DİR
ETSİZ

ETMD Bizden Haberler > Sayı 85

2018

www.eae.com.tr

/

5 ÜCR
SAYI 8

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde

Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik
sektöründe 19 yıldır size güven veriyoruz.
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Yangın alarm, yangından korunma ve güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaştık.
Bu alanda uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip konusunda lider üretici firmaların ürün
ve sistemlerinin satışı ile birlikte mühendislik, projelendirme, işletmeye alma ve satış
sonrası bakım çalışmalarını yapıyoruz.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya ve doğru çözümler ile deneyimlerimizi
paylaşmaya devam ediyoruz.
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Değerli Dostlarımız,
2018 yılı 4. sayımızla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu sayımızda da, ETMD’ den haberler, teknik makaleler ve sosyal
içerikleri sizlerin ilginize ve beğeninize sunuyoruz.
85.sayımızda konuğumuz MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İrfan ÇELİMLİ oldu, kendisini ziyaret ettik ve sorularımızı yanıtladı.
İçeriğimize Mühendislik ve Etik hakkındaki yazımız ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün mühendisler için dile
getirdiği anlamlı sözlerle devam ettik, bunun yanı sıra Mühendislik Yeminini de sizlerle paylaştık.
Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017 nin Yönetici Özetini de yine bu sayımızda dikkatinize sunuyoruz.
Yönetim Kurulu Üyelerimizi tanımaya, Sayın Engin AYÇİÇEK ile devam ediyoruz. Sayın Engin AYÇİÇEK her zamanki
destekleriyle derneğimize güç katmaya devam ediyor.
‘’KIZ BAŞINA’’ projesi öğrencilerinden oluşan ekip ile tanıştıktan sonra öğrendiklerimizi sizlerle de paylaşmak ve bu
kısma özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Bu sayımızda yer alan teknik makaleler; Serap UYGUR’un; Trafo Mühendislik için En Önemli 3 Sorun yazısını ve Ali Can
ÇABUKER’in; Yağ Dolum Transformatörü Ekipmanlar.
Sosyal yazı içeriklerimizde ise, İnal AYDINOĞLU’ nun ‘’Ben’’ Çukuru başlıklı yazısını ve Tamer YAVUZTÜRK’ün Nepal
Gezisi hakkındaki yazısını bulabileceksiniz.
Sonbaharın kendini göstermeye başladığı şu dönemlerde hayatınızın huzurlu, sağlıklı, başarılı geçmesini diliyor ve siz
dostlarımızı derneğimize destek olmaya davet ediyoruz.
Bir daha ki sayımızda görüşmek ümidiyle..
Bihter ÜNLÜSOY
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AKIŞKAN GÜCÜ
DERNEĞİ

‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

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

Resmi Seyahat
Acentesi

Dr. Engin AYÇİÇEK
14 Şubat 1978 İstanbul doğumluyum. Bu yazıyı okuduktan sonra eminim ki hiç kimse benim doğum günümü özellikle gün ve ay olarak unutmayacaktır. Konu
sevgililer günü olunca aslında yazıya iyi bir başlangıç
yapabilmek adına (iyi başlamak kadar iyi bitirmek te
önemlidir.) belirtmem gerekir ki, hayatımda başıma
gelen en önemli değer, eşim Ayça Ayçiçek’tir. Kronolojik sırayı bozdum ancak hayatımın geri kalanını etkileyen en önemli an değerli eşim Ayça ile tanıştığım
90’lı yıllar diyebilirim. Bu başlangıç ile yol alan, mutlu,
birbirine değer veren iki kişi ve sonunda aramıza katılan Atalay & Koray ile tamamlanan muhteşem dörtlü.
İşte Ayçiçek ailesi bu…
Tam buraya “Allah nazardan korusun” bırakayım…
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Kronolojik olarak yazıya devam edecek olursam, mutlu bir ailede/çevrede ve kocaman bahçeli bir
evde özgürce yetişen/gelişen bir çocukluk dönemi yaşadım. İnanıyorum ki hayatımızı şekillendiren
temel eğitim sadece ailede başlar ve orada biter. Konuşma sanatını bilen adam düşündüklerinin
hepsini söylemez fakat söylediklerini düşünür ve öyle söyler diyen bir baba ve olumsuz kişilerden
uzak dur, çevrene hep olumlu bak, fayda sağla diyen bir anne tarafından büyütülmüş biri olarak
hayata hazırlandım. Ortaokul dönemime kadar önümde kocaman iyi örnekler olarak duran başarılı
iki abiye sahip olmanın avantajlarını çok yaşadım. Ara sıra dezavantajları da oldu elbette. Ortaokula
başladıktan birkaç ay sonra müdürümüzün beni odasına çağırıp, “sen abinler kadar başarılı değilsin”
dediği ve minik bir yanak okşamasının da yaşandığı an eğitim hayatımın bir dönüm noktasıydı. Evde
ise son söz hep benimdi ve söz oraya bir türlü gelmiyordu. Ama sonuçta ben galip geldim. Çünkü
her ikisi de Askeri liseye gittiler ve artık yatılı okuyan iki abiye sahiptim. Ev artık benimdi… Başarılı
geçen bir ortaokul dönemi ve sonunda okul girişindeki şeref listesine girdiğim ve benim için eğitimde ki kariyer başlangıç dönemim.
Liseye geçiş dönemi aslında bir nevi meslek seçimi içinde önemli bir adımdır. Genellikle de bu dönemde hayat tecrübesi olmayan çocuklar ailesinin yönlendirmesi ile bir lise seçerler.
Öyle de oldu…
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Dr. Engin AYÇİÇEK
O gün için bilmediğim ama şu anda gururla söylediğim Maçka Teknik Anadolu Lisesi’ne girdim.
Meslek olarak, ailemin bana seçtiği Elektrik Bölümü’ydü (hiçbirşey olmazsa mesleği olsun dönemi).
Ortaokulu başarılı bitiren ve liseye birinci giren ve birinci çıkan birisi olarak artık meslek ve üniversite seçimi bana aitti. Kaderin cilvesi yine birinci girdiğim ve birinci olarak mezun olduğum Yıldız
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra tek bir ideal kalmıştı. Güzel bir
mesleki kariyer…
Öyle de oldu…
Tam kariyer dönemi başlangıcıma denk gelen ekonomik kriz, o dönem için birçok firmanın yeni
istihdam ilanlarını etkilemişti. Bu dönemde, en azından eğitimime devam edeyim diyerek Yüksek
Lisansa başladım. Bir gün fakülte koridorlarında Akademik Kadro ilanını görmem ve başvurmam
ile daha önce hiçbir şekilde aklımdan geçmeyen Akademisyenlik maceram başladı. O dönemde bilemezdim, meğer üniversiteye girip te çıkamayanlara profesör deniliyormuş. (elbette istisnalar var)
Mesleki kariyerimin ilk 6-7 senesi aynı durağanlıkla devam etti. Çevreme göre güzel bir kariyer başlangıcındaydım ancak yaşadıklarım beni memnun etmiyordu. Benim en üzüldüğüm insan modellerinden olan görevinde paradan başka bir şey kazanamayan kişilerden olmuştum. Bu değişmeliydi…
Bir gün Gebze Teknopark’ta bir etkinlikte mezun olmuş bir öğrencimin, “hocam burada ne işiniz
var” demesinin aslında kariyerimde dönüm noktam olduğunu şimdilerde daha net görebiliyorum.
Seçtiğiniz meslek değil sizin beceriniz önemlidir. O an karar vermiştim. Kariyerimde artık üniversite
koridorlarından daha çok sektör ile işbirliği içinde olmalıydım.
Öyle de oldu…
Hatalarımız arkada kalmış, kaybolmuş çalışmalarımız değildir. Hatalarımız başarıya giden yolda rehberimizdir. Uzman kime denir sorusunun birçok cevabı olabilir. Benim cevabım şudur; uzman, bir
konuda yapılabilecek her hatayı yapmış kişidir. Benimde öyle oldu. 6-7 senelik o zaman için hata
ama şimdi için tecrübe olarak değerlendirdiğim zamandan sonra, çalışma hayatımda ufak adımlar
ve ulaşılabilir hedefler seçmeye çalıştım. Yapılmış küçük işler planlanmış büyük işlerden daha doğru
sonuçlar verir.
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Gebze Teknopark’ta o gün aldığım öğreti ile sektör ile başlayan tanışıklığım hep artarak devam etti. Sonuçta öğretmen, öğrenmeyi keserse öğretmeyi de keser. O günden
sonra “sıra dışı bir akademisyen” olarak anıldım. Öğrencilerim ile olan diyaloğum bugün bile herkesi şaşırtmaya
devam ediyor. Onlara sürekli gelişimi aşılayan, içlerindeki
potansiyeli dışarı çıkartmalarına yardımcı olmaya çalışan
bir akademisyen… Sonuçta kimse seyirci koltuğunda oturanları alkışlamaz. Alkışı sahne olanlar alır. Öğrencilerime
sürekli olarak öğrenci ve talebe arasındaki farkı anlatırım.
Onlardan kendisine verilenleri öğrenen değil talep eden olmalarını isterim. Bu noktada devreye hayal girer. Hayaller
fikirlere, fikirler projelere, projelerde ürüne dönüşmeli…
Bu süreç ideal bir geçiş değil mi? Benim de üniversite hayatımın yanında sektöre geçişim için sıralama şu şekilde
oldu. Önce farkına vardım ve sonra hayal kurdum. Sırada
ekip kurmak vardı. Bana hayali olan dinamik bir ekip gerekiyordu. Bulmam gerekiyordu ama nasıl?
Mesleki görevim gereği gençler ile daha çok vakit geçirebiliyorum. Hekimin hastasını nadiren tedavi genellikle teselli
ettiği gibi farklı bir akademisyen olarak ben de genel olarak
öğrencilerime bir nevi kariyer koçluğu yaparak onları geleceğe hazırlamaya çalışıyordum. İşte bu kişiler arasından bir ekip kurabilirdim.
Öyle de oldu…
Üniversite hayatımın dışına sürekli gençlerden oluşan bir ekip kurarak çeşitli oluşumlar içinde olmaya çalıştım. Mühendislik sektörünün en büyük medya kuruluşlarından birisi olan ElektrikPort,
Endüstrinin dijital dönüşümünde günümüzde rehber olarak kabul edilen Endüstri 4.0 Platformu,
şimdilerde yeni bir başlangıç aşamasında olan geleceğin eğitim firması Edulopia, bunlardan birkaçı.
Doğal olarak sektördeki birçok firma ile de profesyonel manada çalışmalarım oldu ve devam ediyor.
Burada belirtmem gerekir ki Henry Ford’un bir sözü çok değerlidir. “Fabrikalarımı alabilirsiniz, binalarımı yıkabilirsiniz fakat çalışanlarımı geri verirseniz bu işi aynen geri kurarım”
Ben de bu düşünce ile sürekli olarak ekip kurma ve revize etme çabası içinde oldum. Ekibimi kurarken; bilen değil, öğrenebileni gelişebilen, imkansız denen olguya karşı sağlıklı bir saygısızlık içinde
olan, kazanmak için kaybetmenin tecrübe olduğunu kavrayabilen, bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmayı kabul edebilen, yönünü değiştirmedikçe, istediğiniz yere eninde sonunda varacağının bilincinde, çevresine, insanlığa ve doğaya saygılı bireyleri aradım. Sonuçta eğer kişi hangi
limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar işine yaramaz…
Mühendislik sektöründe birçok firmada yaptığım ve yapmaya devam ettiğim, İş ve Pazarlama Danışmanlığı, Ar-Ge Danışmanlığının yanında Sivil Toplum Kuruluşları ile de yakın ilişkiler içinde olmaya
çalıştım. Yılkoder’de Yönetim Kurulu Başkanı, Digit4Turkey’de Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığının yanında, bu dönem ETMD’de Eğitim ve Bilimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevim devam etmektedir. Burada belirtmem gerekir ki Elektrik Tesisat Mühendisleri
Derneği, potansiyeli çok yüksek ve sektöre gerçek anlamda değer katabilecek firma ve kişilerden
oluşan çok başarılı bir organizasyon. Bu bağlamda tüm sektör paydaşlarını dernek faaliyetlerimizde
görmekten dolayı büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.
“Anne-Baba”lar için Tavsiyeler
Şu anda öyle bir dönemden geçiyoruz ki evdeki anne ve babasından, okuldaki öğretmeninden birçok konuda daha bilgili ve bilinçli bir nesil ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durumu benimseyerek
onlara yaklaşmak gerekiyor. Sabırlı olun, onları eleştirmek yerine söylediklerini, davranışlarını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışın. Televizyon karşısında iki saat bir program izlemek ile onlarla vakit
geçirmiş olmazsınız. Çocuklarınız ile değerli anlar yaşayın. Unutmayın temel eğitim evde başlar ve
evde biter…

13

Dr. Engin AYÇİÇEK
“Gençler” için Tavsiyeler
Biliyorum sizler için A-Sosyal diyorlar. Halbuki siz E-Sosyalsiniz. Size yanlış bakışı fırsata çevirin.
“Araştırma yapın ve not alın….” Unutmayın en soluk mürekkep en iyi hafızadan daha kalıcıdır.
“Potansiyelinizi belirleyin….” İnsan sahip olduklarının değil, henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. Kaynayan su patatesi yumuşatır, yumurtayı ise sertleştirir. Önemli olan içinde bulunduğun
şartlar değil, senin gücündür.
“Denemekten ve hata yapmaktan korkmayın...” Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye
uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. Unutmayın, hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, sürekli bir
hata daha yapacağımız korkusudur.
“Kararlı olun…” Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın
olduklarını bilememeleridir.
“Deneyimlerden faydalanın…” Başarı insana belki çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir.
“Hedeflerinizi belirleyin….” Rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama geminin yönün değiştirebiliriz.
“Yapın…” Yapılmış küçük işler, planlamış büyük işlerden daha iyidir.
“Güvenin ve güvenilir olun…” Unutmayın, güven vermek önemlidir. Güven duymak da önemlidir.
Ama en önemlisi duyulan güveni boşa çıkarmamaktır.
“Ekip Kurun…” İşinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, ancak takımınız kadar iyisinizdir.
Sektör için Tavsiyeler
Her ticari kuruluşun birincil hedefi kar etmektir. Bunu anlayışla karşılamak ile beraber unutmayanız
ki hepimizin bir diğerine borcu var, ülkemize borcu var. Bunu ödemeliyiz. Para veya tecrübeniz ile bu
borcu ödeyin. İmkanlarınızın önemli bir yüzdesini bu uğurda kullanmaya çalışın. İnsan yetiştirmeye
önem verin. Unutmayalım eğer daha özgür ve refah içinde yaşamak istiyorsak bu ancak ve ancak
doğru yetişmiş insan gücü ile olur.
Çalışanlarınıza değerli olduklarını hissettirin. Sektörünüz ile ilgili
olan sorunları dert edinin ve mutlaka çözümün bir parçası olun.
Son Söz
Unutulmamalı, her birey için fark oluşturma cesaretini gösterme
ve gerçekten yapmaya değer bir şey yapma zamanı bir gün gelecektir. Mutlaka büyük bir amaç değil; ama yüreğinizde tutuşan
herhangi bir şey arzunuz, düşünüz olan bir şey için... Yaşadığımız
her günün daha değerli ve anlamlı geçmesi, hepimizin kendimize
olan borcudur. Hepimiz yaşamın tadına varmalı ve tüm gücünüzle
hedeflerimize odaklanmalıyız.
Yazının başında belirttiğim gibi bir işe doğru başlamak kadar doğru da sonuçlandırmak gerekir. O zaman bitirişi de müsaadenizle
şöyle yapalım. Nasıl ki benim başıma gelmiş en büyük değer eşim
diyorsam, çemberi biraz daha büyütürsek Türkiye’nin başına gelmiş en büyük değer de Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.
Sevgiyle kalın.
Dr. Engin AYÇİÇEK
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Söyleşi

MTDM Yönetim Kurulu Başkanı

İrfan Çelimli

Bizler derneğimiz olarak sizi tanıyoruz ama değerli okuyucularımız ve genç meslektaşlarımız için sizi
daha yakından tanıtmak isteriz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1957 yılı Bozdoğan/Aydın doğumluyum. İlk ve orta eğitimimi Bozdoğan ‘ da aldım, 1974 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1980 Şubatında ODTÜ-Makina Fakültesinden mezun oldum . 38 yıldır tesisat
sektörüne hizmet vermekteyim. Makina Mühendisi olarak 1980 yılında Demta. Ltd. Şirketinde Proje
Mühendisi ünvanı ile kariyerime başladım. 1998 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı taahhüt işlerinde
olmak üzere çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. 1998 yılında KİPAŞ Ltd. Şirketi Genel Müdürü
olarak göreve başladım ve yurtiçi ve yurtdışında sürdürülen ELEKTROMEKANİK taahhüt faaliyetlerini yürütmeye devam etmekteyiz. Ek olarak METAŞ Mekanik ve BİLFA Tesisat şirketlerinde firma
ortağı olarak devam etmekteyim. Evli ve 2 kız çocuğu babasıyım.
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İrfan Bey, sizi biraz özel alanlarınızda da tanımak istersek, kişisel yaşamınızla ilgili bize paylaşımda
bulunabilir misiniz, hobileriniz var mıdır, hafta sonlarınız nasıl geçer?
Özellikle sabah saatlerindeki yürüyüş, benim için yaptığım en önemli spor olup, yaşadığım Aktürk
Rapsodi Evleri sitesinde özel dostlukların oluşmasını sağlamaktadır. Bunun dışında “Rasodi Türk
Sanat Müzik Topluluğu”, “ODTÜ THBT İstanbul Koro” ile “ODTÜ İstanbul Ritm” guruplarında üye
olarak katılmaktayım.

