamak en doğrusu olacaktır.

  

Ülke ekonomisi tarıma dayalı olsa da turizm geliri de gözardı  edilemeyecek kadar yüksek…Özellikle 
turistlere yönelik el yapımı hediyelik eşyalar dikkatinizi çekecek , kişisel harcamanızı arttıracaktır .



68

Özlem KARAASLAN 

Alışveriş için keyifli bir nehir yolcuğu ile yüzen çarşıyı tercih etmeniz tavsiyemdir. Pazarlık yaparak 
istediğiniz fiyatı kabul ettirebilirsiniz.( Biraz sabırlı olmanız şart... )
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Tayland

Yemek düşkünüyseniz Tayland’da sıkıntı çekebilirsiniz. Hindistan ve Çin mutfağından alıntılar varsa da 
çoğunluğun evinde mutfak yok. Taylandlılar için ‘yarısı pişirir, yarısı yer’ sözü buna dayalı, sokaktan 
besleniyorlar. Yollarda her çeşit et ,böcek ve deniz ürünü pişirip satan  satıcılarda da lüks restoranlarda 
da ağır koku kesinlikle rahatsız edici… Tropikal meyveler ise çok çeşitli ve lezzetli.



70

Özlem KARAASLAN 

Tayland’da mutlaka yapılması gerekenlerin başında tabi ki masaj geliyor. Yol boyunca göreceğiniz 
masaj dükkanları yerine eğitimli kişiler tarafından yapılan profesyonel masaj salonlarını seçmeniz doğru 
olacaktır. 

Yılan, timsah , kaplan ve fil  showlarını izlemek onlara  dokunmak korkularınızı yenmek için iyi bir 
fırsat…

Fil safari ile ayrı bir deneyim yaşayıp ,ellerinizle bu şirin dostlarımızı besleyebilirsiniz. Çünkü hayvanlara 
sanıldığı gibi eziyet edilmiyor hepsi sahipli ve kutsal…
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Tayland

Rengarenk  kostüm, dekor, dans ve müziği ile Guinness rekorlar kitabına girmiş “Siam Niramit” ve 
Alcazer Show olmazsa olmazlardandır. Siyam Kültürünün teatral olarak anlatıldığı gösteride dansçıların 
performansını büyüleyici bulacaksınız, mutlaka izleyiniz.

İlginizi çekecekler listesine demiryolu hattının hemen bitişiğine kurulan  yerli yabancı herkesin ilgisini 
çeken “Demiryolu Pazarı”nı dahil edebilirsiniz .

National Georaphic belgesellerine konu, dergisine kapak olmuş muhteşem trene denk gelip görmek 
benim için gerçekten büyük şans oldu.
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Özlem KARAASLAN 

Tayland gece Pazarları ile de tanınır. Özellikle Pattaya’da sıkça karşılaşabilirsiniz büyüklü küçüklü 
pek çok tezgahta alışveriş yapar, rahatlıkla dolaşabilirsiniz ayrıca dünya markalarının da olduğu lüks 
AVM’leri de görülmeye değer…

Deniz güneş kum üçlüsü Pattaya da çok cazip değil zira denizin rengi kanalizasyon aktarımı nedeniy-
le değişmiş. Thai halkı güneşlenmekten de hoşlanmıyor çünkü yanık ten ekonomik anlamda zayıflık 
demek. Buradan yarım saatlik sürat teknesi ile yapılacak eğlenceli yolcuğun ardından Mercan Adası’na 
ulaşıp beyaz kumu, okyanusu, el değmemiş doğası ile güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Şansınız 
varsa Meddücezir i izleyip büyüleneceksiniz. (Erken gitmeniz şansınızı arttıracaktır.)



Tayland

Gece hayatı “ayıp-günah“ kavramlarının dışında kalıyor. Sınırsız eğlencenin  merkezi olan “Walking 
Street” Hollanda’daki Red Light  ile kıyaslanamayacak kadar hareketli…

Bence gidip görülmeye, tanımaya değer bir ülke… Belki tamamı olmaz ama bir şeyler iyi ki gelmişim 
dedirtecektir.

