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Değerli Sektör Paydaşlarımız, “Dostlarımız”,

Her ticari kuruluşun birincil hedefi kar etmektir. Bunu anlayışla karşılamak ile beraber unutmayınız ki hepimizin bir diğerine 
ve ülkemize borcu var. Bunu maddi olarak ödeyebileceğimiz gibi tecrübeniz ile de ödeyebiliriz. 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. Sonuç olarak, çalışanlarınıza değerli 
olduklarını hissettirin, sektörünüz ile ilgili olan sorunları dert edinin ve mutlaka çözümün bir parçası olun. Bu bağlamda sizi 
sektörümüzün gelişimi için beraber çalışmaya davet ediyoruz.

2019 yılının üçüncü sayısı olan 89. sayımızla yeniden birlikteyiz. 

Bu sayımızda 14-17 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen ve ETMD olarak birçok etkinlikte yer aldığımız WIN EURASIA 
fuarındaki çalışmalarımıza yer verdik. Bu fuarda bizi yalnız bırakmayan sektör temsilcilerimize ve verdikleri seminerlerle 
bizleri bilgilendiren; Sn. Prof Dr. İsmail KAŞIKÇI’ya, Siemens firmasından Sn. Ömer AVŞAR’a, ABB firmasından Sn. 
Mehmet KARAKAYA’ya, Prysmian Group’tan Sn. Can SAĞKOL’a ve Schneider Electirc firmasından Sn. Türker ÖZTÜRK’e 
teşekkürlerimizi sunarız.

Teknik makalelerimiz bölümünde; ElektrikPort’tan, ‘Periyodik Muayene Nedir? Neden Yaptırılmalıdır’ makalesini, Burak 
KESAYAK’ın kaleminden; ‘Güç Trafosu Kurulumunda 7 Kural’’ hakkındaki makalesini, Burak ALTIN’ın kaleminden; 
‘Jenaratör’ün Çalışmasında Neden Kompanzasyon İstenmez’’ hakkındaki makalesini ve yine son olarak Burak BAKACAK’ın 
kaleminden; “Doğru Kontaktör Seçimi Nasıl Yapılır” adlı makalesini siz değerli okurlarımızla paylaştık.

İMSAD’ın “Aylık Sektör Raporu - Mart 2019” çalışmasında, ilgiyle takip edeceğiniz “İnşaat Sektörü” ile ilgili birçok veriyi 
bulabilirsiniz. 

Söyleşi bölümünde ise Sektörümüzün duayenlerinden ve derneğimizin kurucularından olan Sn. Medih ERTAN ile 
yaptığımız keyifli röportaja yer verdik.

Firma yazılarımız bölümünde FİPRON’dan Yangın Söndürme Çözümleri ve Prysmian firmasından Sn. Zekeriya Şirin ve 
Sn. Can ALTINGÖZ’ün kaleminden “Enerji Kabloları Rumuzlandırmaları” makalesini bulabilirsiniz.

Sosyal yazı içeriklerimizde ise; Sayın İnan AYDINOĞLU’nun “İrade” hakkındaki yazısını ve Sayın Vahit Tuncer ÖZEKLİ’nin 
‘’Napoli’’ hakkındaki gezi yazısının 2. bölümünü bulabileceksiniz.

Gülümseyin: öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele, ruhunuzu da katın. Bizler bu duygu ile sektörümüze değer 
katmaya çalışıyoruz. Sizleri de her zamankinden daha fazla derneğimiz ve sektörümüz için beraberce çalışmaya davet 
ediyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek ümidiyle...

Dr. Engin AYÇİÇEK

Dr. Engin AYÇİÇEK
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ETMD,
WIN EURASIA
Fuarında
Büyük İlgi Gördü

Dünyanın en büyük fuar organizatör firmalarından 
Alman Devi Deutsche Messe’nin Türkiye’de düzen-
lediği fuarlarından, Avrasya bölgesinin lider sanayi 
fuarı WIN EURASIA 2019, imalat sanayiinin önde 
gelen firmalarını 14-17 Mart tarihlerinde İstanbul 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Sanayide Diji-
tal Dönüşüm teması altında bir araya getirdi.

WIN EURASIA, 20 ülkeden 1,400’e yakın katılımcıyı 
111 ülkeden 77.403 ziyaretçiyle buluşturdu. Yaban-
cı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği fuarda, 30’u 
aşkın ülkeden alım heyeti gerçekleştirildi, ihracatçı 
firmalar yeni işbirliği anlaşmalarına imza attı.
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“WIN EURASIA” Fuarı’nın Odak Noktası Sanayide Dijitalleşme Oldu!

Uluslararası firmaların robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformla-
rını de sergilediği fuar, 360 derece imalat sanayinin tüm bileşenlerini İstanbul’da buluşturdu.  Fuar ziyaretçileri 
otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri yakından dene-
yimleme fırsatı buldu.

Biz Neler Yaptık
14-17  Mart arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen WIN EURASIA fuarında ETMD olarak
7. Hall’de ziyaretçilerimizle buluştuk.
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ETMD,
WIN EURASIA
Fuarında
Büyük İlgi Gördü

4 gün boyunca 600+ ziyaretçimizi ağırladığımız standımızda, sektör temsilcilerine hem derneğimizi ve faaliyet-
lerini tanıtma fırsatımız olurken hem de yayınlarımızı ilk elden onlara ulaştırma şansına sahip olduk.

Fuar süresi boyunca standımızda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Türkiye’nin her bölgesinden gelen ziyaretçileri-
miz ile yakından ilgilendiler. Sektörel sorunları ve çözüm önerileri için fikir alışverişinde bulunup ortak hareket 
etmenin yöntemlerini görüştüler.
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ETMD Firma Sunumları Yoğun İlgi ile Gerçekleştirildi.
14 Mart Perşembe günü ETMD Firma Sunumları programında Siemens, ABB, Prysmian Group ve Schneider 
Electric firmalarının değerli yöneticileri katılımın yoğun olduğu programda sunumlarını gerçekleştirdi.

Siemens firmasından Sn Ömer AVŞAR, “Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri” konusunda katılımcılara sunum 
yaptı.
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ABB firmasından Sn Mehmet KARAKAYA, “Enerji Altyapısının Dijital Dönüşümü” konusunda katılımcılara su-
num yaptı.

Prysmian Group firmasından Sn Can SAĞKOL, “Yangına Dayanıklı Kablolar, Yapılan Testler ve CPR” konusun-
da katılımcılara sunum yaptı.

ETMD,
WIN EURASIA
Fuarında
Büyük İlgi Gördü
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Schneider Electric firmasından Sn Türker ÖZTÜRK, “EcoStruxure” konusunda katılımcılara sunum yaptı.

ETMD Seminer Programı Rekor Katılımcı ile Gerçekleştirildi
16 Mart Cumartesi günü ETMD Seminer Programı kapsamında Almanya Biberach Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Sn. Prof. Dr. İsmail KAŞIKÇI, “Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Kısa Devre Hesapları” konusunda katılımcılara 
sunumunu gerçekleştirdi.



16

ETMD,
WIN EURASIA
Fuarında
Büyük İlgi Gördü

Karadeniz Salonda yaklaşık 300 katılımcıya yapılan sunum sonrasında interaktif bir şekilde katılımcılar sorula-
rını Sn Kaşıkçı’ya ilettiler.

WIN EURASIA 2019’da sektör temsilcilerimiz ile bir araya gelmemize olanak veren Deutsche Messe yöneti-
cilerine ve bizi fuar boyunca yalnız bırakmayan değerli destekçilerimize, tüzel ve bireysel üyelerimize sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Bir sonraki WIN EURASIA Fuarı 12 - 15 Mart 2020’de görüşmek dileğiyle…



DOĞAYA AÇILAN
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0216 304 35 45
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Aylık Sektör
Raporu
MART 2019
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İnşaat Sektörü 2018 Yılı Son Çeyreğinde Sert Daralma Yaşadı

İnşaat sektöründe büyüme üçüncü çeyrekten itibaren tersine dönmüş ve 2018 yılı dördüncü 
çeyreğinde de inşaat sektörü yüzde 8,7 küçülmüştür. Böylece inşaat sektörü 2018 yılında yüzde 
1,9 daralmıştır. 2017 yılında inşaat sektörü yüzde 9,0 büyümüştü. Bu çerçevede geçen yıla göre 
inşaat sektöründe sert bir daralma ortaya çıkmıştır. 2018 yılının ikinci yarısında inşaat sektöründe 
talep tarafında hızlı küçülme yaşanırken, müteahhitlik sektöründe de mali sorunlar yaşanmaya 
başlanmıştır. Buna bağlı olarak inşaat sektörü 2018 yılında en çok daralan sektör olmuştur.

Şekil.1– İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

İnşaat Sektörü İle GSYİH Büyümesi 2018 Yılında Ayrıştı

İnşaat sektörü ile GSYİH büyümesi arasında 2018 yılında yeniden bir ayrışma ortaya çıkmıştır. İnşaat 
sektörü 2016 ve 2017 yılında GSYİH büyümesi üzerinde performans göstermiştir. 2018 yılında ise 
ekonomide yavaşlama ortaya çıkmış ve ekonomi yüzde 2,6 büyümüştür. İnşaat sektörü ise 2018 
yılında yüzde 1,9 küçülmüştür. İnşaat sektörü ile GSYİH büyümesi arasında ortaya çıkan bu ayrışma 
inşaat sektörünün kendi iç sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki sektörde oluşan 
arz-talep dengesizliğidir. İkincisi müteahhitlik firmalarının mali yapılarında yaşanan bozulmadır. 
Üçüncüsü ise sektörde yaşanan kalabalıklaşma yani oyuncu sayısındaki aşırı artıştır. İnşaat sektörü 
iyileşme için bu üç sorununu çözmelidir.

Tablo.1 İnşaat Sektörü ve GSYİH Büyüme Yüzde

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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İnşaat Sektörü Güven Endeksinde Artış Sürüyor

İnşaat sektörü güven endeksi 2018 yılının ikinci yarısında önemli ölçüde gerilemiş ve Aralık ayında 
46,1 puan ile yılı kritik bir seviyeden kapatmıştı. Yeni yılın ilk üç ayında ise inşaat sektörü güven 
endeksi 13,2 puan artış göstermiş ve 59,3 puana yükselmiştir. İnşaat sektörü güven endeksi Mart 
ayında da 4,7 puan artış göstermiştir. İnşaat sektöründe güven giderek toparlanmaktadır. Sektördeki 
sorunların çözümü ile güvendeki iyileşme sürecektir.

Şekil.2– İnşaat Sektörü Güven Endeksi (2010=100)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi Mart Ayında 12,7 Puan Artış Gösterdi

İnşaat işleri mevcut seviyesi 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar sert bir düşüş göstermişti. Mevcut 
inşaat işleri seviyesi Şubat ayından sonra Mart ayında da önemli bir yükselme göstermiştir. Bu 
yükselişte mevsimsellik de olumlu katkı sağlamıştır. Mevcut inşaat işleri seviyesi 2019 yılı Mart 
ayında 12,7 puan birden artış göstermiştir. Mevcut inşaat işlerindeki artışın bundan sonraki aylarda 
da sürmesi alınan yeni inşaat işlerindeki artışa bağlı olacaktır.

Şekil.3 – Son Üç Ay İnşaat Faaliyetleri Endeksi (2010=100)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Aylık Sektör Raporu MART 2019
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Aylık Sektör Raporu MART 2019

Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi Mart Ayında 0,8 Puan Arttı

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2018 yılını 2010 yılından bu yana en düşük seviyesinde 
kapatmıştı. Yeni yılın ilk ayında 7,1 puan artan alınan yeni iş siparişleri, Şubat ayında ise 5,6 puan 
gerileme göstermiş ve alınan yeni iş siparişlerinde dalgalanma devam etmişti. Mart ayında ise yeni 
alınan inşaat işleri bir önceki aya göre bu kez 0,8 puan artış göstermiştir. İnşaat sektöründe ve 
piyasalarında yaşanan talep ve finansman sorunları nedeniyle yeni inşaat siparişlerindeki dalgalanma 
halen devam etmektedir.

Şekil.4– Yeni Alınan İnşaat İşleri Endeksi 2010=100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Konut Satışları 2019 Yılı Şubat Ayında Yüzde 18,2 Geriledi

Konut satışları Şubat ayında yüzde 18,2 gerileyerek 78.450 adet olarak gerçekleşmiştir. Konut satışları 
2018 yılını gerileme ile kapatmıştı. Satışlarda gerileme 2019 yılında sertleşerek devam etmektedir. 
Yılın ilk iki ayındaki gerileme yüzde 21,5 olarak gerçekleşmiştir. Konut satışlarına yönelik teşviklerin 
devam etmesine rağmen konut satışlarında önemli bir gerileme yaşanmaktadır. Özellikle konut kredi 
faizlerindeki yüksek seviyeler konut talebinde ve satışlarında gerilemeye yol açmaya devam etmiştir. 
Yerel seçimler öncesi yaşanan belirsizliklerin de talebi olumsuz etkilediği görülmektedir.

Tablo.2 Aylık Konut Satışları

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Yeni Konut Satışları Şubat Ayında Yüzde 25,3 Geriledi

Türkiye genelinde ilk el konut satışları 2019 yılı Şubat ayında yüzde 25,3 düşerek 32.648 adet olarak 
gerçekleşmiştir. İkinci el konut satışları ise yine 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 12,3 düşerek 45.802 adete inmiştir. Yılın ikinci ayında da hem birinci hem de ikinci el 
konut satışlarında yüksek gerilemeler devam etmiştir.

Tablo.3– Konut Satışlarının Dağılımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

İpotekli Konut Satışları 2019 Yılı Şubat Ayında Yüzde 68,2 Düştü

Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile yapılan satışlar veya bir başka deyimle 
ipotekli satışlar önemli rol oynamaktadır. 2019 yılı Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 gerilemiştir. Konut kredi faizlerinin aylık ortalama yüzde 2,0’lere 
yakın olması ile birlikte kredili-ipotekli konut alım talebinde kuvvetli daralma sürmektedir. İpotekli 
konut satışlarında düşüşün 2019 genelinde süreceği öngörülmektedir. Bununla birlikte 2018 yılının 
Temmuz ayından itibaren başlayan ipotekli konut satışlarındaki adetsel gerileme 2019 yılı Şubat 
ayında durağanlaşmıştır. İpotekli satışlarda Şubat-Mart ayları dibin görüldüğü aylar olabilecektir.