Bu gurupların çeşitli sosyal sorumluluk projelerini desteklemek anlamında yapılan gösteri ve konserlerde görev almaktayım. Doğal olarak bu amatör çalışmalar ile en büyük yararı kendi kişisel ruhumu beslemekte ve güzel dostluklar edinmemi sağlamaktayım. Müzik ile ilgilenen bireylerin ruhen
daha sağlıklı, mutlu ve vefalı olması yaşamımı daha olumlu etkilemektedir.
Ayrıca AYDIN Vakfı , ODTÜ İst. Mezunlar Derneği Üyeliklerim de olup, zaman zaman çeşitli sosyal
etkinliklerine katılmaktayım.
Kuleli askeri lisesinden mezun olduğunuzu görüyoruz. Anladığımız kadarı ile sivil hayata geçmeyi
tercih ettiniz, bu konudan biraz bahsedebilir misiniz ?
Dönemin siyasi ve ekonomik koşulları çerçevesinde tercihimi sivil hayata geçmekten yana kullandım. Ancak askeri olarak aldığım yedi yıllık sistemli ve üst düzeydeki düzenli eğitimin, çalışma ve
özel yaşantıma çok olumlu yansıdığını hiçbir zaman inkar etmedim. Lise ve üniversite yıllarında geçen özel dostluk ve arkadaşlıklar süre gelmektedir. Disiplin her alanda olması gerektiğine inandığım
ve 38 yıllık iş yaşantımda saptadığım bir olgudur.
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MTMD’ den önce bir çok dernek ve kuruluşlarda faaliyette bulundunuz. Bu deneyimlerinizi dinlemek
isteriz.
MTMD Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği dışında, MMO/TMMOB - TTMD topluluklarında üyeliğim var. 1980 yılından itibaren MMO, 1993 yılından itibaren TTMD üyesi olarak çeşitli faaliyetlere
ve komisyon çalışmalarına katılmaktayım. 1999 yılında ilk Enerji Komisyonunu TTMD İstanbul bünyesinde kurdum ve tesisat sektöründe enerji verimliliğinin önemini, farkındalığını o zamanlardan
başlatmıştım. 2001-02 yılları arasında TTMD İstanbul Bölge komite Başkanlığını yürüttüm. Tesisat
sektörü sempozyumlarında ve panellerde sunum yaparak deneyim ve bilgilerimi sektörle paylaştım.
Özellikle altını çizmek isterim ki;Toplumsal yaşantımızda Sivil toplum Örgütlerinin önemi her geçen
gün artmakta olduğunu ve bunu çevremle paylaşarak katılımcı olmaları yönünde girişimlerimi sürdürüyorum.
Ülkemizde sektörünüzün ve derneğin çalışmalarının durumunu değerlendirmenizi istesek bizlere
neler söylemek istersiniz?
Derneğimiz MTMD’nin ve tüm STÖ’lerin önceliğinin, daima toplum ve mesleki birikimler yararına
olması gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca diğer bir önemli kriter de; Dernek çalışmalarında ve yönetimlerinde şeffaflık ilkesinin çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Dernek çalışmalarındaki tüm
gelişme ile kararları, gerek üyelerine, gerekse kamuya açık bir platformda izlenebilmelidir. Ayrıca
dernek içinde üretimlerin geniş ve sağlıklı olması için, geniş üye katılımlarından oluşan “Özgün
komisyon çalışmaları” çok önemlidir. Bu tip çalışmalar sürdürülebilir bir yapıyı da kendiliğinden
oluşturacaktır. Diğer yandan dernek çalışmalarının tam başarıya ulaşması için diğer sektörel dernekler ile işbirliği ve eşgüdümlü çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Zira gerek toplum kesimlerine daha geniş bir yelpazede ulaşmak için, gerekse tamamlayıcı ve sinerji yaratan çalışmalar
yapmak için gereklidir bu işbirlikleri! MTMD olarak “İklimlendirme Sektör Platformu” üyesi olarak
çalışmalarımız sürmektedir. Bunun yanı sıra ETMD ile olan ortak çalışmalarımıza her geçen gün artırarak devam ettirmekteyiz. Buna örnek olarak 5/6 Mayıs’ta Bursa Crown Plaza’da yaptığımız “Yapı
Tesisatlarında Elektrik ve Mekanik Kesişimler” çalıştayı buna çok güzel bir örnektir.
MTMD olarak çok önemle çalıştığımız bir konu da Uygulama işlerindeki “Hak kayıpları” konusudur.
Üyelerimizin son yıllardaki önemli mağduriyet yaşadığı bu konu için “Hak Talep Yönetimi” komisyonu oluşturulmuş ve sürekli sektörel araştırma ve çalışmalar ile farkındalık çalışmaları sürmektedir.
MTMD olarak önemsediğimiz ve yapı sektörünün işleyişindeki temel sorunlardan birisi olan “Güçler veya Kuvvetler Ayrılığı” ilkesi olarak adlandırdığımız disiplinler arası uyum konusunu pazara ve
sektöre anlatmaya çalışıyoruz.
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İrfan Çelimli
Bir sistemin sağlıklı olabilmesi için en önemli iki gereklilik bence güçler ayrılığı ve denetlenebilirliktir. Örneğin tasarımı yapan bir firma, uygulama yapma gayreti içine girdiğinde, hem her iki alanda
da uzman olamayışı sonucu nitel zaafiyet, hem de yaptığı sistemin denetleme sorunu söz konusu
olacaktır. Aynı mantıkla, malzeme temini yapan bir firma, bunun tasarımını veya uygulamasını da
yapmaya kalktığında yine sorunlu bir süreç olma ihtimali olacaktır. Her işin uzmanına bırakılması ve
güçler ayrılığının uygulanması taraftarıyım.
MTMD olarak gerek üyelerimize, gerekse diğer sektör guruplarına katkı ve işbirliği sağlaması açısından çeşitli yayınların yapılması hedeflerimiz arasında olup, güncel çalışmalar devam etmektedir.
Derneğimiz, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) konusunu da çok önemsiyor ve bu konuyla ilgili olarak
diğer sektörel dernek çalışmalarına destek veriyoruz.
Doğrulama-Belgelendirme (commissioning), TAD-Test Ayar Dengeleme süreçlerinin desteklenerek
daha iyi hale getirilmesinin sektörümüzü güçlendireceğine ve uluslararası rekabette avantajlı konuma getireceğine inanıyorum. Dernek olarak üyelerimizin farkındalığını arttırma için aylık periyotlarda
eğitim toplantıları düzenliyoruz. Eğitimlerimiz, sigortacılıktan iş güvenliğine, zaman zaman çeşitli
teknik konulara kadar pek çok farklı içerikte olmaktadır.
Özellikle sektörde geliştirilmesi gereken veya altının çizilmesini öngördüğünüz konuların olduğunu
bizler biliyor olsak da sizden tekrar rica edebilir miyiz?

Sözleşmelerdeki ağır ve tek taraflı sadece işvereni koruyan maddeler, sektörde sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmayı engellemektedir. Çünkü orantısız güç kullanılması durumunda, MTMD üyesi olan
kurumsal firmalarımız, her ihaleye girmede artık daha mesafeli durmaktadır. Çözüm ve olması gereken, bu konuda uluslararası kabul görmüş referansların kullanılması. Uluslararası koşullarda yaygın
olarak kullanılan FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu-Federation Iternationale des
Ingenieurs Conseils) sözleşme standartlarının ülkemizde de yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Ayrıca
MTMD olarak hazırladığımız ve tarafları eşit ölçüde koruyan “Tip Sözleşme” sektörle paylaşılmış
olup, web sayfamızda yayınlanmatadır. Bunun için “Hak Talep Yönetim” komisyonumuzda özellikle
sözleşme şartları, sözleşmelerde yaşanan sorunlar ile ilgili çalışmalar güncellenmekte ve sürekli
gelişmeler sektörle ile makale veya sunumlar ile paylaşılmaktadır.
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Ayrıca son yıllarda müteahhitlerin finansör kuruluş olarak görülmesi durumuyla karşı karşıyayız.
Bizler ilk ödemeyi alana kadar finanse etmek zorunda kaldığımız devasa bir bedelle karşılaşıyoruz.
Sözleşmelerde avans yer almıyor, malzeme bedelleri hakedişlere dahil edilmiyor (ihzarat uygulaması yapılmıyor!) ve montaj sonrasına bırakılıyor. Üstüne bir de montajın da bizlerin dışında gelişen
sebeplerden ötürü gecikme yaşanırsa ki çok sıklıkla yaşanıyor; hakkediş ödemelerini de zamanında
alamıyoruz. Oysaki müteahhitlik demek nitelikli bir mühendislik hizmeti vermek demektir. Finans
işverene ait olmalıdır. Bizlerin bu duruma sokulması ise sektörü ne yazık ki kırılganlaştırıp onca bilgi
ve birikimin ortadan kalkmasına sebep olabiliyor.
Dış pazarlar hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Özellikle ülkemizdeki güncel olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle, yurtdışı iş yapma şartları daha
da önemli hale gelmiştir. Gerçi son iki yıl içinde dış pazarlarda da ciddi bir daralma olmuştur. Dünya siyasi gelişmeleri de olumsuz yönde devam etmektedir. Buna karşın MTMD içinde son aylarda
yoğun çalışma ile “Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu” çalışmasıdır. Yeni Pazar arayışı için devlet ve
ekonomi bakanlığından destekler alarak, çeşitli ülkelere çalışma ziyaretleri yapacağız. Bize ihtiyaç
duyulan ve rahatlıkla uygulama yapabileceğimiz coğrafyalar olduğuna inanıyoruz. Geçmişten beri
iyi bir deneyim sahip olduğumuz yurtdışı müteahhitlik çalışmalarını daha da geliştirmeliyiz. Ancak
ekonomik olarak aşamadığımız en büyük problem, teminat mektubu temini ve finansal ihtiyaçların
teminidir. Bunu aşmak için çalışmalar yapmak amacıyla kurduğumuz Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) ve Hizmet Sektörü Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi-HİSER) Komisyonumuz var ki, bu
komisyon çalışmalarına çok önem veriyoruz. Yaygın görüş olarak, Orta ve Güney Afrika pazarlarında
yoğunlaşmamız gerekli diye düşünüyruz. Üyelerimizi uluslararası pazarlara yönlendirmemiz lazım.
Zira yeterince dışa bakış ve açılma yok hedefleri yeterli aşamada değil maalesef! Biraz korkuyoruz,
çünkü gerçekten riskli alanlar var. Tabii ki dış pazarlarda firmalar arası güç birliği sağlamak çok
önemli diye düşünüyorum.
Sektörünüzle ve MTMD ile ilgili faaliyet alanlarını düşündüğünüzde hedefler neler olmalıdır?
Sektörün sağlıklı gelişimi için “kalite” odaklı yaklaşımları benimsemeliyiz. MTMD sloganıyla bunu
her fırsatta tekrarlıyor: “Mekanik Tesisatın kalitesi, yaşamın ve üretimin kalitesidir!” Çalışma dönemimizdeki önemli hedeflerimizden birisi, piyasadaki haksız rekabeti engellemek ve sözleşme koşullarındaki sorunları gidermek. Bu konuda derneğin kuruluşundan bugüne kadar çeşitli çalışmalar
yapıldı. Ancak sorunlar bu kadar çalışmaya rağmen olumlu hale gelmedi. Tüm bu çalışmalarımıza
rağmen, daha ağır koşullar gelmeye başladı. Ama bu mücadele azmimizi azaltmıyor hiçbir zaman!
Mücadelemiz her alanda devam edecek ve bu dönemki çalışma hedeflerimiz özetle;
• Sektördeki haksız rekabeti önleyici girişimler,
• Üye sayımızı nitelikli olacak şekilde artırmak,
• Dernek içi işleyişin kurumsallaşması ve profesyonel çalışanlarımızın artması,
• İhale şartnamelerindeki ağır koşulların azaltılması yönünde sektörde bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmak,
• Üye personel eğitimlerinin daha yoğun olarak yapılması,
• Yayın konusunda eksik kalan boru şartnameleri, boru yıkama ve temizlik sistemlerinin yapılması,
• Sektörel temsiliyetimizin daha da yaygınlaştırılması.
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İrfan Çelimli
ETMD olarak bizlerden beklentileriniz var mıdır ? Var ise paylaşabilir misiniz?
Bütünleşik Tasarım ve uygulama hakkındaki farkındalık ve faaliyetlerin arttırılması konusu başlıca
beklentimizdir. İş programlarının sağlıklı yapılmamasından kaynaklı sorunların üstüne birlikte gidilmeli! Elektrik ve Mekanik uygulamaların eşgüdümlü yürümesini sağlamak oldukça önemlidir. TAD
ve DOĞRULAMA-BELGELENDİRME sorunu birlikte çalışılarak giderilmelidir.
İhalelerde yaşanan aşırı rekabet baskısına yine bütünleşik ve birlikte tepki vermeliyiz!
Üyelerimiz, bir işe başlarken sözleşme koşullarına bakar. Şartlar çok ağır ve uygulanamaz durumda
ise o işin içinde yer almak istemezler. Üyelerimiz arasında olmayan doğru ve deneyimli firmalar için
de aynı durum söz konusudur. Sözleşme koşullarının önemini vurgulamak için dernek olarak daha
önce de çok sayıda çalıştay ve toplantı düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Günümüzdeki
olumsuz koşulların az evvel de bahsettiğim üzere FIDIC koşullarına yaklaştırılması için MTMD olarak
yaptığımız birtakım çalışmaların sizler tarafından da desteklenmeye ve geliştirilmeye destek vermeye devam etmenizdir. Sonuçta son zamanlardaki ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini
diliyorum.
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Etik
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Değerli Meslektaşımız,
Ailelerimizin fedakârlıkları, çabalarımız ve gayretlerimizle kazandığımız bir ehliyetimiz
var. Binlerce yıldır amacını hiç değiştirmeden ancak kendisini yenileyerek ve üstüne
ekleyerek günümüze kadar gelen,
bir yaşam tarzı,
bir kıymet,
bir bakış açısı.
Doğuştan gelen yeteneğin (Ingenium) avantajı ile sorunu tespit edip, ölçüp çözüm
adımlarını (endaze) ortaya koyma ehliyeti; MÜHENDİSLİK.
Ne yazık ki bu hizmetin bilinçli ya da bilinçsiz; amacı dışında, basit değerler uğruna
bazen de o anı kurtarmak için kullanıldığını görmekteyiz.
Sağduyulu ehliyet sahiplerine acı veren diğer bir yaklaşım ise mühendislik değerlerinin
özensiz bir şekilde kullanılması, sunulması.
Tüzüğümüzde ve programımızda yer alan, mühendislik yaklaşımımızda kılavuz olarak
kabul ettiğimiz etik ve ahlaki değerler ile ilgili derlememizi devam eden sayfalarımızda
bulacaksınız.
Umarız ki zaten var olduğuna inandığımız bakış açımızı yazılı bir biçimde takdimimiz
yaşamımız boyunca bizlerin ışığı olur.
Mustafa CEMALOĞLU
ETMD YK Başkanı
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Türk Mühendislerinin alnında
			 Cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parıldar.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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“İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar yanlış yapmamaya
çalışırlar fakat şeref ve utanma duygularını da yitirirler.
Ancak, erdem ve ahlâk kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar
şeref ve utanma duygusuna sahip olacakları gibi en doğruyu
yapmaya da çalışacaklardır.”
Konfüçyüs
Bana verilen mühendislik unvanını sağladığı yetkilerin ve
yüklediği sorumlulukların bilincinde olarak;
Şartlar ne olursa olsun, yetkilerimi ve becerilerimi ancak ve
ancak iyiye,
Ülkemin ve tüm dünyanın yararı için kullanmaya,
Tarafsız ve doğru davranmaya,
Meslek yaşamı boyunca doğaya ve insanlığa faydalı olmaya,
Bilgi ve becerilerimi sürekli geliştirmeye,
Mühendisin saygınlığını, etkinliğini ve toplumun
yaşam kalitesini yükseltmeye,
Bu unvana layık olmaya,
Maddi ve Manevi alanlarda yükseltmeye,

