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İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Koç Üniversitesi Hastanesi

Capitol Vista Ankara

Vestel City Manisa

Bakü Olimpiyat Stadı - Azerbaycan

Quasar İstanbul

Hyatt Regency Taşkent

Argos in Cappadocia

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
• Bina Otomasyon, Yangın, Güvenlik, Geçiş Kontrol,
CCTV, Seslendirme ve diğer bina zayıf akım sistemleri
entegrasyonunda deneyimli sistem firması
• Dünya çapında tanınmış, sertifikalı ürünler
• Standartlara uygun tasarım ve uygulama
• 35 yıllık projelendirme ve uygulama deneyimi
• Geniş ve uzman kadro, güçlü satış sonrası bakım ve
servis desteği
Referanslarımızı isteyiniz.

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
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Dr. Engin AYÇİÇEK
Değerli Dostlarımız,
2019 yılının ikinci sayısı olan 88. Sayımızla yeniden birlikteyiz.
Bu sayımızda da daha önce çağrısını yaptığımız önemli gündemimiz olan 10. Genel Kurulumuzun, gerçekleşen haberlerine
yer veriyoruz.
88. sayımızda, 19-20-21 Şubat tarihlerinde bu sene de katılım sağlamış olduğumuz IEEE Öğrenci Kulübunun “15.RLC
Günleri’’nin haberlerini paylaştık.
Bu sayımızda 2019 yılı dergilerimizde yine yazı dizisi halinde sizlere hazırlamayı planladığımız; “Mühendis Hayvanlar’’
başlığımızda ilk konumuz “Kunduzlar’’ oldu.
Teknik makalelerimiz ise; Elektrikport’tan Serkan AKCA kaleminden; “Enerji İletim Hatlarında Kullanılan Elemanlar’’
hakkındaki makalesini, ABB Elektrik’ten Fatih AKSEL’in kaleminden; “Metal-Clad Hava İzoleli (AIS)&Gaz İzoleli (GIS)
OG Hücre Karşılaştırma” hakkındaki makalesini, Elektrikport’ tan Muhammed Ali BEYAZID’ın kaleminden; “Jeneratör
Topraklaması Nasıl Yapılır’’ adlı makalesini, ve yine Teknik Makale olan “Bakır Kaplı Alüminyum Kablolar”ı siz değerli
okurlarımızla paylaştık.
88. sayımızda KABLODER “Önce Güvenlik Sloganıyla, Standart Dışı Kablolara Savaş Açtı’’ haber yazısını sizlerle paylaştık.
Sosyal yazı içeriklerimizde ise; Sayın İnal AYDINOĞLU’ nun “İş Bitirme’’ başlıklı yazısını, Pyrsmian Group Pazarlama ve İş
Geliştirme Direktörü Sayın Tamer YAVUZTÜRK’ün “Vietnam’’ hakkındaki gezi yazısını bulabileceksiniz.
Ve Bahar ayları başladı, doğanın yeniden uyanışıyla birlikte sizlerin de tüm ümitlerinizin geçekleşmesini diliyor ve siz
dostlarımızı derneğimize destek olmaya davet ediyoruz.
Bir daha ki sayımızda görüşmek ümidiyle...
Engin AYÇİÇEK
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Industrial Energy Systems EURASIA
Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik
Teknolojileri Fuarı

12 - 15 Mart 2020
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
win-eurasia.com
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Destekleyenler

Organizatör
Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş.
Tel. 0212 334 69 00
Faks 0212 334 69 34
info@hf-turkey.com
www.hmist.com.tr

Resmi
Havayolu

Resmi Seyahat
Acentesi

Destekleyen Dernekler

AKDER

AKIŞKAN GÜCÜ
DERNEĞİ

‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

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

10.
Olağan
Genel Kurul
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız
ile başlayan 10. Olağan Genel
Kurul Toplantımız 23 Şubat
Cumartesi Günü merkezimizde
gerçekleşti.
2019 döneminde görev alacak Üyelerimiz
yapılan açık seçimle belli oldu. Genç ve
yeni katılımlar 10. dönem için beklentileri
oldukça yükseltti.
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Olağan Genel Kurul

Gündem maddelerinin tartışmalar sonrası oy birliği ile kabul görmesi, birliğimizin,
beraberliğimizin ve demokratik yaklaşımlarımızın kuvvetli bir göstergesi olurken, 5 yıldan
50 yıla kadar uzayan tecrübeye sahip üyelerimizin gönüllü hizmet heyacanını beraberce
duymaları gurur vericiydi.
Beklenenin üstünde katılım sağlayan Tüzel ve Bireysel Üyelerimizin sonuçtan memnun
ayrılmaları, yeni tanışmaların, yeni ilişkilerin filizlenmesi 19 yıllık derneğimizin ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı.
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ETMD 10. Olağan
Genel Kurul Gündemi
1. Toplantının açılması,
2. Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve iki Katipten ibaret
Başkanlık Divanının seçilmesi ve Başkanlık Divanına
tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3. Saygı duruşu,
4. Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
Denetleme kurulumuzun dernekler müdürlüğünde
yayınlanan genelgenin bir parçası olan denetleme esaslarınca
yapılan denetlememizde genelgeye aykırı bir durum tespit
edilmemiştir. Genel kurula arz olunur.
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra
edilmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Asıl ve Yedek
üyelerinin seçilmesi,
8. Onur Kurulu ve Üye Değerlendirme Kurulunun Asıl ve
Yedek üyelerinin seçilmesi,
9. Tahmini Bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sedefed / Türkonfed üyeliği onaylanması ve Yönetim
Kuruluna temsilci atanması için yetki verilmesi,
11. Kurucu üyelerimizin firmalarının bedelsiz tüzel üye
olabilmesi için karar alınması,
12. Dernek ve İktisadi İşletme çalışılan banka değişikliği
yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Dilekler,
14. Kapanış.
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Olağan Genel Kurul
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Yeni dönemde güçlü bir kadro ile çalışmalarımıza başlıyoruz,
Sektörümüze ve Derneğimize hayırlı olmasını dileriz.
10. Dönem YK Listemiz
Yönetim Kurulu Asıl

Yönetim Kurulu Yedek

1. Mustafa Cemaloğlu
2. Mehmet Pak
3. Ahmet Nuri İşlek
4. Bayram Ekici
5. Başak Bozkurt
6. Bihter Ünlüsoy
7. Engin Ayçiçek
8. Galip Cansever
9. Medih Ertan
10. Etem Bakaç
11. Hasan Şerruf

1. Gökhan Akbaş
2. Zafer Mutlu
3. Gülcan Ünal
4. Ömer Öztürk
5. Cemil Topak
6. Tahsin Armağan
7. Burak Daşdemir
8. Şerafettin Uzun
9. Ali Alper Çelebi
10. Ferdan Kutlu
11. Ali Çetindal

Denetim Kurulu Asıl

Denetim Kurulu Yedek

1. Vahit Tuncer Özekli
2. Doğan Alkan
3. Ediz Yanıkoğlu

1. Serhat Şeker
2. İsmet Defne
3. Ender Ataç

Onur Kurulu Asıl

Onur Kurulu Yedek

1. Yusuf Hikmet Kaya
2. Adnan Kaypmaz
3. Faik Sami Atabey

1. Abdurrahman Muharremoğlu
2. Anıl Haşlak
3. İrfan Toprak

Üye Değerlendirme Kurulu
Asıl

Üye Değerlendirme Kurulu
Yedek

1. Ahmet Kapçak
2. Öner Çelebi
3. Sina Üner

1. Kadri Piyale
2. Aşkın Aydın
3. Yekta Serhat Nizamoğlu
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Olağan Genel Kurul
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www.etmd.org.tr
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Günleri Gerçekleşti
RLC Günleri sektörün devlerini öğrencilerle buluşturmaya devam etti ‘Sektörün En Bilinen Öğrenci
Etkinliği’ ünvanıyla bu sene on beşincisi düzenlenen RLC Günleri her sene yenilenen konularıyla
farklı bir soluk kazandı.
Sektöre imza atmış firmalar, dernekler ve akademisyenlerimizin işbirliği ile‘ Sektörün En Bilinen
Öğrenci Etkinliği’ 15. RLC Günleri 19-20-21 Şubat 2019 tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü
Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşmasını gerçekleştirdi.
IEEE YTÜ Öğrenci Kulübünün anlatımlarıyla Nedir Bu RLC Günleri ?
2005 yılında ’’Elektronik Günleri’’ adı altında “Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz” sloganı ile
başladığımız RLC Günleri, zamanla Elektrik, Elektronik, Enerji, Otomasyon ve Aydınlatma alanlarında
geniş bir kitleye yayılmış bir kariyer etkinliğidir. Her geçen yıl artan katılımcı kitlesiyle birlikte
profesyonelleşen RLC Günleri, Türkiye’de sanayi-öğrenci-akademisyen işbirliğine olanak sağlayan
‘Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’dir.
RLC Günleri düzenlenirken öncelikli amaç, firmalarla öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak,
öğrencileri sektörün dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgilendirerek sektör için daha kaliteli ve
bilinçli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak; aynı zamanda gelişen teknolojiyi takip ederek,
katılımcılarına bunlardan faydalanma imkânı sunmaktır.
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Etkinlik İçeriği
RLC Günleri şimdiye kadar Mercedes-Benz, Schneider Electric, Borusan, Bosch, Siemens, Socar,
Zorlu Enerji, Arçelik, ABB, Philips, AVL, EAE, Festo, Omron, Prysmian Kablo gibi sektörün öncü
firmaları ve ETMD, TOBB, ENOSAD, GÜNDER, YILKODER, ATMK gibi önemli derneklerin desteğini
arkasına almış ve kalitesini kanıtlamıştır. Aynı zamanda öğrencilere bu firmalarda cv bırakma ve staj
yapma imkânı sağlamış, düzenlenen paneller ve İnsan Kaynakları forumuyla katılımcılarının vizyon
ve kariyer planlaması açısından gelişmelerine oldukça katkı sağlamıştır.
RLC Günleri 15.senesinde de sektörün önemli isimlerini öğrenciler ile buluşturmaya devam etti.
Bu sene etkinliğimizde Omron Pazarlama Müdürü – Yusuf Safran , BOSCH Endüstri 4.0 Proje
Koordinatörü Murat Kurtlar, Universal Robots İş Geliştirme Müdürü Özgür Kandan Gök, Philips
Türkiye Genel Müdürü Eran GÖRGEN, Aydınlatma Türk Milli Komite Başkanı Sermin Onaygil, Doruk
Otomasyon Kurucu ve Genel Müdürü Aylin Özden ve birbirinden değerli sektörün önemli kişileri
bizimle oldu.
Peki 15.RLC Günlerinde Bu Sene Neler İşlendi?
> Endüstri 4.0
> Yenilenebilir Enerji
> Savunma Sanayii
> Robot Devrimi
> Elektrikli Araçlar
> Otonom Araçlar
> Enerji Verimliliği
> Elektrik iletimi ve dağıtımı
> Endüstriyel Otomasyon
> Girişimcilik
> Dijitalleşme
> Kariyer Yönetimi
> Akıllı Ev Sistemleri
> Havacılık
> Enerji Otomasyonu
> Türkiye’de Kablo Sektörü
> Aydınlatma
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Günleri Gerçekleşti