Şekil.5 İpotekli Konut Satışları Adet

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Aylık Sektör Raporu MART 2019
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Konut Kredilerinde 16 Yıl Sonra Daralma Yaşandı

Türkiye’de 2002 yılında 1,4 milyar TL olan konut kredileri izleyen yıllarda sürekli ve istikrarlı bir 
büyüme göstermiş ve 16 yıl boyunca genişleyerek 2017 yıl sonunda 191,4 milyar TL büyüklüğüne 
ulaşmıştı. Konut kredilerinde büyüme 2018 yılının ilk yarısında da devam etmiş ve haziran ayı 
sonunda konut kredileri stoku 200,5 milyar TL’ye yükselmişti. Yılın ikinci yarısında ise konut 
kredilerinde keskin bir düşüş yaşanmış ve kredi stoku 2018 sonunda 188,0 milyar TL’ye inmiştir. 
Böylece konut kredileri stoku cari fiyatlarla 16 yıl aradan sonra ilk kez 2018 yılında gerilemiştir.

Şekil.6 Konut Kredileri Milyar TL

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

İnşaat Harcamalarının Dağılımında Konut Sektörü En Yüksek Payı Almaya Devam Ediyor

2018 yılında inşaat harcamaları 646 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaat harcamaları 2017 
yılına göre cari fiyatlarla yüzde 20,7 büyümüştür. Ancak fiyat artışlarından arındırıldığında inşaat 
harcamaları reel olarak gerilemiştir. İnşaat harcamaları içinde konut inşaatları harcamaları en yüksek 
payı almaya devam etmektedir. 2018 yılında konut inşaatlarına 442 milyar TL harcanmış ve konut 
inşaatlarının payı yüzde 68,4 olmuştur. Konut dışı bina harcamalarının payı ise artışını sürdürmekte 
olup 2018 yılında yüzde 24,8’e yükselmiştir. Alt yapı inşaat harcamaları payı ise yüzde 6,8 olmuştur.

Tablo.4 İnşaat Harcamalarının Dağılımı Milyar TL

Kaynak: Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri
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Müteahhitler Kesiminde Finansman Sıkıntıları Sürüyor

İnşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklık 2019 yılının ilk 3 ayında da sürmüştür. Öncelikle talepteki 
ve satışlardaki gerileme ile birlikte nakit akışlarında daralma yeni yılda da devam etmektedir. İkinci 
olarak mevcut banka kredi borçlarının geri ödenmesinde yüksek döviz kurları ve faizler nedeniyle 
sıkıntılar sürmektedir.

Tablo.5 İnşaat Sektöründe Faaliyetleri Kısıtlayan Faktörler (%)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ

İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi 2019 Ocak Ayında Yüzde 24,3 Küçüldü

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2018 yılını yüzde 2,0 küçülme ile kapatmıştı. İnşaat malzemeleri 
sanayi üretiminde küçülme 2019 yılında da devam etmektedir.

2019 yılının Ocak ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2018 yılının Ocak ayına göre 
yüzde 24,3 küçülmüştür. Böylece 2018 yılının ikinci yarısında başlayan üretimdeki sert küçülme 
2019 yılında da sürmektedir.

Üretimdeki gerilemede inşaat işlerindeki küçülme ve iç talepteki keskin daralma etkili olmaktadır. 
Mevsimsellik ve iç piyasa koşullarının bozulması ile iç talep halen daralmaktadır. İhracattaki miktar 
artışı ise üretim kaybını telafi edememektedir.

2019 yılının Ocak ayında 22 alt sektörden tamamında üretim geçen yılın aynı ayına göre gerilemiştir. 
Birçok önemli alt sektörde yüksek üretim kayıpları yaşanmıştır.

2019 yılı Ocak ayında en yüksek üretim düşüşü yüzde 53,9 ile hazır beton sektöründe olmuştur. 
Parke ve yer döşemeleri üretimi yüzde 50,7, merkezi ısıtma radyatörleri ve su kazanları üretimi 
yüzde 37,8 düşmüştür. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 30,1 gerilemiştir.

14 alt sektörde üretim gerilemesi yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Soğutma ve havalandırma 
donanımları yüzde 0,7 ile en sınırlı üretim düşüşü yaşanan alt sektör olmuştur.

Aylık Sektör Raporu MART 2019
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Tablo.6– Sanayi Üretimi Büyüme (Bir Önceki yılın aynı ayına ve dönemine göre -yüzde)

    Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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2019 Yılı Ocak Ayında İhracat Yüzde 0,6 Geriledi

İnşaat malzemeleri ihracatı yeni yılın ilk ayında gerilemiştir. 2018 yılının Aralık ayında yavaşlayan ve 
durağanlaşan ihracat artışı Ocak ayında küçülmeye dönmüştür. 2019 Ocak ayında ihracat geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 0,6 düşerek 1,61 milyar dolara inmiştir. 2019 Ocak ayındaki bu ihracat son on 
iki ayın en düşük aylık ihracatı olmuştur. İç pazardaki kuvvetli daralma karşısında inşaat malzemeleri 
sanayi 2019 yılında da ihracata ağırlık vermektedir. Ancak pazarlarda görülen yavaşlama ile birlikte 
ihracat da zorlaşmaya başlamıştır. Türk Lirası’ndaki dalgalanma da ihracatı olumsuz etkilemektedir.

Şekil.7 – İnşaat Malzemeleri İhracatı (Aylık – Milyon Dolar)

2019 Yılı Ocak Ayında İthalat Yüzde 31,4 Geriledi

İnşaat malzemeleri ithalatında geçen yılın ikinci yarısında başlayan sert daralma yeni yılda da 
sürmektedir. 2019 Ocak ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 gerilemiş ve 
539 milyon dolar olmuştur. İthalattaki sert düşüş aynı zamanda inşaat işlerindeki küçülmenin de 
yeni yılda sürdüğünü göstermektedir. Döviz kurlarında sağlanan göreceli istikrara rağmen ithalat 
talebinde kuvvetli gerileme sürmektedir.

Şekil.8 – İnşaat Malzemeleri İthalatı (Aylık – Milyon Dolar)

Aylık Sektör Raporu MART 2019
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Yıllık İhracat 2019 Ocak Ayında Değişmedi

İnşaat malzemeleri ihracatı 2018 yılında yüzde 17,0 artarak 21,57 milyar dolara ulaşmıştı. İhracatta 
yıl genelinde yüksek bir artış gerçekleşmişti. 2019 yılının Ocak ayında ise ihracat artışı durağanlaşmış 
ve dolar cinsinden yüzde 0,6 gerilemiştir. Böylece yeni yılın ilk ayında yıllık ihracat hemen hemen aynı 
kalmış ve 21,56 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Özellikle AB pazarındaki yavaşlama ihracatta 
hissedilmeye başlanmıştır.

Şekil.9 – İnşaat Malzemeleri İhracatı (Yıllık – Milyon Dolar)

İnşaat Malzemeleri Yıllık İthalatı 8,0 Milyar Doların Altına Geriledi

İnşaat malzemeleri ithalatı 2018 yılında önemli ölçüde gerilemiş ve 8,1 milyar dolara kadar inmişti. 
2019 yılının ilk ayında da ithalattaki sert daralma sürmüştür. Böylece 2019 Ocak ayında yıllık ithalat 
uzun yıllar sonra 8,0 milyar dolar seviyesinin altına inmiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve inşaat 
işlerindeki küçülme ithalatta daralmanın sürmesine neden olmaktadır.

Şekil.10 – İnşaat Malzemeleri İthalatı (Yıllık – Milyon Dolar)
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Tablo.7 İnşaat Malzemeleri İhracatı

2018 -2019 milyon dolar

Çalışmada yer alan tüm dış ticaret verilerinin sayısal 
kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu’dur.

Gruplandırmalar için uluslararası sınıflandırmalar kullanılmış-
tır. İnşaat malzemesi toplam verileri Çalışma Ekibi tarafından 
hesaplanmaktadır.

Tablo.8 İnşaat Malzemeleri İthalatı

2018 -2019 milyon dolar

Aylık Sektör Raporu MART 2019
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AE ARMA-ELEKTROPANÇ A.Ş. nin kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgilendirir misiniz ?

Mühendislik tecrübeleri kurdukları firmalardan daha eskiye dayanan yöneticiler ile temeli atılan AE; 
geleceğe, geçmişinden aldığı güç ile ilerlemektedir.

Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda lider konumda bulunan AE ARMA-ELEKTROPANÇ A.Ş. Türk 
mühendislik ve müteahhitlik sektörünün güçlü ve öncü şirketlerinden 1986 yılında kurulan 
ARMA MÜHENDİSLİK ile 1991’de kurulan ELEKTROPANÇ ELEKTRİK ‘in 2001 yılında güçlerini ve 
kaynaklarını birleştirmesi ile kurulmuştur. Bu birleşme o yıllarda örnek teşkil eden bir olay olarak 
Türk sanayi tarihine geçmiş başarılı bir birlikteliktir. Ayrıca bu birleşmenin yarattığı sinerji bizi bu 
günlere taşımıştır.

40 yılı aşan mühendislik ve müteahhitlik tecrübesine sahip yönetim kadrosu ile AE ustaca tasarlanmış, 
en kaliteli ve en ekonomik maliyetli çözümleri kullanarak, hizmetlerini kusursuz şekilde sunmakta ve 
bu sayede Türkiye ve dünyada sürekli gelişen inşaat sektöründe lider bir rol üstlenmektedir.

AE Arma Elektropanç

Sayın Medih ERTAN ile Söyleşi
Değerli meslektaşlarım,

Bu sayfalarda bana da yer ayırdığınız için  çok onur duydum. Öncelikle bu satırlar için 
okumaya ayırdığınız kıymetli vaktinize  şimdiden teşekkür ederim.

Yaklaşık 50 geçmiş yılın başarı ve başarısızlıklarını paylaşmak benim için değer biçilmez 
kıymette. 

Buyurunuz, sorunuz.

Söyleşi: Mustafa Cemaloğlu



Başarılı elektrik ve mekanik mühendislik çözümleri, 5 şirketi ve 4 şubesi ile 8 ülkede faaliyet 
gösteren, uluslararası teknik müteahhitlik MEP (Mechanic- Electric – Plumbing) firması olan AE; 
konut projeleri, ticari yapılar, alışveriş merkezleri, eğitim yapıları, sağlık yapıları veri merkezleri 
ulaşım ve altyapı projeleri gibi her türlü nitelikli yapının teknik müteahhitlik hizmetlerini başarıyla 
gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir.

“Faaliyet gösterdiği coğrafyalar” dediniz, biraz daha bilgi verir misiniz lütfen?

Aslına bakarsanız düsturumuz “Hattı müdafaa yoktur Sathı müdafaa vardır.” Sözünün tüm dünya 
olarak kendimize tanımladığımız şekli ile hareket etmemiz, Ülkemize kazandıracağımız döviz, daha 
önemlisi her gün üstüne koyduğumuz geliştirdiğimiz bilgi, geçmişimize ve geleceğimize duyduğumuz 
güven, aşkla, akıllıca ve her noktasına ve virgülüne kadar yemin ettiğimiz mühendislik değerlerimiz, 
kıta ve ülke gözetmeksizin bizi bir dünya şirketi haline getirdi. Bütün bunlar biz çok istedik diye değil, 
hizmet verdiğimiz uluslararası yatırımcı ve yapım şirketlerinin talepleri ile oldu.

Sayacağım ülkelerde bitirmiş olduğumuz projeler ve halen aktif olarak devam eden projelerimiz var. 
Yanlış anlamazsanız Dünya Teknik müteahhitlik işleri listesinde önemle bahsedilen işleri yaptığımız 
Ülkeleri saymak istiyorum. Tabi ki başta sevgili Ülkemiz Türkiye, Rusya Federasyonunun pek çok 
ülkesinde şehrinde,  Dubai, Abu Dabi, Cezayir, Birleşik Krallık (İngiltere), diğer vatanımız Azerbaycan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan. Afrika kıtasında ve tarihteki en eski medeniyetlerinden 
biri  (Habeşistan) Etiyopya’yı unutmamak lazım.

Bakıldığında dünyanın yedi kıtasında, Avrupa, Asya, Afrika’da aktif olarak çalışmalarımız devam 
ediyor. Başta söylediğim düsturumuza göre aynı yoğunlukta çalışmamız gereken 4 kıtamız daha var.

Gurur verici, peki bütün bunları nasıl bir yönetim şekli ile yapıyorsunuz, hedefleriniz çok büyük. 
Bu hedefleri koymak dahi cesaret ister, bilgi-kültür ister, sermaye ister, hepsinden önemlisi insan 
kaynağı. Bu tarafı ile AE’yi bize anlatır mısınız.

AE büyük bir ailedir. Ayrıca bir patron şirketi de değildir. Yönetim ve görev dağılımında göreceğiniz 
her arkadaşımız bu ailenin sorumluluklarını yerine getiren bir parçasıdır. Bu arkadaşlarımız zaman 
zaman, günlerce, haftalarca aileleri ile dahi birlik te olamadıkları, dinlenemediklerini biliyor musunuz? 
Başta yakın arkadaşım, dostum, yoldaşım, Şirketimizin Başkanı Sayın Kemal Kızılhan’ın, Sevgili 
Hasan İnce’nin ve Sevgili Burak Kızılhan’ın baş döndürücü çalışkanlıkları şirketimizin her noktasında 
görev alan arkadaşlarımızı müthiş şekilde teşvik etmekte. Kabiliyetli arkadaşlarımız işlerinin başında, 
tüm birimlerle temas halinde. Zaten sistemimiz bundan başkasını kabul etmiyor. Kurmuş olduğumuz 
ve her gün daha da geliştirdiğimiz bu sisteme katkısı olan, kuruluşumuzdan bu yana birlikte çalışma 
onuruna sahip olduğumuz tüm arkadaşlarımıza müteşekkiriz, sağ olsunlar, var olsunlar. 

İş yapış ve yönetim şekillerimizin tanımlı olması, bunların denetleme, kontrol ve ilerleme raporlarının 
ilgililerince ciddi olarak irdelenmesi çalışan bu sistemimizin gereğidir. Ehliyet, yetkinlik ve kabiliyet 
esası ile çalışan bu sistemimiz, 46 farklı milletten toplam 500 mühendis, 620 beyaz, 6.700 mavi 
yakalı, Teknik müteahhitlik kavram tanımına uygun olarak yetişmiş bir kadro ile hareket etmektedir. 
Firmamızın uluslararası teknik gücü buradan gelmektedir. 

AE’nin mali gücü için sizleri detaylı rakamlarla yormak istemiyorum. Bu nedenle özet bilgileri 
aktarmayı uygun gördüm. Bütün bu değerler  2017 yılı rakamlarıdır ve uluslararası denetim kuruluşu 
tarafından onaylanmış değerlerdir. Daha yakın tarih değerleri konsolide çalışma tamamlandığında 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanacaktır. Buradan takip edebilirsiniz.

2017 yılında, 1.341.914.157’’ hasılat gerçekleştirdik. Brüt karımız 141.505.645’’, esas faaliyet 
karımız 99.028.543’’ ve net dönem karımız 45.169.820’’ oldu. 