Namusum ve Şerefim üzerine yemin ederim.
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Mühendislik, Ahlak ve Etik
Ahlak ve Etik
Ahlak: İçinde yaşadığımız topluma göre değişen ve genelde çoğunluk tarafından herhangi bir gerekçe
gösterilemeden doğru olarak kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin toplamı olarak tanımlanmaktadır.
Diğer bir deyişle neyin doğru neyin yanlış sayıldığı veya sayılması gerektiği ile ilgilenir. “Doğru” olduğu
hissedilenler ahlaka da uygun olarak kabul edilir. Bu durum toplumdan topluma farklılık göstermekte
olup genel niteliktedir.
Buna karşılık Etik veya en yalın tanımıyla Töre Bilimi: Felsefenin bir konusu olup, ahlak kurallarını mantıklı ve sistematik şekilde yorumlamaya çalışır.
Etiği, ahlak üzerinde yeniden düşünme olarak tanımlamak da mümkündür.
Etik terimi, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan davranışlarının yanlış
veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemini tanımlamak amacıyla kullanılır.
Sonuç olarak Ahlak: Doğru, iyi ve adil değerlendirmeler yapmamızı sağlayan temel kavramların ve
inanışların bütünü olup; toplumun en üst davranış standartlarını içeren, herkesi kapsayıcı, bireylerin
toplumsal ve meslekî rollerinden bağımsız, tüm zamanımızda yer alan, toplumdan topluma yerel farklılıklar gösterebilen özelliklere sahiptir.
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Etik ise: Ahlak anlayışımızı yansıtan karar, kural ve davranışlar bütünüdür.
Belirli bir kuruma, alana veya sosyal gruba özgü olmasına rağmen bu standartlar evrensel özelliklere
sahiptir.
Bilimde ve hukukta mantıklı açıklamalar bulunduğu için de “bilim ahlakı” değil “bilim etiği” (veya mühendislik, tıp etiği vb.) vardır. Diğer bir deyişle uygulamalı etiğin farklı uzmanlıklardaki etik sorunları
inceleyen iş etiği, tıbbi etik, mühendislik etiği ve yasal etik gibi bazı alt dalları mevcuttur. Her alt dal bu
uzmanlıkların etik kuralları içerisinde ortaya çıkan yaygın sorunları karakterize eder ve bunların topluma olan sorumluluklarını tanımlar.
Mühendislik
Mühendislik, matematik ve doğa bilimlerinden, gözlem, deney ve tecrübe ile kazanılmış bilgileri akıllıca
kullanarak, doğanın madde ve kuvvetlerini insanoğlunun yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler
geliştiren bir meslektir.
Mühendis, mühendislik mesleğinin doğruluğuna, değerine ve onuruna kendi bilgi ve becerilerini katarak insanlığın refahının artması için çalışır. Dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi işverenlerine ve
müşterilerine sadakatle hizmet eder. Mühendislik mesleğinin yeteneğini ve saygınlığını artırmaya çabalayarak, kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek, yüceltir ve geliştirir.
Mühendisler mesleklerini icra etmeye başlamadan önce “Mühendislik Yemini” ederler. Çeşitli şekilde
yazılan yemin metinlerinde bilime, insana, tabiata, ahlaka, etik değerlere atıf yapılarak mühendislik
davranışlarını özetlerler.
Bir mühendis,
1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu mühendislik kararları verme sorumluluğunu üstlenir,
çevreyi veya halkı tehdit edebilecek faktörleri zamanında açıklar,
2. Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durur,
3. Verilere dayanarak yapılan iddia veya tahminlerde dürüst ve gerçekçi olur,
4. Rüşveti tüm şekilleriyle ret eder,
5. Teknolojinin daha iyi anlaşılması, yerinde uygulanması ve potansiyel zararlarının anlaşılır kılınması
için çalışır,
6. Teknik bilgi ve becerileri güncelleştirip ilerleterek teknik görevi sadece deneyimi veya yeteneği içinde
olduğu zaman üstlenir,
7. Teknik çalışmaları araştırarak eleştirisini yapar, hataları kabul eder ve düzeltir,
8. Irk, dil, din veya etnik köken gözetmez, tüm kişilere insaflıca davranır,
9. Başkalarını yanlış davranış veya iftiralarla yaralamaktan sakınır,
10. İş ortamında mesleki ve etik kuralların uygulanmasına ve gelişmesine yardımcı olur.
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İşverene karşı sadakatin mühendisin tek etik sorumluluğu olduğu görüşü artık günümüzde değerini
yitirmiş bulunmaktadır. Toplum bunun yanı sıra günlük yaşantımızdaki birçok faaliyet ve olaydan mühendisleri sorumlu tutmaktadır.
Mühendislik mesleğinin statüsünü geliştirmek ve sorumluluğunu bir kere de ahlaki değerlerle vurgulayarak hatırlatmak amacıyla mühendislik etiği “meslektaşlar arasında birbirimize nasıl davranmamız
gerektiğinin ilkelerini ortaya koymaktır” diye tanımlanmaktadır.
Diğer bir şekilde Mühendislik Etiğini “Meslektaşlar arasında yazılmamış ve imzalanmamış bir sözleşme” olarak da nitelemek mümkündür.
Dünya Mühendisler Birliği’nin 5 Ekim 1977 günlü toplantısında Mühendislik Etiği’nin Temel İlkeleri şu
şekilde belirlenmiştir:
1. Mühendisler, görevlerinde toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır.
a) Mühendisler, toplum yaşamının, güvenliğinin, sağlığının ve refahının; yapıların, makinelerin, ihtiyaç
olan tüm üretimlerin, mühendislik kurallarına, kararlarına ve uygulamalarına bağlı olduğunu bilmelidir.
b) Mühendisler, toplumun sağlık, refah ve güvenliğini önemsemeyen planlar ve benzerlerini kullanmayacak, bu değerlere sahip standartlarda olanları kullanacaktır.
c) Mühendisler, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını tehlikeye sokan mesleki kararların devreden
çıktığı durumlarda, müşterilerini veya işverenlerini bilgilendirmeli ve durum hakkında diğer otoritelerin
dikkatini çekmelidirler.
d) Mühendisler, diğer kişilere veya firmalara tasarım güvenirliği ilkelerinin herhangi bir maddesinin
ihlalinde, olabileceklerin bilgisini veya nedenlerini bildirmek zorundadırlar. Bu gibi bilgiyi özel yetkiliye
yazarak sunacaklar ve bu gibi bilginin elde edilmesinde yetkili ile işbirliği yapacak ve gerektiğinde
yardımcı olacaklardır.
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e) Mühendisler, topluma ilişkin olaylarda yapıcı hizmet olanakları arayacaklar ve kendi toplumlarının
güvenliği, sağlığı ve esenliğinin geliştirilmesi için çalışacaklardır.
f) Mühendislerin tartışılmayacak şekildeki davranış biçimleri, yaşamın kalitesini artırmak ve çevreyi
iyileştirmek yönünde olacaktır.
2. Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler:
a) Mühendisler, seçmiş oldukları mühendislik dalında almış oldukları eğitim ve deneyle kazanmış oldukları mühendislik etkinliklerini yerine getirmeyi üstleneceklerdir.
b) Mühendisler, kendi ihtisas alanlarının dışında eğitim ve deneyim gerektiren bir etkinliği kabul edebilirler, ancak hizmetleri projenin kendi uzmanlık sınırına kadar olmalıdır. Projenin aşamalarında uzmanlarla işbirliği, onlara danışma veya onlardan yararlanma sağlanmalıdır.
c) Mühendisler, kendi uzmanlık alanları dışında veya kendilerinin doğrudan kontrolü altında hazırlanmamış herhangi bir mühendislik planı, projesi veya belgeyi imzalamayacaklardır.
3. Mühendisler, yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır:
a) Mühendisler, sadece kanıtlanmış bilgileri yaymalıdırlar. Mühendisliğin yanlış anlaşılmasını önleme
gayreti içinde olacaklardır.
b) Mühendisler, tüm mesleki raporlarında, beyanlarında veya şahitliklerinde tamamen objektif ve gerçekçi olacaklardır. Raporlar, beyanatlar veya şahitliklerinde, konu için gerekli olan bilgiye sahip olmadan bu girişimlerde asla bulunmayacaklardır.
c) Mühendisler, herhangi bir mahkeme veya komisyonda uzman veya teknik şahitlik ediyorlarsa; kendilerini ilgilendiren, yetkin, tam ve doğru teknik bilgiye sahip olmalarının yanı sıra doğruluğuna inandıkları konuda görüşlerini bildirmelidirler.
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d) Mühendisler, özel ve tüzel kişiliklere ilişkin, mühendisin kendi uzmanlığını ilgilendiren konularında
dahi, kesin kanaate ulaşmadıkları sürece bunların kimliklerini ifşa ederek beyanat, eleştiri veya tartışma
konusu yapamazlar.
4. Mühendisler, mesleki konularda, tüm işveren veya müşteri için güvenilir vekil olarak davranacaklar
ve çıkar çatışmalarından kaçınacaklardır:
a) Mühendisler, kendi işverenleri veya müşterileriyle ilgili anlaşmazlıkların tamamından kaçınmalıdırlar. Kendi iş ve hizmet kalitelerini etkileyen bilgi veya durumları işveren veya müşterilerine vakit geçirmeden bildireceklerdir.
b) Mühendisler, kendisi ile işveren, işveren ile müşteri veya kendisi ile müşterisi arasında potansiyel
anlaşmazlık yaratacak herhangi bir anlaşmayı bilerek imzalamayacaklardır.
c) Mühendisler, hizmet verdikleri projede, aynı projenin farklı hizmetleri için ilgili tarafların açık ve
anlaşmaya dayanan şartları dışında ücret, mal veya benzeri şeyleri kabul etmeyeceklerdir.
d) Mühendisler, kendi hizmetlerini gerçekleştirmek için gerekli malzeme veya donanım dışında, mühendislik hizmetlerini içeren konularda herhangi bir talepleri olamayacağı gibi kabul de etmeyeceklerdir.
e) Mühendisler, ilan edilen ödüller dışında, üstlerinden, firmalarından, elemanlarından ve işçilerinden
doğrudan veya dolaylı olarak, hangi nam altında olursa olsun hediye, bahşiş türü isteklerde bulunmayacak, teklifleri de kabul etmeyeceklerdir.
f) Mühendisler, bir resmi komisyon üyesi, kontrolörü veya memuru olarak kendisi tarafından sağlanan
hizmetlere karşı olan açıklamalara, etkinliklere, organizasyonlara veya mühendislik uygulamalarına katılmayacaklardır.

g) Mühendisler, kendi organizasyonundaki, yöneticisinden, memurundan veya işçisinden bir anlaşma
istemeyecekler ve gelen teklifleri kabul etmeyeceklerdir.
h) Mühendisler, çalışmalarının sonucunda projenin başarılı olamayacağına kesin kanaati oluştuğunda,
işveren tarafına ve elamanlarına net ve doğru bilgi vereceklerdir.
i) Mühendisler, bir jürinin atanan üyesi olduklarında kendilerine ulaşan bilgileri inceleyecekler ve bu
etkinlik kendi elamanlarının, işverenlerinin veya kamunun çıkarına ters düşse bile bu bilgiyi kişisel
çıkarları için kullanmayacaklardır.
j) Mühendisler, Kontrollük yaparken tüm taraflara dürüst ve adaletli olarak davranacaklardır.
k) Mühendisler, var olan plan, tasarım, icat, telif veya patent hakkı olan ve çıkabilecek durumlarda,
iyileştirme dahi olsa bu işi üstlenmeden önce hak sahipleri ile anlaşacaklar.
l) Mühendisler, yanlışlarda kendi hatalarını yok edecek ve kendi kararlarını doğrulamak hususunda
tahrifat ve değişiklik yapmayacaklardır.
m) Mühendisler, kendi işverenlerinin bilgisi olmaksızın kendi düzenli işlerinin dışındaki mesleki görevleri kabul etmeyeceklerdir.
n) Mühendisler, hile veya aldatarak diğer işverenlerden veya işyerlerinden eleman elde etme girişiminde bulunmayacaklardır.
o) Mühendisler, bitirilmiş bir iş için dahi olsa anlaşma veya kontrat olmaksızın, ilgililerin bilgileri dışında görüş bildiriminde bulunmayacaklardır.
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5. Mühendisler, mesleki itibarlarını tehlikeye sokacak işlere ve haksız rekabete girmeyeceklerdir:
a) Mühendisler, iş amaçlı doğrudan veya dolaylı olarak siyasi destek, komisyon alma, hediye veya
diğer benzeri şeyler için teklifte bulunmayacak, ödemeyecek, teklif edilirse kabul etmeyecekler.
b) Mühendisler, sadece kendi mesleklerin de anlaşmalar düzenlemeli, bu anlaşmalarda liyakat ve yeteneği mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar.
c) Mühendisler, hizmetin amacına uygun ücretin miktarında ve yönteminde anlaşmalıdırlar. Bu anlaşmaya katılan taraflarda karşılıklı itimat zorunludur. Mühendislik hizmet maliyetinin uygun ve makul
olması beklenir. Bu ücret, hizmeti sağlayacak kişilerin veya firmaların anlaşma yapıldıktan sonra kararlarını kontrol edip değiştirmeye sebep teşkil etmez.
d) Mühendisler, çalışma hayatlarında diğer mühendislerin yerlerini almak (ayağını kaydırmak) için
görüşmede bulunmayacaklardır.
e) Mühendisler, mesleki şereflerini tehlikeye atabilecek olasılığı olan, terfi aracı veya mesleki komisyonu ele geçirme amacı doğuracak durumlarda, birlik ve kurul üyeliğini kabul etmeyecek, üyelik için
teklifte bulunmayacaklar.
f) Mühendisler, kendi akademik ve mesleki yeteneklerini tahrif ve yanlış olarak ifade etmeyecek, edilmesine de fırsat vermeyeceklerdir. Terfilerine ilişkin konularda veya sorumluluklarında yanlış beyanlar
veya abartmalar yapmayacaklardır. İş başvurularında özel ve mesleki her hangi bir konu da yanlış
beyanda bulunmayacaklardır.
g) Mühendisler, mesleki hizmetlerini tanımlayabilir ve belirli koşullarla sınırlandırabilirler.
h) Mühendisler, İş ve mesleki yayınların tanıtımında gösterişe, methiyeye, abartıya kaçmadan, hizmet
ve projeye uygun gerçek, mühendisliğe ilişkin görüntüler kullanabilirler.
i) Mühendisler, gerçek ve değerlendirilip yayınlanmış eserler için, gösterişten uzak, övgü içermeyen
yazılar (makale) hazırlayabilirler. Bu gibi yazılar, paydaşların güvenini ve itimadını sarsmadan doğrudan kendi katkısını içermelidir.
j) Mühendisler, projede veya işteki katkılarını alçak gönüllülükle ifade eden ticari ve bilgilendirme yayınlarında isimlerinin kullanılmasına izin verebilirler. Bu izin, tescilli işin genel yapısını içermeyecektir.
k) Mühendisler, bilgilerini özel yayınlarda kullanabilirler. Buradaki tüm bilgiler tamamen gerçeği içermeli, çalışmada katkısı olan diğer katılımcıların irtibat bilgileri burada yer almalıdır.
l) Mühendisler, özel yarışmalara, var ise projenin tüm tasarımcılarından izin almadan giremez.
m) Mühendisler, değerlendirmelerini ön yargısız ve tarafsız olarak yaparlar.
n) Mühendisler, sadece kar ve çıkar amacı olan mühendislik kuruluşlarını desteklemezler.
o) Mühendisler, iş yerlerinin olanaklarını kendi özel çalışmaları için kullanamazlar.
6. Mühendisler, mesleki doğruluğu, onur ve değerlerini yüceltip geliştirmeye çalışır.
a) Mühendisler, adlarını veya firmalarını, hileli, aldatıcı mesleki uygulamalarda veya işlerde başka kişi
ve firmaların kullanmasına izin vermeyecekler ve bu işlere girmeyeceklerdir.
b) Mühendisler, mühendislik dışı birliklerde, etik olmayan çalışmalarda mühendisliği paravan olarak
kullanmazlar.
7. Mühendisler, kendi kariyerlerini devam ettirirken, sorumlulukları altındaki mühendislerin mesleki
gelişmeleri için de imkân sağlayacaklardır:
a) Mühendisler, yanlarında çalışan elemanlarının sürekli eğitilmesi için çalışırlar.
b) Mühendisler, etik dışı olaylarda herhangi bir birlik ve beraberliği desteklemezler.
c) Mühendisler, çalıştırdığı elamanları mesleki eğitimler ve teknik toplantılara katılmaları için teşvik
eder, destekler.
d) Mühendisler, kendi disiplinlerinin meslek ve teknik birliklerini öncelikle desteklemelidirler.
e) Mühendisler, mühendislik çalışmaları için diğer elemanlara gereken güveni verecekler ve gereken
ilgiyi göstereceklerdir. Teknik bilgi ve yönetim seviyelerine göre sorumlu kişi veya kişiler olarak görevlendireceklerdir.

