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Değerli Sektör Paydaşlarımız, “Dostlarımız”,

2019 yılının dördüncü sayısı olan 90. sayımızla yeniden birlikteyiz. Yazın başlangıcı ve sonuna denk gelen dönemde sektörümüzün gelişimi adına yine birçok 
çalışmaya imza attık.  Komisyon çalışmalarımızın tamamladığı raporları çok kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız. Sektörel etkinliklerden katılım gösterdi-
ğimiz çalışmalar sırasıyla şu şekildedir; 

19 Haziran’da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği tarafından organize edilen, ‘Dış Paydaş’ toplantımızda derneğimizi temsilen, Y.K. Başkan Yardım-
cımız Sn Mehmet PAK, Y.K. üyelerimiz Sn. Gökhan AKBAŞ, Sn Ali ÇETİNDAL ve Sn. Cemil TOPAK ile dernek müdürümüz Sn Namık DEMİRAĞ katıldılar.

20 Haziran’da, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine Ankara Şehir Hastanesi’nde düzenlenen “Sağlık Tesislerinde Yangın-
dan Korunma Çalıştayı”na 5. dönem Y.K. başkanımız Sn. Levent CEYLAN ve derneğimiz üyesi Sn. Erhan DUMAN ile katılım sağladık. 

26 Haziran’da SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği), tarafından bu yıl ilk kez organize edilen “Küresel Isınmayla Mücadelede Çevre Dostu Soğutma” 
farkındalık projesinin tanıtım derneğimizi temsilen Y.K üyemiz Sn Gökhan AKBAŞ toplantıya katılım gösterdi. 

3 Temmuz’da, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine Ankara’da düzenlenen “Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri İçin 
Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı”na Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Burak DAŞDEMİR ile katılım sağladık.

9 Ağustos’ta, Enerji Bakanlığı “Elektrikli Taşıt Araçlarının, Elektrik Dağıtım Sistemine Etkisinin İncelenmesi” paydaş görüş toplantısına derneğimiz adına Dr. Öğr. 
Üyesi Necmi Cemal ÖZDEMİR ve Elektrik Mühendisi Sn. Bayram EKİCİ katılım sağlamıştır.

Bu sayımızda; 28-30 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen ve ETMD olarak yer aldığımız ICCI fuarındaki çalışmalarımıza yer verdik. Bu fuarda bizi yalnız bırak-
mayan sektör temsilcilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Söyleşi bölümünde, sektörümüzün duayenlerinden ve derneğimizin kurucularından olan ANEL Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan ÇELİKEL ve aydınlatma 
sektörünün lider derneği olan AGİD’in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fahir GÖK ile yaptığımız keyifli röportajlara yer verdik. Ayrıca Sn. Erdoğan ÖKTEM’in kale-
minden, “Türkiye’de Elektromekanik Sanayi ve Proje İşbirliği Yapılanması” adlı yazıyı bu sayımızda inceleyebilirsiniz.
Firma yazılarımız bölümünde; ABB firmasından Sn. Alper ÇELEBİ’nin kaleminden “Elektrik Tesisatınızı Yaz Tatiline Hazır Hale Getirmek İçin Üç İpucu” makalesini 
Prysmian Kablo firmasından Sn. Barış Sönmez’in kaleminden “Yangına Dayanıklı Fiber Optik Kablolar” adlı makalesini ve yine Prysmian Kablo tarafından 
hazırlanan “Elektriksel Kısmi Deşarj Olayı” adlı makaleyi Sigma Elektrik tarafından hazırlanan “Elektrik Çarpmalarına Son” adlı makaleyi, BTS Yangın Güvenlik 
firmasından “Endüstriyel Tesislerde Elektronik Güvenlik Sistemlerine Bütünleşik Yaklaşım” adlı makaleyi okuyabilirsiniz. 
Teknik makalelerimiz bölümünde; ElektrikPort’tan, Muhammed Ali Beyazıd’ın kaleminden “Enerji hatlarında kullanılan kuranportör (PLC) sistemi nedir? ”, ko-
nulu makalesini, Ali Can Çabuker’in “Trafo Merkezinin Otomasyon Gereksinimleri Nelerdir? ” konulu makalesini, Murat Bilgin’in kaleminden “3 Fazlı Asenkron 
Motor 1 Fazlı Şebekede Çalışır mı? ”’ konulu makalesini ve yine son  olarak “Busbar Sistemlerindeki Gerilimler Ve Azaltma Yöntemleri” adlı makaleyi siz değerli 
okurlarımızla paylaştık.