Sağlıkla gezip görme yaşama dileğiyle…
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Yüksek gerilim santralleri gerek ülkemizde gerekse de dünya çapın-
da enerji sağlayıcılığı anlamında önemli bir yeri bulunmaktadır. Peki 
biz mühendisler olarak bu alanda bilmemiz gerekenler nelerdir? Bu 
yazımızda yüksek gerilim santrallerinde çalışacak olan mühendislerin 
bilmesi gereken 7 tasarım diyagramından bahsedeceğiz.

Yüksek Gerilim Santrali
Çalışanlarının Bilmesi
Gereken 7 Tasarım

Ali Can ÇABUKER

ElektrikPort

Yüksek gerilim alanında çalışan bir mühendis, elektrikli ekipmanları ve YG 
elektrik trafo merkezinin yerleşimini iyi anlamış olmalıdır. Ayrıca trafo mer-
kezlerindeki ve dağıtım sistemindeki koruma ile diğer ekipmanlar arasındaki 
ilişkiyi kavrayabilmekte önemlidir.

1) Tek hat diyagramları

Tek hat diyagramı; trafo, kesici ve ayırıcı gibi çeşitli ekipmanları uluslararası 
kabul görmüş semboller kullanarak basit bir şekilde şebekede bulunan bu 
cihazların nasıl bir düzende yerleştirildiğini göstermek için kullanılır.

 Şekil 1: Tek hat diyagramı
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2) Trafo İstasyonu Diyagramları

Trafo istasyonu diyagramları, bir trafo merkezindeki her bir ekipmanın konumunun plandaki yerini ve 
ölçek çizimlerini gösterir. Şekil 2a ve 2b’de 115 kV’luk bir baraya hem iletim hattı hem de yerel bir trafonun 
yüksek gerilim tarafı bağlanmıştır.

Bu çizimler, çeşitli birincil ekipman öğeleri arasındaki ilişkiyi ve koruma sistemleri ile ilişkili olan öğelerin 
yerini gösterir. Örneğin, diğer ekipman öğelerinden ayrı olarak bulunabilen veya devre kesiciler gibi yüksek 
voltajlı ekipmanlara yerleştirilebilen akım ve gerilim trafoları. Bu alanda çalışan bir mühendis, istasyonun-
daki koruma ekipmanlarının güvenli bir şekilde yerleşmesini sağlamalıdır.

Şekil 2a,2b: Trafo diyagramı için genel düzen
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Ali Can ÇABUKER

ElektrikPort

3) AC Bağlantı Diyagramları

AC bağlantı diyagramları genellikle trafo merkezi ekipmanının üç fazlı düzenini ve ölçüm, kontrol, 
koruma donanımıyla ilişkili AC devrelerini şematik biçimde gösterir. AC bağlantı şemalarının yerleşimi 
aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılmalıdır:

> Her diyagramda bir bölmeye karşılık gelen şalterler, ayırıcılar ve transformatörler şematik sembollerle 
ifade edilmelidir.

> Akım Trafosu devrelerinde, hangi bobinlerin faz bağlantısı olduğu ve hangisinin nötr olduğu açıkça 
belirterek, yalnızca ölçüm cihazlarının ve koruma rölelerinin akım bobinleri çizilmelidir.

> Ekipmanların polaritesi çizimlerde belirtilmelidir.

 Şekil 3: Yüksek gerilim trafo merkezi - AC bağlantıları

Koruma röleleri; terminallerin sayısını, gerilim ve akım sinyallerini taşıyan kablo bağlantı yöntemini 
gösteren karelerle şematik olarak gösterilmelidir. Bu şemada, toprak bağlantısının bulunduğu noktalar 
da belirtilmelidir.

Ana nominal özellikler cihazın yakınında veya üzerinde belirtilmelidir.



Şekil 4: Koruma rölesi ayarları ve koşulları

Örneğin, güç transformatörleri için gerilim oranı, güç oranı ve vektör grubu; güç kesicileri için nomi-
nal ve kısa devre akım derecelendirmeleri; voltaj ve akım transformatörleri için ise dönüşüm oranları 
ve yıldırımdan koruyucuların nominal voltajı sağlanmalıdır. Gerilim trafosu devreleri, devrelerin geri 
kalanından fiziksel olarak ayrılmalıdır ve gerilim sinyali gerektiren cihazların bobinlerine olan bağlantılar 
da belirtilmelidir.