f) Mühendisler, mühendislik bilgilerinin yayılmasına gayret edecekler, gerçek olmayan abartılmış veya
haksız durumları içeren mühendislik etkinliklerine katılmayacaklardır.
g) Mühendisler, mühendislik çalışmalarında, uygun ve yeterli ücretler ilkesini destekleyecekler.
h) Mühendisler, mühendislik mesleğinin mümkün olan tüm eğitim ve deneyiminden yararlanmayı
doğal bir görev kabul ederler. Sorumluluklarını bilir, bu sorumluluklarını yerine getirirler.
i) Mühendisler, işe alacakları kimselere çalışma koşulları ve çalışmadaki statüleri hakkında tüm bilgiyi
verecekler ve sonradan bu konuda herhangi bir değişiklik yapmayacaklardır.
BİLİM
Doğayı anlamak ve doğru tanımlamak için teori ve hipotezler geliştirme, güvenilir öngörülerde bulunma, hata ve peşin hükümleri ortadan kaldırma, elde ettiği bilgileri sonraki kuşaklara aktarma faaliyetlerinin tümüne verilen genel isimdir.
Bilim Etiği Davranış Standartları:
1. Dürüstlük: Araştırma faaliyetinin her aşamasında bilim insanı: Objektif, Tarafsız ve Net olmalıdır.
Dürüstlüğü bozan davranışlardan kaçınmalıdır.
Aşırma: Başka fikir ve yapıtları sahibinden izin alıp, atıf yaparak kullanmamak, (intihal)
Sahtecilik: Sunulan belgeyi gerçeğe aykırı olarak düzenlemek veya değiştirmek,
Kopya: Kendisinin olmayan bilgi ve bulguları sahiplenerek kullanmak,
Çarpıtma: Kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, değiştirmek,
Çoklu Yayın: Araştırmaya ait aynı sonuçları birden fazla yerde yayınlamak,
Uydurma: Bir hipotezi desteklemek için hayali sonuç uydurmak,
Kırpma: Sadece Hipotezi destekleyen sonucu yazmak, diğer sonuçları gizlemek,
Bulandırma: Sonuçları olduğundan daha iyi göstermek.
2. Dikkat: Dikkatsizlik hatalara yol açar. Hata yaptığında hatayı kabul etmek ve düzeltmek gerekir. Tekrarlanan hatalar ise ihmalkârlığı işaret eder.
3. Açıklık: Askerî, ticarî ve tamamlanmamışların dışındaki tüm Bilimsel araştırmalar açık ve ulaşılabilir
olmalıdır.
4. Özgürlük: Bilimsel araştırma ortamları, baskıcı ve aşırı planlamacı olmamalı, özgün fikirler ve yeni
çözüm teknikleri geliştirip Bilimin ilerlemesini sağlayabilmek için özgürlükçü olmalıdır.
5. Onur Payı: (Tanınma, saygınlık, itibar, ödül) Hak edenlere onur payı verilmezse istek azalır. Hak
etmeyenlere verilirse adalet duygusu zedelenir.
6. Eğitim: Usta-çırak ilişkisi içinde tarif edilerek veya sezgisel olarak, bildiklerimizi öğretmek yükümlülüğümüz vardır. Danışılan, danışanına her konuda örnek olmalıdır.
7. Toplumsal Sorumluluk: Toplumu ilgilendiren tartışmalara katılıp uzmanlığı varsa görüş bildirmek,
bilimin istismarını ve kötü uygulamalarını sergilemek gerekir.
8. Yasallık: Tehlikeli ve kontrole tabi maddelerin kullanımı, tabiatın ve tüm canlıların önceliklerini gözetip araştırma ortamlarının sağlık ve güvenliği, telif ve patent hakları vb. konularda yasalara uymak
mecburi ve ahlaki bir görevdir.
9. Fırsat Eşitliği: Bilimsel araştırma ortamları, bilimsel liyakatle ilgisi olmayan (Irk, Yaş Cinsiyet, Memleket,…, vb.) hususları dikkate almadan herkese açık olmak.
10. Karşılıklı saygı: Bilim insanları fiziksel ve psikolojik olarak herhangi birine yâda birbirine zarar vermekten kaçınmak.
11. Verimlilik: Araştırma bütçelerini, kaynaklarını ve zamanı akıllıca ve verimli kullanmak.
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Dünya Ekonomisi ve İnşaat Sektörü
• Dünya ekonomisi 2017 yılında yüzde 3,2 büyümüş ve küresel kriz sonrası en hızlı, kalıcı ve
dengeli büyüme gerçekleşmiştir.
• 2017 yılında gelişmiş ülkeler yüzde 2,3, gelişen ülkeler ise yüzde 4,8 büyüme göstermiştir.
• Dünya mal ticareti 2017 yılında yüzde 7,8 büyümüş ve 17,2 trilyon dolar olmuştur. Dünya mal
ticareti miktar olarak da yüzde 4,7 ile yüksek bir büyüme göstermiştir.
• 2017 yılında yaşanmaya başlanan dengeli ve kalıcı ekonomik büyüme sabit sermaye yatırımlarını da yeniden harekete geçirmiştir. Dünya sabit sermaye yatırımlarının 2017 yılında 18,32
trilyon dolar olarak gerçekleştiği öngörülmektedir.
• Dünya ekonomisinde 2017 yılında inşaat sektörü için 3 yıl aradan sonra yeniden uygun koşullar oluşmaya başlamıştır. İnşaat faaliyetleri de yeniden daha dengeli ve hızlı büyüme eğilimine
girmiştir.
• 2017 yılında ise dünya inşaat harcamalarında büyüme hızlanmış, yüzde 2,8 büyüme ile toplam
harcamalar 9,05 trilyon dolara ulaşmıştır.
• İnşaat harcamaları bölgeler arasında farklı büyüme performansları göstermeye devam etmiştir.Asya-Pasifik yüzde 3,5 ile inşaat harcamalarının en yüksek büyüdüğü bölge olmuştur.
• Asya-Pasifik bölgesinin toplam inşaat harcamaları içindeki payı 2017 yılında yüzde 44,5’e
ulaşmıştır. İkinci sırada yer alan Batı Avrupa’nın payı yüzde 21,9 olarak gerçekleşmiştir.
• 2017 yılında dünyanın en yüksek alt yapı yatırım harcaması yapan ilk 10 ülkenin göstergeleri
alt yapı harcamalarının yeniden canlanmakta olduğunu göstermektedir.
• Dünya genelinde KÖİ modeli ile gerçekleştirilen ve 2017 yılında kapanışı yapılan proje sayısı
304’e yükselmiş, yatırım büyüklüğü ise 93,4 milyar dolara çıkmıştır.
• Dünya inşaat harcamalarındaki büyümeye bağlı olarak 250 büyük firmanın üstlendiği projelerin arttığı ve 480 milyar dolara ulaştığı öngörülmektedir.
• En büyük 250 müteahhitlik firması içinde 2016 yılı itibarıyla en çok 65 ile Çinli firmalar yer
almaktadır. Türkiye 46 firma ile ikinci sırada bulunmaktadır.
• 2017 yılında dünya gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler inşaat sektörünü desteklemiştir. 2017 yılında gayrimenkul satın alma yatırımları yüzde 13,2 büyümüş ve 1,61 trilyon
dolar olarak gerçeklemiştir.
• 2017 yılında sınır ötesi gayrimenkul satın alımları yüzde 8,5 artarak 348,2 milyar dolara
yükselmiştir. 2017 yılında tüm bölgelerin yatırımcılarının gayrimenkul satın alma yatırımlarında
artış olmuştur.
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Türkiye Ekonomisi ve İnşaat Sektörü
• 2017 yılında alınan ekonomik tedbirlerin bir bölümü doğrudan ve dolaylı olarak inşaat ve konut
sektörlerini desteklemiştir.
• Ekonomiyi canlandırmaya yönelik alınan önlemler 2017 yılında büyümeyi yüzde 7,4’e çıkarmıştır.
Milli gelir ise 863 milyar dolardan 851 milyar dolara gerilemiştir.
• 2017 yılında 984 bin ilave istihdam yaratılmıştır. Buna rağmen işsizlik oranı değişmemiş ve 2017
yılında da yüzde 10,9 olarak gerçeklemiştir. İşsiz sayısı da artmıştır.
• Canlanan iç talep ile birlikte tüketici fiyatları yıllık yüzde 11,92 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. Üretici fiyatlarında ise artış yüzde 15,47 olmuştur.
• 2017 yılında hızlanan ekonomik büyüme ve emtia fiyatlarındaki artışlar dış ticaret açığını olumsuz
etkilemiş ve açık yüzde 37 artarak 76,78 milyar dolara yükselmiştir.
• 2017 yılında dış ticaret açığındaki hızlı büyüme ve hizmet gelirlerindeki yavaşlama sonucu cari
işlemler açığı da yüzde 42,3 büyüyerek 47,1 milyar dolar olarak gerçeklemiştir.
• Türkiye’nin brüt dış borç stoku 2017 yılında 45 milyar dolar artarak 453,2 milyar dolara, milli gelire
oranı ise yüzde 53,2’ye yükselmiştir.
• 2017 yılında bütçe açığı öngörülen seviyenin altında ve 48,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe
açığının milli gelire oranı ise yüzde 1,6’da kalmıştır.
• 2017 yılında sabit sermaye yatırımları yüzde 21,4 büyüyerek 926 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
• Sanayi üretimi 2017 yılında yüzde 8,9 ile 2011 yılından sonraki en hızlı büyümesini göstermiştir.
Sanayi büyümesini iç talepteki canlanma ve ihracat artışı tetiklemiştir.
• 2017 yılı genelinde Merkez Bankası piyasa dostu bir para politikası izlemiştir.
• Türk Lirası 2017 yılının ilk yarısında doların kademeli olarak zayıflaması ve dünya ekonomisinde
risk iştahının artması sonucu değer kazanmış, ancak yılın son dört ayı içinde yine önemli ölçüde
değer kaybetmiştir.
• İnşaat sektörü 2017 yılında yüksek bir performans göstermiştir. 2017 yılında kamunun sağladığı
destekler inşaat sektörünün performansını artırmıştır.
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• İnşaat sektörü iktisadi faaliyetlerde ve iç piyasada oluşan durgunluğun aşılması için öncelikli desteklenecek sektör olarak seçilmiştir. İnşaat ve konut sektörüne yönelik birçok destek hayata geçirilmiştir.
• İnşaat sektörü 2017 yılında sağlanan desteklerin de katkısı ile yüzde 8,9 büyüme gerçekleştirmiştir.

Yönetici Özeti

• 2017 yılında inşaat harcamaları cari fiyatlarla yüzde 25,8 büyüyerek 533,8 milyar Türk Lirası olarak
gerçekleşmiştir.
• İnşaat sektörünün milli gelir içindeki payı değişmeyerek 2017 yılında yüzde 8,6 olmuştur.
• Bina inşaat maliyetleri 2017 yılında yüzde 19,8 yükselmiştir. İşgücü maliyetleri yüzde 12,9, malzeme maliyetleri ise yüzde 21,6 artmıştır.
• İnşaat sektöründe yıllık ortalama istihdam 2017 yılında108 bin kişi daha artarak 2 milyon 95 bin
kişiye ulaşmıştır. Sektörde yıllık ortalama istihdam ilk kez 2 milyonu aşmıştır.
• 2017 yılında alınan yapı ruhsatlarında sıçrama yaşanmıştır. Alınan yapı ruhsatları yüzölçümü olarak
yüzde 31,8 büyümüş ve 270,74 milyon metrekareye yükselmiştir.
• 2017 yılında alınan yapı izinleri yüzölçümü olarak yüzde 6,6 artmış ve 175,92 milyon metrekare
olmuştur.
• Konutlar için alınan yapı ruhsatları yüzölçümü olarak yüzde 35,1 artarak 213,54 milyon metrekare
olarak gerçekleşmiştir. 1.323.118 adet daire için yapı ruhsatı alınmıştır.
• 2017 yılında tamamlanarak yapı izni (oturma izni) alınan daire sayısı 820.526 olarak gerçekleşmiştir. Böylece tarihin en yüksek yıllık konut arzı gerçekleşmiştir.
• 2017 yılında konut satışları yüzde 5,1 artarak 1.409.314 adet olarak gerçekleşmiş ve yeniden en
yüksek seviyesine ulaşmıştır.
• 2017 yılında ipotekli satışlar 473.099 adet ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İpotekli satışlar toplam satışlar içinde yüzde 33,5 pay almıştır.
• Birinci el konut satışları 2017 yılında yüzde 4,4 artarak 659.698 adet olarak gerçeklemiştir. İkinci el
konut satışları da yüzde 5,5 artarak 749.616 adete yükselmiştir.
• 2017 yılında yeni konut arzları daha hızlı büyümüş ve yeni konut satışlarının yeni konut arzına oranı
2016 yılında yüzde 83,9 iken, 2017 yılında yüzde 80,3’e gerilemiştir.
• 2017 yılında mevcut konut fiyatları yüzde 11,9 artış göstermiştir. Mevcut konutlara yönelik talep
artışı ile birlikte fiyat artışları toparlanmıştır.
• T.C. Merkez Bankası’nın mevcut konut fiyatları endeksine göre ise Türkiye’de mevcut konut fiyatları
2017 yılında yüzde 9,8 oranında artmıştır.
• 2017 yılında Türkiye genelinde konut kiraları artışı yüzde 7,1 olarak gerçekleşmiştir. Konut kiralarındaki artış, yüzde 7,6 olan 2016 yılının sınırlı ölçüde altında kalmıştır.
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Türkiye İMSAD
Yapı Sektörü Raporu 2017