ETMD olarak bizlerde yerimizi aldık, çeşitli illerden ve üniversiteden gelen öğrenciler ile tanışma,
sohbet etme ve teknik yayınlarımızdan hediye etme fırsatı yakaladık.
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Organizasyonun 3. Gününde ‘’Akıllı Şehirler ve Kent Yönetimi’’ Panelinin moderatörlüğünü ise
ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa CEMALOĞLU üstlendi.
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Günleri Gerçekleşti
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Prysmian Kablo stand ziyareti

EAE Elektrik stand ziyareti
Organizasyonun ‘Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ sloganıyla gerçekleştirilmesi ve başarıyla
sonuçlandırılmasında emeği geçen IEEE Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulübünü tebrik ederiz.
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Kabloder
“Önce Güvenlik”
Sloganıyla,
Standart Dışı
Kablolara
Savaş Açtı!
Türk kablo sektörünün sesi Kablo Sanayicileri Derneği (Kabloder), sektörün gelişmesi, sorunların
tespiti ve çözüme ulaştırılması gibi konu başlıkları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyor.
Kabloder son dönemde, özellikle, her zaman üzerinde durduğu kalite bilincinin yaygınlaştırılmasına
ve standart dışı kablolarla mücadeleye yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
2000 yılının Aralık ayında Türk kablo sektörünü temsil etmek üzere kurulan ve bugün Türk kablo
sektörünün önde gelen kablo üreticileri arasında yer alan 20 üyesi ile faaliyetlerine devam eden
Kabloder, Dernek Başkanı Erkan Aydoğdu’nun liderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Kabloder, piyasada
bulunan kablolar üzerinde incelemeler yapmaya ve standart dışı kablolar üzerinde aksiyonlar alarak,
ilgili resmi kurumlarla iletişime geçmeye başladı.
Kablolar, inşaatlarda, tüm yapı malzemeleri içerisinde yaklaşık yüzde 1 gibi düşük bir oranda yer
alıyor. Ancak kablolar, başta can güvenliği olmak üzere, enerjinin ve bilginin doğru ve verimli bir
şekilde iletimi, kullanıldığı projenin değeri gibi birçok konuda büyük ve çok önemli bir paya sahip.
Standart dışı kablolar hem kısa bir süre içerisinde işlevlerini yerine getiremez duruma geliyor hem
de yangınlara yol açabiliyor. Bu kapsamda, Kabloder’in de her daim vurguladığı üzere, performansı
yüksek, kaliteli ve doğru kablo seçiminin önemi bir kez daha ön plana çıkıyor.
Türk kablo sektörünün sesi olan ve çalışmalarının başlangıç noktasını “Önce Güvenlik” şeklinde
tanımlayan Kabloder, piyasada denetimlerin artması ve standartlara uygun olmayan üretim ve
dağıtımı engellemek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Kabloder, Türk kablo sektörünün en büyük
sorunlarından biri olan standart dışı üretime yönelik olarak açtığı savaş ile, sektördeki kalite bilincini
artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, sektörün tüm ilgililerini de kendileri ile birlikte hareket etmeye ve
piyasada görülen standart dışı kabloların Kabloder’e bildirilmesi için harekete geçmeye davet ediyor.
Türk Kablo Sektörü’nün başvuru ve buluşma noktası olan Kabloder’e standart dışı kablo bildirimi
yapmak için, derneğin web sitesinde yer alan form doldurulabilir. Detaylı bilgi ve forma ulaşmak için
www.kabloder.org
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Standart dışı kabloları
bize bildirin!
Piyasada gördüğünüz ve standart dışı olduğunu düşündüğünüz
kabloları bize bildirin, gerekli incelemeleri yapalım ve ilgili resmi
kurumlarla iletişime geçelim.

ALO 130 Ürün Güvenliği
hattını arayın

info@sanayi.gov.tr
adresine bildirin

kablo@kabloder.org
adresine bildirin

Bakır Kaplı
Alüminyum
Kablolar
Bakır kaplı alüminyum (CCA-Copper Clad Aluminum) kablolar, ilk olarak II. Dünya Savaşı zamanında,
Almanlar tarafından kablo ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanmıştır. Daha sonrasında
1960-70 yıllarında Amerika’da yaşanan ekonomik kriz ile beraber, bakır ve türevlerinin kullanıldığı
tüm sektörlerde hem maliyetleri düşürmek hem de yaşanan tedarik sorunlarını çözmek için tekrar
kullanılmıştır. Her ne kadar CCA iletkenler bugün hala kulaklık, hoparlör vb. gibi alanlarda kullanılıyor
olsa da, son zamanlarda, piyasada TTR olarak bilinen H05VV-F tipi standart enerji kablolarının yerine,
standart dışı CCA iletkenli kabloların piyasaya sürülmesi ciddi bir tehlike arz etmektedir.
Bakır iletkenli kablodan daha ucuz bir kablo elde etmek için kullanılan bakır kaplı alüminyum iletkenler,
bugün halen hoparlör, kulaklık, radyofrekans kabloları gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak, IEC,
EN gibi uluslararası standartlarda ve ülkemiz standartlarında (TSE), enerji ve haberleşme kablolarında
kullanılması gereken iletkenlerin yapıları ve üretim yöntemleri açıkça belirtilmiştir. Örneğin TS
EN 60228 standardında kablo iletkenleri, sadece bakır, alüminyum veya alüminyum alaşım olarak
tanımlanmaktadır. Bakır kaplı alüminyum iletken (CCA) iki ayrı metalin fiziksel bağından oluşan bir
“bimetal” türüdür. Kesinlikle alaşım olarak nitelendirilemez Alüminyum iletken üzerine bakır kaplama
yapılarak üretilen CCA kablolar, standart bakır kablolara göre daha hafiftir ve daha az bakır kullanıldığı
için standart bakır kablolara göre çok daha ucuza üretilebilir.
Aşağıdaki kıyaslama tablosundaki teknik değerlerini incelediğimizde;
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CCA iletkenin alüminyum iletken ile yakın
elektriksel değerlerde olduğu, fiziksel olarak
incelendiğinde ise ağırlık olarak alüminyum ile
benzer, çekme gerilim direnci olarak ise bakır
ile yakın davranışta olduğu görülmektedir.
Temelde ağırlık ve maliyetten tasarruf etmek
amacıyla kullanılan CCA iletkenin, teoride yüzey
etkisi (skin effect) sebebi ile verimli olacağı
düşünülmektedir. Ancak CCA iletkenin yapısında
bulunan alüminyumun mekanik direnci bakıra
göre daha düşüktür, dolayısıyla daha kırılgan
bir yapısı vardır; elektriksel direnci ise daha
yüksektir, dolayısıyla daha çabuk ısınır ve bu da
daha fazla arıza/yangın riski taşıdığı anlamına
gelmektedir. Bunlarla birlikte, CCA iletkenin
hem enerji hem de haberleşme kablolarında
standartlara uygun olmaması; öncelikle can
kaybı olmak üzere, veri kaybı, performans kaybı,
aşırı ısınma ve hatta yangın gibi bazı istenmeyen
durumların yaşanmasına neden olacaktır. Son
zamanlarda, özellikle piyasada CAT5, CAT6
tipi bakır data kabloları ve TTR kablo olarak ta
bilinen H05VV-F enerji kabloları, ilgili üretim
standartlarında belirtilmiş olmasına rağmen,
ne yazık ki bazı üreticiler tarafından bakır
kaplı alüminyum iletkenli (CCA) olarak üretilip
piyasaya arz edilmekte ve bu durum elektrik
tesisatları için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.
Ulusal standardımız olan TS EN 50525
standardına göre üretilmesi gereken H05VV-F
tipi kablolarda kullanılan iletkenin sağlaması
gereken özelliklerle ilgili hususlar aşağıda
belirtilmiştir:
• TS EN 50525-2-11 standardında H05VV-F
tipi kablonun yapısı, boyutsal değerleri ve
uygulanacak testler tanımlanmaktadır.
•TS EN 50525-1 standardında harmonize
kabloların üretiminde uyulması gereken
genel kurallar tanımlanmaktadır. Madde 5.2.1
iletken malzemesini net bir şekilde bakır olarak
belirlemiştir.
• TS EN 60228 standardı madde 6.1 a) fıkrasında,
bükülgen iletkenlerin çıplak veya metal kaplı
tavlanmış bakır olması gerektiğini net olarak
belirtilmiştir.
Standartlarda mutlaka saf bakır olması gereken,
ancak bakır kaplı alüminyum (CCA) iletken ile
üretilen kablolara uygulanan testlerde, kablonun
sağlaması gereken iletken direnci uluslararası
standartların çok üzerinde çıkmaktadır. Örneğin;
2,5 mm2’lik bakır kaplı alüminyum iletkenin