Birleşik Arap Emirliklerinden 791.887.226’’, Birleşik krallıktan 65.832.197’’, Türkiye’mizden 
80.783.253’’, Cezayir’den 48.939.973’’ ve Rusya’dan 354.471.508’’ hasılat yaparak 2017 yılını 
kapattık. 
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Ehliyet, yetkinlik ve kabiliyet esaslı çalışan bir 
sistemimiz var diyorsunuz. Önemli isimlerden bir 
veya bir kaçı sistem dışında kalır ise bu çarklar 
yine de bu şekilde dönecek mi?

(… gülümseme) 1991 yılından beri tüm dünyada 
ve ülkemizde yaşanan onca güzel şeylerin yanında 
bizlerin hiçbir dahli olmayan geçirdiğimiz politik, 
sosyal, ticari ve sayabileceğimiz onlarca çok ciddi, 
iyi olmayan zarar veren gelişmeden gelişerek, bü-
yüyerek çıktık. Tabi ki sıkıntı çektik, sarsıldık ancak 
hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik, ayrıca böyle 
bir lüksümüzde yok.

Bu yaşananlar, sistemimizdeki eksik ve hataları gi-
dermemize, iyileştirmelerimize çok büyük katkısı 
oldu. Bu yöndeki değişimler değişmeyen bir kıyme-
timizdir.  

Şirket hafızası yok edilmediği sürece 8.000’ne ya-
kın tüm hizmet verenler yeni bir 8.000’le değişse 
dahi; Ehliyet, yetkinlik ve kabiliyet esaslarından vaz 
geçmez, sisteme bağlı kalırsanız hiçbir sorun yaşa-
mazsınız.

ENR (Engineering News Record Listesinde 2014 
yılında 245. Sıradan girdiğinizden bu yana geçen 
5 yılda 156. Sıraya yükselmenizin sırrı nedir? Bu 
vesile ile dış pazarlar hakkında değerlendirmeni-
zi ve tavsiyelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

İnşaat ve taahhüt sektörü bir yarış arenasıdır. Bu 
yarışın kuralları vardır. Bu kurallara yaklaşımınız 
ne kadar ciddi olursa başarı oranınız o kadar 
değerli olur. AE ailesi bu kurallara kurulduğu 
günden itibaren hep uymuş ve bunun sonucunda 
sektörümüze büyük başarılar getirmiştir.

Faaliyet gösterdiği ülkelerin Teknik,  ekonomik ve 
hukuksal yapılarını incelemiş, değerlendirmiş ve 

bunun  neticesinde uyum sağlayarak başarılarını 
hızlandırmıştır.

Sonuç ENR (Engineering News-Record) dergisinin 
değerlendirmesinde Dünyanın ve Türkiye’nin dev 
şirketleri arasında Teknik müteahhitliği temsilen 
başarılarını ilan etmiştir. Aynı zamanda AE, Orta Doğu 
inşaat sektörünün saygın ve prestijli yayınlarından 
MEP Middle East tarafından yayınlanan “ Orta 
Doğunun  En büyük 25 Müteahhitlik firması” 
listesinde de son beş yıldır üst üste yer almıştır.

AE ayrıca Türkiye’nin en prestijli ekonomi ve iş 
dünyası yayınlarından Capital ve Fortune’ın her yıl 
düzenli olarak hazırladığı Capital 500 Türkiye ve 
Fortune 500 Türkiye de yer alarak, Türkiye’nin en 
büyük ve en değerli şirketleri arasında yer aldığını 
bir kere daha tescillemiştir.

Ülkemizde sektörümüzün durumunu değerlendir-
menizi, özellikle sektörde geliştirilmesi gereken 
veya altının çizilmesini öngördüğünüz konuları 
önceliklerinize göre sizin bakışınızla alabilir mi-
yiz? Tek tip sözleşme için neler söyleyebilirsiniz.

Mühendislik ciddi ve kutsal bir meslektir. Bunun gibi 
ciddi olan mesleklerinde yaptığı gibi bir mühendis 
mesleğe yemin etmekle başlar. Bu yemin hayatının 
sonuna kadar mühendisin yaşam biçimidir. Bir 
bütün olarak cevaplamaya çalışayım;

1. Mühendis, Mühendislik

Elektronik ve Elektrik bilim dalı dünyada ve 
dolayısıyla ülkemizde akıl almaz bir hızla değişiyor 
ve gelişiyor. Buna ayak uyduracak EĞİTİM düzeninin 
öncelikle sağlanması gerekli olduğuna inanıyorum. 
Üniversitelerin eğitim kaliteleri en az müşterekte 
belli bir standarda bağlanmalı.

Söyleşi: Mustafa Cemaloğlu
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Mühendislik Eğitimi; eğitilmek ve eğitmenin so-
nunda kazanılacak, bir yaşam tarzı olacak Mü-
hendisçe yaklaşım açısından oldukça önemlidir. 
Ancak eğitileninde buna istekli olmaları lazım. 
İstek yoksa sadece diploma sahibi olabilirsiniz, 
Mühendis olamazsınız. Onlar eğitimlerinde vakit 
kaybetmesinler.

2. Proje, tasarım

Tesisat Mühendisliğinde en önemli öge Proje 
olduğunu biliyoruz. Tüm anlaşmazlıklar projenin 
istenileni ifade edememesinden ortaya çıkar. Bu 
nedenle proje tasarımın da yazılı kurallara ihtiyaç 
vardır. Mevcut kurallar gözden geçirilmelidir. 
Projeleri, işi projeci olanlar tarafından yapılması 
sağlanmalıdır. Bunun için tüm projeciler sınıf-
landırılarak lisans altına alınmalıdır. 

3. Malzeme

Gerek yerli malı ve gerekse ithal edilen malze-
me tartışmasız standartlarımıza uymalı, yedek 
ve tamamlayıcı yan malzeme ihtiyacına cevap 
verebilmelidir. Pazarlama yöntemleri denetlene-
bilmelidir.

4. Tesisat Mühendisliği Taahhütü

Yazılı kuralları olmalı, Tesisat yönetmeliği en 
kısa zamanda çıkartılmalı, var olanlar günün 
koşullarına uydurmalıdır. Tesisat Mühendisliği 
taahhüttü ciddi bir iştir. Firmaların bu işi yapa-
bilmek için mutlaka katagorize edilen lisanslara 
sahip olmasına inanıyorum.

5. Sözleşmeler

Tek tip veya kategorize edilmiş işlere ilgili tip-
lerde sözleşmelerin hazırlanıp uygulamalara 
konulması şart haline gelmiştir. MTMD nin bu 
konuda yapmış olduğu açıklamayı okumanızı 
çok isterim.

ETMD’nin kurucu üyesi olarak neden bu der-
neği kurma ihtiyacı hasıl oldu? ETMD’nin bun-
dan sonrası için nasıl bir yol haritası çizmek 
istersiniz ?

1976 yılında kurmuş olduğum ELEKTROPANÇ 
ELEKTRONİK adında, ana işi tesislerde seslen-
dirme sistemi imalatı olan bir şirketim vardı. Bu 
şirket tasarım ve üretiminde bulunduğu tüm ci-
hazları tesisat müteahhitlerinin hizmetine sunar-
dı. Bunun neticesinde tüm Türkiye’de bulunan 
müteahhitleri tanır ve onların yaşadığı sorunları 
yakından bilirdim. Müteahhitler arası diyaloğun 
eksiliğini bu süreçte çok yaşadım.

Bu diyaloğu tesis etmede bir çatı altında top-
lanmanın gerektiğine inanan arkadaşlarımla bu 
derneği kurduk ve yaşattık. ETMD nin başarısı 
bu ihtiyacın gereğidir. 

ETMD 10. Dönemini yaşıyor. Yeni yönetim ku-
rulunun ilan ettiği program heyecan verici ve 
dinamik

Bu heyecanı tekrar yaşatan bu arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum. 

Meslektaşlarıma tek ricam var bu heyecana siz-
de katılın!

Siz derneğimizin kurucu üyesisiniz. Ayrıca 
tesisat mühendisliği camiasında oldukça kı-
demlisiniz, yol gösterenimizsiniz. Okurlarımız 
ve genç meslektaşlarımız için bu açıdan ken-
dinizi bize anlatır mısınız?

1952 İstanbul doğumluyum. Tüm ilk ve orta eği-
tim dönemimi İstanbul’da geçirdim. ilk iş haya-
tına 1969 yılında ODIOFON şirketinde mühendis 
yardımcısı olarak başladım. Hem okudum hem 
çalıştım. 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Elektrik Fakültesini bitirdikten sonra mühen-
dislik hayatına Elektronik Mühendisi olarak katıl-
dım. Öğrencilik sürecinde üniversitenin vermiş 
olduğu başarı bursu sayesinde T.C. Başbakanlık 
Atom Enerjisi Komisyonu ÇNAEM (Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi)’de çalış-
ma fırsatı yakaladım.TR-2 Reaktör Tevsii Grubu 
ilk mühendislik çalışmamdır.

1976 yılında serbest meslek hayatına geçiş ya-
parak, sırasıyla 1976 yılında ELEKTROPANÇ 
ELEKTRONİK LTD.ŞTİ ‘ni, 1991 yılında ELEKT-
ROPANÇ ELEKTRİK LTD.ŞTİ ve 2001 yılında AE 
ARMA-ELEKTROPANÇ A.Ş.‘nin kurucu Ortağı 
olarak görev aldım. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyesi 
ve Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin 
(ETMD) kurucu üyelerinden biriyim.  ETMD’nin 
ikinci dönem başkanlık görevini de üstlendim. 
Günümüzde AE’nin Yönetim Kurulu üyeliği gö-
revini sürdürmekteyim. Evli ve Elektronik Y. 
Mühendisi olan bir kızım ve mühendis olmasını 
umut ettiğim 7 aylık bir torunum var.

Okumayı, araştırmayı, müzik dinlemeyi, sanatı, 
insanları ve doğayı çok severim.

Son cümle olarak yol haritası istediniz, takdir 
şüphesiz sizlerin, ben kendi yol haritamı sizlerle 
paylaşabilirim; İnandım, güvendim, sorguladım, 
doğru yerlerde doğru insanlarla çalıştım, basit 
ve hep olumlu düşündüm. Mücadeleyi hiç bırak-
madım. Çalışmalarımda kendimi düşündüğüm 
kadar, kendi dışımdaki her şeyi birlikte düşün-
düm, ancak onlarla bir bütün olabileceğimi anla-
dım. Mühendisim, ettiğim yemini asla unutma-
dım, sadık kaldım. 



34

AE Arma Elektropanç

Sayın Medih ERTAN ile Söyleşi
Söyleşi: Mustafa Cemaloğlu

Biz yürürken,
(1984) 375 Lira (0,000375’’) = 1 USD 

(1983) 1.T.Özal Hükümeti …… (2019) 15 Hükümet

(1986) Çernobil Faciası 

(1989) Berlin duvarı yıkıldı.

(1990) İnternet Genel Kullanıma açıldı.

(1991) Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkanlığı 
görevinden istifa etti. SSCB resmen dağıldı.

(2001) Dünya Ticaret Merkezi Saldırısı

(2001) Wikipedia yayın hayatına başladı.

(2001) Milli Güvenlik Kurulu’nun Çankaya Köşkü’nde yapılan şubat ayı toplantısında, 
Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı 
tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti.

(2001) Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi 
kuruldu

(2002) Türkiye, Dünya Kupası’nda 3. Oldu

(2002) Londra’da 51’incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması’nda 
Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.

(2003) ABD’nin Irak operasyonu Bağdat’ın bombalanmasıyla başladı. 
Irakta Saddam Hüseyin devri bitti.

(2004) Facebook kuruldu

(2004) 17. Nato zirvesi İstanbul’da başladı.

(2005) Yeni Türk Lirası kullanımına başlandı.

(2005) Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.

(2005) Beşiktaş, Kalecisiz olarak Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 yendi.

(2006) Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk’a verildi.

(2006) Papa XVI Benedictus Türkiye’ye geldi.

(2007) Fransa’da hızlı tren, 574,8 km/h hıza erişerek dünya rekoru kırdı.

(2008) Amerikanın 44. başkanı Barack Obama.Obama ülkenin ilk siyah başkanı oldu.

(2009) Usain Bolt 100 metreyi 09:58 saniyede koşarak dünya rekoru kırdı.

(2010) Irak Savaşı ABD başkanı Barack Obama’nın konuşmasıyla resmen bitti.

(2011) Libya lideri Muammer Kaddafi öldürüldü.

(2012) Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na 2. kez devlet başkanı seçildi.

(2013) Mısır’da darbe. Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi yönetime el koydu.

(2014) 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sn.Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı seçildi.

(2014) Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanı Süleyman Seba vefat etti.

(2015) 2015’te, NASA astronotları ilk kez uzayda yetiştirilen bir yiyecek yedi.”Marul”

(2015) Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk oldu.

(2016) FETÖ, 15 Temmuz günü Türkiye’ye en karanlık gecesinde darbe 
girişiminde bulundu.

(2016) Rusya Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Schiaparelli uzay aracı Mars’a indi.

(2017) Rıza Kayaalp, grekoromen Dünya şampiyonasında üçüncü kez 
Dünya Şampiyonu oldu.

(2017) Yasemin Adar, Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

(2018) 21. yüzyılın en uzun “Kanlı Ay” tutulması, 27 Temmuz 2018’de yaşandı.

(2018) Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’ operasyonu başlattı.

Arma Mühendislik
Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu

Elektropanç Elektrik
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kuruldu

Arma Mühendislik ve Elektropanç Elektrik güçlerini birleştirdi.
AE Arma-Elektropanç kuruldu.

Rusya’da OOO AE Arma-Elektropanc Electromechanic şirketi
hayata geçirildi.

KKTC şubesi hayata geçirildi.

Dubai’de Arma Elektropanc Electromechanical Co. L.L.C.
iştiraki hayata geçirildi

Abu Dabi şubesi hayata geçirildi.

Azerbaycan şubesi hayata geçirildi. Avrupa’nın en yüksek 4. ve 9.
binalarını kapsayan Capital City projesi teslim edildi.

Hariri ailesiyle %50 ortaklıkla Lübnan’da AE Arma Elektropanc Electromechanical 
Contacting Lebanon S.A.R.L. iştiraki hayata geçirildi. Ekim 2012’de AE’nin %80 
hissesi Imtech N.V. tarafından satın alındı.

Londra merkezli AE Arma-Electropanc Building Services
Limited Şirketi Birleşik Krallık’ta hayata geçirildi. Avrupa’nın en yüksek
2. binası olan Mercury City projesi teslim edildi.

Sektörünün ilk ve tek bono tahvil ihracını gerçekleştiren AE Arma-Electropanç, 
kendi öz kaynakları ile 10 milyon TL’lik bono itfa işlemini gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük AVM’lerinden biri olacak olan Dubai Hills Mall’ın
teknik müteahhitlik işleri üstlenildi.

İkinci kez öz kaynakları ile 10 milyon TL’lik bono itfa işlemini gerçekleştirildi.