• Konut satışı fiyatı ile aylık kira arasındaki ilişki ile hesaplanan mevcut konutların yıllık amortisman
süreleri 2016 yılından sonra 2017 yılında da uzamıştır.
• Yeni konut fiyatlarındaki artış 2016 yılından sonra 2017 yılında da önemli ölçüde yavaşlamış ve
yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir.
• 2017 yılında konut kredilerinde yüzde 20,0 büyüme gerçekleşmiş ve 2016 sonunda 159,2 milyar TL
olan konut kredileri 2017 yılsonunda 191,1 milyar TL’ye yükselmiştir.
• 2017 yılı ilk çeyreğinde konut kredisi faiz oranları yüzde 0,95 olurken yılın son çeyreğinde ise yüzde
1,13’e yükselmiştir.
• 2015 ve 2016 yıllarında zayıflayan ticari bina talebi 2017 yılında artmıştır. Oteller, ofisler ve sanayilojistik binalar için alınan yapı ruhsatlarında artış yaşanmıştır.
• 2017 yılında konut dışı bina arzlarında gerileme yaşanmıştır. Otel ve konaklama tesisleri, ticaret
binaları ve sanayi binaları ile depo yeni arzlarında önemli düşüşler yaşanmıştır.
• 2017 yılı yatırım programında 121,3 milyar TL tutarında kamu sabit sermaye yatırımı planlanmış
olup yatırım programında yer alan 3.042 adet projeye 80,4 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.
• Kamunun büyük yatırımları inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayine ilave destek vermeyi
sürdürmektedir. İlk 20 büyük yatırımın 2017 yılı ödeneği 10,18 milyar TL olmuştur.
• 2017 yılsonuna kadar 225 KÖİ projesi için uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. Halen yatırımı
devam eden ve başlanacak 36 projenin toplam yatırım tutarı 33,3 milyar dolardır.
• Türkiye’de gayrimenkul sektörü 2016 yılında yüzde 3,6 büyüdükten sonra 2017 yılında yüzde 2,6 büyüme gerçekleşmiştir.
• 2017 yılında İstanbul 2018 için karşılaştırma yapılan 31 Avrupa şehri arasında yatırımlarda ve gelişme beklentilerinde en son sıraya inmiştir.
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Yönetici Özeti
• 2017 yılında ticari gayrimenkul yatırımına dönük satın alma işlemleri 355 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
• Ticari gayrimenkul yatırımlarının getirileri 2016 yılındaki düşüşün ardından 2017 yılında sınırlı bir
artış göstermiştir.
• Yurtdışı müteahhitlik sektörü 2017 yılında 263 proje üstlenilmiş olup toplam proje tutarları 14,82
milyar dolar olmuştur. Önemli pazarlarda kayıplar kalıcı hale gelmeye başlamıştır.
• 2017 yılında ise proje sayısı 263’e çıkarken, ortalama proje büyüklüğü 56,35 milyon TL’ye inmiştir.
• 2017 yılında üstlenilen işlerin yüzde 20,9’unu konut projeleri oluşturmuştur. İkinci sırada yüzde
18,1 payı ile demiryolu projeleri bulunmaktadır.
• Dünyadaki en büyük ilk 250 müteahhit firma içinde Türk firmalarını sayısı 46’ya, alınan işlerin payı
ise yüzde 5,5’e çıkmıştır.
• Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyelerinin yüzde 51’inin şu anda yurt dışında projesi
devam ederken, yüzde 49’u da geçmiş yıllarda yurt dışında projelerde yer almıştır.
• 2017 yılında inşaat sektörünün yurtiçinden kullandığı nakdi krediler yüzde 31,2 artış göstermiş ve
206,34 milyar TL’ye ulaşmıştır.
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• Gayrimenkul iş geliştirme sektörünün kullandığı krediler ise aynı dönemde yıllık olarak yüzde 34,4
artarak 118,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.
• 2017 yılında inşaat sektöründe yurtdışından kullanılan krediler ise yüzde 23,3 artarak 16,1 milyar
dolara yükselmiştir.
• Gayrimenkul iş geliştirme sektöründe ise yurtdışı krediler aynı dönemde yüzde 2,0 düşerek 4,89
milyar dolara inmiştir.
• İnşaat sektöründe geri dönmeyen krediler 2017 yılında yüzde 20,3 artarak 7,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam kredi stokuna oranı ise yüzde 3,97’den yüzde 3,64’e inmiştir.
• 2017 yılsonu itibarıyla kentsel dönüşüm kapsamında riskli ilan edilen alan sayısı 52 ilde toplam
209’dur. Bu alanların büyüklüğü 12.219,67 hektardır. Bu alanlardaki toplam bağımsız birim sayısı
539.092 adede ulaşmıştır.
• Yabancıların Türkiye’den gayrimenkul edinimleri 2017 yılında değer olarak yüzde 19,3 büyümüş ve
4,64 milyar dolara ulaşmıştır.
• 2017 yılında yabancıların konut alımı yüzde 22,2 artmış ve 22.234 daire olarak gerçekleşmiştir. En
çok konut satılan illerin başında 8.182 daire ile İstanbul gelmektedir.
• 2016 yılında Türkiye brüt 4,78 milyon metrekare LEED sertifikalı bina alanıyla dokuzuncu sıradan
sekizinciliğe yükselmiştir.
İnşaat Malzemeleri Sanayi Genel Değerlendirme
• 2017 yılında ise özellikle gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ile inşaat malzemeleri pazarının yüzde 2,8
büyümesi ve 5,88 trilyon dolara ulaşması öngörülmektedir.
• 2017 yılında ise inşaat malzemeleri dünya ihracatında yüzde 6,0 büyüme yaşandığı ve 868 milyar
dolara çıktığıöngörülmektedir.
• Dünya inşaat malzemeleri ihracatında Çin en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdürmektedir.
• Türkiye 15,96 milyar dolar ihracatı ile 2016 yılında dünyanın on üçüncü ihracatçısı ülkesi olmuştur.
• 2016 yılı itibarıyla en büyük ithalatçı veya ihracat pazarı 101,0 milyar dolar ile ABD’dir. ABD’nin
2016 yılında ithalatı yüzde 6,5 düşmüştür.
• Türkiye 2016 yılında 9,39 milyar dolar ithalatı ile 27. büyük pazar veya ithalatçı konumundadır.
2015 yılına göre 1 sıra gerilemiştir.
• 2017 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2016 yılına göre yüzde 6,4 artmıştır. İç
pazardaki talep artışı ile ihracat artışı da sanayi üretimindeki artışı desteklemiştir.
• 2017 yılında inşaat malzemeleri sanayindeki 26 alt sektörden 22’sinde üretim geçen yıla göre artarken sadece 4 alt sektörde üretim geçen yıla göre gerilemiştir.
• İnşaat malzemeleri iç pazarı 2017 yılında cari fiyatlarla yüzde 25,7 büyümüş ve 347 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
• İnşaat malzemeleri ihracatı 2017 yılında yüzde 8,6 artmış ve 17,33 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece iki yıl aradan sonra ihracat tekrar artmıştır.
• Brexit etkisinde olan ve inşaat sektöründe yavaşlama yaşanan İngiltere 2017 yılında en büyük ihracat pazarımız olmuştur.
• Türkiye’nin 2017 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı 6 sene aradan sonra yeniden
yükselmiş ve yüzde 2,0’ye çıkmıştır.
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• İnşaat malzemeleri dış ticaret 35 alt gruptan oluşmaktadır. 2017 yılında 35 alt gruptan 28 alt grubun ihracatı artarken, 7 malzeme alt grubunda ihracat düşmüştür.

ETMD SEMİNERLERİ
Katılımlarınızı Bekliyoruz

Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar
gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz devam ediyor,
Seminer vermek isteyen sektörümüzdeki
firmaların başvurularını bekliyoruz.

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Dikilitaş, Eren Sokak, Özsoy Plaza, No: 10,
D: 11-12Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0 212 327 16 84 - 85, Faks: 0 212 327 15 74

info@etmd.org.tr
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Türkiye İMSAD
Yapı Sektörü Raporu 2017 Yönetici Özeti
• İnşaat malzemeleri ithalatı 2017 yılında yüzde 3,6 gerilemiş ve 9,05 milyar dolara inmiştir.
• 2017 yılında 35 alt gruptan 14 alt grubun ithalatı artarken, 21 malzeme alt grubunda ithalat düşmüştür.
• İç pazarın ithalat ile karşılanma oranı yüzde 9,5’e gerilemiştir.
• İnşaat malzemeleri net dış ticaret fazlası 2017 yılında 8,28 milyar dolara yükselmiştir.
• İnşaat malzemeleri dış ticaretinde 2017 yılında ihracat miktar olarak yüzde 5,5 artarak 31,38 milyon
tona yükselmiş, ithalat ise yüzde 12,3 gerileyerek 3,71 milyon tona inmiştir.
• İhracat birim fiyatları 0,51 dolar /kg iken 2017 yılında 0,52 dolar/kg olarak gerçeklemiştir. İthalat
birim fiyatları ise 2016 yılında 2,18 dolar/kg iken 2017 yılında 2,39 dolar/kg olmuştur.

2018 YILI ÖNGÖRÜLERİ
• Dünya ekonomisinde 2018 yılına ilişkin büyüme beklentileri daha iyimserdir. 2018 yılında dünya
ekonomisinde yüzde 3,4 büyüme gerçekleşmesi beklenmektedir.
• ABD’de faizlerin artışı sürecektir. Dolar cinsinden faizlerde artış beklenmektedir.
• Petrol ve emtia fiyatlarındaki artışlar sürecek olup üretici ve ihracatçı ülkelerde gelir artışı ile inşaat
ve alt yapı faaliyetlerinin canlanmasına destek verecektir.
• 2018 yılında dünya mal ticaretinde miktar olarak yüzde 4,4 ve değer olarak ise yüzde 7,0 artış olacağı ve 18,4 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir.
• 2018 yılında dünya ekonomisindeki büyüme öngörüsüne bağlı olarak dünya inşaat harcamalarında
yüzde 3,0 büyüme beklenmektedir. Bu büyüme beklentisine bağlı olarak inşaat harcamaları 2018
yılında 9,32 trilyon dolara ulaşacaktır.
• 2018 yılında inşaat harcamalarının hem gelişmiş hem de gelişen ülkelerde artacağı beklenmektedir.
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın katkısı artışını sürdürecektir.
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• 2018 yılında enerji ve emtia ihraç eden ülkelerde inşaat sektörlerinde faaliyetlerin canlanmaya başlaması ve inşaat sektörlerinin daha hızlı büyümesi beklenmektedir.

• 2018 yılında ABD’de inşaat sektörünün yüzde 3,5, Almanya’da yüzde 2,0 ve Kanada’da yüzde 3,0
olacağı beklenmektedir.
• Rusya ve Orta Asya ülkelerinde de inşaat sektörlerinde büyüme toparlanmaktadır.
• Kuzey Afrika ve Sahra Afrika bölgelerinde ise alt yapı inşaatlarına ve kamu projelerine dayalı büyümede toparlanma öngörülmektedir.
• 2018 yılında dünya inşaat malzemeleri pazarının yüzde 3,0 büyümesi ve 6,06 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.
• Dünya inşaat malzemeleri ihracatının 2018 yılında yüzde 8,0 artarak 935,0 milyar dolara ulaşacağı
öngörülmektedir.

• Orta vadeli programda Türkiye ekonomisinde 2018 yılı için yüzde 5,5 büyüme hedefi bulunmaktadır.
• 2018 yılında ekonomide ihracat ve sanayi üretimi tarafında artış büyümeyi desteklerken ekonomide
ısınma ile oluşan riskler de bulunmaktadır. Bu çerçevede 2018 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde
3,0-4,0 arasında büyümesi beklenmektedir.
• 2018 yılında inşaat sektöründe yüzde 4,0-5,0 büyüme beklenmektedir. Devam eden işlerle 2018
yılında yüzde 4,0-5,0 arasında bir büyümeye ulaşılabilecektir.
• 2018 yılında özel sektör inşaat harcamaları 2017 yılında alınan konut yapı ruhsatlarındaki artışa
bağlı olarak yeni işlerde bir miktar daha hareketlenebilecektir.
• Konut dışı bina yatırımlarında ise alınan yapı ruhsatlarındaki artışa rağmen durağanlığın sürmesi
beklenmektedir. Kamu inşaat harcamalarında ise yine artış beklenmektedir.
• İnşaat malzemeleri iç pazarının 2018 yılında cari fiyatlarla yüzde 18,0-20,0 arasında genişleyerek
410-415 milyar Türk Lirası büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir.
• 2018 yılında inşaat malzemeleri ihracatına ilişkin olarak pazar koşullarının daha da uygun olacağı
beklenmektedir. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri ihracatının 2018 yılında yüzde 8,0-10,0 arasında artarak 18,8-19,0 milyar dolara ulaşabileceği öngörülmektedir.
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Serap UYGUR
ElektrikPort

Trafo Mühendisliği için
En Önemli 3 Sorun
Güç trafosuna ve diğer ekipmanlara zarar verebilecek, hizmetten elde
edilen gücün sürekliliğini tehlikeye atabilecek istenmeyen durumlar,
en iyi mühendislik uygulamalarında bile ortaya çıkabilir.
Bu yazımızda, trafo sektöründe çalışan ve çalışmak isteyenlerin
üç transformatör olayını inceledik.
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Serap UYGUR
Elektrikport

Trafo Mühendisliği için
En Önemli 3 Sorun

1) Ferrorezonans
Ferrorezonans, güç sistemlerini etkileyen lineer olmayan bir rezonans olayıdır. Ferrorezonans, uzun bir yeraltı
kablosunun veya diğer kapasitif reaktans için akımın şarj edilmesi ve bir transformatörün çekirdeğini doyururken
meydana gelen aşırı gerilim olgusudur. Ferrorezonansın, daha yüksek primer gerilimi olan sistemlerde meydana
gelme olasılığı daha yüksektir. Kablo mevcut olmadığında bile gözlemlenebilir. Ferrorezonans olayında; değerlerinin tümü (kablo uzunluğu, voltaj, yük, tek fazlı anahtarlama) birlikte düşünülmelidir.
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EEC’den Siemens Cerberus PRO
Yangın Algılama ve Alarm Çözümleri

CerberusTM DMS Güvenlik Yönetim Sistemi

Siemens Cerberus PRO, hızlı ve güvenilir yangın algılama, alarm verme ve
acil durum kontrol işlerini her ölçekte uygulamalar için mükemmel olarak
sağlar. CerberusTM DMS güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek
CCTV, geçiş kontrol ve bina otomasyon sistemleriyle bütünsel bir
can güvenliği çözümü oluşturur.
• Hatalı alarmları önleyen ASA teknolojisi
• Dahili izolatörler ve degrade mod
• Otomatik konfigürasyonla güvenli ve
kolay devreye alma
• Siemens tehlike yönetim sistemine
entegrasyon imkanı
• Kompleks binalar için genişletilmiş
ağ olanakları

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Akıllı Binalar için Komple Çözümler

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: (0212) 320 1626 Fax: (0212) 320 1636 E-mail: ebks@eec.com.tr Web: eec.com.tr