akım taşıma kapasitesi, yaklaşık 1 mm2’lik
bakır iletkenin akım taşıma kapasitesi kadardır.
Diğer taraftan, alüminyum bakır kadar dayanıklı
bir metal olmadığı için, bu tip esnek kablolarda
kullanılan CCA iletkenler esneme sırasında çok
daha kolay kırılacak, olası kırılmalarda öncelikle
can kaybına neden olabilecek, arızalanmaya
sebep olabilecek, yüksek direnç sebebi ile daha
çabuk ısınacak ve yangın riskini artıracaktır.
Bir kabloda CCA iletken kullanılıp kullanılmadığını
tespit etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Her
ne kadar yanlış bir şekilde etiketinde sadece
H05VV-F yazarak piyasaya sürülen, ancak CCA
iletken kullanılan kablolar mevcut olsa da; bir
kabloda CCA iletken olduğunu anlamanın ilk yolu
etiketine, dış kılıf baskısına ve fatura bilgilerine
bakmaktır. Binalarda kullanılacak kablolar için
özellikle Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)
kapsamında hazırlanan CE etiketi ve ilgili
performans beyanı (DoP) incelenmelidir. En
etkili yöntem ise laboratuvarda yapılacak olan
elektriksel testler veya sahada yapılabilecek olan
iletken direnci testidir.
Her ne kadar alüminyum bakırdan hafif olsa
da, kabloları tartarak karşılaştırmak kesin bir
sonuç vermeyecektir. Herhangi bir etiketleme
ve laboratuvar ortamında test yapma olanağı
bulunmayan durumlarda, uygulanabilecek en
basit yöntem iletkeni açığa çıkartarak üstteki
bakır katmanın kazınmasıdır. Bakırın altından
gümüş rengi bir iletken gözükmesi kablonun saf
bakır olmadığı ve bakır kaplı alüminyum (CCA)
iletken olduğu anlamına gelecektir.
Binalarda meydana gelebilecek yangınlarda
can ve mal güvenliği, kullanılan malzemelerin
yangın esnasında gösterecekleri performans ile
doğru orantılı olarak artmaktadır. Günümüzde
inşa edilen yapılarda, yüksek miktarda kullanılan
malzemelerden biri olan kabloların seçimi
“güvenli” yaşam alanlarının inşa edilmesinde
çok önemli bir rol oynamakta ve bu binalarda
kullanılan kabloların, uluslararası standartlara ve
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (CPR) uygun
olarak üretilmesi, test edilmesi ve etiketlenmesi
kritik önem taşımaktadır.
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Enerji İletim
Hatlarında
Kullanılan
Elemanlar
Enerji iletiminde, kesintisiz enerji, kalite ve güvenilirlik ön plandadır. Bu sebeple ki enerji iletim
hatları için özel olarak günümüze kadar bir çok komponentler üretilmiştir. Bu yazımızda yüksek
gerilim hatlarında kullanılan önemli malzemeleri konu alacağız.
Enerji Nakil Hatları Koruma Malzemeleri
Elektrik santralleri genellikle tüketicilere uzak yerlere tesis edilirler. Bu nedenle tüketicilere kaliteli
ve kesintisiz enerji iletmek günümüze kadar şart bilinmiştir.
Ülkemizde ilk kez enerji iletimi 1902 yılında tesis edilmiştir. Bu tesis Tarsus’ta mini santral tipinde değirmenden 2 kW gücünde elektrik elde edilerek nakil hattı sayesinde enerji şehre taşınmıştır. Ardından İstanbul Silahtarağa Santrali ve daha sonraları çeşitli santraller kurularak enerji
potansiyeli günümüze kadar ulaşmıştır.
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İstanbul Silahtarağa Elektrik Santrali

Enerji iletiminin kaliteli ve kesintisiz olması şarttır demiştik, böylelikle birçok koruma elemanları
üretilmiştir. Koruma elemanları şunlardır; Koruma iletkeni, ark boynuzları, ark koruma halkaları ve
kuşkonmazlardır. Koruma elemanları sadece enerji nakil hatlarında kullanılmaya sınırlı kalmayıp
aynı zamanda şalt sahalarında da kullanılmaktadır.
Nakil hatlarında kullanılan diğer parçalar ise; Spacerler, ikaz topları, camperler ve damperlerdir.
Verilen bu dört parça koruma amaçlı olmayıp sadece ihtiyaca göre tesis edilirler.

Koruma İletkeni
Koruma iletkenleri enerji nakil ve şalt sahalarında tesisin topraklamasını yapmaktadır.
Ayrıca bu iletken üzerinden trafo merkezleri
arasında iletişimde sağlanmaktadır. Koruma
iletkenine orta ve yüksek gerilim hatlarının
en üst kısmında görülür. Koruma iletkeninde enerji yoktur, kuşlar genellikle koruma
iletkenine konarlar.

Koruma İletkeni

Ark Boynuzları
Enerji nakil hatlarında ve trafo merkezlerinde
izolatörü korumak için monte edilirler. Ark
boynuzlarının görevi iletkende veya trafo
buşinglerinde kısa devre ya da ark atlaması
meydana geldiğinde bu arkın, izolatöre zarar
vermeden toprağa akmasını sağlamaktır.
Ark Boynuzu
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Ark Koruma Halkası
Ark çemberleri ark boynuzları ile aynı görevdedir. Buna ek olarak izolatör üzerinde gerilim
dağılımını düzgünleştirdiğinden koronayı azaltma gibi bir görevi de vardır.

Ark Koruma Halkası

Spacer, Damper ve Camper
Space İngilizce de ‘’boşluk’’ anlamındadır.
Anlamından da anlaşıldığı gibi aynı faza ait
iletkenlerin birbirlerine değmemesi, aralarında boşluk olması istenir. Böylece iletkenler
birbirine çarpsa dahi zedelenmezler. Her 50-70
metre aralıklarla iletkenlerin arasına monte
edilir. İletken sayısına göre 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve
6’lı olabilir.

Demet Spacer

Damper ise titreşim amortisörüdür. Yüksek
gerilim iletkenlerine rüzgar etki ederek titreme
ve salınım yaptırır ve bu da direk cıvatalarının
gevşemesine neden olmaktadır. Damperin
görevi titreşimleri sönümle işlemidir. İzolatörlerden 1 veya 1,5 metre geri ve ilerisine monte
edilirler.

Damper

Camper
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Camper ise orta ve yüksek gerilim durdurucu
görevi yapan direklerde iletkenleri birleştirmek
için kullanılır. Camperin bir diğer ismide ‘’gevşek irtibat’’tır.

Enerji İletim Hatlarında
Kullanılan Elemanlar
Kuşkonmazlar
Kuşların enerji nakil hatlarına yuva yapması istenmeyen bir durumdur. Çünkü hat güvenliğini
tehlikeye sokmaktadır. Buna istinaden kuşların
konmasına yuva yapmasını engellemek için
‘’V’’ şeklinde dikene benzer kuşkonmaz parçası
üretilmiştir. Kuşkonmazlar genellikle izolatörlerin konsol ile irtibat noktasında tutturulur
ve putrel pilon direklerin konsollarına sıra ile
monte edilirler.

Kuşkonmaz

İkaz Topları
İkaz küreleri yüksek gerilim enerji nakil hatlarının
koruma iletkenlerinde 4 kg ağırlığında kırmızı
beyaz renkte top büyüklüğünde olup görevi
helikopter pilotlarının iletkeni fark edebilmesini
sağlamaktadır. Alüminyumdan imal edilmişlerdir
ve radarda görülebilir büyüklüktedir.
Kaynak:
Enerji Nakil Hatları Ders Notları

İkaz topu
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Orta Gerilimde Hava İzoleli mi Gaz İzoleli mi ?
Özellikle kritik tesislerde veya bütçesi uygun projelerde “Hava” ya da “Gaz” izoleleli orta gerilim panosu
arasında seçim yapılmasındaki güçlük hep karşımıza çıkmıştır. Gaz izoleli (GIS) pano söylenegeldiği
üzere “en yenilikçi ve son teknoloji” ya da “panonun Mercedes” i mi hep beraber bakalım; karşılaştıralım.
Karar elbette sizin.
GIS panolar yükseksek gerilim tesislerinde 50 yıldan beri kullanılmaktadır. Alan gereklerinin ve arıza
sayısının azaltılarak hava şartlarından etkilenmenin minimuma indirilmesi amacıyla özellikle şehir
merkezlerindeki yüksek gerlim tesisler, gaz izoleli tesislere dönüştürülmüş ve dönüştürülmekte; bu
tesisler bina içerisine alınmaktadır. Son 20 yıldır GIS hücreler orta gerilimde de kullanılmaktadır. Hem
GIS hem de AIS hücreler bu süre içerisinde önemli gelişmeler göstermişlerdir.
Bir diğer önemli konu da, AIS hücreler için aynı firmanın birkaç değişik karakteristikte ürünü olduğu
gibi GIS hücre olarak da birkaç değişik ürünü vardır. Hangi özelliklere sahip pano alındığına dikkat
etmek gereklidir.
Karşılaştırmalar sırasında ezbere söylelen ve artık zihinlere işlenen SF6 gazının çevreye etkisi,
kapladıkları alanlar, teknoloji farkları, güvenilirlik ve bakım, maliyet farkları gibi konuların üzerinde
duralım.
1. Hücrelerin genel özellikleri
1.1. Hava İzoleli Hücre Nedir?
İzolasyoun hava ile yapıldığı hücre tipidir. SF6 gaz sadece kesici SF6 tipi ise kesici tüplerinde bulunur.
Genel görünümü ve bölümlendirmesi aşağıda gösterildiği gibidir.

Alçak gerilim
bölümü

Ana bara bölümü
Gerilim trafosu

Kesici bölümü

Akım trafoları

Kablo bölümü
Topraklayıcı

Şekil 1: AIS Hücrenin bölümlendirilmesi ve ekipmanları
1.2.

Gaz İzoleli Hücre Nedir?

Ana bara bağlantı noktasından kablo bağlantı noktasına kadar sızdırmaz gaz tankı içerisinde bulunur
ve gaz olarak SF6 ((Kükürt Hekzaflorür / Sulphur Hexafluoride) kullanılır. SF6 gazı yüksek dielektrik
dayanımı olan renksiz, kokusuz ve yanmaz bir sera gazıdır. Elektriksel ve kimyasal kararlılığı yüksek olan
SF6 gazı, ısı iletimi ve ark söndürme performansı nedeniyle günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.
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Şekil 2: GIS Hücrenin bölümlendirilmesi ve ekipmanları
1.3. SF6 Gazı Zararlı mı? Neden kullanılır?
Sera gazı olarak sınıflandırılmıştır. Ekotoksik potansiyelde değildir, ozon tabakasına zarar vermez.
Ancak sera gazı olarak sınıflandırıldığı için büyük ölçüde gaz geçirmez bölümlerde kullanılır.
SF6 gazının elektrik enerjili sistemler için üstün elektriksel, fiziksel ve kimyasal özellikleri vardır.
> Havadan 2.5 kat daha iyi yalıtım sağlamaktadır.
> Ark söndürme özelliği havadan 100 kat daha iyidir.
> Isı dağılımı havadan daha iyidir.
Yüksek Gerilim ve Orta Gerilimde SF6’nın Avantajları;
> Kaza riskini azaltır.
> Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar.
> Elektriksel dış etkenlerden kaynaklanacak şekilde yalıtım kapasitesinde düşme yaşanmaz.
> Yükseklik arttıkça havanın yalıtım kapasitesi azalırken, SF6’da değişim olmaz.
> Dielektrik katsayının yüksek olması nedeniyle kapladığı alan minimumdur.
> Uzun ömürlüdür.
> Düşük maliyetlidir.
> Güç sistemlerinin uzaktan kontrolü için maksimum güvenlik sunar.
Gaz kaçağı, ekipmanın hacmine ve basıncına bağlıdır. IEC62271-203’e göre yüksek gerilim
sistemlerinde kabul edilen yıllık SF6 emisyon miktarı en fazla %0,5 olabilir. Mühürlü OG ekipmanları
için bu oran %0.1’dir. Yani 3kg SF6 gazı kullanılmışsa bir yıl sonunda 3g’lık kaçak kabul edilebilir
düzeydedir. Diğer bir deyişle bir kaçak daima vardır ve kontrol gereklidir. Diğer bir deyişle, kaçak
sadece arıza durumlarında olmaz, az veya çok sürekli olmaktadır. Kaçaklar için özel getirilen SF6 gazı
sadece uzmanlar tarafından kaçak olan bölüme basılır.
Herhangibir kaçak durumunda OG tesis, hava izoleli olarak yalıtımı sağlayamacağı için devre dışı
bırakılmalıdır.
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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
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2. Karşılaştımalarda kullanılan kriterler
2.1. Tesislerin kapladıları alan ve yerleşim
GIS Tesisler, AIS Tesislere göre daha az alan kaplar ve daha küçük elektrik odalarına yerleştirilebilir.
Bu alan kazanımı gerilim seviyesinin yüksekliği ile doğru orantıldır. Genellikle örnek olarak gösterilen
aşağıdaki gibi bir şekilde 132kV ve üzeri açık şalt tesisler ile bina içi GIS tesislerin karşılştırılması
gösterilmektedir. Bu oran, 36kV ve altı gerilim seviyesi için elbette geçerli olmayacaktır. Gerili
seviyesim düştükçe yer kazanımı oranı da ciddi oranda düşmektedir.