1986 1991

2001

2003

2005

2006

2009

2010

2012

2015

2016

2017

%80’i Imtech N.V.’ye satılan hisselerin %31’i AE tarafından geri alındı.

%49’luk hissesine sahip Imtech N.V.’de bulunan tüm hisseler
AE tarafından geri alındı.

2014

2015
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Dünyada ve Türkiye’de önemli yayın organları 
tarafından açıklanan listelerde yer alarak başarısını 
kanıtlayan AE Arma-Elektropanç, bu başarısını 
arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.

Inşaat sektörünün en prestijli uluslararası dergisi 
Engineering News Record (ENR) tarafından 
yayımlanan “Dünyanın En Büyük Uluslararası 250 
Müteahhitlik Firması” 2017 listesinde Türkiye’den 
46 müteahhitlik firması yer alırken; son dört yıldır üst 
üste listede yer alan AE, geçen seneye göre 89 sıra 
yükselerek 156. sırada yer aldı.

Orta Doğu inşaat sektörünün saygın ve prestijli 

yayınlarından MEP Middle East tarafından 
yayımlanan “Orta Doğu’nun En Büyük 25 Teknik 
Müteahhitlik Firması” listesinde üst üste dördüncü 
kez yer alan AE, listede ilk 5 firma arasında yer 
almaktadır.

AE ayrıca Türkiye’nin en prestijli ekonomi ve iş 
dünyası yayınlarından Capital ve Fortune’ın her 
yıl düzenli olarak hazırladığı Capital 500 Türkiye 
ve Fortune 500 Türkiye 2017 listelerinin her 
ikisinde de yer alarak, Türkiye’nin en büyük ve en 
değerli şirketleri arasında yer aldığını bir kez daha 
tescillemiş oldu.

BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

Sektörünün Türkiye’deki lideri, faaliyet gösterdiği coğrafyaların ise en önemli 
oyunculardan biri olan AE Arma-Elektropanç, başarısını yer aldığı önemli listeler ve 
ödüller ile tescillemiştir.
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AE Arma Elektropanç

Sayın Medih ERTAN ile Söyleşi
Söyleşi: Mustafa Cemaloğlu

OPERASYON HARİTASI

Devam Eden Projeler

Türkiye

Rusya Federasyonu

Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai ve Abu Dabi)

Cezayir

Birleşik Krallık

Türkiye

Rusya Federasyonu

Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai ve Abu Dabi)

Cezayir

Azerbaycan

KKTC

Gürcistan

Etiyopya

Tamamlanan Projeler



ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Bayar Cad, Gülbahar Sok, Ege Yıldız Sitesi
B Blok No. 15 D. 23 Kat 7 Kozyatağı - İstanbul
0216 464 70 80

ETMD SEMİNERLERİ
Katılımlarınızı Bekliyoruz

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

info@etmd.org.tr                                         www.etmd.org.tr
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FIPRON
Yangın
Söndürme 
Çözümleri

Günümüzde yangın önleme yeteneğine sahip 
çeşitli kompozit materyaller Fipron teknolojisi 
ile oluşturulmuştur. Bu tür materyallerin 
yapısı, içinde ateşe dirençli etkin madde olan 
mikro kapsülleri kapsar. Aktivasyon sıcaklığına 
ulaşıldığında kapsül kabuğu patlar ve içindeki 
gazı boşaltır. Bu gaz açık ateş ve yanan yüzey ile 
temas ettiğinde tutukluk yapar ve oksijenin yerini 
alır. Yanma yerini çabucak soğutur ve böylece 
alevlenmeyi hızlı ve etkili bir şekilde önler. 

4000 dm3’e kadar olan pano ve benzeri 
hacimlerde kullanılırlar. Yangın söndürme 
maddesini depolayan on binlerce mikro kapsül 
vardır ve bu mikro kapsüller 120 derece sıcaklığa 
ulaşıldığında ortamdaki oksijeni süpürür, ısıyı 
absorbe eder ve yangın söndürmeyi garanti 
altına alır.

Mikrokapsüller 

Mikrokapsülasyon pek çok endüstride yaygın 
olarak kullanılan bir tekniktir. Fipron teknolojisi 
ise, yangın söndürme alanında uygulanan 
mikrokapsülleme tekniğinin ilk örneğidir. Fipron 
bazlı ürünlerin tümünün içerisinde yangın 
söndürme maddesini depolayan ve planlanan 
sıcaklığa ulaştıklarında yangını durdurmayı 
garanti eden on binlerce mikro kapsül 
bulunmaktadır.

Mikro kapsüllerin polimerik kabuğu, yangın 
geciktirici bileşiği 5 yıl boyunca çalışır durumda 
tutar ve kesin olarak aktivasyon sıcaklığına 
ulaşmasını önler. Yangın meydana geldiğinde 
etken gazı serbest bırakır ve her bir mikro kapsül 
tek başına “mikro yangın söndürücüler “ haline 
gelir.

Yangın söndürme sistemleri, yangınları 
kontrol etmenin ve söndürmenin en etkili 
yollarından biridir. Kimse yangın çıkma 
olasılığını düşünmek istemez. Ama bu 
kabus gerçekleştiğinde en iyi şey uygun 
ekipmanın yakında ve kullanıma hazır 
olmasıdır. Şimdi elektrik buatlarınızın 
içerisine kadar yangına karşı koruma ya-
pabilen söndürme teknolojileri çıktı. 

Fipron Teknolojisi ile üretilen çeşitli 
şekil ve ebattaki ürünler, bekleme mo-
dunda yıllarca kalabilir ve alevi otomatik 
olarak, büyümesine izin vermeden, mey-
dana geldiği anda söndürür.



39

Kompozit Materyaller 

Fipron teknolojisi, çok etkili, çok amaçlı 
tek başına yangın söndürücü bileşik ve 
materyallerin oluşturulmasını sağlar. Yangın 
söndürme amaçlı boyalar, tozlar, köpükler, 
yapışkan elastik plakalar ve bantlar, katı 
ve plastik çok tabakalı kompozitler, Fipron 
teknolojisi kullanılarak dünya çapında 
birçok sektörde uygulanmaktadır.

Fipron teknolojisi ile üretilen bir ürün 
veya kompozit materyal, yangın önleme 
yönteminde benzersiz olan teknolojik bir 
gelişmeyi temsil eder.

FIPRON Cord
3 adet modeli vardır. 
• FPN C -1 model Kordon tipi yangın söndü-
rücünün 1 metresi 50 dm3’lük hacmi koruyabi-
lir. 
• FPN C -2 model Kordon tipi yangın söndü-
rücünün 1 metresi 150 dm3’lük hacmi koruya-
bilir. 
• FPN C -3 model Kordon tipi yangın söndü-
rücünün 1 metresi 300 dm3’lük hacmi koruya-
bilir.
60 desimetreküp ve üzerinde Sticker modelle-
rine göre daha ekonomik olarak kullanılabilir-
ler. Üzerindeki fitili nedeni ile 120 derece alevi 
gördüğü anda tamamen kendini imha ederek 
yangını söndürür. Alçak gerilim elektrikli ci-
hazlar, kapalı sistem kablo kanalları, 60-4000 
dm3’lük elektrik panolarında kullanılırlar.

FIPRON Sticker 

Elektrik prizleri buatları, güç dağıtım, 
kontrol ve kumanda panoları, 60 
desimetreküpe kadar kapalı alana sahip 
elektrikli cihazlar, bilgisayar sistemleri 
vb. alanlarda kullanılır. P, 15,25,45 ve 
60 modelleri vardır. Aşağıda ölçülerini ve 
etki alanlarını görebilirsiniz.

• FPN P (30x30mm)
  (0,2 dm3’e kadar)
• FPN 15 (45x85mm)
  (0,4-15 dm3 arasında)
• FPN 25 (65x110mm)
  (15-25 dm3 arasında)
• FPN 45 (90x130mm)
  (25-45 dm3 arasında)
• FPN 60 (90x190mm)
  (45-60 dm3 arasında)

FIPRON Paint 
Herhangi bir yüzeye boya gibi uygulanır.
Uygulandığı yüzeye yangın söndürme ye-
teneği kazandırır.

Ürünlerin Avantajları 
• Montajı Kolaydır. Stickeri sadece yapış-
kanlarından yüzeylere yapıştırmanız yeterli 
iken cord’u klipslemeniz yeterlidir.
• Küçük ve kapalı alanlar için ideal yangın 
önleyicilerdir.
• Aktivasyon için uyarı sinyali gerektirmez.
• Bakım gerektirmez
• Elektrik bağlantısına ihtiyaç duymaz.
• Görüntü kirliliği oluşturmaz.
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Günümüzde enerji dağıtım-iletim, telekomünikasyon, inşaat, madencilik, petrol, gaz ve bunun gibi 
birçok farklı sektörde çok çeşitli kablo türleri kullanılmaktadır.

Özellikle yoğun şehirleşme yaşanan yerlerde, aynı bina içinde dahi yüzlerce farklı kablo tipi 
bulunmaktadır.

Kabloların birbirinden kolayca ayırt edilmesi, kablo rumuzlandırma standartları sayesinde mümkün 
hale gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, kablo rumuzlandırma standartları kablo sektörünün alfabesidir.

Rumuzlandırma standartlarının ortak amacı; pazar/müşteri/üretici arasında ortak dil oluşturarak, kablo 
yapılarının hızlıca anlamlandırılmasını sağlamaktır.

Kablo iletken yapısı, iletken üzerinde kullanılan izolasyon malzemesi (PVC,XLPE..), kablonun damar 
eğirme şekli, ekranlı/zırhlı olup olmadığı, dış kılıf malzemesi (PVC, PE..) gibi birçok önemli bilgi kablo 
rumuzları yardımıyla tarif edilebilmektedir.

Kablo yapısının yanında, kabloların isimlendirilmesi ülke standartlarına göre de farklılık 
gösterebilmektedir. Kısaca, farklı rumuzlar, aynı kabloyu tarif edebilmektedir. Kablo üreticileri için 
yolculuk rumuzlandırmayla başlar, üretim ile devam eder ve gerekli testlerle sonlanır.

Kablo sektöründe geniş bir kullanıma sahip enerji kabloları için genel kabul görmüş rumuzlandırma 
standartları Cenelec HD361, VDE, TS 621 ve CEI-Unel 35011 olarak sıralanabilir. Aşağıda enerji 
kabloları rumuzlandırma standartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi örnekleriyle verilmiştir.

Zekeriya Şirin, Can ALTINGÖZ

Prysmian

Enerji Kabloları 
Rumuzlandırmaları
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CENELEC HD361
Kod Anlam Kod Anlam
H  Harmonize edilmiş standartlarla N5 Nitril kauçuk
  kablonun uyumu
A  IEC standartlarına uygun N6 Florelastomer
Y  Yeraltı kablosu N7 PVC-nitril
  Voltaj (U0/U) P Kağıt yalıtımlı, emprenye edilmiş,
    çok damarlı kuşaklı tip
00 <100 / 100 V P2 P’de olduğu gibi, ancak özellikle   
    akmayan bileşikle emprenye edilmiş
01 ≥100 / 100 V; 300 / 300 V P3 P’de olduğu gibi, ancak alanlı tip
03 300 / 300 V P4 P2’de olduğu gibi, ancak radyal alanlı tip
05 300 / 500 V Q Poliüretan
07 450 / 750 V Q2 Polietilen tereftolat
1  0,6 / 1 kV Q3 Polistiren
3  1,7 / 3 kV Q4 Poliamid
6  3,6 / 6 kV Q5 Polimid
10 6 / 10 kV Q6 Polivinildenflorur
  Kılıf izolasyon malzemesi R Etilen propilen lastik ve 60°C çalışma  
    sıcaklığında eşdeğer sentetik elastomer
B  Etilen - Propilen kauçuk S Silikon kauçuk
B2 Etilen - propilen kauçuk, T Bir araya getirilen damarlar, üzerinde  
    sert dereceli tekstil örgü, emprenye
    edilmiş veya edilmemiş
B3 Bütil kauçuk T2 Tekstil örgü, alev geciktirici bileşikle
  (izobütilen - izopren kauçuk)  emprenye edilmiş
E  Polietilen T3 Tekstil tabaka (sargı veya şerit)
    emprenye edilmiş veya edilmemiş
E2 Polietilen, yüksek yoğunluklu T4 T3’de olduğu gibi, ancak alev geciktirici  
    bileşikle emprenye edilmiş
E4 Politetrafloroetilen T5 Korozyona karşı koruma
E5 Perflorlu etilen - propilen T6 Çok damarlı bir kablonun ayrı ayrı
    damarları üzerinde tekstil örgü
    emprenye edilmiş veya edilmemiş
E6 Etilen - tetrafloretilen V PVC
E7 Polipropilen V2 90°C’lik bir çalışma sıcaklığı için
    PVC bileşiği
G  Etilen - vinil - asetat V3 Düşük sıcaklıklarda serimi yapılan
    kablolar için PVC bileşiği
J  Cam elyaf örgü V4 Çapraz bağlı PVC
J2  Cam elyaf tabaka V5 Yağa karşı dayanıklı özel PVC bileşiği
M  Mineral X Çaprazlanmış polietilen (XLPE)
N  Polikloropren (veya eşdeğer malzeme) Z Yandığında düşük duman emisyonu   
    bulunan kablolarda kullanılmak için   
    uygun, düşük seviyeli korozif gaz
    emisyonuna sahip poliefin esaslı çapraz  
    bağlı bileşik.
N2 Polikloroprenin özel bileşiği Z1 Yandığında düşük duman emisyonu   
    bulunan kablolarda kullanılmak için 
N4 Klorosulfolu polietilen  uygun, düşük seviyeli korozif gaz
    emisyonuna sahip termoplastik bileşik
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CENELEC HD361
Kod Anlam Kod Anlam
A2 Aluminyum kılıf, ekstrüzyonla  Zırh
  çekilmiş veya kaynaklanmış, pürüzsüz
A3 Aluminyum kılıf, ekstrüzyonla Z2 Yuvarlak çelik tel zırh, galvanizlenmiş veya
  çekilmiş veya kaynaklanmış, oluklu  galvanizlenmemiş
A4 Herbir damar üzerinde aluminyum Z3 Yassı çelik tel zırh, galvanizlenmiş veya
  kılıf  galvanizlenmemiş
A5 Aluminyum şerit kılıf Z4 Çelik şerit zırh, galvanizlenmiş veya
    galvanizlenmemiş
C2 Bakır kılıf Z5 Çelik tel örgü, galvanizlenmiş veya
    galvanizlenmemiş
C3 Bakır kılıf, oluklu Z6 Gergi taşıyıcı çelik tel örgü
F  Çelik kılıf Z7 Özellikle biçimlendirilmiş çelik telden
    yapılmış zırh
F3 Çelik kılıf, oluklu Y2 Yuvarlak aluminyum tel zırh
K  Çinko kılıf Y3 Yassı aluminyum tel zırh
L  Genel amaçlı kurşun alaşımlı kılıf Y5 Özel veya farklı malzemelerden
    yapılmış zırh 
L2 Alaşımsız kurşun kılıf (saf kurşun) Y6 Çelik tellerden ve/veya çelik şeritlerden ve  
    bakır tellerden yapılmış zırh
L4 Her damar üzerinde genel amaçlı  Yapısal Bileşenler
  kurşun alaşımlı kılıf
L5 Her damar üzerinde alaşımsız kurşun D2 Kılıftan veya grup üzerindeki çelik tellerden
  kılıf  veya tekstilden meydana gelen gergi taşıyıcı  
    eleman
L6 Yukarıda belirtilenlerin dışında D3 Yuvarlak kablonun merkezine yerleştirilen
  bileşimi olan kurşun alaşımlı kılıf  veya yassı kablonun içinde dağıtılmış bir  
    veya daha fazla bileşenden (tekstil ve meta 
    lik) meydana gelen gergi taşıyıcı eleman
A  Eşmerkezli alüminyum iletken D4 İletkenli gergi taşıyıcı elemanın özelliğini  
    sağlayan kendinden destekli kablo
A6 Eşmerkezli alüminyum iletken, D5 Merkezi damarı (gergi taşıyıcısı olmayan)
  dalga şeklinde
C  Eşmerkezli bakır iletken D7 D3’te olduğu gibi gergi taşıyıcı elemanı,  
    ancak kablonun dış tarafına bağlanan
C6 Eşmerkezli bakır iletken, dalga D8 D7’de olduğu gibi, ancak “8” biçimini
  şeklinde  gösterecek şekilde eksene dik olarak, kablo  
    içinden geçen
C9 Alüminyum eşmerkezli bakır iletken  Şekil ve özel dizayn
A7 Alüminyum ekran  Dairesel kablolar
A8 Her damar üzerinde alüminyum ekran H Ayrılabilir yassı kablolar ve damarlar, kılıflı  
    veya kılıfsız
C4 Bir araya getirilen damarlar üzerinde H2 Ayrılamayan yassı kablolar ve kordonlar
  örgü olarak bakır ekran
C5 Her bir damar üzerinde örgü olarak H3 Ağ örgülü yassı kordon
  bakır ekran
C7 Şerit, bant veya tellerden yapılan H4 Yassı çok damarlı kablo, bir iletkeni
  bakır ekran  yalıtılmamış
C8 Her bir damar üzerinde C7’de olduğu H5 İki veya daha çok damarın son olarak,
  gibi bakır ekran  bir araya getirilmesi, birlikte bükülmüş
D* Bir araya getirilen damarların çevresinde H6 Üç veya daha fazla damarı olan yassı kablo,
  ince çelik şerit / şeritlerden oluşan ekran,  HD359 S2’ye göre
  bir araya getirilmiş grupta yalıtılmış bir
  iletkenle teması olan
   H7 Ekstrüzyonla çekilmiş çift tabaka yalıtımlı kablo
   H8 Uzatılabilir uç