Serap UYGUR
Elektrikport

Trafo Mühendisliği için
En Önemli 3 Sorun

2) Tank Isıtma
Trafodaki ana ısı kaynağı, bakır kaybı veya Eddy kaybıdır. Bu ısı düzgün bir şekilde dağıtılmazsa, transformatörün
sıcaklığı sürekli artacak ve bu da kağıt yalıtımında ve transformatörün sıvı yalıtım ortamında hasarlara neden
olabilir. Bu nedenle, yalıtım sisteminin termal degradasyonunu azaltarak, transformatörün uzun ömürlü olmasını
sağlamak için sıcaklığı izin verilen sınırda kontrol etmek önemlidir. Fazlar arasındaki ortak çekirdek yapısı nedeniyle üç fazlı transformatörlerde meydana gelebilecek bir başka olay da tank ısıtmasıdır.
Dört ayaklı ya da beş ayaklı göbekler üzerine inşa edilen Wye-wye-bağlı transformatörlerin, sıfır-sıra gerilimi
normal hat-nötr geriliminin yaklaşık %33’ünü aştığında dönüş ayaklarını doyurması muhtemeldir. Ferromanyetik
tank çeliğinde, manyetik akı tarafından üretilen Eddy akımları, zaman zaman tank boyasını yakarak içerideki yağı
kaynatırken muazzam bir bölgesel ısıtma üretecektir. Bu yüzden trafo mühendisliğinde dikkat edilmesi gereken
en önemli hususlardan bir tanesidir.
3) Polarite ve Açısal Yer Değiştirme
Tek fazlı trafo gerilimlerinin faz ilişkisi “polarite” olarak tanımlanır. “Üç fazlı transformatörlerde voltaj fazlaması
terimi “açısal yer değiştirme”dir.
3.1 Tek Fazlı Polarite
Elektromanyetik bir sistem olarak transformatör; bir fazlı veya 3 fazlı, iki sargılı veya çok sargılı, güç transformatörü veya ölçü transformatörü şeklinde birçok alanda geniş bir biçimde kullanıldığı aşikârdır. Elektriksel şekilde,
anma değerleri bakımından koşullu olarak, kendi aralarında seri ya da paralel bağlantı durumları mevcuttur.
Elektriksel bağlantı şeklinin, sistem ihtiyacını doğru karşılayabilmesi için transformatörlerin polaritesinin bilinmesi
gerekir. Bir transformatörün polaritesi, ek veya çıkarıcı polarite olabilir. Bu terimler, kalan terminaller birbirine
atlanırsa bitişik terminallerde görünebilecek voltajı tanımlar.
Artık polaritesi belirlenen transformatörler daha yüksek güç kapasitesi oluşturmak için frekans, gerilim ve sarım
oranı bakımından aynı, güç bakımından yaklaşık aynı veya aynı anma değerlere sahiplerse ve bağlantı esnasında
her iki transformatör arasında empedans uyumu belli sınırlar içerisinde olması kaydıyla, polarite de dikkat alınarak paralel bağlanabilirler. Bunlar dikkate alınmadan yapılacak bağlantıda transformatörler büyük oranda zarar
görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.
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Polarite kavramının kökü belirsizdir, ancak görünüşe göre, daha düşük primer gerilimlere ve daha küçük kVA
boyutlarına sahip olan erken transformatörler, ilk olarak ilave polarite ile inşa edilmiştir. KVA ve voltaj aralıkları
uzatıldığında, eksiltici kutuplar arasında geçiş yapmak için bir karar verilir, böylece bitişik burçlar arasındaki
voltajlar zaten mevcut olan birincil voltajdan daha yüksek olamaz.
Böylece, günümüzde ANSI standartlarına göre üretilen transformatörler, voltaj 8,660 veya daha düşük ve kVA
200 veya daha az ise, katkı maddesidir. Aksi halde eksiltici olurlar.
Kanada standartlarına göre inşa edilen dağıtım transformatörleri, tüm katkı maddelerini içerir ve Meksika standartlarına uygun olanların hepsi eksilticidir. Polaritenin teknik tanımı, birincil ve ikincil burçların göreceli konumunu içermesine rağmen, primer burçların konumu her zaman standartlara göre aynı olmasıdır.
Eksiltmeli veya Eklemeli olarak isimlendirilen transformatörlerin sargılarında meydana gelen ve izolasyon yetmezliklerine neden olan gerilim stresinin seviyesi, aynı zamanda polariteye bağlıdır. Tek fazlı transformatörlerle 3
faz gücü oluştururken transformatörlerin gerilim ve güç seviyesi bakımından yükün ihtiyacını karşılayabilmek için
bazı dikkat edilmesi gereken esaslar vardır. Bu esaslar seri veya paralel bağlantılarında ve ölçü transformatörlerinin ölçüm cihazları ve koruma röleleriyle olan bağlantılarında, polaritenin bilinmesi ve dikkate alınmasıdır. Konuyla ilgili araştırmacılar ve sahada çalışan mühendisler tarafından deneysel yollarla polarite tayini için kullanılan
yöntemlerin bilinmesi ve gerektiğinde uygulanması çok önemlidir. Polarite aynı zamanda transformatörün nasıl
çalıştığı ve nasıl kullanılacağının anlaşılmasında temel rol oynamaktadır.
3.2 Üç Fazlı Açısal Yer Değiştirme
Açısal yer değiştirmedeki farklar, trafo mühendisliğinde üç fazlı transformatörlerin büyük yüklere hizmet etmek
için paralel olması durumunda dikkat edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Üç fazlı transformatör sargılarının bir yıldız bağlanmış olabilir veya üçgen 12 ila 30°’lik bir açı ve 0° ila 360
doğrusal faz kayması emk vektörlerinin çeşitli gruplarla oluşturulabilir. Rusya’daki on iki olası bileşik grubundan,
iki grup standartlaştırılmıştır bunlar: 11 ve 0, 330 ve 0 faz kaymalarıdır.
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Kız
Başına
Kız Başına kampanyası, 2017 senesinde
farklı bölümlerde okuyan, ve aynı şekilde
farklı uğraşlarla ilgilenen toplamda 14 kişilik
bir öğrenci grubunun her insanın ortak
noktası olabilecek “bulunduğu çevreye
değer katma” düşüncesiyle gönüllü olarak
başlatılmış sosyal duyarlılık projesidir. Ekip
olarak Türkiye’de kadına ve çocuğa yönelik
nefret söylemi, şiddet ve tacize yönelik
farkındalık kampanyaları
gerçekleştirmekteyiz.
Öncelikle sorunları görünür hale getirerek kamuoyunda
farkındalık yaratmayı ve insanları harekete geçirerek sorunları azaltmayı hedefliyoruz. Kampanyalarımızı hazırlarken yaşanmış/gerçek hikayelerden yararlanıyoruz.
Bu şekilde mağdurlarla empati kurabiliyor, onlara sadece
bilgi sunmakla kalmayıp onları anladığımızı belirtiyor,
daha etkili bir şekilde yol gösterebiliyor ve harekete
geçmelerini sağlayabiliyoruz. Bunun için de aktif olarak
faaliyet gösterdiğimiz Facebook (Kızbaşına), Instagram
(kiz_basina), Twitter (kiz_basina) ve web sitesi (kizbasina.
com) kanallarımızdan yararlanıyoruz.
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Kız Başına

İlk olarak “Eczane Kampanyası” ile sesini kısa zamanda tüm Türkiye’ye duyurduk. Aile içi şiddeti azaltmak
için mağdur kadınların zihniyetinin değiştirilmesi gereklidir. Ne yazık ki, Türkiye’de kadınlar öğrenilmiş
çaresizlikle yetiştiriliyor. Aile içi şiddete maruz kalan veya şahit olan kadınlar aile bütünlüğünü bozmamak
adına sessiz kalarak şiddetle yaşamayı tercih ediyor.
Her ne kadar Türkiye bu konuyla ilgili kadını koruyan çok güçlü kanunları olsa da bu kanunlar bilinmediği
için bir işe yaramamaktadır. Bu yüzden yardıma ihtiyacı olan kadınları cesaretlendirebilmek ve harekete
geçirebilmek için içinde hukuksal yönlendirmeler, acil durumlarda aranabilecek kamu ve sivil toplum
kuruluşlarının numaralarını barındıran bir broşür hazırladık.
Araştırmalarımız sonucunda şiddete maruz kalan kadınların da mahallelerindeki eczacılara danıştığını
tespit ettik. 100 gönüllü eczacı arıyoruz diyerek başlattığımız kampanyamızda tüm Türkiye’den binlerce
gönüllü eczacımıza ulaştık.
Kız Başına ekibi olarak kadına şiddetin yanı sıra çocuk istismarını önlemek ve farkındalığın arttırılmasını sağlamak için de kampanyalar düzenlemekteyiz. Bu bağlamda bizimle beraber çalışacak gönüllü
öğretmen arayışına girdik. Onları bilgilendirmek adına broşür ve istismara uğrayan çocukların tespitini
sağlayabilmeleri için de ihbar formu hazırladık.
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Çocuklar gerçek hayatın yanı sıra sanal ortamda da istismara uğruyor. Sanal ortam ailelerin bildikleri
kadar da güvenli değil. Çocukların sanal ortamda korunması için ebeveynlerin üzerine çok görev düşüyor.
Biz KızBaşına ekibi olarak aileler için de kılavuz oluşturduk. Başta annelerimizi olmak üzere tüm ebeveynleri bilgilenmesi adına gönüllü kuaförlerimiz aracılığıyla içerisinde sanal ortamdan korunma güvenlik
rehberi bulunan websitemize yönlendirdik. Aileler www.kizbasina.com a girerek güvenli sanal ortam yaratabilmek için teknolojik cihazların kullanımıyla alakalı bilgilere ulaşabilirler. Böylelikle, çocukların sadece
güvenli internet kullanımı değil aynı zamanda sanal tacize maruz kalması da önlenecektir.
Kadına yönelik şiddete karşı başlattığımız kampanyada gönüllü eczacılar ile, çocuk istimarına karşı başlattığımız kampanyalarda ise gönüllü öğretmen, kuaför ve anneler ile çalıştık. Ülke genelinde başlattığımız
gönüllü kampanyalara çok yoğun bir talep aldık. Sadece biz gönüllü öğrencilerin çalışmasıyla değil, kampanyalarımızda bize destek olan çeşitli kesimlerden kişilerin de katılımı ile bu başarıyı elde ettik. Bizi diğer
projelerden farklı kılan noktada tam olarak bu oldu, ülke genelinde yaygın olan bir sorun için ülke genelinden birçok kişiyi harekete geçirdik. Ve proje sonucunda uluslarası alanda dereceye girerek “Dünya’nın
en etkili 2. Sosyal Medya Projesi” seçildik.
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Yağ Dolum
Transformatörü
Ekipmanları
Şalt sahasındaki cihaz ve ekipmanların bakımları ve kontrolleri
güvenlik verimlilik için oldukça önemlidir. Bu yazımızda yağ dolum
transformatörlerinin kontrolü ve güvenliğini sağlayan ekipmanları
inceledik.
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1) Sıvı Seviye Göstergesi

3) Basınç-Vakum Göstergesi

Sıvı seviyesi göstergesi yük altındaki transformatörün sistematik olarak incelenmesine yardımcı
olmak için kullanılır. Tankın içinde bulunan bir şamandıra kolu, işaretçi ve bu ikisi arasında sıvı geçirmez bir ayraç boyunca manyetik bir birleştirme
aparatı bulunur. Gösterge, düşük sıvı seviyesinin
uzaktan bildirilmesini sağlamak için SPDT (Tek
Kutuplu Çift Atış) alarm kontakları ile donatılabilir.

Basınç-vakum göstergesi, trafo tankındaki gaz alanının pozitif veya negatif basınç altında olup olmadığını gösterir. Basınç, transformatör sıcaklığına
bağlı olarak değişir. Trafonun enerjisi kesilirse veya
hafif yük altında çalışıyorsa, göstergeden basınç
negatif okunabilir.
Sistem, pozitif ve negatif basınçlı durumlar için iki
SPDT kontaklı basınç vakum şalterleri ile donatılabilir. Ayrıca bu sisteme basıncı istenilen aralıkta
tutulması için basıncı otomatik olarak ayarlayan bir
basınç regülatörü ile donatılabilir. Basınç regülatörüne gaz numuneleri alması için bir valf ve bağlantı
parçası takılır.

2) Sıvı Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık göstergesi, trafodaki sıvı sıcaklığını santigrat derece cinsinden gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Isıya duyarlı cihaz, yağ seviyesini düşürmeden termometrenin çıkarılmasına olanak
tanıyan, sızdırmaz bir kuyuya monte edilir. Cihaz,
son sıfırlamadan sonra elde edilen en yüksek sıcaklığı göstermek için ek bir kırmızı işaretçiyi de
içerisinde barındırmaktadır. Maksimum göstergeyi
sıfırlamak için düğmenin orta kısmındaki düğme
çevrilmelidir. Yüksek ve düşük sıcaklık durumları
için sıvı seviye göstergesinde olduğu gibi iki adet
SPDT bağlanabilir.
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4) Basınç Tahliye Cihazı

5) Sargı Sıcaklığı Ölçer

Tüm şalt sahasında bulunan trafolarda; Mekanik
basınç tahliye valfi (PRV- Pressure Relief Valve)
veya Basınç giderme cihazı (PRD- Pressure Relief Device) bulunmaktadır.

Transformatörler, opsiyonel ekipman olarak
sargı sıcaklık ölçeri ile döşenebilir. Sıvı sıcaklık
göstergesi gibi sıvı seviyesini düşürmeden çıkarılabilmektedir.

PRD, otomatik olarak yeniden ayarlanabilen, yaylı bir diyafram ve mekanik çalıştırma göstergesinden oluşur. Trafo deposunun basıncı regülatörle
ayarlanan basınç seviyesinin üzerine çıkarsa, gaz
basıncı diyaframı kaldırır ve gazın hızlı bir şekilde tanktan çıkmasını sağlar. Basıncın normale
dönmesinden hemen sonra, diyafram sıfırlanır.
Mekanik gösterge dikey olarak çıkıntı yapacaktır.
İşlem tamamlandıktan sonra manuel olarak mekanik gösterge eski haline getirilmelidir.

Son sıfırlamadan sonra elde edilen en yüksek
sıcaklığı göstermek için ek bir kırmızı işaretçi döşenmiştir. Gösterge, fan kontrolü ve alarm devreleri için üç ayrı SPDT anahtarına sahiptir. Ekipman transformatör sargılarının en sıcak noktasını
göstermek için kalibre edilir.

6) Transformatör Soğutma Fanları
Transformatör yükünü arttırmak için sargıları
aşırı ısınmadan korumak zorundayız. Bunun için
opsiyonel olarak ek transformatör soğutma fanları aksesuar olarak kullanılmalı. Sürekli çalışma
için fanlar manuel konuma alınmalıdır.
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7) Yüksek Gerilim İzolatörleri

10) İzolasyon Sıvısı

Ortalama 2.4 kV ve üzeri yüksek voltaj kabloları,
bir porselen izolatör kullanılarak tankın son duvarından geçirilir. İzolatörün aşırı mekanik yüklenmesini önlemek için izolatör terminaline esnek
bağlantılar yapılmalıdır. İzolatör asla diğer akım
taşıyan parçaları desteklemek için yapısal bir üye
olarak kullanılmamalıdır. Eğer izolatörün bir parçası değiştirilecekse;

Transformatörlerde izolasyon sıvısı, geleneksel
transformatör yağı, R-Temp veya Envirotemp
FR3 akışkanı olabilir. İzolasyon sıvısının dielektrik
mukavemeti yüksek bir değerde tutulmalıdır. İzolasyon sıvısının her yıl bir numunesi alınarak ne
durumda olduğu test edilmelidir. Transformatör
koruma rölesi bu listede yer almamakta. Çünkü
bu röle trafonun standart bir parçası olarak kabul
edilir, bu nedenle aksesuar değildir.

• Basınç sıfır olana kadar tankı atmosfere boşaltılır
• Sıvı seviyesi izolatör seviyesinin altındaki bir
noktaya indirilir
• İzolatörün flanşını sıkıştırmak için kullanılan somunlar ve pullar çıkartılır
• Son olarak parçayı değiştirmek ve izolatörün
içindeki kablo bağlantısını gevşetmek için izolatörü gerektiği kadar dışarı doğru çekilir
• İşlem tamamladıktan sonra transformatörde
basınç testi yapılır.