Şekil 3: Yüksek Gerilim AIS ve GIS tesislerin alan karşılaştırılması

Şekil 4: 36kV Orta Gerilim AIS ve GIS tesislerin alan karşılaştırılması
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2.2. Yeni teknoloji
Yukarıda ba bahsedildiği gibi, GIS panolar 50 yıldan beri kullanılmaktadır. Son 20 yıldır GIS hücreler
orta gerilimde de kullanılmaktadır. Hem GIS hem de AIS hücreler bu süre içerisinde önemli gelişmeler
göstermişlerdir. AIS hücreler özellikle boyutlandırma, arızaların azaltılması, güvenlik, kilitlemeler ve
haberleşme konusunda önemli ilerlemeler göstermiştir. Son yıllarda optik iç ark koruma ve akımgerilim sensörlerin kullanımı ile tüm kilitleme ve bilgi aktarımların GOOSE ile yapılması sayesinde
teknoloji en üst seviyeye çıkmıştır. GIS tesisler de gerilim seviyeleri çok yukarılara çıkarılmıştır.
Özellikle yüksek gerilim mobil tesisler için GIS tek çözüm olmuştur.

Şekil 5: Jingmen Çin – 1100kV Ultra Yüksek Gerilim Tesisi ve 420kV Mobil YG Tesis

Şekil 6: AIS panolarda akım-gerilim sensörlerinin kullanılması
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Şekil 7: AIS panolarda optik iç ark koruma teknolojileri

Metal-Clad Hava İzoleli (AIS) & Gaz İzoleli (GIS)
OG Hücre Karşılaştırma
1.1. Montaj ve Devreye Alma
GIS panoların montaj yüzeyi çok daha pürüzsüz ve eğimsiz olmalıdır. Zemin töleransı +/- % 1 ,
aşmamalıdır. Hücreleri montaj alanına taşımak ve yerleştirmek için uzmanları tarafından çok hassas
işçilik yapılması gerekir. Tüm gaz tankları ayrıntılı şekilde kontrol edilmeli, gerekmesi durumunda ilave
gaz basılmalıdır. SF6 gazının temini ve bu gazın panoların içerisine basılması özel izin ve prosedürlere
sahiptir.
GIS için gerek montaj ya da süpervizörlük gerekse devreye alma sırasında mutlaka üretici firmanın
uzmanlarının bulunması gerekir.
1.2. Bakım - Onarım
GIS hücrelerin bakım ve onarımı için de montaj ve devreye almaya benzer olarak üretici firma
uzmanlarına gerek olacaktır. Hatta, bazı müdehaleler için üretici fabrikadan ilgili ve yetkili kişilerin
gelmesi gerekir ki bu hem süre hem de çiddi maliyet kaybı anlamına gelebilir.
GIS hücrelerin primer kısımlarının büyük çoğunluğu kapalı ve gaz içerisinde olduğundan aşındırıcı,
nemli ya da tozlu ortamlara karşı dayanıklıdır. Yükseklere çıkıldığında hava yoğunluğunun azalmasına
bağlı olarak oluşan izolasyon seviyesinin düşmesinden çok daha az etkilenirler. Bu sebeple özellikle
yükseklerde ve çok tozlu ortamlarla genellikle GIS hücreler kullanılır.
Bununla birlikte özel aparatlar içeren kablo ya da ana bara bağlantılarının düzgün yapılmaması, GIS
hücrelerde ciddi sıkıntılar çıkarmaktadır. GIS ler için yapılan kablo başlıkları hem çok özel hem de
oldukça maliyetlidir ve mutlaka yedek bulundurulmalıdır. Hücreler dar olduğundan kablo bağlantılarının
yapılması daha zordur. Kesici sabit olduğundan bakım ya da onarım sebebi ile kolayca çıkarılamaz.
Servis sürekliliği LSC-2A dır. Ana bara ya kablo bağlantı-ekipman bölümüne ulaşılamaz ve gözle
kontrol mümkün değildir.
Hava izoleli hücreler ise özellikle kablo bölümü büyük olduğundan, kablo bağlantısı daha kolaydır.
Standard kablo başlıkları kullanılan AIS paneller sahada çalışan ekipler için daha bilindiktir ve kolayca
yapılırlar.

Şekil 8: GIS panolarda kablo bağlantı bölümü ve özel kablo başlığı.
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Şekil 9: AIS panolarda kablo bağlantı bölümü ve özel kablo başlığı.
Gaz izoleli panoların kesicileri sabittir ve vakum teknolojisi kullanılır. Kesicinin kutupları SF6 gaz bölüm
içerisindedir. Kesiciyi çıkarma veya değiştirmek için uzun işlemler ve bu işlemler için uzman kişiler
hatta bazı durumlarda sadece üretici fabrikadan süpervizörün gelmesi gereklidir. Kesici mekanizmasına
ön kapı üzerinden ya da kapının arkasında ulaşılabilir.
Kesici çekmeceli olmadığından, kesiciyi ana baradan ayırmak için yine SF6 gaz içerisinde bulunan
ayırıcı kullanılır.

Şekil 10: GIS panolarda kesici görünümleri.
AIS metal-clad panolarda ise kesici vakum ya da SF6; çekmeceli hem de yerden yürütmeli olabilir.
Kesicinin arızalanması, bakımı ya da eskimesi sebebi ile değişimi kolayca ve çok kısa sürede yapılabilir.
Bu değişim ve operasyon için de işletmenin eğitimli personeli yeterlidir.

38

Bayar Cad, Gülbahar Sok,
Ege Yıldız Sitesi B Blok No. 15
D. 23 Kat 7 Kozyatağı - İstanbul
0216 464 70 80
www.etmd.org.tr

Fatih AKSEL
ABB Elektrik

Şekil 11: AIS panolarda kesici görünümleri.
GIS hücrelerde akım trafoları kablo veya buşing tipi değil; genellikle istendiği üzere blok tipi ise, SF6
gaz ortamı içinde bulunurlar. Bu sebeple ulaşımı ve değiştirilmesi saha ortamında mümkün değildir.
Kablo ya buşing tipi akım trafolarının karakteristiklerinin istenen değerleri genellikle blok tipine göre
daha zordur.

Şekil 12: GIS ve AIS panolarda blok tipi akım trafosu yerleşimi
GIS hücrelerde değeri düşük bile olsa iç ark oluştuğunda, hücre yeniden kullanılamaz. OG tesisin
ortalarında bir yerde meydena gelecek bu tür bir arızada, ilgili panoyu değiştirmek için en yakın baştan
o panoya kadar olan bütün hücrelerin de sökülmesi gerekir. Bu işlemler ve yeni panonun gelmesi için
geçecek zaman kaybı çok fazladır.

40

Metal-Clad Hava İzoleli (AIS) & Gaz İzoleli (GIS)
OG Hücre Karşılaştırma
1.3. Güvenilirlik
OG panoların güvenilirliğinin bir göstergesi olarak IEC 62271-1 e göre “Arıza arası ortalama zaman”
(Mean Time Between Failure (MTBF)) tanımına bakılabilir. Bu değer GIS üreticilerine göre 90 yıl ile 850
yıl arasında çok uzun olarak verilebilir. Firmalara göre çok büyük oranlarda değişen bu değerler teoride
ve hesaplarda her ne kadar doğru gözükse de pratikte bu kadar uzun sürelerin mümkün olmasının
oldukça güç olduğu hemen söylenebilir.
1.4. Çift Bara Çözümü
Özellikle AIS pano olarak çift baralı çözümü olmayan üreticiler, AIS panoların çift bara çözümü için yüz
yüze ya da sırt sırta dizilmesi gerektiğini ve bu sebele oluşabilecek güvenlik risklerini, ilave kabloları ve
artan arıza riskini anlatacak ve aşağıdaki gibi görsel paylaşacaklardır.

Şekil 12: GIS in çift bara çözümü için kullanılan anlatım.
Oysa bu, geçerli değildir. Çift baralı entegre çözüm sunulabilmektedir. 2 adet çıkarılabilir kesicili ya da
2 ayırıcılı 2 kesicili ara bağlantıda kablo kullanılmayan bu çözümler, sırt sırta ya da yüz yüze konulan 2
adet AIS hücreden de daha küçük olmaktadır.
2 adet çekmeceli kesici çözümlerinde en kritik aparat olan kesici yedeklendiğinden hücre güvenilirliliği
yükselmekte, bakım ve değişim kolaylığı sağlanmaktadır.
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Metal-Clad Hava İzoleli (AIS) &
Gaz İzoleli (GIS) OG Hücre Karşılaştırma