4) DC Bağlantı Diyagramları

DC bağlantı diyagramları bir trafo merkezindeki doğru akım devrelerini gösterir ve DC yardımcı servisle-
re olan çeşitli bağlantıları da açıkça göstermelidir. Bu şemalar aşağıdaki gibi ekipmanlara karşılık gelen 
bilgileri içerir:

Devre kesicileri ve ayırıcıları,  transformatörler, baralar, iletim hatları ve besleyiciler için koruma ve 
kontrol sistemleri, işaretçi sistemleri, DC’de çalışan motor ve ısıtma devreleri, acil aydınlatma ve prizler 
bilgileri bulunan ekipmanlardır.

DC enerji alan tüm trafo ekipmanlarının bağlantı şeması oluşturulmalıdır. Pozitif beslemeler normalde 
şemanın üst kısmında, negatif olanları ise altta gösterilir kısımda ve şemalarda bulunan ekipman pozitif 
ve negatif baralar arasında çizilmelidir.
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Yüksek Gerilim Santrali Çalışanlarının
Bilmesi Gereken 7 Tasarım
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Şekil 5: Devre kesici kontrol devresi

Röle ve kontrol panelindeki sinyalizasyon ve kontrol ekipmanları diyagramın bir bölümünde, koruma 
ekipmanının ise başka bir bölümünde bulunması yararlıdır. Her terminal, çizim üzerinde benzersiz 
olarak tanımlanmalıdır.

Bu diyagramda mümkün olduğu ölçüde, her bir mekanizmanın kontakları, bobinleri, düğmeleri ve anah-
tarları birlikte çizilmelidir. Mekanizmaların devredeki rolü ve ilişkili ekipmanın tanımlanması kolay olan 
noktalı bir dikdörtgenle işaretlenmelidir.

Her güç donanım bölmesinde koruma ekipmanını beslemek ve ayırıcıları kontrol etmek için iki DC 
devresi olmalıdır:

Ali Can ÇABUKER

ElektrikPort
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Şekil 6: Koruma bağlantılarının lojik diyagramı

Bağlantı şemasındaki farklı cihazların düzeninin, pratikte olduğu gibi röle ve kontrol panellerinin arka-
sından göründüğü mantıktır. Her cihaz şematik olarak temsil edilmeli ve her terminal paneldeki gerçek 
konumuna uygun olmalıdır.

Her bir iletken, bağlı olduğu terminal ile aynı tanımlama koduyla işaretlenmeli ve her iki ucunda da 
iletkenin uzak ucunun bulunduğu yer ile önceden belirlenmiş bir koda göre işaretlenmelidir.

Yüksek Gerilim Santrali Çalışanlarının
Bilmesi Gereken 7 Tasarım

5) Kablolama Diyagramları

Kablo bağlantı şemaları, çok çekirdekli kabloların, örneğin şalt cihazı ve ilgili kontrol panelleri arasındaki 
ara bağlantıları ve kabloların röle ve kontrol panellerine takılı olan ekipmana yönlendirilmesini göster-
mektedir.

Bu diyagramlar, trafo binasının yapım aşamasında ölçüm, koruma ve kontrol donanımlarının kablola-
masını kolaylaştırmak için gereklidir. Kablo bağlantıları AC ve DC diyagramlarında gösterilen yerleşim 
yerine göre yapılmalıdır.
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Ali Can ÇABUKER
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Şekil 7 : Kontrol koruma paneli önden görünüş



Kablolamayı kolaylaştırmak için kabloların bağlantı şemasındaki konumu, röle ve kontrol paneli içindeki 
önerilen konumlarına uygun olmalıdır.

Çok Çekirdekli Kablolama

Her çok çekirdekli kablo bir kimlik numarasına sahip olmalıdır. Buna ek olarak, her kablodaki her iletken 
numaralandırılmalıdır. Çok çekirdekli kabloların numaralandırılması, voltaj seviyesi ile ardışık olarak 
gerçekleştirilirse yararlıdır. Bu düşünceyle, her bir voltaj seviyesi için geniş bir sayı aralığı sağlanmalı 
ve gelecekteki herhangi bir ilave kablolama için yeterli yedek ardışık sayıların bulunduğundan emin 
olunmalıdır.