43

CENELEC HD361
Kod Anlam Kod Anlam
  İletken Malzemesi -M Miliken iletken
  Bakır -R Bükülgen olmayan, yuvarlak iletken, çok telli
-A Alüminyum -U Bükülgen olmayan, yuvarlak iletken, tek telli
-Z  Özel malzemeden ve/veya özel şekilli iletken -W Bükülgen olmayan, daire dilimli iletken, tek telli
  İletken Biçimi -Y Gelin teli biçiminde iletken
-D HD 22.6.S2’ye göre kaynak kablolarında  Damar numarası ve iletken kesiti
  kullanılan bükülgen iletken
-E  HD 22.6.S2’ye göre ark kaynak Sayı İletkenlerin sayısı ve boyutları, damarların sayısı, n 
  kablolarından kullanılan yüksek derecede  
  bükülgen iletken
-F  Bükülgen bir kablo veya kordonun X Yeşil/sarı damarın olmadığı durum
  bükülgen iletkeni (IEC 228 Sınıf 5’e göre
  bükülgenlik)
-H Bükülgen bir kablo veya kordonun yüksek G Yeşil/sarı damarın olduğu durum
  derecede bükülgen iletkeni
  (IEC 228 Sınıf 6’ya göre bükülgenlik)
-K Sabit tesisatlar için bir kablonun iletkeni Sayı* mm² olarak iletkenin anma kesiti, s
  (başka belirtilmedikçe IEC 228 Sınıf 5’e
  göre bükülgenlik)
-H Bükülgen bir kablo veya kordonun yüksek Y Kesit alanının belirtilmediği durumda gelin
  deredece bükülgen iletkeni (IEC 228 Sınıf  teli biçimli bir iletken için
  6’ya göre bükülgenlik)
-K Sabit tesisatlar için bir kablonun iletkeni
  (başka belirtilmedikçe IEC 228 Sınıf 5’e
  göre bükülgenlik)

Enerji Kabloları 
Rumuzlandırmaları
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CENELEC HD361
Kod Anlam Kod Anlam
  Referans standartlar  Zırhlama
N  VDE Standardı B Çelik bant zırh
(N) VDE Standardı’na benzer F Galvanize çelik yassı tel zırh
  İletken G Tutucu galvanize çelik bant zırh
A  Alüminyum iletken R Galvanize yuvarlak çelik tel zırh
-  Bakır iletken  Kılıf Malzemesi
  İzolasyon Malzemesi K Kurşun kılıf
Y  PVC KL Alüminyum kılıf
2X XLPE Y PVC
  Konsantrik İletken(Ekran) 2Y PE
C  Konsantrik bakır  İletken Tipi
CW Konsantrik bakır, waveconal formasyon R Yuvarlak iletken
CE Her bir damar üzerinde eş merkezli S Sektör iletken
  iletken bakır
S  Bakır tel ekran E Solid iletken
SE Her bir damar üzerinde bakır tel/bant ekran M Eğrilmiş iletken
(F) Boylamasına su geçirmez ekran F Bükülgen iletken
(FL)2Y Boylamasına ve transversal Al/PE kılıf ile V Sıkıştırılmış iletken
  su geçirmezlik
(FB)2Y Boylamasına ve transversal Cu/PE kılıf ile SM Sektör şekilli eğrilmiş çok telli iletken
  su geçirmezlik
   RM Yuvarlak şekilli eğrilmiş çok telli iletken
   RE Yuvarlak tek (solid) tel iletken
   RMV Yuvarlak eğrilmiş sıkıştırılmış-çok telli iletken

Zekeriya Şirin, Can ALTINGÖZ
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TS 621*
Kod Anlam
A  Alüminyum iletken
V  PVC termoplastik izolasyon ya da kılıf
S  Ekran
SH Her damar üzerinde ayrı ekran
M  Konsantrik ekran
E  Polietilen
E3 Çapraz bağlı polietilen, XLPE
Ş  Galvanize yassı çelik tel zırh + tutucu çelik bant
O  Galvanize oval çelik tel zırh
G  Çelik tutucu bant (“Ş” ve “O” için)
s  Sektör şekilli
ş  Sıkıştırılmış iletken
ç  Eğrilmiş iletken
W Isı ve aşınmaya dayanıklı
Y  Yeraltı kablosu

*Bu rumuzlar, alçak ve orta gerilim kabloları için geçerli olmayıp, yalnızca ilgili standart esas alınarak 
kullanılmaktadır.

Enerji Kabloları 
Rumuzlandırmaları
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CENELEC HD361
Kod Anlam Kod Anlam
  İletken Yapısı R5M Florokarbon resin bileşik - tetraflorin etilen-
    perflorin metilvinileter kopolimer (MFA)
 A Alüminyum iletken R5P Florokarbon resin bileşik - tetraflorin etilen-
    perflorin propilvinileter kopolimer (PFA)
 F Eğrilmiş esnek yuvarlak iletken R7 R7 PVC bileşik 90°C’de, T13 tipi
 FF Eğrilmiş çok esnek iletken V Cam bant (gerektiğinde emprenye edilen)
 R Eğrilmiş rigid iletken T Bir ya da daha fazla cam/mika bant ya da
    cam örgü
 U Solid iletken  Ekran ve Konsantrik İletken
  İzolasyon Tip ve Kalitesi C Konsantrik bakır iletken
E  Termoplastik polietilen bileşik H Metalize kağıt, karbon kopya ya da alüminyum  
    bant
E4 Çapraz bağlı polietilen bileşik, 85°C’de H1 Bakır bant, yassı tel ya da tel ekran
G  Natural ve/veya sentetik lastik bileşik 60°C’de H2 Bakır örgü ekran
G4 Silikon lastik bileşik 180°C’de H3 Çift kat bakır örgü ekran
G7 Yüksek modüllü etilen propilen lastik H4 Boylamasına korüge çelik bant
  bileşik 90°C’de
G8 Etilen propilen lastik bileşik 85°C’de, H5 Boylamasına laminasyonlu alüminyum bant
  ayrıca koruyucu katmansız kablolar için
G9 Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman  Zırh (Metalik Kaplama)
  yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük
  elastomerik bileşik, ayrıca koruyucu
  katmansız kablolar için
G10 Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman A Düz alüminyum kılıf ya da metalik örgü zırh
  yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük
  elastomerik bileşik
G19 Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman F Çelik tel zırh
  yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük
  elastomerik bileşik
G20 Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman H5 Boylamasına laminasyonlu alüminyum bant zırh
  yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük
  yalıtkan bileşik
G21 Çapraz bağlı, düşük duman yoğunluklu, L Kurşun alaşım kılıf
  toksik ve korozif etkisi düşük yalıtkan
  bileşik, fotovoltaik kablolar için
M9 M9, 70°C’de, düşük duman yoğunluklu, N Çelik bant zırh
  toksik ve korozif etkisi düşük termoplastik
  bileşik
R  PVC bileşik 70°C’de, T11 ve T12 tipi P Kurşun kılıf
R2 PVC bileşik 70°C’de, R2 tipi Z Çelik yassı tel
R4 Poliamid resin bileşik  Kılıf (Metalik Olmayan Kaplama)
R5 Florokarbon resin bileşik E Termoplastik bileşik, Ez tipi
R5F Florokarbon resin bileşik - tetraflorin E4 Çapraz bağlı polietilen bileşik , E4M tipi
  etilen-esaflorin propilen kopolimer (FEP)

Zekeriya Şirin, Can ALTINGÖZ
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CENELEC HD361
Kod Anlam Kod Anlam
G  Naturel ve/veya sentetik lastik bileşik, Gy T Tekstil örgü (gerektiğinde emprenye edilen)
G6 Kloro-sulfurin polietilen bileşik, G6M tipi T2 T2 özel tekstil örgü (gerektiğinde emprenye  
    edilen)
K  Neopren ya da benzer bileşik, Ky, Kn, Kz tipi
    Kablo Şekli
R  PVC bileşik, Tm1, Tm2 type, Rz tipi O Öz haline getirilmiş damarlar (gerektiğinde kılıflı),  
    dolgulu ya da dolgusuz yuvarlak kablo oluşumu
R4 Poliamid resin bileşik D Damarlar “O” şeklinde, paralel ve birbirine yakın  
    (dış görünümü yassılaştırılmış)

M1 Termoplastik düşük duman yoğunluklu, X Damarlar “O” şeklinde, öz 3’lü damarlardan bir
  toksik ve korozif etkisi düşük bileşik  araya getirilmiş

M2 Elastomerik düşük duman yoğunluklu, W Damarlar paralel bir araya getirilmiş,
  toksik ve korozif etkisi düşük bileşik
M3 Elastomerik düşük duman yoğunluklu, W1 Damarlar paralel bir araya getirilmiş,
  toksik ve korozif etkisi düşük bileşik
M4 Elastomerik düşük duman yoğunluklu,  Destek Elemanı
  toksik ve korozif etkisi düşük bileşik
M21 Elastomerik düşük duman yoğunluklu, S Metalik ip, metalik olmayan kılıf içerisine
  toksik ve korozif etkisi düşük bileşik,  yerleştirilmiş
  fotovoltaik kablolar için
T1 Cam bant ile sarım Y Tekstil ya da metalik ip (damarlar arasında ya da  
    kabloya dışarıdan bağlı)

Enerji Kabloları 
Rumuzlandırmaları
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Periyodik Muayene 
Nedir ? Neden
Yaptırılmalıdır?

Periyodik Muayene Nedir? 

İş ekipmanının, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği” ve ilgili standartlar göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarda 
test, kontrol ve analiz işlemidir.

Periyodik Muayene Neden Yaptırılmalıdır?

İş ekipmanlarının sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirmesi ve tehlike arz 
etmemesi gerekmektedir. İmalatından sonra piyasaya arz edilen ekipmanların 
kurulum ve çalışma şartlarının ilgili standart ve üretici tavsiyelerine uygun 
olması gerekmektedir.

İş ekipmanlarının sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirmesi 
ve tehlike arz etmemesi gerekmektedir. İmalatından 
sonra piyasaya arz edilen ekipmanların kurulum ve 
çalışma şartlarının ilgili standart ve üretici tavsiyelerine 
uygun olması gerekmektedir. Kurulum yapıldıktan sonra 
periyodik muayene incelemesinin ardından kullanıma 
alınması gerekmektedir. Düzenli olarak bakımları ve 
günlük, haftalık ve iş başlangıçlarında kullanıcı tarafından 
kontrol edilmelidir. Periyodik muayeneler kaza riskini en 
az seviyelere indirmek için zaruri bir ihtiyaçtır.
Bu yazımızda Periyodik Muayene Nedir?
Neden Önemlidir?
Sıklığı hangi aralıklarda olmalıdır? konularını inceledik.





Kurulum yapıldıktan sonra periyodik muayene incelemesinin ardından kullanıma alınması 
gerekmektedir. Düzenli olarak bakımları ve günlük, haftalık ve iş başlangıçlarında kullanıcı tarafından 
kontrol edilmelidir. Periyodik muayeneler kaza riskini en az seviyelere indirmek için zaruri bir ihtiyaçtır. 
Kazaların işletme için maddi ve manevi yükü ile beraber hukuki açıdan zararları büyük olmaktadır. İş 
yeri çalışma ortamındaki risklerin bertaraf edilmesi işverene aittir. Kanun ve yönetmeliklerde açıkça 
ifade edilmektedir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Mal veya hizmetlerin niteliklerinin tespit edilmesi amacı ile test, analiz ve belgelendirme yapan 
kuruluştur.

Akreditasyon

Uygunluk değerlendirme kuruluşunun ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre 
faaliyet gösterdiğinin ilgili otorite tarafından onaylanmasıdır. Muayene Akreditasyon standardı TS EN 
ISO/IEC 17020’dir.

İş Ekipmanı

İş ekipmanı bir işi yerine getirir iken kullanılan araç ve gereçlerin tümüdür. İş ekipmanlarının 
kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği; “İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, 
alet, tesis ve tesisatı ifade eder” yönetmelikte periyodik kontrole tabi iş ekipmanları dört ana grupta 
toplanmıştır.