Şekil 13: GIS çift bara çözümü

Şekil 14: Genellikle 24kV seviyesine kadar kullanılan AIS çift bara çözümü
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Şekil 15: Genellikle 36kV seviyeside kullanılan AIS çift bara çözümü
1.5. Maliyetler
GIS hücrelerinin ilk kurulum maliyetleri AIS e göre ortalama %50 daha fazla olmaktadır. Bununla birlikte
gerilim ve kısa-devre değerlerine göre bu oran değişebilmektedir. Hücre maliyetlerindeki yüksekliğe
karşın elektrik odası boyutlarındaki küçülme şehir merkezleri gibi yüksek maliyetli arazilerde önemli
tasarruf sağlar.
GIS hücrelerinin ilk kurulum sırasındaki montaj ve devreye alınması, hassasiyetleri ve daha fazla
uzmanlık istemesi sebebi ile AIS hücrelere göre daha maliyetli ve uzun süreli olmaktadır. Özel kablo
başlıkları kullanılması zorunluluğu da montaj maliyetlerini öenmli oranda artırır.
Yedek parça ile sonradan eklenecek ilave panoların maliyeti de GIS hücreler için daha fazladır. Elektrik
odası GIS e göre yapıldığında küçük olacağından tesisi yenilerken yine GIS kullanılması zorunlu
olacaktır.
Buna karşın, GIS hücreler, toz, nem gibi kötü ortamlardan çok daha az etkilendiklerinden bakım
masrafları ve arıza sayıları daha düşüktür. Bu sebeple işletme masrafları düşük olmaktadır.
AIS hücrelerin kurulum maliyetleri düşük olmalarına karşın daha fazla bakım gerektirdiklerinden
işletme maliyetleri daha pahalı olmaktadır.
2. Sonuç
Seçimi yapmadan önce neye daha çok ihtiyacımızın olduğuna karar vermek gerekir. Yapacağımız
tesisin yer kısıtlaması en önemli kriter ise ve bu tesisin yerleşimi AIS hücreler ile sağlanamıyor ise ki
bu birkaç üretici ile teyid edilmeli, GIS tek seçenek olabilir.
Genellikle rüzgar santralleri gibi yüksek tesislerde havanın izolasyon seviyesi düştüğünden özellikle
2000 mt üzerinde GIS kullanılması gerekir. AIS kullanımında ise izolasyon seviyeleri kontrol edilmeli
ek önlemler alınmalıdır.
Çok tozlu ya da H2S gibi aşındırıcı gazların olduğu işletmelerde elektrik odasının bu yan etkilerden izole
edilememesi durumunda GIS kullanılması arıza ve bakım periyotlarını uzatacaktır.
Bunların haricindeki durumlarda gerek kurulum maliyeti, gerekse işletme kolaylığı açısından AIS
hücreler daha doğru seçenek olarak durmaktadır.
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Jeneratör
Topraklaması
Nasıl Yapılır ?
Jeneratör topraklaması, elektrik kaçakları ve
arızalara karşı canlıları ve elektrik tesisatını
korumak için yapılır. Bu yazımızda, farklı
jeneratör setlerinin topraklama sistemlerinde
nasıl kullanılması gerektiğini inceledik.
Mobil setler toprağa bağlanamaz ve esnek
kablo bağlantıları nedeniyle kolayca zarar
görebilir. Genel olarak, jeneratör setleri,
transformatörlerden çok daha düşük kısa
devre akımlarına sahiptir (nominal akımın
20 katı yerine 3 katı kadar). Sonuç olarak,
dolaylı temasa karşı koruma için gerekli açma
koşulları, normal beslemede çalıştırılacak
boyutta olan cihazlar tarafından sağlanamaz.
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1. Taşınabilir(Portatif) Jeneratör Setleri
Birkaç kVA ile sınırlı geçici tesisler için genelde
taşınabilir jeneratör setleri kullanılır. Bunlar
doğrudan az sayıda alıcıyı besler (Pazar standı,
büfe, taşınabilir araçlar için güç kaynağı, vb.).
Setin açıkta bulunan iletken parçaları ve set
donanımları koruyucu bir iletken vasıtasıyla
birbirine bağlanmalıdır. Her devre bir kaçak akım
koruma rölesi(KAKR) ile i∆n ≤ 30 mA olacak
şekilde korunmalıdır. Setin KAKR olmayan bir
veya daha fazla güç soketi varsa, 1 m’den daha az
bir mesafede devre başına bir adet KAKR olmalıdır.
Bu sistemde topraklama mümkün olmadığından
ve nötr kutbu erişilebilir olmadığından, tesis bir
IT topraklamak sistemi olarak çalışacaktır. Sınıf
2 cihazları, bu cihazların açıkta bulunan iletken
kısımlarının koruyucu bir iletkene bağlanmaması
gereken cihazlardır. Bu yüzden jeneratör seti
sınıf 2 cihazlarını beslerse, açıkta bulunan iletken
parçalar birbirine bağlanmaz, ancak özellikle
esnek bağlantı kablosunda, doğrudan temasa
karşı ek koruma için bir veya daha fazla KAKR’nin
bulunması zorunludur.

2. Geçici Tesisler İçin Mobil Jeneratör Setleri
10 kVA’dan büyük güçlerde tercih edilir. Bunlar
daha büyük tesislere enerji sağlar (şantiyeler,
atlıkarıncalar, sirkler, vs.). Setin açıkta bulunan
iletken kısımları, koruyucu bir iletken vasıtasıyla
kullanılan
cihazların
iletken
kısımlarıyla
bağlanmalıdır. Elektrik çarpmalarına karşı
koruma, genellikle sette bir araya getirilmiş tüm
hatları tek noktadan koruyan bir kaçak akım
koruma rölesi (iΔn < 30 mA) tarafından sağlanır.
Beslenen devreler arasında diferansiyel koruma
için gereksinimler varsa, 1 m’den daha az bir
mesafede oldukları sürece, her bir hatta ikincil
kaçak akım koruma cihazı monte edilebilir.
Güvenilir bir topraklama bağlantısı kurma olasılığı
varsa, tesis TN-S topraklama sistemi modunda
çalışabilir.
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Arıza akımı, koruma iletkeni üzerinden aktarılır.
Bu sadece üç fazlı yükler için mümkündür ve
üç kutuplu cihazların kullanılmasını sağlar.
TN-S sisteminde nötr ve koruma iletkenlerinin
birbirinden ayrılmış olduğu unutulmamalı ve

TN-C sistemi ile karıştırılmamalıdır. Anahtarlama
ve koruma cihazları, tüm kutupları korumalı ve
devreyi kademeli bir şekilde açmalıdır. Ek olarak,
nötr kesiti azaltılmamalıdır. Tesis ve jeneratör
setlerinin kurulumu, alanların özellikleri, egzoz
gazlarının tahliyesi, kirlenme seviyeleri ve izin
verilen gürültü ile ilgili özel düzenlemelere tabidir.
Bu yönetmeliklerin üreticilere ve yetkili kurumlara
danışılması tavsiye edilir.
3. Tek Seferlik Besleme ve Sabit Tesis İçin
Mobil Jeneratör Seti
Sabit bir tesis için şebeke beslemesi yerine
jeneratörün tek seferlik beslemesi şebekeyi
sistemden izole ettikten sonra gerçekleştirilmelidir.
Genellikle kilitleme sistemi ile tutulan ana devre
kesicisi manuel olarak açılma yoluyla şebekeden
ayrılmayı sağlar. Tüm sistemlerde (TT, IT, TN)
jeneratör grubunun açıkta kalan iletken kısımları,
mevcut tesisin topraklama ağı ile bağlantılı
olmalıdır. Setin nötrü için bir yerel topraklama
bağlantısı kurulabiliyorsa, toprak, tesisin eş
potansiyel bağlantısına bağlanmalıdır. Eğer çoğu
durumda olduğu gibi, bu işlem mümkün değilse
veya yapılmazsa, jeneratörün nötrü erişilebilir
olmaması durumunda tesis bir şebeke olarak
çalışacaktır. Jeneratörün nötrü erişilebilir olması
durumunda, nötrle birleştirilmiş bir koruyucu
iletken (aynı kesitte) üzerinden veya en az 16mm2
kesitinde arıza durumu için boyutlandırılmış ayrı
bir bakır kablo üzerinden sabit tesisin koruma
devresine bağlanmalıdır. Tesis bu kurulumdan
sonra bir TN-S veya TT sistemi olarak çalışacaktır.
TN veya IT sistemlerinde, dolaylı temasa karşı
koruma sağlanamaz. Bir mobil jeneratör seti
tarafından beslenecek olan tesislerde, bağlantı
noktasına yakın bir yerde bir uyarı işareti
konulmalıdır. Tüm sistemlerde (TN-C dışında),
bir kaçak akım koruma rölesi bulunması önerilir.

Jeneratör Topraklaması
Nasıl Yapılır ?
4. Tasarım Aşamasında Planlanan Tek Seferlik
Besleme Ve Sabit Tesis İçin Mobil Jeneratör
Seti
Sabit bir tesis tasarım aşamasında planlandığında
şebeke beslemesi yerine jeneratörden beslenme
yapılırken tüm kutuplu bir invertör kullanılmalıdır.
TT ve IT topraklama sistemi kurulu sabit tesiste
nötr topraklama sistemini hesaba katmadan,
açıktaki iletken parçaların birbirine bağlanması
gerekir. TN topraklama sistemi kurulu sabit
tesiste ise jeneratör setinin nötr noktası ve setin
açıktaki iletken kısımları mevcut tesisatın açıkta
kalan iletken kısımlarına bağlanması gerekir.
IT ve TN-S sistemde koruma şartları aşırı akım
koruma cihazları tarafından karşılanmıyorsa veya
tespit edilemiyorsa, yüksek hassasiyetli bir kaçak
akım koruma rölesi kullanılmalı ve KAKR’nin
nötr topraklaması jeneratör tarafında olmalıdır.
(aşağıda diyagramlar üzerinde gösterilmiştir.)

kullanılmalıdır. Kaçak akım koruma rölesinin
ön kısmındaki kısım çift veya güçlendirilmiş
izolasyona sahip olmalıdır. TT veya TN-S
sistemde toroid sensörü, faz ve nötr iletkenlerine
veya alternatör üzerindeki nötr noktayı tesisatın
toprağına bağlayan iletkene yerleştirilmelidir.
Bu çözüm TN-C sistemlerinde geçerli değildir.
Jeneratör seti, hizmet sürekliliği en üst düzeyde
olan bağımsız bir tesiste seçilen nötr topraklama
sistemine göre dolaylı temasa karşı koruma
koşulları sağlandığı sürece bir kaçak akım koruma
cihazı kullanımını gerektirmez.
5. Sabit Tesisler İçin Sabit Jeneratör Setleri
Set bir yedek güç kaynağı ise, normal besleme
ile aynı nötr topraklama sistemini kullanmalıdır.
Asgari kısa devreler için dolaylı temasa
karşı koruma koşulları ve tetikleme koşulları
kontrol edilmeli ve kurulum her zaman normal
beslemeden ve jeneratör setinden sağlanmalıdır.
Güvenlik tertibatları, tercihen bu sistemlerle veya
TN sistemi koşullarında oluşturulmalıdır.
> Kısa Devrelere Ve Dolaylı Temaslara Karşı
Korunma Koşulları