6) Mantık Diyagramları

Bu diyagramlar, trafo merkezinin davranışını yapısal bir şekilde göstermek için normalleştirilmiş mantık 
yapıları vasıtasıyla farklı trafo bölmelerinin koruma şemalarını temsil eder. Buna şekil 6 da gösterilen 
115 Kv’luk hat örnek verilebilir.

7) Kablolama listeleri

Kablolama listeleri, çeşitli ekipman parçaları arasında çalışan çok çekirdekli kablolar hakkında bilgi sağ-
lar ve bakım çalışmaları için trafo merkezinin kablolamasını daha kolay öğrenmenize yardımcı olur.

Listeler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

> Çok çekirdekli kablo sayısı, uzunluğu ve türü

> Çok çekirdekli kablo içindeki her iletkenin rengi veya sayısı

> İletkenin her ucunun tanımlanması

> İletkenin her ucundaki ekipmanın tanımlanması

> İletkenin fonksiyonu
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Yaşamla ilgili fikrini sorduğunuz her insanın 
hedefi iyi yaşamak, ama her biri ayrı ayrı yollar 
tutmuşlar. Herkes kendi belirlediği yola girmiş, 
iyi yaşama ulaşabilmek için biri yürüyor, diğeri 
koşturuyor, bir diğeri ise öne geçmek için en 
kestirme yolları arıyor. “Ben iyi yaşama ulaşabil-
dim“ diyen kimse pek az. Oysaki biz bu dünyaya 
yalnızca kendimiz iyi yaşayabilmek için değil, 
başka insanların da iyi yaşayabilmelerine hizmet 
etmek üzere geldik.

İnsanlar, iyi yaşama ulaşabilmenin kısa ve 
kolay yolunu bilmiyorlar. Kendi akıllarıyla, 
fikirleriyle, dünyasal yaşamdan edindikleri 
bilgi ve deneyimle yollar seçiyorlar. Her 
insanın bilgisi, birikimi, deneyimi, alışkan-
lıkları, gelenek ve görenekleri farklı olduğu 
için doğal olarak ayrı ayrı yollar seçiyorlar. 
Yaşamın adını “hayat mücadelesi” koy-
muşlar, zorluklar içinde kavgayla, müca-
deleyle, çekişmeyle yürümeye çalışıyorlar. 
Bilmiyorlar ki hayat mücadele değildir. 
Doğanın akışına uymaktır; doğayla birlikte 
akmaktır. Akıntıya karşı kürek çekmemek, 
yeldeğirmenlerine karşı savaş açmadan 
yaşamaktır. 
Aklınızla ve nefsinizin istekleri doğrultusunda bir 
yaşam kurarsanız hayatınız dünyaya odaklı olur. 
Dünyanın sesleri, gürültüleri, karmaşası, kavga-
sı hayatınızın bir parçası haline gelir. Yaşamınız 
da hayat mücadelesi, yani kazanma, sahip olma, 
galip gelme mücadelesi olur. Çünkü aklınızın ve 
nefsinizin tüm planları almak üzerinedir.