Sosyal yazı içeriklerimizde; Sayın İnan AYDINOĞLU’nun “Kazanç” konulu yazısını ve Sayın Vahit Mehmet PAK’ın “İrade” konulu yazılarını bulacaksınız.

Unutmayın, sizleri de her zamankinden daha fazla derneğimiz ve sektörümüz için beraberce çalışmaya davet ediyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşmek ümi-
diyle...

Dr. Engin AYÇİÇEK
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ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı 2019 ‘’ Enerji Dönüşüm ve Değişim’’ kavramıyla başladı. 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak, 9.salon J107 numaralı stant da yerimizi aldık. Değerli sektör paydaşları ve ziya-
retçilerimizle buluşma fırsatı yakalamış olduk. Faaliyetlerimiz, sektöre katkılarımız, hedeflerimiz ve uygulama ve denetleme 
ile ilgili kamu otoritelerindeki çalışmalarımızı anlattık.

Oldukça ilgi gören standımız da ziyaretçilerden gelen talepler karşılığında, Tüzel ve Bireysel Üyelikler hakkında bilgilendiril-
meler yaptık.

Öğrencilere sektör hakkında bilgilendirmeler, paylaşımlar gerçekleştirdik.

ICCI 
Uluslararası Enerji 

ve Çevre Fuarı 
2019
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Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli-
ği Bölümü tarafından gerçekleştirilen; Elektrik 
Mühendisliği eğitiminde, sektörün ihtiyaçlarını 
eğitim kapsamı ile harmanlamayı hedefleyen, 
dış paydaş toplantısı 19 Haziran 2019 tarihinde 
üniversitenin Davutpaşa Kampüsünde gerçek-
leştirildi. 
Toplantıya Yıldız Teknik Üniversitesinden; 

Prof. Dr. Nur Bekiroğlu, 
Dr. Öğr. Üyesi Selin Özçıra, 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Nakir 

ETMD’den;
Y.K Bşk Yrd. Sn. Mehmet Pak, 
YK Üyesi Sn. Gökhan Akbaş, 
YK Üyesi Sn. Ali Çetindal, 
YK Üyesi Sn. Cemil Topak
Dernek Müdürü  Sn. Namık Demirağ

Toplantıda değerli öğretim üyeleri tarafından 
Elektrik Mühendisliği ders programları ve içe-
rikleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra bu 
program ve içerikler ile ilgili sektörün ihtiyaçla-
rı tartışıldı. ETMD ders müfredatında ki görüş-
lerini aktardı. Tüm üniversitelerde olduğu gibi 
uzun yıllardır yakın ilişkileri olan YTÜ için de 
her türlü desteği vermeye devam edileceği vur-
gulandı.

Öğretim üyelerince hazırlanmış olan anket ve 
soruların yanıtlanması ile sunulan görüşler ka-
yıt altına alındı.

ETMD , Yıldız Teknik Üniversitesinin bu değer-
li organizasyonunda katkı sağladıkları için ve 
görevleri arasında olmasına rağmen ayrıca bir 
memnuniyet duymuştur.