8) Düşük Gerilimli İzolatörler
1.2 kV ve altındaki gerilimler için izolatörler kapalı
alanda (indoor) bulunurlar. Yüksek gerilim izolatörleri gibi önemli bir aksesuardır.
9) Tekrar Enerjilendirilebilir Tap-Changer
Tap Changer tekrar enerjilendirme işleminde
voltaj oranının düzenlenmesini sağlayan bir aksesuardır. Bu cihazın beş yada altı kademesi bulunmaktadır.
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Nepal
Dünyanın çatısı, budizmin anavatanı
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Bu yazımızda, yeryüzünün en yüksek noktası olan Everest Dağı’nı ve
Budizmin kurucusu Buddha’nın doğum yeri olan Lumbini’yi sınırlarında bulunduran, son yıllarda yaşadığı doğal felaketlerde gündemimizde olan ama muhteşem doğası, güler yüzlü insanları ve mistik cazibesi
ile Uzakdoğu’nun en heyecanlı rotalarından biri olan Nepal’e egzotik
bir yolculuk yapacağız. Seyahatim ile ilgili daha fazla bilgiyi; yurtdışı
maceralarımı, gezdiğim yerleri ve yaşadığım deneyimlerimi topladığım
www.yavuzturk.com sitesinde bulabilirsiniz.
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NEPAL (Eylül 2010)
Yıllardır gezdiğim ülkelerde, tırmandığım dağlarda,
katıldığım trekking gezilerinde herkesin bahsettiği
dünyanın en yüksek dağlarına, Himalayalara gidiyorum artık. O kadar süre Londra’da arkadaşlık yaptığım
Nepal’li Parbad ile bir türlü yapamadığımız seyahati,
tanışmamızdan neredeyse tam 10 yıl sonra yapıyoruz.
Namasteee !
Sabah sekizde uçağımız Kathmandu’ya iniyor, 25 USD
vererek vize alıyoruz ve kapıda tabii ki Parbad beni
bekliyor. Taksimiz Parbad’ın 3 katlı tertemiz beyaz evine yanaşınca annesi bizi kapıda karşılıyor. Boynuma
ipek şeklinde incecik bir atkı (kutsal yazılar ve motiflerle işlenmiş) asıyor ve iki avuç içini çenesinin altında
birleştirip hafifçe eğilerek hoşgeldiniz dercesine selamlıyor (Namaste!)
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Tapınaklar ve ölü yakma törenleri...
Bir iki saat evde dinlendikten sonra ilk iş olarak döviz bozduruyoruz. O tarihte 1 USD = 75.60 Rupee.
Daha sonra tapınakların olduğu bir bölgeye gidiyoruz, yol üzerinde otları ve çöpleri yiyen onlarca inek ve
deli gibi etrafta koşturan yüzlerce maymun görüyoruz. Yüzlerce basamaktan tırmanarak yukarıda birçok
farklı tapınağın olduğu bir tepeye çıkıyoruz. Tapınakların kapısında bulunan ve kendi ekseni etrafında
dönebilen onlarca yuvarlak şeyi ellerimizle döndürerek içeri giriyoruz (kural öyleymiş.. ) İçeride Parbad
birkaç dakika ibadet ediyor, sonra mum yakıp çıkıyoruz. Merdivenlerden inip tapınağın etrafını dolaşırken, havada uçuşan küller ve uzaktan kulağımıza gelen uğultulara doğru yöneliyoruz. Parbad bunun bir
ölü yakma töreni olduğunu, her Nepal’li Hindu’nun hayalinin Bagmati nehrinin kıyısındaki Pashupatinath
tapınağında yakılmak ve küllerinin de Bagmati ye atılmak olduğunu ama fakir insanların da böyle tapınaklarda yakıldığından bahsediyor. Yarınki programın en tepesine Bagmati’yi yazıyorum hemen. Adının
Swayambhu olduğunu öğrendiğimiz tapınağa doğru yaklaşıyoruz. Bir ölü yanmış, hatta neredeyse kül
olmak üzere iken içeriye bir tane daha getiriyorlar. Çok özel ve uzun süren bir törenle cenazesi yakılan ve
ağıtlar yakan grup, külleri toplayıp tapınaktan ayrılıyor ve diğer grup içeri giriyor, tüylerim ürperiyor ama
olayları videoya almaya devam ediyorum.
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Bakhtapur, UNESCO World Heritage...
Tapınaktan ayrıldıktan sonra Kathmandu’nun
dar ve çöp içindeki sokaklarından geçerek
binlerce yıllık tapınakların bulunduğu ve
UNESCO’nun tarih mirası olarak koruma altına aldığı Bakhtapur’a geliyoruz. Insanı hayretler içerisinde bırakacak derecede güzel,
binlerce yıldır bozulmamış ve herbirinin ayrı
hikayesi olan yüzlerce tapınak ve yapının arasından yürüyoruz ama buradaki tapınakların
en önemlisi 6 yaşındaki “Living Goddess Kumari Devi” nin hala yaşadığı Hanumandhoka meydanındaki tapınak.
Kapıdaki Nepal’liye 100 Rupee veriyoruz ve
bu olayın tüyler ürpertici tarihini anlatıyor
bize.
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The Living Goddess – Kumari Devi...
Sadece Nepal’e özel olan ve burada bulunan tapınakta yaşayan “Living Goddess” küçük kızlardan seçiliyor ve bu kız 15-16 yaşında ilk kez regl olana kadar
tanrı sayılıyor. Bu süre içinde herhangi bir nedenden
dolayı kızın bir yeri kanar ise hemen başka bir kız ile
değiştiriliyor. Adam bize yeni tanrının insanın kanını
donduracak seçilme törenini ve kurallarını anlatırken
dehşet içinde kalıyoruz. Yeni tanrı kızı seçmek için diğer büyük bir tapınağın bahçesinde törenler yapılıyor,
bir rahip 108 tane bufalonun tek bir kılıç darbesi ile
başlarını ayırıp kurban ediyor. Sonra 3-5 yaşlarındaki
yeni tanrı adayları bu bufaloların kafalarının sallandığı, vücutlarının yattığı ve korku dolu iğrenç bir müzik
eşliğinde karanlık bir odaya koyuyorlar, bu kızlar orada bir gece ve bir gün geçirdikten sonra aralarından
en sakin kalanı tanrı seçiliyor. Kızı ailesinden ayırıyorlar, sadece ve sadece eğitmeni olan 1-2 rahiple görüşebiliyor, günde iki kez bu tapınağın camında belirip
1 dakika boyunca halkı selamlıyor. Bu kızın tanrılığı
ilk regl olduğu anda veya yanlışlıkla bile olsa bir yerinin kanaması durumunda bitiyor ve normal bir insan
haline geliyor ancak artık tanrı olmadığı için lanetleniyor ve kimse bu kızla evlenmiyor. Tapınaktan üzüntü,
korku ve dehşet dolu düşüncelerle ayrılıyor, diğer
tapınakları da geziyor ve sonra yerel bir restoranda
Nepal’in meşhur “Mo-Mo” sunu (mantı gibi ama
müthiş lezzetli) Everest birası eşliğinde götürüyoruz.
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Pashupatinath Tapınağı – Bagmati...
Ertesi sabah ilk ziyaret durağımız dün Parbad’ın bahsettiği ölülerin yakıldığı ve Bagmati nehrine atıldığı
Pashupatinath tapınağı. Kathmandu’nun bu en eski Hint tapınağında her gün ölü yakma törenleri yapılıyor
ve yakılan ölülerin küllerinin Bagmati nehrine savrulması kutsal sayılıyor. Aynı anda 10-15 ölü yakma
töreni tapınağın nehre bakan kısmı boyunca yanyana koyulmuş olan platformlarda yapılabiliyor. Hindu
inanışında mezar ve insanları gömmek yok, yakılan ölülerin küllerinden bir kavanoza alıp onu saklayabiliyor. Bir yandan ölü yakma törenleri devam ediyor, yakılmış ölülerin külleri nehre atılıyor, diğer bir yandan
da oradaki çocuklar bu nehrin suyuna girerek serinlemeye çalışıyor, nasıl bir yere geldik anlam veremiyorum. Tapınağı gezdikten sonra öğlen yemeği yemek üzere doğru düzgün bir restoran bulsak diyoruz
ancak Parbad bizi çok daha güzel bir yere götüreceğini söylüyor.
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Nagarkot’un muhteşem manzarası....
Nagarkot, Kathmandu’nun yaklaşık 30 km doğusunda 2.200m yükseklikte ve hem Kathmandu’yu hem de
himalayaları çok net görebileceginiz muhteşem bir tepeye kurulmuş çok eski bir köy. Uzun bir taksi yolculuğundan sonra bir noktada inip tepeye doğru tırmanmaya başlıyoruz, Himalayalar öncesi gayet iyi bir
antrenman oluyor. 2.000m tepeye kurulmuş bir restoranda muhteşem manzara eşliğinde, son üç günde
denediğim en lezzetli Mo-Mo, noodle, prawn cracker ve Everest birasından oluşan bir ziyafet çekiyoruz.
Everest’in üzerinde olmak....
Ve sonunda hayalim gerçek oluyor. Everest’in
en aşağıdaki kampına bile çıkmak yaklaşık 2
hafta sürüyor ve bizim sadece 4-5 günümüz var.
Sonunda en azından Everest’i yakından görelim
diyoruz ve 14 kişilik bir ekiple bir uçak kiralayıp
Everest’e yaklaşmak için sabah 06.30 da havalanıyoruz. 10 dakika içerisinde havadayız ve
binlerce dağ ve tepenin üzerinden geçerek yeryüzünün en yüksek noktalarını ve tabii ki muhteşem Everest’i görüyoruz. Milyonlarca insanın
görmek istediği, yüzlerce insanın oraya ulaşmak
için hayatını riske attığı ve uğruna can verdiği o
muhteşem zirvenin hemen üzerinden geçiyoruz.
Lhotse, Makalu, Parbat, Annapurna ve dünyanın
en yüksek ilk 50 tepesinin neredeyse tamamı
tam altımızda şu anda. Cockpite kadar gidip pilota “daha da alçalalım, daha da alçalalım” diyesim
geliyor ama kanunlar gereği belirli bir mesafeden
daha fazla yaklaşamıyoruz, fotoğraf çekmeyi bırakıp çıplak gözlerle bu muhteşem zirveleri seyre dalıyorum. Bir iki saat için bile olsa hayatta
yaşayabileceğim en güzel deneyimlerden birini
yaşıyorum.
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Trisuli’nin azgın sularında rafting keyfi...
Uçağımız yere iniyor ve tekrar şehir merkezine doğru yola koyuluyoruz. Birazdan Nepal’deki en önemli doğal vahşi yaşam parklarından biri olan Chitwan National Park’a
doğru yola çıkacağız.
Kathmandu-Pokhara arasının 200km kadar
olduğunu ama özel aracımız ile dağ yolundan
gideceğimiz için yaklaşık 8-9 saatte gidebileceğimizi söylüyor Parbad ama ben internetten araştırmışım, inatla meşhur Trisuli Nehri
üzerinden rafting yaparak gideceğim diyorum. Durusu, Melen Çayı, Köprülü Kanyon,
Thailand vs birçok yerde rafting yapmış birisi
olsam da bu mevsimde Trisuli beni biraz korkutuyor, nehrin sesi ve suyun debisi insanın
içini ürpertiyor.. İki İskoçyalı, bir Nepal’li, ben
ve rehberimiz nehir kenarına inip hazırlıklara
başlıyoruz, can yelekleri, kürekler, kısa bir
eğitim ve bilgilendirme seansından sonra
suya açılıyoruz.
İlk 1-2 saat inanılmaz heyecanlı geçiyor ancak daha sonra bacak ve kollarımızdaki ağrı
gittikçe artmaya başlıyor ki tam bu sırada
mola veriyoruz. Toplamda 4-5 saat süren
yorucu ama muhteşem bir heyecandan sonra bitiş noktası olan Narayanghat bölgesine
geliyoruz, hava hafiften kararmaya ve soğumaya başlıyor ama birazdan karaya çıkacağım ve beni bir araç bekliyor olacak diye içim
rahat ama ıslak elbiselerimle zifiri karanlıkta
saatlerce süren uğraşlar, telefon görüşmeleri
vs sonucunda bir taksi ile gecenin bir vakti
Chitwan National Park’a varıyorum. O gece
yatmadan önce aldığım sıcak duş hayatımın
en güzel duşu olarak kayıtlara geçiyor.
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Chitwan National Park...
932 km2 alana kurulmuş olan ve Asya’nın en önemli ulusal parklarından biri olan Chitwan Doğa Parkı,
1973’te koruma altına alınmış, 1984’te UNESCO dünya tabiat tarihi koruma listesine girmiş ve içerisinde
50’nin üzerinde hayvan çeşidi barındırıyor. Chitwan Bengal kaplanının, vahşi boz ayının ve tek boynuzlu
beyaz gergedanın yuvası olarak biliniyor. Parkta ayrıca timsah, ayı, bufalo ve geyikleri de görmek mümkün.
Kahvaltıdan sonra incecik bir kanoya binerek parkın içinden geçen, bufalo ve timsahlarla dolu olan ve diğer tüm hayvanların su kaynağı olan Narayani nehrinde kano safari yapıyoruz, fakat birkaç bufalo ve timsah haricinde birşey göremiyoruz. Sonrasında yaptığımız fil üstünde safari de ise gergedanlar, geyikler
ve maymunlardan oluşan bir parkın içine dalıyoruz. Herkesin nesli tükenmek üzere olan Bengal kaplanı ve
boz ayıyı görmek için geldiği parkta pek bir hayvan göremeyince rehberimizi biraz daha kışkırtıp, ormanın
içinde yürüyerek safari yapmaya (Jungle Walk) ikna ediyoruz. Biraz yürüdükten sonra ileride dinlenen
devasa bir gergedan görüyoruz. Rehberimiz bu hayvanların çok tehlikeli olduğunu, çok yaklaşmamamız
gerektiğini söylese de “ben korktuğum zaman beni kimse yakalayamaz” gazıyla hayvanın dibine kadar
girip fotoğraf çekmeye çalışıyoruz, biraz rahatsız oluyor ama sağolsun zorluk çıkarmıyor bize...
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Butwal ve Lumbini....
Parktan ayrıldıktan sonra, Butwal’a doğru yol alıyoruz. Nepal’de araba ile seyahat ederken görebileceğiniz en ilginç şeylerin başında gelin gibi süslenmiş kamyonların önüne ve arkasına yazılmış özlü sözler
geliyor. Yolda devamlı bir korna gürültüsü var, insanlar kendi trafik kurallarını yaratmış, önündeki aracı
sağlamak istiyorsan (bunlar da ingilizler gibi) önce uzunca kornaya basıyorsun, bu “seni sağlayacağım”
demek ama kornaya basmayı bırakmıyorsun, sağlama başlıyor hala kornaya devam, aracın yanında geçiyorsun kornaya devam, önüne geçip yolunda devam etmeye başladığın zaman kornayı bırakıyorsun,
nasıl bir gürültü, nasıl bir curcuna anlatamam. Bu sırada yol kenarında yürüyen onlarca kadının neden
hep kırmızı giydiğini soruyorum Parbad’a, “Nepal kadınlar festivalinin son günündeyiz” diyor, yol üzerinde çeşitli yerlerde toplanmış kadınlar eğlenceler düzenliyor. İlk gördüğümüz bir köydeki eğlencede duruyor ve izliyoruz, bütün kadınlar kırmızı giyiyor ve kendilerine göre organize ettikleri bizim düğünlerimize
benzeyen bir eğlenceleri var...
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Lumbini yolu üzerinde aracımız kaç kez durdu bilemiyorum ama Nepal yolları inanılmaz. Onlarca kişiyi
içinde ve üzerinde taşıyan araçlar, bisikletler, motorsikletler, kamyonlar, inek, keçi, bufalo, maymun, ördek ve aklınıza gelebilecek diğer tüm hayvanlar aynı yol üzerine gidiyor. Bununla da kalmıyor 6 kez polisler tarafından durduruluyoruz, her seferinde ufak ufak paralar veriyoruz, bizim de yabancı olduğumuzu
görünce problem çıkartmıyorlar. Geceleyin bütün polislerin elinde büyük el fenerleri var ve hepsi aynı
şekilde gözünüzün içine tutuyor feneri, yollardaki tüm arabalar uzunlarını yakmış ve üzerimize üzerimize
geliyor, yol aydınlatması yok, trafik işaretleri yok, yol çizgileri yok, bir de karşıdan gelen aracın tam gözümüze giren uzun farları ile birlikte önümüze ne çıkacağını bilmeden yol alıyoruz Lumbini’ye doğru...
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Lumbini Nepal’in en kutsal şehirlerinden biri ve Lord Buddha’nin doğum yeri. Bunun şerefine son yıllarda
şehrin ortasına onlarca devasa ve muhteşem tapınaklar inşa edilmiş ve hala ediliyor. Dünyanın çeşitli budist ülkelerinin inşa ettirdiği tapınakları ziyaret etmek mümkün. Nepal, Hindistan, Çin, Japonya, Thailand,
Kore gibi Asya ülkelerinin yanısıra Alman ve Fransız budist tapınaklarını da görüyoruz. Lord Buddha’nın
doğduğu yere yapılan Maya Devi tapınağı mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer, müslümanlar için
Kabe, hristiyanlar için Kudüs neyse, budistler için de Maya Devi tapınağı o kadar önemli. Tapınağın bahçesindeki taş rölyefte Buddha’nın doğumu anlatılıyor, Buddha doğduktan sonra aynı bahçede bulunan devasa ağacın altına koyulduğuna ve orada kutsandığına, annesi Kraliçe Maya Devi’nin Buddha’yı doğurmadan önce bu tapınağın güneyinde bulunan ünlü kutsal havuz “Puskarani” de yıkandığı, hatta Buddha’nın
doğduktan sonraki ilk arınma banyosunu da bu havuzda yaptığına inanılıyor. Tapınağın içerisinde ise
Buddha’nın tam olarak doğduğu yer olduğuna inandıkları yeri (Marker Stone) görmek mümkün...
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Pokhara ve Himalayas....
Pokhara Katmandu’nun 200 km batısında, Himalayaların Annapurna eteklerinde,
dünya üzerinde yüksekliği 8000 metrenin
üstünde olan Annapurna, Manaslu, Dhaulagiri, Machapuchre (Fish Tail) gibi dağların
zirvelerinin yakın bir mesafeden ve çok net
olarak seyredilebildiği, sessiz bir vadiye ve
rüya gibi Phewa Gölü’nün etrafına kurulmuş
ve maceracılar için bir kamp görevi gören
muhteşem bir kasaba. Nepal’de yaşanmaz
ama Pokhara’da uzun süre kalabilirim sanırım. Phewa Gölü’nde bot kiralayıp gezerken
gölün üzerine düşen muhteşem Himalaya
manzaraları, gölün kenarına dizilmiş olan
temiz ve modern kafe ve restoranlar, kasabada bulunan çok temiz olmasa da çok çok
ucuz olan oteller burayı yaşanılabilir kılıyor.
Gölün tam ortasına inşa edilmiş en önemli
budist tapınaklarından biri olan Barahi tapınağı, yine gölün kuzeyinde bir tepenin üzerindeki ihtişamlı kocaman stupa ve güneşli
bir günde bu stupaya tırmanırken gördüğümüz muhteşem Himalaya manzaraları bizi
cennette gibi hissettiriyor.
Nepal’e Himalayalar’da trekking yapmak
için gelen bizim gibi turistlerin çoğu, yürüyüşe deniz seviyesinden 884 metre yükseklikteki bu kasabadan başlıyor. Pokhara’ya
Katmandu’dan karayoluyla enfes manzaralı
bir yoldan 8 saatte ulaşılabiliyor, uçakla 40
dakikalık bir uçuşla gelebiliyor, ya da benim gibi bir deliyseniz 4-5 saatlik rafting ile
Chitwan yakınlarına gelip, sonra Lumbini’yi
gezip daha sonra abuk subuk araçlarla da
Pokhara’ya gelebiliyorsunuz.
Hotel White Castle diye bir otele yerleşiyoruz, çok ucuz değil ama dışarıdan bakıldığında çok temiz ve modern görünüyor. Odadaki
yastık kılıfında gördüğüm kadın saçlarından
dolayı değiştirilmesini istediğimde, kafasını
hintliler gibi iki yana sallayıp hemen katlanmış, yeni yıkandığını söylediği yastık kılıfını
önümde bir matador gibi açan resepsiyon
sorumlusunun, kirden sapsarı olmuş kılıfı
görünce suratında oluşan gülümsemeyi asla
unutmayacağım.
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Annapurna yürüyüşleri için Pokhara’daki ofislerden pasaport fotokopisi, resim ve 50 USD karşılığında izin
alabiliyor ve bu izni 3 günlük yürüyüşlerden 20 günlük yürüyüşlere kadar kullanabiliyorsunuz. Annapurna
tırmanışlarında, özellikle uzun süren ve zirveye yakın olan tırmanışlarda yerli yük taşıyıcıları “Sherpa” ları
kiralayabiliyorsunuz ama uzun süredir trekking yapan birisi için 2-3 gün süren kısa yolculuklarda bence
hiç gerek yok. Yürüyüş boyunca dağlara kurulmuş olan küçük dağ pansiyonlarında gecelik 5-10 USD’ye
bile konaklayabiliyor, yemek yiyebiliyor ve bazılarında duş bile alabiliyorsunuz. Zaten bu pansiyonlada
lüks ve konfor yok, herşey basit, o kadar yorgunluktan sonra sıcak bir yemek ve rahat bir yatak herşeyden
daha önemli....
Uzun süreli trekking yapmaya kondisyonu ve zamanı olmayanlar için alternatif bir rota da yaklaşık 1600m
yükseklikte bulunan Sarangkot tepesine yapılan ve 3 saat kadar süren basit bir trekking deneyimi olabilir. Yol üzerinde Pokhara’nın şirin köylerini, devamlı size Namasteee! ile selamlayan köylülerini, şarkı
söyleyen ve size el yapımı birşeyler satmaya çalışan çocukları görüp sohbet edebilir ve eğer şanslı iseniz
tepedeki gözlem noktasından Himalayaların neredeyse en yüksek tepelerinin tamamını görebilirsiniz.
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Kathmandu’ya dönüş yolunda dünyaca meşhur Osho’nun meditasyon merkezinin önünden geçerken
durup ziyaret etmeye karar veriyoruz. Bir dağın yamacında küçük göletler, ırmaklar, balıklar, inanılmaz
çiçekler, maymunlar ve kuş sesleri ile dolu muhteşem bir bahçenin içinde çok hoş bir müzik çalıyor ve
insanlar huzur ve dinginlik içerisinde meditasyon yapıyorlar. Her karşılaştığımız kişi sadece gülümsüyor
ve konuşmuyor, fotoğraf çekmek yasak ama bahçede Osho’nun bazı sözlerini yazmışlar, onları ve bahçenin güzelliğini görüntüleyip, yarım saat kadar meditasyonu seyredip huzura ermiş bir şekilde yolumuza
devam ediyoruz.