İş Ekipmanları yönetmelik kapsamında birkaç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; 

• Ek III Madde 2.1 Kaldırma Ekipmanları

• Ek III Madde 2.2 Basınçlı Kaplar

• Ek III Madde 2.3 Tesisatlar

• Ek III Madde 2.4 Tezgahlar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu 4. Maddesi;

İşveren’in çalışanların işle 
ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla, işyerinde alınan iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 
uyulup uyulmadığını izlemekle, 
denetlemekle ve uygunsuzlukların 
giderilmesini sağlamakla ve risk 
değerlendirmesi yapmakla veya 
yaptırmakla yükümlü olduğunu 
belirtir.

ElektrikPort Periyodik Muayene Nedir?
Neden Yaptırılmalıdır?
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Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş 
ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik 
şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı 
ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş 
ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa 
imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. 
Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş 
ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu 
işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım 
süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, 
yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına 
göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen 
periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte 
belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması 
gerekir.

Burada en çok dikkat edilmesi gerekli konu 
risk analizleri hazırlanırken kullanım sıklığı, 
çalışma koşulları, kullanıcıların bilinçli hareket 
etmeleri, bakım ve arıza kayıtlarının incelenmesi 
gerekmektedir. Yönetmelik, muayene aralıkları 
olarak en az yapılabilecek muayene sayılarını 
belirtilmiş. Daha sık muayenelerin yapılmamasının 
gerekçeleri iyi analiz edilmelidir. Sadece maliyet 
göz önüne alınması hatalı bir yaklaşım olacaktır.

Kaldırma ve İletme Aracı

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer 
değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen 
gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini 
yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren 
makinelere “Kaldırma ve İletme Aracı” denir.

Kaldırma Ekipmanları “kesikli taşıma işlemi” 
yapan araçlardır.

İletme Ekipmanları ise “sürekli taşıma işlemi” 
yapan araçlardır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik 
kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya 
metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler 
ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri 
tarafından yapılır. Söz konusu periyodik 
kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin 
kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece 
TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış 
mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya 
yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.”

Kaldırma ekipmanlarına örnek olarak; Vinç, 
Caraskal, Forklift, Transpalet, Platform, Kule 
Vinç, Mobil Vinç, Hubzuğ, Trifor, Sapan, Kanca 
Altı Bağlantı Aparatları, İnşaat Cephe Asansörleri, 

Yürüyen Merdiven ve Bantlar vb. verilebilir.

Kaldırma ekipmanı, yönetmeliğin belirlediği 
periyotları aşmayacak şekilde standartlarda ve 
üretici tavsiyesinde aksi belirtilmediği sürece 
iskeleler için en az 6 ayda bir diğer kaldırma 
ekipmanları için en az yılda bir muayeneleri 
yaptırılmalıdır. Bunun dışında ekipmanın 
kurulmasından sonra ilk kullanımdan önce, 
ağır bakım yapıldıktan sonra, uzun süre 
kullanım dışına alınmasından sonra kullanıma 
alınmadan önce, yer değiştirilmesinden sonra, 
kaza veya ramak kala olaylardan sonra yani 
ekipman üzerinden bir hasar olma şüphesinin 
hemen arkasından kullanım öncesi periyodik 
muayeneler tekrarlanmalıdır. Ekipmanın kullanım 
sıklığı, çalışma koşulları gibi sebeplerden dolayı 
risk analizi oluşturulması sürecinde muayene 
periyodu kısaltılarak üç ay veya altı ay gibi 
periyotlara çıkartılabilir.

Basınçlı Kaplar

Basınçlı kaplar genel olarak 0,5 bar ve üzerindeki 
basınçlar altında çalışan ekipmanlara basınçlı kap 
denilmektedir.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 
makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi 
bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine 
tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından 
yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde 
tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması 
durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 
9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, 
teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek 
teknikerler tarafından uygulanabilir.”

Basınçlı kaplara örnek olarak; Kara Tankerleri, 
Sanayi Gazı Depolama Tankı, Parlayıcı Patlayıcı 
Depolama Tankı, Otoklavlar, Genleşme Tankları, 
Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları, Hidroforlar, 
Kumaş Boyama Kazanları, Vidalı veya Pistonlu 
Kompresörler, Kızgın Yağ Kazanı, Hava Tankları, 
Kondens Tankı, Degazör, Pişirme Kazanları vb. 
verilebilir.
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Periyodik Muayene Nedir?
Neden Yaptırılmalıdır?

Basınçlı kaplar, yönetmeliğin belirlediği 
periyotları aşmayacak şekilde standartlarda ve 
üretici tavsiyesinde aksi belirtilmediği sürece 
taşınabilir gaz tüpleri 3 yılda bir, sıvılaştırılmış 
gaz tankları yer altı ve yer üstü 10 yılda bir, LPG 
tanklarının emniyet ventilleri 5 yılda bir diğer tüm 
basınçlı ekipmanlar en az yılda 1 kez muayeneleri 
yaptırılmalıdır. Bunun dışında ekipmanın 
kurulmasından sonra ilk kullanımdan önce, ağır 
bakım yapıldıktan sonra, uzun süre kullanım 
dışına alınmasından sonra kullanıma alınmadan 
önce, yer değiştirilmesinden sonra, kaza veya 
ramak kala olaylardan sonra yani ekipman 
üzerinden bir hasar olma şüphesinin hemen 
arkasından kullanım öncesi periyodik muayeneler 
tekrarlanmalıdır.

Tesisatlar

Yönetmelikte tesisat olarak yangın, elektrik ve 
havalandırma tesisatlarından bahsedilmektedir.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner 
tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri 
elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri 
elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü 
mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya 
yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru 
Tesisatı , Yangın Söndürme cihazı, Havalandırma 
ve Klima Tesisatı periyodik kontrolleri makine 
mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü 

mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya 
yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tezgahlar

Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, 
makine mühendisleri, makine eğitimi bölümü 
mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya 
yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tezgahlara örnek olarak; torna tezgahı, freze 
tezgahı, matkap, pres, daire ve şerit testere, cnc, 
kaynak tezgahı, ağaç işleme tezgahları, vargel, 
planya vb.

Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine 
ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya 
mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri 
ve/veya bunların teknikerleri, makine, mekatronik 
veya elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik 
öğretmenler tarafından birlikte yapılır.
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Güç Trafosu 
Kurulumunda 
7 Kural

Güç trafoları, 200 MVA üzeri uygulamalarda kullanılan trafo çeşididir. Güç trafolarının fiyatlarının 
yüksek olması ve ağırlıklarının çok fazla olması nedeniyle kurulumu ve yüklemesinde ayrıca dikkat 
etmek gerekmektedir. Bu yazımızda güç trafolarının kurulumu ve yüklenmesinde uyulması gereken 7 
kuralı sizler için inceledik.

Bir trafonun tasarım ve imalatı kadar kurulum ve montajının doğru bir şekilde yapılması enerji kalitesi 
için kritik önem teşkil etmektedir. Başarılı bir kurulum ve montaj için test ve çeşitli kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir. Kurulum ve montaj işlemleri üretici kılavuzunda veya standartlarında 
belirtilen talimatlara uygun şekilde, gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak yapılmalıdır.

1) Standart ve Özel Trafo Testleri

Her birim için yapılan standart trafo testleri ile trafonun aşağıdaki değerleri incelenmelidir.
> Oran; voltaj ilişkisi için
> Polarite; tek ve 3 faz için (bağlantıların doğru yapılması için gereklidir.)
> Faz ilişkisi; 3 faz için (faz sırası belirlenmelidir.)
> Uyarma akımı; temel tasarımın doğruluğu saptanır ve verimle ilgilidir.
> Boştaki çekirdek kaybı; çekirdek tasarımının doğruluğu saptanır ve verimle ilgilidir.
> Direnç; sargı sıcaklığının hesaplanabilmesi için
> Empedans; kesici ve/veya sigorta geçiş planlarının koordinesi için
> Yük kaybı; doğrudan trafo verimliliği ile ilgilidir.
> Yönetmelik; yük durumundaki gerilim düşüşünü belirler.
> Uygulamalı ve uyarılmış potansiyeller; dielektrik gücünü doğrulamak için standart testler yapılmalıdır.
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Ayrıca trafoların kullanım yerine bağlı olarak darbe (yıldırım ve anahtarlama dalgalanmaları için), ses 
(konut ve ofis yakınlarında kullanım için), korona (OG ve YG için), yalıtım direnci testleri yapılmalıdır.

2) Trafoyu Yerleştirme

Güç trafoları çok ağır bir trafo çeşididir. Ayrıca maliyetlerinin de çok yüksek olmasından dolayı 
yerleştirme işleminin başarılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kurulum planlamasında trafonun 
yeri seçildikten sonra personel ve ekipmanlar için tüm güvenlik önlemleri alınarak trafo, vinç/kamyonet 
yardımıyla belirlenen yere yerleştirilmelidir.

3) Alım Sonrasındaki Ön İnceleme

Trafonun sevkiyat sırasında hasar alıp almadığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar ya da kaba işlem 
tespit edilirse durumla ilgili üretici bilgilendirilmelidir. Kapakların ve panellerin kaldırılarak trafonun 
denetimi yapılmalı, iç denetimde parçaların durumuna bakılmalı, gevşek veya kırık bağlantı varsa 
belirlenmelidir.

4) Çalışma Bağlantılarını Yapma

Bağlantıların dikkatli bir şekilde trafo etiketine ve bağlantı şemasına uygun şekilde yapılması 
gerekmektedir. Mekanik stresin çok olduğu sistemlerde ekstra olarak gerekli bağlantı/kablo 
desteklemesi yapılmalıdır.

“Trafonun hizmete girdiği ilk 30 gün sonrasında bağlantılar kontrol edilmeli ve tekrar sıkılmalıdır.”

5) Ses Düzeyini Denetleme

Trafolarda hareketli bir parça bulunmamasına rağmen çalışmaları sırasında vızıldama şeklinde ses 
oluşur. Bu ses manyetik alandan kaynaklanmaktadır. Manyetik alanın oluşturduğu kuvvet etkisiyle ince 
ve uzun saçlar periyodik olarak hareket eder. Bu periyodik hareketler ses titreşimlerinin oluşmasına 
neden olur ve ‘vızıldama’ gibi bir ses duyulur. Trafolarda oluşan bu ses düzeyi kurulumda önemli 
bir etkendir. Trafonun konumunun seçiminin doğru yapılması algılanan ses düzeyinin azaltılmasında 
önemli rol oynamaktadır.

 6) Trafonun Topraklamasının Yapıldığından Emin Olun

Topraklama birçok elektrikli cihaz için en temel korumalardan biridir. Olası bir statik yük birikmesinde 
trafo sargılarını korumak için topraklamanın yapılmış olması gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde X0 
üzerinde yapılan topraklama görülmektedir.
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Güç Trafosu Kurulumunda 7 Kural

7) Trafoya Yük Verme

3 fazlı trafoya enerji vermeden önce bağlantı kontrolleri yapılmalıdır. Ardından yüksüz bir şekilde trafo 
enerjilendirilmelidir. Bu enerjilendirmede Faz-Toprak ve Faz-Faz gerilimleri çok benzer olmalıdır. Eğer 
benzer değilse üreticiyle iletişime geçilmelidir. Bu işlem istenilen şekilde tamamlandığında bir sonraki 
aşama yük bağlamak olacaktır. Tam yüke ulaşana kadar gerilim yükseltme işlemi kademeli bir şekilde 
yapılmalıdır. Ayrıca trafo kademe ayarı kontrol edilmelidir.
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Jeneratör’ün Çalışmasında
Neden Kompanzasyon
İstenmez?

Burak ALTIN

ElektrikPort

Dünyada en çok kullanılan enerji türü olan elektrik enerjisi jeneratörler 
ile üretilmektedir. Reaktif yüklerin olduğu bir sistemde kompanzasyon 
yapılarak reaktif etki önlenir. Peki ama neden jeneratör devredeyken 
kompanzasyon çalışması istenmez?

Kapasitif bir yük ile yüklenen bir jeneratörde, yük tarafındaki kapasitiflik miktarına göre jeneratörün 
çıkış geriliminde yükselme görülür. Bu durum ise yük tarafındaki elektrik alıcıları için istenmeyen bir 
durumdur.
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Şekil 1: Alçak Gerilim Projesi Kesiti

Jeneratör devreye girdiğinde neden kompanzasyon sistemlerinin çalışması istenmez?

Elektrik meslek elemanları, birçok alçak gerilim projesinde Şekil 1’de ki uyarı yazısını görmüştür. 

Uyarı: Jeneratör Devreye Girdiğinde Kompanzasyon Devre Dışı Kalacaktır

Ayrıca birçok tesiste, bu uyarı yazılarına göre imalat yapıldığı görülebilir. Peki, yüklerin bir jeneratörden 
beslendiği hallerde kompanzasyon sistemlerinin çalışması neden istenmez? Yük şebekeden 
beslendiğinde reaktif güç ihtiyacı kompanzasyon sistemince karşılanırken, yük jeneratörden 
beslendiğinde reaktif güç ihtiyacı nereden karşılanmaktadır? Bu soruların cevaplarını, senkron 
makinelerin çalışma prensibinde bulabilirsiniz.

Jeneratörlerde elektrik üretimini gerçekleştiren alternatörler aktif güç üretirken, bir anlamda reaktif güç 
de üretirler. Lakin bu iki güç üretim işlemi arasındaki farklılıklar şu şekilde özetlenebilir;

Alternatörler yük tarafındaki aktif güç ihtiyacını dizel motorun miline daha fazla mekanik güç yükleyerek 
karşılarken, yük tarafındaki reaktif güç ihtiyacını ise dizel motor tarafından aldığı ekstra bir mekanik 
güç yardımıyla değil, kendi içerisinde bulunan manyetik akı yardımıyla, uyartım akımını artırarak ve 
dolayısıyla içerideki manyetik akı miktarını artırarak karşılamaktadır.

Şekil 2: Jeneratörün Etiket Değerleri ve Güç Üçgeni 

Bir 1100 kVA dizel jeneratörün etiket değerleri Şekil 2’de ki gibidir. Bu jeneratörden etiket değerine 
göre, 880 kW aktif güç ve 660 kVAr reaktif güç çekilebilir. Yük tarafındaki reaktif güç ihtiyacımız bu 
değerden küçük ise bu reaktif güç ihtiyacı jeneratör tarafından karşılanabilir. Bundan dolayı da yükün 
reaktif enerji ihtiyacı için ekstra bir kompanzasyon sisteminin devrede kalmasına gerek yoktur.



60

Burak ALTIN

ElektrikPort

Jeneratör’ün Çalışmasında
Neden Kompanzasyon İstenmez?