YTÜ
Dış Paydaş Toplantısı
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Yangına Dayanıklı 
Fiber Optik Kablolar

Barış Sönmez
Prysmian Kablo

Toplu yaşam alanlarının artması ile birlikte yangın riskleri de 
artmakta ve dolayısıyla can ve mal güvenliği konuları daha 
da önem kazanmaktadır. Bu nedenle yangına dayanıklı di-
ğer ürünler gibi, yangına dayanıklı kablolar da hayatımızın 
önemli bir parçası haline gelmiştir.
Bilindiği üzere, günümüzde kullanılan birçok enerji ve sinyal 
kablolarının yangına dayanıklı tipleri mevcuttur ve yangın 
sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yangın sistem-
lerinin teknolojik düzeylerinin artmasıyla, fiber optik kablo-
ların da yangına dayanıklı olması bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Kullanım yerlerine göre yangına dayanıklı fiber optik kablo-
ları iki gruba ayırabiliriz:
Zırhlı (metalik) fiber optik kablolar
Zırhsız (metalik olmayan) fiber optik kablolar
Haberleşme sistemlerinin ve görüntü cihazlarının kullanıldığı 
tünellerde, metrolarda ve sanayi tesisleri gibi yerlerde artan 
güvenlik unsurlarıyla birlikte, yangın anında işlevini devam

ettirmesi gereken fiber optik kablolara olan ihtiyaç ve talep 
her geçen gün artmaktadır.
Yangına dayanıklı fiber optik kabloları diğer standart fiber 
optik kablolardan ayıran en önemli özellik, yangın anında iş-
levlerini devam ettirebilmeleridir. Bu kabloların ayırt edici bir 
diğerözelliği de, yangın sırasında ortama yaydıkları duman 
emisyonunun az olmasıdır. Bu sayede dumandan zehirlenme 
veya boğulma riskleri en aza indirilir ve can güvenliği üst se-
viyeye taşınır.
Yangına dayanıklı fiber optik kablolarda kullanılan kılıf mal-
zemesi; LS0H, LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), LSHF (Low 
Smoke, Halogen Free) olarak adlandırılan özel malzemeler-
dir. Bu tip malzemelerin duman emisyonu, PVC ve Polietilen’e 
göre çok daha azdır. Kullanılan malzemelerin yanı sıra kab-
lonun tasarımı ve yangın anındaki performansı da, yangına 
dayanıklılık kriterlerini belirleyici unsurlardır.
Yangına dayanıklı fiber optik kablolar, boru içinde kullanıma 
ve doğrudan toprağa gömülmeye (zırhlı tipleri) uygundur.

Kuru öz: Kullanım amacı ve kullanılan malzemeler, zırhlı fi-
ber optik kablolar ile aynıdır.

Güçlendirme elemanları:  Genellikle cam iplik kullanıl-
maktadır. Cam iplikler, istenen çekme kuvvetini karşılamak 
için kullanılırlar. Ayrıca belirli bir yoğunlukta kullanılmaları 
durumunda, kemirgenlere karşı koruma da sağlamaktadır.

İç kılıf: Duman emisyonu düşük ve halojen içermeyen özel 
malzemeler kullanılmaktadır.

Dış kılıf: Duman emisyonu düşük, halojen içermeyen ve çev-
re şartlarına dayanıklı özel malzemeler kullanılmaktadır. 

Aleve dayanıklı fiber optik kablo testlerini üç ana gruba ayı-
rabiliriz: Optik testler, mekanik testler ve yanma testleri. Bu 
testlerin detayları, kablo standartları ve şartnameleri müş-
teri taleplerine göre değişkenlik gösterebilir. Temel testler 
aşağıdaki gibidir:

Optik Testler (IEC 60793-1-40):

Kablo zayıflama ölçümü

Mekanik Testler (IEC 60794-1-2):

Kablo çekme dayanımı testi (Tensile test – E1)

Ezme dayanımı testi (Crush test – E3)

Darbe testi (Impact test – E4)

Burulma testi (Torsion test – E7)

Bükme testi (Bending test – E11)