TT sistemlerinde, tüm durumlarda bir KAKR

Jeneratör seti için nötr topraklama sistemi
kullanıldığında, dolaylı temasa karşı koruma
sağlayan aşırı akım koruma cihazlarının ayarı
veya değerlendirmesi dikkatle seçilmelidir.
Arıza akımının düşük değeri daima sigorta
açma süresiyle uyumlu değildir. Bu sigorta ve
jeneratörlerin anma akımları eşit olmalı ve açma
koşulları kontrol edilmelidir. Benzer şekilde,
devre kesiciler kullanılıyorsa, manyetik çalışma
ayarı (kısa gecikme) düşük bir eşik değerine
ayarlanmalıdır.
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Hayvanların dünyası oldukça gizemli ve ilginç bir dünyadır. Ekosistem içerisinde
kendilerine verilen görevleri yerine getiren hayvanların bir kısmı, ilginç yeteneklere
sahiptirler.
Genelde hayvan türlerinin en bilindik özelliği olan koku duyularının dışında olan bu
ilginç yeteneklerden biri de, kunduzların şaşılacak mimari bilgileridir. Bir mühendis
edasıyla bilgi donanımına sahip olan kunduzlar, yaşayacakları yerleri, ince tasarımlar
ve düşüncelerle kusursuzca inşa ederler. Ağaç devirme işleminde, kunduzların zekası ve mimarlık bilgileri ön plana çıkmaktadır.
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İnsanları saymazsak çevrelerini değiştirme yetisine sahip tek canlı kunduzdur. Her şeyi yapabilen bir yetenekleri
vardır. Hayatlarının yarısını suda geçiren bu kemirgenlerin ana vatanı Kuzey
Amerika ve Avrupa dır.
Avcılardan korunmak ve yemek elde
edebilmek için baraj inşa ederler. Baraj yapmak, ağaçları kesmekle başlar.
Bir kunduz 1 saatte ortalama 16 cm
çapında bir ağacı devirebilir.
Daha sonra büyük olan ağacı yine dişleriyle parçalayıp baraj yapacağı yere
yerleştirmeye başlar, dalların arasında
kalan boşlukları ise taş ve çamurla
doldururlar bu şekilde su geçirmez bir
baraj meydana getirirler. Daha sonra
barajın iç kısmını korumak için ağaç
gövdelerini kullanırlar.
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Kunduzlar barajın üstüne ya da yanına kendi yuvalarını kurarlar, yine çalılarla yaptıkları bu yuvanın altından, kendilerinin geçebileceği büyüklükte bir delik açarlar. Kunduzlar, nehirlere yeni kanallar açarlar bu
şekilde yakınlarda kullanabilecekleri ağaç, çalı gibi kaynakları bittiğinde daha geniş bir tarama alanı elde
ederler. Kunduzları belki de diğer canlılardan en çok ayıran özellikleri ise bu şekilde sulak arazi yaratabilmeleridir.
Kunduzların yaptıkları en büyük baraj ise Kanada’nın Kuzey Alberta bölgesinde olup uzunluğu 850 metredir.
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Vietnam
Savaş hikayelerinin ardına gizlenmiş büyüleyici
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Bu yazımızda, uzakdoğu hayranı herkesin gitmesi ve keşfetmesi gereken ülkelerden birisi olan
Vietnam’dan bahsedeceğiz. 20. Yüzyılda Fransa, Amerika ve Japonya gibi üç büyük dünya devi
ile yıllarca süren savaşlar ve işgal döneminin ardından tüm bu savaşları kazanan, inanılmaz
acılar çeken ve buna rağmen hayatta kalmaya çalışan, etkileyici doğası, hareketli şehirleri, sıcakkanlı ve güleryüzlü insanları ile kendine has bir kültürü olan, güvenli, ekonomik ve bir o kadar
da ilgi çekici bir ülke olan Vietnam’a 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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Vietnam, uzakdoğu hayranı herkesin gitmesi ve keşfetmesi gereken bir ülke. Yıllarca süren savaşlar ve işgal döneminin ardından hayatta kalmaya çalışan, etkileyici doğası, hareketli şehirleri, sıcakkanlı ve güleryüzlü insanları ile kendine has bir kültürü olan, güvenli, ekonomik ve bir o kadar da ilgi çekici bir ülke Vietnam. İsteyene süper lüks seyahat, isteyene çok düşük bütçe ile günü geçirme fırsatı sunan Vietnam’da
sokakta 1 dolara karın doyurup, 1 dolara bir saat masaj yaptırma imkanınız ve yine 5-10 dolar bütçe ile
hostellerde konaklama imkanınız mevcutken, en lüks otellerde en lüks menüleri tadma şansınız da var.
Vietnam herhalde dünyada 20. yüzyılda Fransa, Japonya ve Amerika gibi üç büyük dünya devine karşı
savaş kazanan tek ülkedir. O kadar çok savaşmışlar ve o kadar çok acı çekmişler ki ülkede hala bunun
kalıntıları var. 19. yüzyılda Fransa tarafından sömürgeleştirilen ve Çinhindi (Kamboçya-Laos-Vietnam)
yarımadasının doğusunda yer alan ve yaklaşık 90 milyon nüfusu bulunan Vietnam’ın başkenti Hanoi olsa
da, en büyük ve hareketli şehri Ho Chi Minh (eski adıyla Saigon) şehri. Fransızların sömürgesindeki Vietnam, 1945’te Japonya’nın Vietnam’ı işgali sırasında; gücünü toparlayan bağımsızlık hareketi cumhuriyeti
ilan ediyor, ancak bu durum Vietnam’lı komunist lider Ho Chi Minh ile Fransa’yı karşı karşıya getiriyor.
Gerilla hareketine dayanamayan Fransa 1954’te teslim oluyor ve ardından gelen seçimler sonrasında
1956 yılında Vietnam, sonradan tekrar birleştirilmek üzere güney ve kuzey diye ikiye bölünüyor.
İşte Vietnam’ın başına ne geliyorsa
bundan sonra geliyor.
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Güneydeki Saigon hükümetinin ABD destekli otoriter politikasına karşı koyan “Viet Kong” cephesi, kuzeydeki komunist hükümetin (tabii ki Rusya ve Çin’in de) silah desteğiyle bir başkaldırı düzenliyor ve
Vietnam’da 1975 yılına kadar sürecek bir iç savaş başlıyor. Hani o Hollywood filmlerinde kahramanlıklar
yaratan Amerikan askerlerini, Vietnam’ı kurtardığını haykıran Amerikan hükümeti hikayelerinin aslında
çok daha farklı olduğunu, Vietnam’ı gezip gerçekten olup bitenleri bir de oradaki insanlardan dinleyince
anlıyorsunuz. Tam 19 yıl süren bu savaş, 1975’te Viet Kong’ların Saigon’u ele geçirmesi ve Amerika’nın
mağlubiyeti ile son buluyor. Vietnam, Kamboçya ve Laos’tan toplamda 3.000.000’a yakın asker ve sivil
hayatını kaybederken, Amerika 58.000 asker kaybı veriyor ama aslında bu yıllar süren savaşta en çok
insanlık kaybediyor. Savaş sırasında her iki tarafın da birbirine yaptığı acımasız işkenceler, Viet Kong’ların
ormanın içlerinde kurduğu acımasız tuzaklar, Amerika’lı askerlerin yakaladıkları Viet Kong’ları diri diri helikopterden atmaları, yine Amerika’nn kullandığı biyolojik ve kimyasal silahlar (Agent Orange), Amerika’lı
askerlerin işledikleri savaş suçları, toplu soykırımlar, tecavüzler, köy yakmalar yıllarca filmlere konu olan
bu sahneler savaşın acımasız ve soğuk yüzünü gözler önüne seriyor. Sonunda Amerika’nın Vietnam’ı
bölme planları suya düşerken, kuzey ve güney Vietnam 1975 yılında yeniden birleşiyor bugünkü Vietnam
Sosyalist Cumhuriyeti’ni oluşturuyorlar.
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Gelelim seyahatimize... Vietnam ile ilgili geniş bir internet araştırması, bloglar, yorumlar,
tur firmaları ile yapılan görüşmeler derken, yine bu tip bir ziyareti kendi başımıza organize
etmemizin her anlamda daha avantajlı olacağına karar verip titiz bir planlamaya girişiyoruz.
Kendi başına seyahat organize etmek ciddi bir zaman ve emek gerektiriyor, ancak düzgün yapılan
planlamanın birçok avantajı var. Öncelikle, tur şirketlerine bağlı kalmayıp, başka insanlarla
birlikte hareket etmek zorunda kalmıyor; canınız nereye isterse oraya gidebiliyorsunuz, nerede
ve ne kadar zaman geçirmek isterseniz, nerede ne yemek isterseniz isteğinize göre hareket
edebiliyorsunuz ve tüm bunlardan daha önemlisi, eğer zamanında ve düzgün planlama
yaparsanız, turun maliyeti tur şirketine ödeyeceğiniz rakamın neredeyse üçte birine geliyor,
evet neredeyse üçte bir fiyatına daha güzel ve rahat bir seyahat ediyorsunuz.
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Hanoi...
Gece 02.35’te THY’nin tarifeli Hanoi uçuşu ile başlıyor seyahatimiz. Her uzak yol uçuşunda yaptığımız gibi,
havalimanına erken giderek THY’den acil çıkış kapısındaki koltuklardan rica ediyoruz ve her zaman olduğu
gibi işe yarıyor ve dokuz saatlik yolculuğu rahatça geçiriyoruz. Vietnam vizesini kapıda alabiliyorsunuz
ancak biz Vietnam’dan sonra Kamboçya ve Tayland ziyareti de yapacağımız için risk almadan, seyahat
öncesinde Ankara’daki Vietnam konsolosluğuna başvurup 160 USD karşılığında Vietnam vizelerimizi
alıyoruz. Pasaport kontrolden kolayca geçip valizlerimizi alıyoruz ve her seyahatte yaptığımız gibi 50100 USD para bozduruyoruz. Hanoi havalimanı gayet modern bir havalimanı ve şehre yaklaşık 20 km
uzaklıkta. Hemen çıkışta korsan taksiciler peşinizi bırakmıyor ama internetten okuduğumuz yorumlar
sayesinde havalimanının resmi taksileri ile 16 USD’ye otelimize ulaşıyoruz.
Hanoi, Vietnam’ın başkenti ama birkaç günde önemli noktalarını gezebileceğiniz bir şehir. Hanoi çevresinde
yapabileceğiniz günübirlik turlar arasında Sapa’daki pirinç tarlaları ve Ha Long Bay’deki gemi turları var.
Bizim gittiğimiz tarihte pirinç tarlaları bataklık şeklinde olduğu için sadece Ha Long Bay turu yapacağız.
Akşam 16.00 gibi şehre vardığımız için ve ertesi sabah erkenden Ha Long Bay’e gideceğimiz için hemen
otele giriş yapıp kendimizi dışarı atıyoruz.
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Hanoi iki tekerlek üzerinde yaşayan, trafik lambalarının çok dikkate alınmadığı, motorsikletlerin her türlü geçiş