Peki, kompanzasyonu devreye almamamızın 
ne gibi sakıncası olabilir? 

Şekil 3: Üç Fazlı Senkron Makinanın Generatör 
Olarak Yüklenmesi

Bu sorunun cevabı da senkron makinaların yük-
fazör diyagramında bulunabilir. Ka, Kr, Kc kesicileri 
kapanarak makinenin endüvisine sadece R ve C 
elemanlarının bağlı olması jeneratörün kapasitif 
yüklenmesine neden olur. Gerilimle akım arasında  
açısı kadar faz farkı varsa, akım gerilimden açısı 
kadar önce maksimum değerine erişir. Rotorun 
dönüş yönü Şekil 3’de gösterildiği saatin yönünde 
seçildiğine göre, akım maksimum değerdeyken 
gerilimin maksimum değerine ulaşması için 
senkron hızda kadarlık yay parçasının geçilmesi 
gerekir. Bu işlemin yapılması için bir süre kadar 
gecikme olur. Şekil 3’de gösterilen yerlerde akımın 
ve gerilimin maksimum değerine ulaştığı kabul 
edilirse endüvi akımının meydana getirdiği amper-
sarımdan oluşan manyetik akı bobin eksenine 
900’lik açı yapar ve yönü sağ el kuralı ile şekilde 
gösterildiği gibi bulunur Øa ve Øf vektörlerinin 
fazör diyagramına taşınmasıyla Ør bileşke alan 
vektörünün yönü saptanır. Ør’nin Øf’den genlik 
büyük olduğu gözlenir. Bunun nedeni, Øa endüvi 
akısının Øf kutup akısı üzerindeki izdüşümünün Øf 
ile aynı yönde olmasıdır.

Øa’nın izdüşümü Øad ile Ør‘nin aynı eksendeki 
izdüşümü ØD ile gösterilirse, bileşke akının d 
eksenindeki bileşeninin Øad kadar büyüdüğü 
ortaya çıkar. Buna karşılık q ekseninde tek bileşen 
Øaq’dür. Øaq akısı bileşke akının kutup ekseninden 
kaymasında, Øad ise kutup akısının büyümesine 
neden olur. Bu nedenle kapasitif yükle yüklenen 
yüklenen bir jeneratörde  boşta endüklenen 
gerilim, sargıda oluşan küçük gerilim düşümüne 
rağmen, çıkış gerilimi kuvvetli bir şekilde artar.

Şekil 4: Jeneratör Kapasitif Yük Diyagramı

Yani özet olarak yükümüz kapasitif bir yük ise, yük 
tarafındaki kapasitiflik miktarına göre jeneratör 
çıkış geriliminde yükselme görülür. Bu durum ise 
yük tarafındaki elektrik alıcıları için istenmeyen 
bir durumdur. Yük tarafındaki kompanzasyon 
sisteminin devrede kalmasının elektrik üreten 
taraf olan jeneratör için sakıncası ise; jeneratörün 
çıkış gerilimini düzenleyen bir sistem olan AVR 
(Automatic Voltage Regulator) cihazının kararsız 
çalışmasına sebep olması ve bu cihazının sık sık 
arızalanmasına neden olmasıdır.

Ancak jeneratör tarafından karşılanamayacak 
miktarda bir reaktif güce ihtiyaç duyuluyorsa, 
bu ihtiyacın bir bölümü de yeni nesil reaktif güç 
kontrol rölesi ile beraber bir kompanzasyon tesisi 
kullanılarak karşılanabilir.
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Elektrik devrelerinin en temel yapı taşlarından biri olan kontaktörler farklı anahtarlama teknikleriyle dev-
releri kesme imkanı sağlarlar. Piyasada genellikle mekanik kontaktörler bilinir ve kullanılır. Ancak tek-
nolojinin gelişmesine paralel olarak kontaktörlerde de yenilikler ortaya çıkmıştır. Elektronik kontaktörler 
ve Vakum kontaktörler bunlara örnek olarak verilebilir. Bu yazımızda bu üç kontaktör çeşidini sizler için 
değerlendirip çalışma şekillerinden ve avantajlarından bahsedeceğiz.

Endüstride hemen her alanda kullanılabilen kontaktörlerin genel amacı uzaktan kontrolle devreyi kesmek-
tir. Ancak zamanla geliştirilen bu elemanlar farklı kontrol yöntemleri ve farklı yapısal özellikleri ile daha 
özel alanlar için üretilmeye başlandı. Endüstride kullanım durumlarına bakarsak mekanik kontaktörlerin 
yerine elektronik kontaktörler ve vakum kontaktörler tercih edilmeye başlandığını görebiliriz. Bu nedenle 
kontaktörleri daha iyi tanımak ve doğru seçim yapabilmek için bu üç kontaktörü karşılaştırarak farklı 
özelliklerini görebiliriz.

Doğru Kontaktör
Seçimi Nasıl Yapılır?

Burak BAKACAK
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Yapısal Özellikleri Bakımından Kontaktörler

Mekanik kontaktörler yapısal olarak kontaklar, demir nüve ve bobin kullanılarak oluşturulmuştur. Demir 
nüve ince sacların birleştirilmesiyle, bobin ise bakır sargılarla elde edilmiştir. Bobinin enerjilenmesiyle 
demir nüve ile arasında manyetik bir etki oluşur ve bu etki kontaktörleri açar ya da kapatır. Böylece devre 
kontrol edilerek sistemde istenilen çalışma sağlanır. En basit kontrol yöntemlerinden biridir. Çok yaygın 
bir kullanım alanı vardır.

Elektronik kontaktörler ise yapısında mekanik olarak hareketli parça bulundurmayan ve tamamen elekt-
riksel olarak çalışan devre elemanlarıdır. Tristör kontrollü olarak çalışan bu devre kesiciler sadece sinüs 
eğrisinin zaman eksenini kestiği sıfır noktalarda devreye girer ya da çıkarlar. Böylelikle daha kaliteli bir 
devre elemanı özelliği gösterirler.

Vakum kontaktörlerin yapıları ise dayanıklılık ve güvenilirlik esasına göre oluşturulmuştur. Kontakların 
açma kapaması ile oluşan aşınma ve arızalara karşı bu kontaktörler kesme işlemini havasız bir ortamda 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca vakumlu ortamda kesme işleminin gerçekleşmesi olası bir patlama ya da 
yanmaya karşı da sistemimizi korumaktadır.

Çalışma Prensipleri Açısından Kontaktörler

Mekanik kontaktörlerde kontakları kontrol eden bir kontaktör bobini bulunur ve açma kapama işlemleri 
bu bobin ile sağlanır. Şebekeden beslenen bu bobinin devreye paralel bağlanır ve üzerinde oluşan enerji 
ile manyetik bir etki oluşturarak kontaklara etki eder. Bobine uygulanan gerilim ile bobinde bir mıknatıs 
özelliği oluşur ve bu etki kontakların hareketini sağlar. Açık olan kontaklar kapanır, kapalı kontaklar ise 
açılır. Böylece kontaktör açma kapama işlevi ile anahtarlama elemanı olarak çalışabilmektedir. Kontaktö-
rün uzaktan kontrolü de bobine uygulanan bu gerilim ile yapılabilmektedir.
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Elektronik kontaktörler, açma kapama işlemlerini 
mekaniksel hareketlerle gerçekleştirmez. Tama-
men elektrik bazlı çalışan kontaktörler tristör kont-
rollü olarak devrelerde anahtarlama yapmaktadır. 
Tristör, belli bir gerilim değerinin üzerinde elektrik 
akımını ileten veya bu değerin altına düşüldüğünde 
devreyi kesen bir güç elektroniği elemanıdır. Bu 
sayede tristör üzerindeki gerilim ayarlanarak tetik-
leme yapılabilir ve devre kontrolü sağlanabilir. Me-
kanik kontaktöre göre çok daha hızlı açma kapama 
yapabilir ve tamamen elektriksel sinyallerle kontrol 
kolaylığı kazanılabilir.

Vakum kontaktörler, kondansatör anahtarlama 
(kapasitör anahtarlama) tekniği kullanılarak devre-
lerde açma kapama yapar. Kapasitör anahtarlama 
tekniğinde kondansatörün dielektrik özelliği kulla-
nılır. Kapasitör anahtarlama ile kontakların açılıp 
kapanması işlemi vakumlu havasız bir ortamda 
gerçekleştirilmektedir.

Sağladıkları Avantaj Bakımından Kontaktörler
Elektronik ve Vakum kontaktörleri mekanik kontak-
törler ile karşılaştırırsak şu sonuçları elde edebiliriz:
Elektronik Kontaktörler
• Mekanik kontaktörlerdeki kontak aşınmaları so-
runu yoktur.
• Hareketsiz elemanlardan oluştuğu için titreşim ve 
ses olmaz.
• Yüksek hız tekrarlanan anahtarlama işlemleri için 
en ideal kontaktördür.
• Giriş ve çıkış arasında opto-izolasyon sağlanır.
• Herhangi bir kıvılcım oluşturma riski yoktur.
• Sinüs eğrisinin 0 noktasında açma kapama ya-
parak motorun ısınmasını ve kayıplarını asgariye 
indirir.

Vakum Kontaktörler
• Ark enerjisi ve ark süresi çok düşüktür.
• Çok uzun mekaniksel ve elektriksel ömürlere sa-
hiptirler.
• Bakım maliyetleri çok düşüktür.
• Atmosferik kirlenmeye karşı mühür özelliği var-
dır.
• Açma kapama işlemleri çok kolay bir şekilde ger-
çekleştirilir.
• Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda etkilenmez.
• Minimum kesinti ile çalışır.

Kontaktörlerin Kullanım Alanları
Elektronik Kontaktörler
• Endüstriyel motorların kumandalarında
• Vinç uygulamalarında
• Devir sayısının çok sık değiştiği motor uygulama-
larında
• Sık sık çalıştırılıp durdurulan motor ve fan uygu-
lamalarında
• Plastik ekstrüzyon ve kalıp makinelerinde
• Elektrikle ısıtılan fırınlarda ve paketleme makine-
lerinde
Vakum Kontaktörler
• Petrokimya tesisleri ve rafinerileri
• Yeraltı madencilik ekipmanları
• İndüksiyon ısıtmalı fırınlar
• Tehlikeli alanlarda basınca dayanıklı ekipmanlarda
• Tekstil fabrikaları
• Çelik Fabrikaları
• Atık su arıtma tesisleri
• Aydınlatma
• Maden işletmeleri
• Çimento tesisleri
• Asansör ve taşıma sistemleri
• Reaktif güç kompanzasyonu yapılan tesisler

Burak BAKACAK

ElektrikPort

Doğru Kontaktör
Seçimi Nasıl Yapılır?



www.etmd.org.tr

Birlikt zda
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Sevgili Dostlar, 

Napoli yazımızda geçen sayıda Pompei’ de kalmıştık, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Harabeleri gezmek öyle pek kolay olmuyor, yürümekten bir hayli yorulduk, bir taraftan da karnımız 
acıktı, bu nedenle harabelerin çıkışında en yakın kafeterya da bir şeyler atıştırdıktan ve biraz da 
dinlendikten sonra Sorrento’ ya gitmek için tren istasyonuna geldik. Biraz bekledikten sonra trene 
bindik, bu sefer tren kalabalık değildi.  Piazza Angelina Laura yakınında bulunan istasyona akşa-
ma doğru geldik. Merkeze doğru gitmek için yolumuzun üzerinde geniş bir park yeri ile asırlık bir 
ağacın önünden geçerek, Piazza Torquato Tasso’ ya geldik,   tam güneş batma vakti olduğu için bu 
meydandan baktığımızda güzel bir deniz manzarası ile karşılaştık.

Napoli - 2



Güzel sokakların ve caddelerin arasından geçerek sahile doğru yürüdük. Akşam vakti 
olmasına rağmen gördüğümüz gezi treni hala turistleri gezdiriyordu, sahile inmek için 
asansöre binmemiz gerekiyordu, günün yorgunluğu olsa gerek, kimse sahile inmek 
istemedi, ben de daha önce bir cruise gezisinde geldiğim için açıkçası itiraz etmedim.  
Villa Comunale Parkına geldik,  kafelerin ve de sahile inmek için kullanılan asansörün 
bulunduğu bu parkta güzel bir akşam manzarası seyrettikten sonra, tren saatine kadar 
yemek yiyeceğimiz bir lokanta aradık.

Yazı ve Fotoğraflar Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Biraz dolaştıktan sonra, girişinde yöresel işleme-
li tabakların sıralandığı bir İtalyan Pizzacı’ sına 
geldik. İçerisi oldukça doluydu, neyse ki yine de 
oturacağımız bir masa bulabildik, biraz zaman 
geçtikten sonra İtalyan ailelerin, çocuklarıyla gel-
diğini gördük. Anladığımız kadarı ile hatırı sayılır 
bir yere gelmiştik. Bir ailenin işlettiği bu yerde 
yediklerimiz gerçekten çok nefisti hele bir trima-
su yapmışlardı ki, böylesini şimdiye kadar hiç 
tatmadım diyebilirim. Çıkışta dikkat ettiğimde, 
senelerden beri,  Michelin Rehberinde yer aldı-
ğını kapıda 2007’ den bu seneye kadar her sene 
için verilmiş logolar gördüm. Nedir bu rehber 
diyecek olursanız, lokantaların kalite bakımından 
incelenerek bir ile üç arası yıldız verilmesi imiş, 
doğrusu kalite bakımından biz de oldukça mem-
nun kaldık.

Sorrento, yazın gelebileceğiniz ve birkaç gün ka-
lınabilecek, şirin bir yer, daracık sokakları, sahili, 
kafeleri, sokaklarında sanatçıları, güzel restoran-
ları ve etrafında limon bahçelerinin bulunduğu 
bu kasabada güzel vakit geçireceğinize eminim. 
Ayrıca, yakınında bulunan Amalfi kıyıları, Capri 
ve Posiento’ ya gitmek için de ideal bir yer. 

Akşam yemeğimizi de tamamladıktan sonra yavaş yavaş tren istasyonuna yürümeye başladık. Aşağı 
yukarı bizim yürüyüşümüzle on beş dakikada istasyona geldik. Circumvesuviana trenine zamanında 
binerek rahat bir yolculukla Napoli’ye geridöndük. Yorucu ama keyifli geçen bir günü daha böylece 
sonlandırmış olduk.