Sıcaklık testi (Temperature range – F1)

Su sızdırmazlık testi (Water penetration – F5B)

Yangın Performans Testleri:

IEC 60331-25, Alev altında işlevini devam ettirme:

Yangın altında kabloların işlevlerini devam ettirme süresi 
test edilir. Kablo, standartta belirtildiği şekilde yatay olarak 
test düzeneğine sabitlenir ve fiberlerin döngü yapacak şe-
kilde OTDR veya Power Metre’ye bağlantısı yapılır. 750°C sı-
caklık, minimum 90 dakika boyunca uygulanır. Bu işlemden 
sonra 15 dakikalık soğutma sürecine geçilir. Alev uygulama 
ve soğutma süreleri boyunca fiber zayıflama değişimi göz-
lemlenir. Bu iki süre boyunca (alev uygulama ve soğutma) 
fiberde kırılma olmamalıdır.

Kuru öz: Su sızdırmazlığı sağlamak için suda şişen ip veya-
bant kullanılır. Jel dolgu malzemesinin tercih edilmemesinin 
sebebi, herhangi bir yangın anında duman emisyonunu mi-
nimize etmektir. Bu nedenle, yangına dayanıklı fiber optik 
kablolarda öz yapısı olarak “kuru öz” tavsiye edilmektedir.

Alev ve ısı bariyeri:  Alevin ve ısının kablonun iç katman-
larına ve fiber tüplerine etkisini azaltmak için özel bantlar 
kullanılır.

Güçlendirme elemanları:  Genellikle cam iplik kullanıl-
maktadır. Cam iplikler, istenen çekme kuvvetini karşılamak 
için kullanılırlar.

İç kılıf: Duman emisyonu düşük ve halojen içermeyen özel 
malzemeler kullanılmaktadır.

Zırh: Genellikle her iki tarafı ko-polimer malzeme ile kaplı ve 
koruge çelik bant kullanılır. Kullanılan zırh sayesinde kablo 
özü, mekanik darbelerden ve kemirgenlerden korunmuş olur.

Dış kılıf: Duman emisyonu düşük, halojen içermeyen ve çev-
re şartlarına dayanıklı özel malzemeler kullanılmaktadır.

2- Zırhsız (metalik olmayan) Fiber Optik Kablolar:

Kablo Yapıları
1- Zırhlı (metalik) Fiber Optik Kablolar:
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Barış Sönmez
Prysmian Kablo

EN 50200, Alev ve darbe altında işlevini devam ettirme:

Yangın anında zırhlı fiber optik kabloların düşen parçacık veya sarsıntıya karşı dış etkenlere dayanımı test edilir. Deneye 
tabi tutulacak numune, iki ucu deney hücresinden dışarı çıkan ve yaklaşık olarak 100 mm kılıflı veya her bir ucundaki dış 
örtüleri çıkarılmış, yeterli uzunlukta (en az 5 m) kablo parçası olmalıdır. Çoklu fiber optik kablolar için; bağlantısı yapılacak 
olan numuneler, kablonun en dış tabakasından seçilmelidir.

Teste tabi tutulacak olan numunenin uzunluğu yeterli değil ise, numunenin her ucuna özdeş fiberler bağlanarak optik 
ölçüm metodu için yeterli uzunluk sağlanır. Zayıflamalar, OTDR veya Power Metre ile test süresince takip edilmelidir.
Test sırasında kabloya 830°C alev uygulanır ve ani darbe üreten cihaz çalıştırılır. Ani darbe işlemi 5 dakika (±10 saniye)  
aralıklarla darbe vurmalıdır. Uygulanan darbe süresi 30, 60, 90 veya 120 dakika olabilir. Bu süreç sonunda fiberde kırılma 
olmamalıdır. Bu test sonucuna göre, kablolar pH30, pH60, pH90 veya pH120 olarak sınıflandırılmaktadır. pH ifadesinden 
sonra gelen sayı, kablonun ne kadar süre darbeye dayandığını göstermektedir.