üstünlüğüne sahip olduğu, yaya geçitlerinin sadece beyaz çizgilerden ibaret olduğu, şehirdeki kişi sayısından
fazla motorsiklet olan bir şehir. Hatta turlardan birindeki rehberin anlattığına göre genç kızların, flört edecekleri
erkeği seçerkenki en önemli kriteri, erkeğin kullandığı motorun markası ve devir gücü; gerisini siz düşünün
artık.
Hava genel olarak çok sıcak ve nemli olduğu için, insanlar akşam ve gece saatlerini tercih ediyor; bu yüzden
şehirde 24 saat boyunca vızır vızır bir motorsiklet trafiği var. Bırakın 4-5 kişilik ailesini tek bir motorda hiçbir
güvenlik önlemi olmadan taşıyanları; motorunun üzerinde kümes hayvanlarını, evcil hayvanlarını taşıyandan,
7-8 damacana su veya inşaat malzemesi, ya da koca bir tarlanın hasadını bir balya şeklinde taşıyan köylüler
görmek mümkün.
Hanoi’de çok fazla gezecek bir yer yok. Old Quarter en popüler mekanların başında geliyor. Bunun yanında, Ho
Hoan Kiem gölünün kenarında bulunan, niye meşhur olduğunu bir türlü anlayamadığım, bizim çocukluğumuzda
yaptığımız kukla gösterilerine benzeyen “Puppet Theatre” var ki hiç tavsiye etmem.
Sokak restaurantlarında pişen ve hemen kaldırıma kurulan
plastik yemek masalarında tüketilen koca koca yengeç, karides
ve istiridyeler; en dar sokaklarda bile vızır vızır akan inanılmaz
bir motorsiklet trafiği ve tuktuklar; dükkanlarda satılan çok ucuz
ama neredeyse kusursuz taklit ürünler, daha fiyatı sorar sormaz
“How much you pay?” diye pazarlığa dalan güler yüzlü ve
cana yakın tezgahtarları ile eğlenceli bir şehir Hanoi. Yemekler
arasında papaya salatası, kızarmış ördek, seafood noodle,
istiridyeler, spring roll ve yerel çorbalar ile Saigon ve Hanoi
biraları denemeye değer. Tabii ki sudan ucuz tropikal meyveleri
denemeden geçmeyin.
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Ha Long Bay...
Ertesi sabah, bu kadar şehir ve karmaşa görmek yeter deyip, günün ilk ışıkları ile bizi otelimizden alan
minibüs şöförümüzün; sabahın köründe yüzlerce motorsikletle dolu olan yollarda “En riskli nasıl sollama
yaparım” çalışmalarını izleyerek ve uçsuz bucaksız pirinç tarlalarının arasından geçerek, dört saatlik bir
yolculuğun sonunda Ha Long Körfezi’ne varıyoruz.
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Google’a Vietnam yazsanız ilk gelecek resimlerin %90’ını oluşturan Ha Long
Bay, Vietnam’ın turist trafiğinin en büyük sebeplerinden birisi. 1994 yılında
UNESCO Dünya Mirasları listesine alınan, Hanoi’nin doğusunda yer alan Ha
Long Körfezi’nin zümrüt sularından gökyüzüne doğru uzanan 2.000’den
fazla kireç taşından oluşan ağaçlarla kaplı kayalıklar, Vietnam’ın dünyada
en çok bilinen turistik yerini oluşturuyor. Bu körfezi keşfetmenin en güzel
yolu ise, cruise gemilerinde bir gece geçirerek körfezin size sunabileceği tüm
güzellikleri görmek. Körfezde tam pansiyon hizmet veren yüzlerce gemi var
ve aylar öncesinden rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.
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Öğlene doğru gemiye giriş yapıyorsunuz ve gemi körfezin içine doğru yol almaya başlıyor. Körfezin
içerisinde, su üzerinde yüzen dubalar üzerine kurulmuş köyler, yüzen okullar ve bu dubalara bağlı
rengarenk kayıkları izlerken; insanların doğayla mücadelesine ve yaşama arzularına hayran kalıyorsunuz.
Öğlen yemeğinde sizin yemek tercihlerinize göre size özel olarak hazırlanan diyet, vejeteryan, mantarsız,
etsiz, domuzsuz vs yemekler ve tropikal meyvelerden sonra sizi bir koya kano yapmaya götürüyorlar.
Kanodan dönüşte, akşam yemeği öncesinde ufak bir yemek kursu ile spring roll yapmayı öğreniyoruz ve
akşam yemeğinden sonra Ha Long Bay’e özel kalamar avına çıkıyoruz.
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Körfezin ortasında, onlarca cruise gemisi ile birlikte demir atıyoruz ve geceyi burada
geçiriyoruz. Geminin güvertesinde bulunan konforlu şezlonglardan gün batımına karşı
bir bira içmek ve sonrasında yıldızları seyretmek gerçekten tarif edilemez bir duygu.
Ertesi sabah saat 5.30’da güvertedeki Tai Chi dersinden sonra kahvaltıya oturuyoruz.
Biz kahvaltı ederken gemimiz Halong Körfezi’nin başka meşhur bir yerine; Dau Go ve
Thien Cung mağaralarının bulunduğu yere demir atıyor. Beyrut’taki Jeita mağaralarına
benzeyen, içine birkaç tane uçak sığabilecek kadar büyük, bir o kadar da muhteşem sarkıt
ve dikitlerin yer aldığı mağaraları gezebilmek için, geminin demir attığı limandan yaklaşık
150 basamaklı bir merdivenle mağaralara ulaşıyoruz ama bu mağaraları görmeye
gerçekten değer, sakın kaçırmayın. Mağaralardan dönüşte, bir önceki gece yakaladığımız
kalamarların da bulunduğu öğlen yemeğimiz ile birlikte gemi turumuz sona eriyor. Yine
4 saat süren heyecanlı bir yolculuktan sonra akşam üzeri Hanoi’ye varıyor, aynı akşam
Hanoi’den Ho Chi Minh City’e uçağımız olduğu için vakit kaybetmeden havalimanına
doğru yola çıkıyoruz.
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Ho Chi Minh City (Saigon)...
JetStar Havayolları’ndan aldığımız Ho Chi Minh City (HCMC) uçuşumuza saatler kala 3 saatlik bir rötar
anons edilince her zamanki isyanıma katlanamayan firma Vietnam Airlines’ın tarifeli uçağından hem de
yarım saat içinde kalkan bir bilet verince, HCMC’ye varışımız beklediğimizden de erken oluyor.
Ho Chi Minh City, Vietnam’ın en büyük şehri ticari merkezi. Vietnam’daki tüm endüstri, sanayi ve ticaret
neredeyse bu şehirde dönüyor. Daha önce ismi Saigon olan şehir 1975’e kadar Güney Vietnam’ın başkenti
iken, 1975’te Viet Kong’ların bu şehri ele geçirmesiyle son bulan savaştan sonra Kuzey Vietnam’ın lideri
Ho Chi Minh’in adını almış.
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Şehrin merkezi sayılabilecek ve meşhur Ben Thanh Market in yakınlarında bulunan Saigon Hotel’e yerleşir
yerleşmez, akşam üzeri şehri keşfetmek üzere yollara düşüyoruz. Otelin etrafındaki restauranlar, masaj
salonları, barlar ve Ben Thanh market gibi popüler mekanlar gece hayatının büyük bir kısmını oluşturuyor.
Bunların dışında gezilebilecek en önemli yerlerin başında Mekong River Delta, Chu Chi tünelleri, Cao Dai
Temple ve şehrin merkezinde bulunan Savaş müzesi geliyor.
Mekong River Delta...
Ertesi sabah erkenden tur otobüsümüz bizi alıyor ve Mekong Delta’ya doğru yola çıkıyoruz. Bu tür
günübirlik turlara ne kadar erken başlarsanız otele o kadar erken dönüyorsunuz ve akşam şehri keşfetmek
için daha fazla zaman kalıyor.
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Sabahın köründe otelin önünde rehberimiz beliriyor ve diğer otellerdeki
müşterileri de alıp ilk durağımıza gidiyoruz. Burada bisiklete binerek
tropik bahçelerin içerisinden geçmemiz gerekiyor ama sağlam bisiklet
kalmadığını görünce direk olarak minibüsümüzle tropik ağaçların
içerisinden geçerek nehir kenarındaki yemek molası vereceğimiz
köye giriyoruz. Gerçekten köyün her tarafı hindistan cevizi, papaya,
muz, durian, papaya, mango, rambutan ve hatta su hindistan cevizi
gibi meyve ağaçları ile dolu. Mola verdiğimiz köy evindeki spring roll,
noodle, pirinç lapası, kızarmış tavuk, papaya salatası ve biradan oluşan
öğlen yemeğimizi takiben yerel bota binerek Mekong Nehri üzerinde
ilerlemeye başlıyoruz.
Nehir kenarındaki bahçelerdeki meyvelerin çeşitliliği gözlerimizi
kamaştırıyor. Yol üzerinde bir iki noktada mola verip hindistan cevizi
şekeri ile yerel tropikal ağaçlardan elde edilen balın yapımını görüp
yerel pazarları ziyaret ederken, bir noktada kocaman bir piton yılanını
omzumuza alma fırsatını da yakalıyoruz. Daha sonraki durağımızda
bizi bekleyen 4 kişilik dar ve uzun kanolara geçiyor ve birkaç saat
önce uzaktan gördüğümüz meyve ağaçları ve sazlıklarla dolu dar
kanallardan kano üzerinde ilerlemeye başlıyoruz. Kanalın bitiminde
tekrar minibüslerimize binip şehir merkezindeki otelimize dönüyoruz.
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Cao Dai Temple...
Chu Chi tüneli için aldığımız turun sabahında, HCMC’nin kuzeyindeki Tay Ninh şehrinde bulunan ve
Kaodaizm dininin semboli olan Cao Dai tapınağına uğruyoruz. 1926 yılında, Vietnam sefaletten kırılırken,
bu bölgede bulunanlar “Budizm bize yardımcı olamıyor” diyerek kendi dinlerini kurmaya karar veriyorlar
ve Cao (yüksek) ve Dai (kürsü) kelimelerinin birleşiminden oluşan Cao Dai dinini kuruyorlar. Tapınak
1 km2 lik bir alana kurulmuş, açlıktan ölürken böylesine bir araziyi nasıl almışlar ve bu tapınağı nasıl
kurmuşlar anlayamadık ama günümüzde 6 milyon kişinin bu dine inandığını söylüyorlar. Hiç bir dine
inanmazken bu dine inananlar beyaz giyiyorlar ama tapınakta sarı, kırmızı ve mavi giyinenler de var.
Sarıların budizmi, mavilerin taoizmi ve kırmızıların ise konfiçyuzmi temsil ettiği, yani çift dine inandığı
söyleniyor. Bu yüzden Kaodaizmin birleştirici bir din olduğu söylense de, bu farklı renk giyinenler çift
anadal yapıyormuş gibi bir his uyanıyor içimizde. Dinin sembolü olarak yine üçgen içerisinde bir göz var
ki bu da akıllara illuminati ile alakası var mı sorusunu getiriyor. Tapınakta bir ayine denk geliyoruz ve hem
tapınağı gezme, hem de tüm bu renkli karakterleri ve ayini görme fırsatı yakalıyoruz.