29 Ekim, Pazar günü, bugün niyetimiz Napoli sahil tarafını dolaşmak, belki fırsatını bulursak Capri 
adasına da gitmekti, öncelikle limanda, yolcu ve araba taşıyan roro gemilerinin gittiği tarafa doğru 
yöneldik. Bilet gişesine vardığımız da gidiş ve dönüş saatlerinin bize uymadığını gördük, limandan 
daha küçük teknelerin kalktığı iskeleye doğru, kale tarafına doğru yürümeye başladık. Buradan gi-
şelerden hızlı feribotların kalktığı iskeleye gelerek, gişeden Capri kalkış ve gidiş saatlerini öğrendik. 
Günlerden Pazar ve de zamanın öğleni bulması, Capri’ye aslında daha erken gidilmesi gerektiği 
hususunda fikir birliği ederek Capri‘ye gitmekten vazgeçtik. Capri’ye gidiş fiyatları da bir kişi gidiş 
dönüş yaklaşık 90€ olduğunu belirtmek isterim, hala düşünüyorum acaba biz yanlış feribot gişesine 
mi gittik, çünkü daha önceden incelediğimde, bir kişi için gidiş dönüş 40€ civarındaydı. 
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Her neyse, Napoli’ de daha görmediğimiz yerler var diyerek sahilde yürümeye başladık, Molosiglio 
Gardens denilen hemen aşağı tarafta ağaçlıklı güzel bir parka geldik, bitişiğinde ufak bir panayır gibi 
eğlence yeri vardı. Sahilden devam etmek istemeyerek, Kale tarafına geri döndük, buradan hop-
on hop-offf otobüslerin kalktığı Largo Castello/ Piazza Municipale’ de kalenin önünde ki meydana 
geldik, birçok ressamın kaleyi tam karşıdan gören bir yerden, kaleyi resimlemek üzere çalışmalar 
yaptığına şahit olduk. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Buradan Piazza Trieste e Trento mey-
danında oyalandıktan sonra Vittoria 
Emmanuele içinde kafede biraz din-
lendik. Daha sonra Castello Sant Elmo 
kalesine gitmek üzere,  Corso Vittoria 
Emmanuele’ den Finüküler’ e binerek, 
Piazza Fugo’ ya geldik. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Buradan duvarlarında resimler, yokuşlarında yürüyen merdivenleri olan yollardan geçerek, Castello 
Sant Elmo tarihi kaleye 10 dakika içinde vardık. Kale girişi için 6 € vererek içeri girdik. Üst surlara 
çıkıldığında, şehri 360€ görebileceğiniz bir yürüme yolu üzerinden tüm Napoli’yi seyredebiliyorsu-
nuz. Vezüv yanardağını görebildiğimiz gibi limanı ve de eski şehri baştanbaşa ikiye bölen Scannapoli 
Caddesini de gördük.. Kale girişinin karşısında bulunan kafeterya’ da oturursanız, kaleden olduğu 
gibi olmasa bile şehri keyifle oturduğunuz yerden, bir şeyler içerek de seyredebilirsiniz. Benden 
söylemesi…  
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 



77

Napoli - 2



78

Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Evet, tarihi kale gezimizi tamamladıktan sonra tekrar Fuga Finiküler istasyonuna gelerek, Vantivelli’ 
den Dante’ye metro ile gittik. Metro duvarlarında gördüğümüz profilden yapılmış ayakkabı rafları 
ilgimizi çekti, üzerinde de birçok ayakkabı vardı, niye böyle bir şey yapıldığını anlayamadık, ama 
görüntü güzeldi. 



Dante meydanında da kemer altından geçerek eski şehrin sokaklarını arşınlamaya başladık. Duvar-
larda ilginç grafitiler ve mükemmel resimler hayli ilgimizi çekti. Napoli karnavalının ünlü maskesi 
Pulcinella’ nın büstünün d Acquisto önünden geçerek, vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan bu sokak-
larda akşamı ettik. Napoli sokakları hakikaten çok keyifli,  bir şeyler yemek, içmek hiç sorun değil, 
adım başı her şeyi bulabiliyorsunuz.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Toledo caddesinden dönerken Piazza Salvo
D ’Acquisto yakınında kurulan açık Pazar sadece çikolata çeşitleri üzerineydi. Kızılderili şefin büstü 
bunların içinde en ilginç olanıydı, herkes fotoğrafını çekiyordu, çok tadına bakmak istedik ama onu 
satmak için yapmadıklarını söylediler. Aramızda ama bizimde tüm büstü almak gibi bir niyetimiz 
yoktu. Çikolata fiyatlarının, yurdumuzla kıyaslandığında hiç de ucuz olmadığını gördük, işin bir de 
tat kısmı vardı ki Türkiye’mizde de çok kaliteli çikolatalar olduğunu biliyoruz.  Her neyse bu günü-
müzü de bitirdik sayılır. Dönüş hazırlığına başlamak üzere otelimize geri döndük.

Bu arada aklıma gelmiş iken döviz değiştirmek istediğinizde Medine yolu üzerinde, kaleye gelmeden 
sol tarafta gazete bayinin arkasında döviz ofisi var, belki lazım olabilir, hatırlatayım dedim.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Uçağımızın kalkma saati 18.00 gibi olunca şehri dolaşmak ve neler alabileceğimiz hususunda ka-
rar vermek adına hayli zamanımız vardı. Bayanlar alış veriş te iken ben de bu arada gezemediğim 
bazı yerleri tek dolaşarak fotoğraflarda eksik kaldığını düşündüğüm yerleri çekmeye karar verdim. 
Üniversitenin bulunduğu yeri, Castel Capuna bölgesini de bu arada dolaştım, hep bir araya gelince 
de Chiaia bölgesinde Via San Gregoria Armana caddesinde dolaştık.  Dolaş dolaş nereye kadar, za-
manımız kalmadı, artık havaalanına gitme vaktinin geldiğine karar vererek otellerimize geri döndük. 
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Cadde ve sokak aralarında dolaşırken evlerin avlularına baktığımda bir tanesinde avlu içinde ama 
binaya dışarıdan asansör yapmış olduklarını gördüm, mimariyi korumak için alınmış bir kararsa, 
bence Belediyeyi tebrik etmek gerekiyor.



Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Kahve içtiğimiz yer

Üniversite Girişi
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Vittoria Emmanuel
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Eşyalarımızı aldıktan sonra otelin yakınında bulunan taksi durağından bir taksiye binerek, bu sefer 
24  ödeyerek havaalanına geldik. Check-in işlemleri, pasaport işlemleri derken, THY uçağımıza 
gecikmesiz bindik. Napoli’yi arkamızda bırakarak zamanında havalandık. Artık İstanbul’ a dönüş ger-
çekten başlamış oldu, kazasız belasız, zamanında iniş yaparak bir gezimizi daha tamamlamış olduk.

Güzel bir gezi oldu, yine de gezemediğimiz, göremediğimiz yerler maalesef geride kaldı. Artık bir 
daha gelişte diyoruz. Napoli, gerçekten güzel, renkli bir şehir,  daracık caddeleri, evlerden sarkan 
çamaşırları ile yemek yenilen yerleri, kafeleri ile çok güzel bir şehir, biz kaldığımız sürece her hangi 
bir hırsızlık, kap kaç olaylarına rastlamadık, metro istasyonları ve meydanlarda görevli askerler ile 
güvenlik tamamen kontrol altına alınmıştı. Çöplerle ilgili ise hiçbir sorunla karşılaşmadık, bütün 
bunlardan bahsedince her halde biz şanslıydık diye düşünüyorum, her şey bizim açımızdan çok 
olumlu geçti. Napoli’ den pek memnun kalarak ayrıldık. 

Evet, yazıda sokak, meydan isimlerinden fazlaca bahsetmem, biraz canınızı sıkmış olabilir ama 
Napoli’ye gidecek olanlara, şehir haritası üzerinde işaretleme yaparak kendilerine güzergah çizmele-
rine kolaylık göstermek içindi. Napoli hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, internette o kadar 
çok ayrıntılı gezi yazıları var ki, eğer Napoli’ ye gidecekseniz muhakkak onları okumalısınız. 

Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere sağlıklı, mutlu güzel bir sene geçirmenizi dilerim.

Hoşça kalın, sevgilerimle…
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İrade
Sağlıklı, huzurlu, mutlu, zengin ve verimli bir yaşam sürdürebilmek için 
güçlü bir irade gereklidir. Shakespeare “Bedenimiz bahçemiz, irademiz 
ise onun bahçıvanıdır” diyor. İrade gücümüzü kullanamadığımız için za-
vallı bedenimizi ne kadar çok ihmal etmişizdir. Onun gereksinimlerini kar-
şılayamadığımız ne kadar çok zaman olmuştur. 

Bedeni sağlıklı ve dinç tutan en önemli şey spordur. Yalnız spor yapmak yetmez. Gerçek yararı 
sağlamak için sporu düzenli ve dengeli yapmak gerekir. Düzensiz ve dengesiz yapılan spor en az hiç 
yapılmayan spor kadar bedene zarar verir. Alp Dağları’na kayak yapmaya gitmiştik. İçimizde en iyi 
kayan, fakat işlerinin yoğunluğu nedeniyle son yıllarda sporu tümüyle yaşamından çıkarmış olan bir 
arkadaşımız vardı. Eski günlerine heveslenerek zevkle kayıyordu. Ama vücudu o günlerdeki kadar 
esnek değildi. Hiç olmayacak bir yerde düştü. Onu eşiyle birlikte alçılar içinde bir İsviçre hastanesin-
de bırakarak dönmek zorunda kaldık.

Spordan sonra aşırı kilo alanlar, kalp, nefes ve eklem rahatsızlığı geçirenler, aktif spor yaşamından 
sonra düzenli spordan uzaklaşanlardır. Aktif spor gençlikte bir zevk ve heyecan yolu olarak yaşama 
giriyor. Daha sonra düzenli spora devam etmek ise büyük bir irade gücü istiyor. Her sabah, yaz, kış 
demeden erkenden yürüyüşe çıkmak, evde tek başına spor yapmak veya düzenli bir biçimde salona 
gitmek kolay iş değildir.

Yalnız iyi şeyleri yapmak değil, istenmeyen şeyleri yapmamak da bir irade meselesidir. Örneğin; 
birisi çocuğunuza zarar verdiği, eşinizi incittiği veya size küfrettiği zaman onun boğazını sıkmadan 
veya suratına bir yumruk atmadan, soğukkanlılıkla polise telefon açmak büyük bir irade ister. İyi 
şeyleri yapmak, o doğrultuda yoğunlaşan irade gücüyle mümkün olur. Kötü şeylerden uzaklaşmak 
ise daha güçlü bir irade ister. Çünkü günah sayılan, kötü görülen birçok şeyin dayanılmaz çekiciliği 
vardır. Bu çekicilik iradesi zayıf insanları egemenlikleri altına alır ve iradelerini her gün biraz daha 
zayıflatır. İnsanları zayıf içgüdülerin ve kolay zevklerin kölesi haline getirir. Zayıf iradeli insanlar ku-
surlu ve zararlı tutkularının sorumluluğunu üstlenebilecek güce ve yeteneğe de sahip değildirler. Bu 
nedenle yaptıkları her zararlı iş için kendileri dışında bir suçlu ararlar. Anaları, babaları, eşleri, işleri, 
patronları… Her şeyi suçlayabilirler. Herkesi suçladıktan sonra sıra kadere gelir, kendi kaderlerini 
suçlamaya başlarlar. Halbuki kötü kaderi yenen en büyük güç iradedir. Bir düşünür, “Kaderiniz ira-
denizle biçimlenir. Kader beklenecek ve kapılacak şey değil, elde edilecek şeydir” diyor. 
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İrade olmazsa hiçbir şey başarılamaz, hiçbir he-
defe ulaşılamaz. Aşılması zor engeller aşılamaz. 
Engeller iradeyle geçilir, hayaller iradeyle ger-
çekleşir. İrade insanı güçlendirir. Yarattığı başarı 
insana özgüven ve inanç verir. Becerilerinizi ge-
liştirir. Yaşamınıza disiplin ve doğru şeyleri yap-
ma alışkanlığı getirir. İradesi zayıf olanlar hayal 
peşinde koşarlar. İrade sahibi olanlar ise hayal-
lerini gerçekleştirmenin kıvancını yaşarlar. Zayıf 
iradeli insanlar güçsüz ve cesaretsizdirler. Her 
esintide savrulur, her rüzgarda yıkılır, her fırtı-
naya kapılırlar. Her yöne yuvarlanırlar. Yaşam 
telaşı ve günlük detaylar arasında durup nereye 
gittiğine bakmak, yeni yollar çizmek ise güçlü bir 
irade gerektirir.
İrade gücü, bir günde, bir ayda oluşturulabilecek 
bir şey değildir. Bu yolda küçük adımlar atarak 
içinizdeki büyük potansiyeli ortaya çıkarabilir, 
kendi yaşamınızın sorumluluğunu üstlenebilirsi-
niz. Bu çaba içine girdiğinizde Allah’ın yardımı-
nı yanınızda hissedersiniz. Görürsünüz ki; sizin 
de en az çevrenizdeki insanlar kadar gücünüz 
ve yeteneğiniz var. Bu gücü kullanmak, yaşama 
katmak çabası sizi daha güçlendirir. Kötü alış-
kanlıkları yaşamınızdan çıkarıp yerine iyilerini 
koyabilecek, geçmişin tortularından kurtulabile-
cek, geleceğe arzu ve güvenle bakabilecek cesa-
reti kendi içinizde bulursunuz. Buraya ulaşınca 
artık yol kolaylaşmıştır. Söylediğiniz şeyleri söy-
lediğiniz zamanda yapma, istemediğiniz şeyleri 
bırakma, istediklerinize kavuşma dilekleriniz 
kendiliğinden gerçekleşiyormuş gibi hissedersi-
niz. Kuvvetini iradesinden alan insanların başarı 
yol arkadaşı olur. 
          Zayıf yönlerinizi saptayarak üzerinde ça-
lışırsanız iradenizi güçlendirebilirsiniz. Kötü 
alışkanlıkların yerine iyisini, yaşamınızdaki da-
ğınıklığın yerine disiplini, suçlamanın yerine 
sorumluluğu, zayıflığın yerine gücü, yenilginin 
yerine başarıyı yerleştirebilirsiniz. Sağlıklı, dinç, 
verimli, etkili, özgüven dolu, zengin bir yaşam 
sürdürebilirsiniz.

İnal Aydınoğlu kimdir?
İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir eko-
nomist ve işadamıdır. 1978 yılında başladığı 
gönüllülük yolculuğunda bulduğu coşku, 
sevinç ve mutluluğu başka insanlarla pay-
laşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete 
ve dergilerde yazılar yazmakta, televizyon 
programları yapmakta, kurslar, seminerler,  
konferanslar vermektedir. 

Marmara Üniversitesi ve bazı özel üniversite-
lerde 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 Üzeri-
ne, 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
ABB 3

AE Arma-Elektropanç 5

Alimar 57

Anel  29

Bir Bahçe 17

BTS Arka Kapak İçi

EAE Elektroteknik 1

EAE Elektrik Arka Kapak 

EEC Ön Kapak İçi - 51

ElektrikPort 88-89

Erde 7

ETMD 37-61-65 

Kabloder 9

Mısırlıoğulları Grubu 49

Toro Makina 8

WIN EURASIA 6
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