EC 60332-3-24, Denetlenmiş kablolar için alev ilerleme testi:

Kablo çapına göre standartlarda belirtilen sayı ve uzunluklardaki kablo numuneleri bir araya getirilerek alev tatbik edilir. 
Alev ilerlemesi ≤ 2,5 m olmalıdır.

IEC 60754-1/2, Halojen asit gaz testi, asidik (korozif) gaz testi:

Kabloların yanma esnasında açığa çıkardığı gazların korozifliğini, pH ve iletkenlik cinsinden ölçmek için uygulanır. Olması 
gereken değerler: HCl < %0.5 pH ≥ 4.3 c ≤ 10μS/mm’dir.

IEC 61034-2, Duman yoğunluğu testi:

Kablo çapına göre, standartta belirtilen sayıdaki kablonun 3x3x3m (27m³) kapalı kübik test odasında %90 etanol, %4 me-
tanol ve %6 saf su karışımından hazırlanan yakıt ile yakılarak, açığa çıkan dumanın ışık geçirgenliği ölçülür. Ölçüm sonucu 
minimum %60 olmalıdır.

Bu yangın performans testleri, kablolara tip bazında tatbik edilerek, yangın anında işlevini sürdürüp, can ve mal güvenliği 
risklerini en aza indirmek için uyulması gereken kriterlerdir.
 Prysmian Group Türkiye olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile amacımız, yalnızca yeni ürün geliştirmek ya da maliyet 
düşürmek değil, uygulamaya özel ürünleri maksimum performans ve güvenlik kriterleri ile birleştirmektir. Geliştirdiğimiz 
yangına dayanıklı fiber optik kablolarımız, bu tip kablolar için talep edilen ya da şart olan tüm performans ve güvenlik un-
surlarına sahiptir. Enerji ve sinyal kabloları ile birlikte tüm sistemi tamamlayan fiber optik kablolarımız, tüm sistem güven-
liğinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Değişen tüm talep ve ihtiyaçlara göre, ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Yangına Dayanıklı
Fiber Optik Kablolar
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Alper Çelebi
ABB

Elektrik Tesisatınızı 
Yaz Tatiline Hazır Hale 
Getirmek İçin Üç İpucu

Evinizi heyecan verici bir gezi için terk etmeden önce aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler var.

İlk olarak, evde kullanılmayan tüm elektrikli aletleri kapatmak iyi bir fikirdir. Bu, buzdolabı veya dondurucu için geçerli 
olmayabilir, ancak TV’nizi kapatın, kesinlikle tatildeyken kullanılmaz. Lambalar ve multimedya cihazları prizden çekilme-
lidir, çünkü kullanımda olmasalar bile elektrik tüketirler. Özellikle ampuller aşırı ısınabilir ve en kötü durumlarda yangına 
sebebiyet verebilir. Tabii ki sensör kontrollü dış mekan aydınlatması açık kalabilir. Evlerde elektrik sistemi genellikle sürekli 
enerjili kalacak olan cihazlarda, örneğin fırın veya hırsız alarmı için bir veya daha fazla devre ile tasarlandığından, bunları 
diğerlerinden kolayca ayırt edebilirsiniz.

Kaçak akım cihazlarınızı (RCD) son 12 ay boyunca test etmediyseniz, şimdi bunu yapmak için mükemmel bir zamandır. 
Kaçak akım koruma anahtarları, arıza akımlarını tespit edip etkilenen devreyi keserek herhangi bir kişinin elektrikle doğru-
dan veya dolaylı olarak temas etmesini önler. Kaçak akım koruma anahtarlarının hala sağlıklı bir durumda olup olmadığını 
kontrol etmek için cihazın önündeki test düğmesine basabilirsiniz. Devrenin bağlantısını kesmezse derhal bir profesyonel 
elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