Parbad’a “Şöföre sorar mısın Nepal’de bu kadar nehir var, balığa çıkabileceğimiz bir yer biliyor mu?”
diyorum, şöför kendi dilinde öyle heyecanlı anlatıyor öyle hareketler yapıyor ki, sanırım birazdan Nepal
nehirlerinde canavar balıklar yakalamaya gideceğiz diyorum kendi kendime... Parası neyse veriyorum ve
aracımızın yönünü balık avına doğru çeviriyorum. Yaklaşık 1 saatlik yolculuktan sonra aracımız bir tepeye doğru tırmanmaya başlıyor ve o anda birşeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başlıyorum. Biz deniz
seviyesinden yükseldikçe, şöförün benim gözümdeki seviyesi yerlerde sürünmeye başlıyor ve sonunda
adam bizi dağın tepesinde bir alabalık çiftliğine getiriyor. O tepeden aşağı atasım geliyor şöförü ama hem
Osho’nun yerinden yeni çıkmışız, huzur, dinginlik ve mutluluk akıyor yüzümüzden, hem de hayatımda
yediğim en güzel alabalığı muhteşem bir dağ manzarası eşliğinde yiyorum orada, o yüzden affediyorum
delikanlıyı :)
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Uzunca bir yolculuktan sonra nihayet Kathmandu’ya varıyoruz ve çok fazla zamanımız kalmadığı için hemen hazırlanıp havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Parbad’ın annesinin boynuma astığı ipek atkı ve alnıma sürdüğü kırmızı bir boya ile kutsanmış bir şekilde Gulf Air uçağına binip, Bahreyn üzerinden İstanbul’a
dönüyorum. Gidip gezdiğim bir ülkeye bir daha gideceğime yeni bir ülke gezerim derim hep ama Nepal’de
geçirdiğim bu muhteşem tatil bu kuralı bozuyor ve kesinlikle bir daha gelirim diyorum...
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Genelde hafta sonları oğlum, kızım ve torunum bizi ziyarete gelirler. Hep temennide bulunurum;
“inşallah oğlumla kızımın başka işleri vardır, torunu bize bırakır giderler, daha fazla birlikte oluruz”
derim. Bazen de onların hafta sonu programına göre biz torunla ikimiz gezer, genelde çocuk tiyatrosuna gideriz.
Torunum bizim eve her gelişinde kapıyı kendisi çalar, sonra da annesinin arkasına saklanır. Biz
babaannesiyle birlikte bir süre onu her yerde arar, bulamayız, sonra o kahkahalar atarak annesinin
arkasından çıkar. Her hafta oynadığımız ilk oyun budur. Bizim ona ne kadar önem verdiğimizi bilir,
kendi önemini daha da artırabilmek için böyle oyunlar düzenler. Bu, her insanda bulunan bir duygudur. Kendini var etme ve önemsetme duygusu küçük yaşlardan başlar, ego yükünden kurtulamayan
insanlarda ölünceye kadar sürer.
Kendini var etme ve önemsetme duygusu her insanda farklı belirtilerle görülür. Bir gün baktım, Boğaziçi Köprüsü’nün en yoğun olduğu saatte, ünlü bir zengin, çok pahalı, üstü açık, spor otomobiline
binmiş, ipek gömleği rüzgârda dalgalanarak; etrafa selam ve gülücükler dağıtarak gidiyor. İnsanlar
alaycı ve kıskançlık dolu gözlerle bakıyorlar O ise var olduğu ve önemsendiği duygusu içinde gururlu...
Başka bir gün, bir lokantaya davetliydim, lokantaya 10–15 metre kala önümdeki pahalı araba durduruldu. İki vale, beş garson koştu, arkadan şef geldi, kapılar açıldı içinden mini etekli, boya küpüne
düşmüş bir genç kızla kafası acayip traşlı, gömleği göbeğine kadar açık kısa boylu bir delikanlı ağır
ağır çıktı. Ağabeyi yaşındaki garsonlar önünde eğildiler. Herkese yüksekten baktı, sonra kendinden
15 cm uzun bayanın elinden tuttu, arkada bekleyen araçlara hiç aldırış etmeden lokantaya doğru
etrafındaki küçük garson ordusuyla birlikte ağır ağır yürüdü.
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İçerde misafirleri varmış, görünce hepsi birden
ayağa fırladılar. Hiç kimsenin elini sıkmadı, başıyla oturun işareti yaptı, masanın başına oturdu.
Yemek boyunca merak edip o masada olanları
izledim. Yemeklerin gelişi, gidişi, masadakilerin
tutumları, garsonların gösterişe kaçan acayip
davranışları, olaya kendi aralarındaki alaycı bakışları, her şey sanki bir komedi gibiydi. Sonra
lokantada bir hareketlenme oldu. Delikanlı ve
masasındakiler gidiyorlardı. Baktım; kapıda tüm
garsonlar tek sıra dizilmiş, delikanlı cebinden bir
tomar 100 Dolarlık para çıkardı, sıradaki her garsona 100 Dolar verdi, sıra en sondaki şefe gelince 100 Dolar eline verdi, 100 Dolar göğüs cebine koydu, “Aç ağzını” dedi, 100 Dolar da ağzına
soktu ve kahkahalar atarak lokantadan ayrıldılar.
Kendini var etme ve önemsetme çabası en çok
aşağılık duygusu kökleşmiş insanlarda ortaya çıkar. Bir gün çok kalabalık bir toplantıda, kendini
takdim eden bir işadamı söze başladı. Branşında
ne kadar önde olduğunu, ne denli büyük bir işi
yönettiğini, ne kadar büyük bir aileden geldiğini, eğitiminin çok az olmasına rağmen şirketinde ne denli çok üniversite mezunu çalıştırdığını
anlattıkça anlattı, anlattıkça coştu dinleyenlerin
bir bölümü acıma duygusu, bir bölümü alay, bir
bölümü hayretler ederek izlediler. Bir diğer tanıdığım ise, her konuyu en iyi kendinin bildiğini
iddia ederdi. Hemen hemen her konuda hiçbir
öneriye açık değildi. Herhangi bir hata olduğunda hiç üstlenmez, kafasında suçluyu hemen saptar ve kendini aklardı. Öyle her şeye egemen bir
yapısı vardı ki, eşi hep suskundu. 40 yaşındaki
oğlunu ise 4 yaşındaki çocuk gibi, hiç söz hakkı
ve inisiyatif tanımadan idare ederdi.
Bir insanın egosu ne denli büyürse olgunluğu
o kadar azalır. Egosu yüksek insanlar sürekli
çevrelerini kontrol altında tutma ve kendilerini
savunma ihtiyacı içindedirler. Egoları tüm davranışlarını kısıtlar. Yaşamları
egolarına esir edilmiş gibidir. Kendi kurdukları
savunma mekanizmalarının kısır döngüsü içinde
mutsuz ve huzursuz bir yaşam sürerler. Ve en
büyük zararı en yakınlarına verir, onları da huzursuz ederler. Tüm çabaları kendilerini var etme
ve önemsetme üzerinedir. Kendilerini kabul ettirebilmek için kimi zaman alınganlık ve kırılganlık, kimi zaman öfke ve şiddet, kimi zaman tehdit
ve korkutma gösterisi yaparlar.
İnsana özgü olgunluğun göstergesi, egonun
baskısından kurtulmak, özgürleşmektir. Bir insanın verebileceği en zor sınav ise, bu özgürlüğü
kazanabilmektedir. Çok güçlü egosu olan, örne-

ğin, aşağılık duygusu içinde çırpınan bir insana,
“sizde aşağılık duygusu var” deseniz, belki de
hemen üzerinize fırlar. Oysaki egodan kurtulma
yolu, kendini tanıma ve çevrenin size nasıl baktığını hissetmek ile başlar.
Egosu kuvvetli olan insanlar yaşadıkları olaylara
objektif bakma yeteneklerini yitirirler. Her şeyi
kendi süzgeçlerinden geçirerek bakarlar. Sürekli
kendi benleriyle uğraştıkları için her farklı bakışı
benlik meselesi yaparlar. Fikir çatışmaları hemen kişilik çatışmalarına döner. Geçinilmesi zor
insanlardır.
Egonun baskısından kurtulan insanlar, kendileri ve başkaları için olumlu duygu ve düşünceler
geliştirebilirler. Hem kendilerine hem de başkalarına saygılıdırlar. Ben çukuruna düşmeden
hatalarını kabul ederler, her öneriyi de dinlerler.
Özetle; kolay anlaşılan, mantıklı, güvenilir ve ilkeli insanlardır

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 içindedir. Bu amaçla gazete
ve dergilerde yazılar yazmakta, televizyon
programları 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”, Gönüllülük “İnsanlık ve
Mutluluk Yolu”, Sevgi Liderliği “Gönüllülükte
Başarı Yolu”, İçsel Yaşam Üzerine, “Ruhsal
Değerlerimizin Aydınlığında” İyi Yaşamak
olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış
13 kitabı bulunmaktadır.
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Reklam İndeksi
AE Arma-Elektropanç

7

Alimar

8

BTS
EAE Elektroteknik
EAE Elektrik
EEC
ElektrikPort
Erde Birleşim
ETMD
Legrand
Mısırlıoğulları Grubu
Toro Makina
Trio Kablo
WIN EURASIA
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Arka Kapak İçi
1
Arka Kapak
Ön Kapak İçi-47
60-61
3
15-41-53
9
49
5
51
6

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde

Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik
sektöründe 19 yıldır size güven veriyoruz.
Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Yangın alarm, yangından korunma ve güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaştık.
Bu alanda uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip konusunda lider üretici firmaların ürün
ve sistemlerinin satışı ile birlikte mühendislik, projelendirme, işletmeye alma ve satış
sonrası bakım çalışmalarını yapıyoruz.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya ve doğru çözümler ile deneyimlerimizi
paylaşmaya devam ediyoruz.

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