Sonuca
Bakınız 
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Oysaki almak çok zor bir iştir. Kimse diğerine 
bedelini almadığı bir şeyi vermek istemez. Ala-
nın aklı daha az ödemek, satanın aklı daha çok 
almak üzerine planlar yapar. Tezgâhtar, malını 
satabilmek için müşteriye hiç uymayan elbise-
ye, “Ne kadar çok uydu, ne güzel yakıştı” der. 
Müşteri pazarlığa yeltense, “Hiç kazanmıyorum, 
sermayesine veriyorum” diye yeminler eder. 
Hepsi üç-beş kuruş içindir. Şaşar kalırsınız; 
koskoca insan bir elbise satabilmek için insan 
doğasına aykırı olan, bir insana hiç yakışma-
yan ne şekillere, hem de günde kaç kez giriyor 
dersiniz. Oysaki ruhun değerleri içinde süren 
yaşam evrenle uyum içindedir. Satan makul ve 
yasal ölçüler içindeki kazancını hedefler, alan 
da bunu vermesi gerektiğinin inancı içindedir. 
Fiyatlar konuşulur, insan kimliğine uymayan, 
yalana, dolana sapan çekişme ve pazarlıklar ol-
maz. İnsanlar huzur içinde, dilden söylemeseler 
bile gönülden helalleşerek ayrılırlar. Alanın da, 
satanın da akşam eve dönüşü ne kadar rahat ve 
huzurlu olur, bilir misiniz? Böyle bir örneği bir 
avukat arkadaşıma anlatmıştım. “O zaman biz-
ler aç kalırız” dedi. Doğrudur, dünyada davalar 
biter. Yıllarca ticaret yapıp hiç ihtilafı olmayan, 
avukata hiç işi düşmeyen iş insanları tanırım. 
Tanıdığım bir kısım iş insanları daha vardır. 
Hedefleri yalnızca kazanmaktır. Oysaki yaşamın 
her bölümünde kazanmak-kaybetmek, yapmak-
yapamamak, yenmek-yenilmek iç içedirler. 
Birbirini tamamlar, birbirlerine yol açar ve 
eğitici olurlar. Kaybı hazmedemeyen, tanımak 
istemeyen, kazanamayacağını hissettiği zaman 
sorunlar yaratan, kavgalar çıkaran, çıkarına 
uymayan her konuda elini silahına atan insanlar 
gördüm. Hayatlarını mücadeleden öteye geçirip 
savaşa döndüren, kavgaları için avukat serisi 
oluşturan, mahkeme kapılarını hayatlarının bir 
parçası yapan, iş yaşamının terbiye, nezaket 
ve zarafetini bozan insanlarla da karşılaştım. 
Kendilerini güçlü gibi göstermek, itibarlı in-
sanlardan olmak isterler. Güçleri sıfırdır, güçlü 
olsalar zaten kazanmak için silahlara, kavgalara, 
davalara sarılmazlar. İtibarları yalnızca kendi 
hayallerindedir; gerçekte güvenilmeyen, hiç 
yakın olmak istenmeyen insanlardır. Yaşamla-
rında hayır ve bereket olmaz, kayıpların nereden 
geldiğini veya nereden geleceğini kendileri bile 
bilmezler. 

Yaşamın hangi bölümünde, döneminde, 
olayında veya ilişkisinde yalnızca kendi çıkarı-
nızı düşündüğünüz, yalnızca kendi haklarınızı 
korumaya çalıştığınız, tek taraflı olduğunuz za-
man, belki saman alevi gibi kısa süreli, kazanç 
sanılan şeylerle karşılaşabilirsiniz ama kesin 
sonuç hep maddi, manevi kayıptır. 

İnal Aydınoğlu kimdir?
İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir 
ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılında 
başladığı gönüllülük yolculuğunda 
bulduğu coşku, sevinç ve mutluluğu 
başka insanlarla paylaşma çabası için-
dedir. Bu amaçla gazete ve dergilerde 
yazılar yazmakta, televizyon program-
ları yapmakta, kurslar, seminerler,  
konferanslar vermektedir. 

Marmara Üniversitesi ve bazı özel 
üniversitelerde lisans ve yüksek lisans 
programlarında öğretim görevlisidir. 
Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha 
İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci 
Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine,
Kadın Erkek Üzerine, Bilinçli Yaşam 
Üzerine, Özgür Yaşam Üzerine,
Karşılıksız: “Bir Gönüllü Yolculuğu”, 
İçsel Yaşam Üzerine olmak üzere
İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış
10 kitabı bulunmaktadır.
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Reklam İndeksi
ABB 9

AE Arma-Elektropanç 5

Alimar 8

BTS Arka Kapak İçi

EAE Elektroteknik 1

EAE Elektrik Arka Kapak 

EEC 27

ElektrikPort 54-55

Erde Birleşim 7

Erse Kablo 3

ETMD 6-21-43 

Legrand 13

Mısırlıoğulları Grubu 19

Trio Kablo 17