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Chu Chi Tünelleri...
Öğleden sonra Vietnam Savaşı’nın en önemli simgelerinden biri olan ve Vietnam savaşının nasıl
kazanıldığını çok net bir şekilde anlatan Chu Chi tünellerinin olduğu bölgeye geliyoruz. Rehberimiz, Viet
Kong’ların Amerikalı askerler ve uçaklardan saklanmak için kurdukları ve 20 yıl süren savaş boyunca
kazmaya devam ettikleri, yirmi yıl boyunca yaklaşık 200 km tünel kazdıkları ve tüm bu tünellerin birbirine
bağlantılı olduğu, bazı tünellerin Amerikan karargahına kadar gittiği ve hatta yer altında 3 ayrı derinlikte
toplantı odası, depo, hastane, mutfak, karargah ve yatakhane vs gibi bölümlerin oluşturulduğunu anlatıyor.
Adamlar öyle bir çalışmışlar ki mutfaktan çıkan dumanları Amerikalı askerler görmesin diye mutfaktan
yeryüzüne çıkan delikleri pamuklarla doldurup dumanın süzülmesini ve yeryüzüne farklı noktalardan
dağılmasını sağlamışlar. Hatta köpeklerin is ve dumanı, yemek kokusunu algılamaması için tünellerin
çıkış noktalarına karabiber veya Amerikalı askerlerden ele geçirilen kanlı üniformaları koymuşlar. 10 metre
derinlikteki en alt kademedeki tüneller B52 bombardıman uçaklarının bombalarından etkilenmeyecek
kadar derine kazılmış ve en alttaki tünellerden nehire direk çıkış kapısı yapmışlar, yani acil durumda
nehire kaçış yolunu bile hazırlamışlar.
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Tünellerin yüksekliği yaklaşık 1m kadar ve Vietnamın kısa boylu insanları için yapılmış. 40 metrelik
kısım turistlere açılmış ama en baştaki dar kapaktan herkes giremiyor, 15-16 kişilik kafilede gönüllü
istenince ben direk atlayıp kapaktan içeri girme fırsatını yakalıyorum. Tünelin kapağı gerçekten dar ve içeri
girince bırakın çömelerek yürümeyi, nefes almak bile zor geliyor insana, ama adamlar 20 yıl boyunca bu
tünellerde yaşamış ve savaşmışlar. Tünellerin yanısıra, rehberimiz bölgedeki orman içerisindeki acımasız
bubi tuzaklarını, Viet Kong’ların savaş taktiklerini ve nasıl mücadele verdiklerini anlatıyor.
Kırk yıl düşünsem aklıma gelmeyecek acımasız bubi tuzakları öldürmek için değil yaralamak için
tasarlanmış ki, hem canlı asker ele geçirebilsinler, hem de eğer yaralı asker diğer bir Amerikan askeri
tarafından bulunursa iki askeri birden yakalama ihtimalleri artsın diye tasarlanmış. Ekibimizde yer alan
iki Amerikalı turistin birinin kardeşi bu savaşta ölmüş, diğeri ise bizzat bu savaşa katılmış ve 47 yıl sonra
ilk kez buraları ziyaret ediyor. Turun sonunda rehberimiz askere duygularını sorunca Amerikalı asker
konuşamıyor, sözleri boğazına düğümleniyor ve gözlerinden yaşlar süzülmeye başlıyor. Ağzından çıkan
tek cümle “insanlık kaybetti” oluyor. Biraz kendine geldikten sonra, savaşta öldürdüğü adam sayısını
hatırlamadığını, tüm bu katliamlara, soykırımlara, işkencelere şahit olduğunu, savaştan sonra yıllarca
uyuyamadığını, tedavi gördüğünü, birçok Amerikalı askerin intihar ettiğini, birçoğunun psikolojik sorunlar
yaşadığını, bazılarının silahlardan dolayı kanser olduğunu ve özürlü çocuklar doğurduğunu ağlayarak
anlatıyor. Savaşın etkilerini ve sonuçlarını bu şekilde dinlemek insanın yüreğini burkuyor.
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War Remnant Museum...
İşte tüm Vietnam seyahatimizin en dokunaklı ve en sarsıcı noktalarından biri daha. Vietnam’daki son
günümüzde, Ho Chi Minh şehrinde bulunan Savaş Kalıntıları Müzesi’ni geziyoruz. Müzede, savaş
sırasında meydana gelen olaylar, katliamlar, işkenceler ve savaşın tüm acımasız yüzü gözler önüne
seriliyor. Müzeyi gezdikçe insanın içi kararıyor ve Amerikalılara olan nefreti giderek artıyor. Amerikanın
kendi çıkarları için milyonlarca insanı nasıl acımasızca katlettiği, savaşta ele geçirilen silahlar, tanklar,
uçaklar, işkence aletleri, savaşta kullandıkları kimyasal silahların siviller üzerinde bıraktığı uzun süreli
etkilerin, savaşta yapılan işkencelerin, soykırımların ve işlenen savaş suçlarının fotoğrafları ve savaşla
ilgili çarpıcı istatistikler sergileniyor. Her ne kadar müzede sergilenenler yanlı bir tutumla ve propaganda
amacıyla sergileniyor, sadece Amerikalı askerlerin işkence ve katliamlarının fotoğrafları ve kanıtları
sunuluyor ve bütün Amerika’yı şeytan, Viet Kong askerlerini ise kahraman ve barış yanlısı gösterecek
şekilde dizayn edilmiş olsa da, fotoğrafların insan üzerinde bıraktığı etki gerçekten çok acı verici.
Savaş Kalıntıları Müzesi’nden sonra başkanlık sarayını da geziyoruz. Geniş bir bahçe üzerine kurulmuş,
gösterişten uzak ve içerisinde ilgi çekici hiçbirşey bulunmayan boş bir binadan ibaret olan sarayı da
gezdikten sonra otelimizde dönüp valizlerimizi alıyor ve bir sonraki durağımız olan Kamboçya’ya uçmak
üzere havalimanına doğru yola çıkıyoruz.
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İş Bitirme
Hızın, aceleciliğin, yetişme duygusunun ve telaşın egemen olduğu yoğun
bir yaşam sürdürüyoruz. Bu hız içinde olaylara lezzet katan ince ayrıntılar
göz ardı ediliyor. Zarafet, nezaket, estetik gibi duygular lüks sayılıyor. İlgi,
özenme, titizlik, dikkat zaman kaybı gibi görülüyor. Güzelliklerin gerçek
nedeni olan ayrıntılardan uzaklaşıp hızlı iş bitirmek başarı olarak kabul
ediliyor. Hızlı kazanç, hızlı şöhret, hızlı yaşam, hızlı karar... Yaşlı, genç her
kesimde etkin olmaya başladı.
Musiki tarihinde, bestesi yıllar alan şarkılar, senfoniler vardır. Şimdi kadehine viski koyarken başlayıp kadehi bitmeden şarkıyı bitiren besteciler var. Sonra bakıyorsunuz aynı beste kaset oluyor,
piyasaya çıkıyor ve 500 bin satıyor. Toplum kendi aceleciliğini ve ayrıntılardan uzak yaşamını o
bestede buluyor.
Eskiden yıllarca ustaların yanında dirsek çürütmeyen, ben müzisyenim diyemezdi. Şimdi 10–15 yıl
konservatuvarda okuyanlar gölgede kalıyor. Hiçbir altyapısı olmadan 5–10 şarkı ezberleyip sahneye
çıkan güzeller veya birilerinin “Yürü “ dediği gençler hızla şöhret oluyor. Eskinin ressamları renk,
ışık, estetik kaygısı içinde bir tablo üzerine günlerce, aylarca fırça sallarlardı. Şimdi üç fırça darbesi
ile tablolar yapılıyor.
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Annelerimiz kışın yiyeceklerini yazdan, yazın yiyeceklerini kıştan hazırlarlardı. Türk mutfağının
eşsiz lezzetleri yılların birikimi olan ayrıntılarda
yakalanırdı. Şimdi insanımıza en lezzetli gelen
yemekler “fast-food” acele yiyecekler. Üç dakikada hazırlansın, 4 dakikada yensin, iş bitsin.
Giyim insan kişiliğinin aynasıdır. İyi giyinmek,
dikkat, titizlik ve özen ister. İyi giyinmek hem insanın kendine hem de topluma olan saygısının
bir göstergesidir. Gündüz ayrı, gece ayrı, sporda
ayrı, evde ayrı, işte ayrı, baloda ayrı giyinilir. Giysiyi seçmek, gardırobu oluşturmak, yerine göre
giyinmek zaman, bilgi ve emek ister. Şimdi geniş
bir kesimde bunlar unutuldu. Genç, yaşlı, kadın,
erkek tek tip giyiniyor. Blue-jean giyime egemen.
Günlerce yıkamadan, ütülemeden her yerde her
koşulda blue-jean giyiyorlar. Farklı yerlerde farklı şeyler giyilmeli düşüncesinde olanlar ise bir
bakıyorsunuz resmi toplantılarda blue-jean üstüne ceket giymiş.
Sosyal yaşam ne kadar düzen, disiplin ve saygı
içinde olursa o denli sürdürülebilir ve mutluluk
dolu olur. Hiç aceleye getirmeden sosyal kuralları uygulamak gerekir. Şimdi her şey gibi sosyal yaşam da öyle hızlandı ki, görüşme, selamlaşma, toplantı, davet, buluşma... tümü onlara
ağırlık ve güzellik katan ayrıntılardan uzaklaştı.
Hoyratlık derecesine varan bir acelecilik içinde
yaşanmaya başladı.
Genç kızlarımız milyonlarca iğne oyası ile döküm
döküm örtüler örerlerdi. O örtülerdeki göz nuru
onlara ayrı bir değer katar, ayrı bir güzellik oluştururdu. Dünya’nın en büyük tekstil fabrikalarının ürettiği örtülerde bile aynı güzelliği bulmak
mümkün müdür?
Yaşamın sorunları, dünyanın işleri çok fazla,
bunlara yetişmek bir hız istiyor. Ama bu hız
alışkanlığını şiire, tiyatroya, şarkıya, türküye,
senfoniye, yemeğe, içmeye, sosyal yaşama uygularsanız, yaşam ayrıntılardan ve güzelliklerinden kurtulup çoraklaşıyor. Oysaki mutluluk için
ayrıntılardaki güzellikleri kaybetmemeye ve doyasıya yaşamaya çok ihtiyacımız var.

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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Arka Kapak
Ön Kapak İçi - 33
76-77
15-39-43
Arka Kapak İçi
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İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Koç Üniversitesi Hastanesi

Capitol Vista Ankara

Vestel City Manisa

Bakü Olimpiyat Stadı - Azerbaycan

Quasar İstanbul

Hyatt Regency Taşkent

Argos in Cappadocia

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
• Bina Otomasyon, Yangın, Güvenlik, Geçiş Kontrol,
CCTV, Seslendirme ve diğer bina zayıf akım sistemleri
entegrasyonunda deneyimli sistem firması
• Dünya çapında tanınmış, sertifikalı ürünler
• Standartlara uygun tasarım ve uygulama
• 35 yıllık projelendirme ve uygulama deneyimi
• Geniş ve uzman kadro, güçlü satış sonrası bakım ve
servis desteği
Referanslarımızı isteyiniz.

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
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