Ardından, elektronik ekipmanınızın harici güç dalgalanmalarına karşı korunduğundan emin olun. Yıdırımlar, aşırı geri-
limlere sebep olarak cihazın zorlanmasına neden olabilir, bu da yangın çıkması dahil ciddi hasara neden olabilir. ABB’nin 
sigorta kutularına takılan aşırı gerilim koruyucu cihazları (parafudurlar), aşırı gerilimleri toprağa zararsız bir şekilde 
yönlendirerek hassas elektronik ekipmanlarınızı bu tehlikelere karşı koruyabilir. Profesyonel bir elektrikçi, eviniz için uygun 
parafudurları kurmanıza yardımcı olacaktır.

Tatile giderken dolabınızda veya derin dondurucunuzda bıraktığınız yiyeceklerinizin güvende kalması için kaçak akım koru-
ma anahtarlarınınn yanına bir elektrik profesyoneli tarafından monte edilen otomatik kapama üniteleri ilave önlemlerden 
biri olacaktır. Yıldırım gibi beklenmeyen olaylar nedeniyle yaşanan geçici ani aşırı gerilimlerden dolayı kaçak akım anah-
tarlarının devreyi açmasına neden olur ve sistem enerjisiz kalır. Bu tip durumlarda sistemin yeniden enerjilenebilmesi için 
kaçak akım rölesinin otomatik olarak yeniden kapanması gerekmektedir ve F2C-ARH bu görevi üstlenir. Otomatik olarak 
yeniden enerjilendirilen buzdolabınız ise siz tatildeyken tam performansı ile çalışmaya devam eder.

ABB-free@home® gibi otomasyon teknolojilerini kullanarak evinizi akıllı bir eve zaten yükselttiyseniz, eviniz varlığınızı 
simüle ederken daha huzurlu hissedebilirsiniz. Evinizin “dolu” görünmesini kolaylaştıracak senaryoları kolayca oluşturabi-
lirsiniz: sabahları açılması için panjurları programlamak, akşamları ışıkların yanması, hatta TV’nin otomatik olarak açılıp 
kapatılması - olasılıklar neredeyse sınırsızdır.

Pencere sensörleri, evinizi yetkisiz erişime karşı korumak için de çok kullanışlıdır. Pencere kolunun o anki pozisyonunu izler 
ve ev otomasyon sistemi üzerinden durum değişikliği bilgisini gönderir. Akıllı bir evin en önemli kısmı, interkom sistemi-
dir; çünkü ön kapınızı, bulunduğunuz yerden, akıllı telefonunuzla kontrol etmenizi sağlar. Akıllı telefonunuz size zili çalan 
birisinin olduğunu bildirdiğinde, plajda güneşin tadını çıkardığınızı hayal edin. Örneğin ABB-Welcome interkom sistemine 
entegre edilmiş kamera modülü, bahçenizin bakımını yapan kişiye izin vermek için kapı kilidini açmanıza izin verir.

Özetlemek gerekirse:
Tatiliniz boyunca kullanılmayacak olan tüm cihazları kapatın ve fişini çekin. Elektrik akışı olmadığında, cihazların aşırı 
ısınma riski yoktur. Ayrıca elektrikten de tasarruf edersiniz!
İlgili tüm koruma sistemlerinin kurulu olduğundan ve doğru çalıştığından emin olun. Bir parafudur, elektronik cihaz-
larınızın dalgalanmalardan zarar görmemesini sağlarken, kaçak akım koruma anahtarı size ve ailenize elektrik 
çarpması riskini azaltır. Otomatik sigortalar, evinizdeki 
devreleri kısa devrelerden ve aşırı yüklenmelerden kay-
naklanan hasarlara karşı korur. Ayrıca örneğin F2C-ARH 
otomatik kapama ünitesiyle, siz tatildeyken yaşanan bir 
yıldırımda istenmeyen şekilde atan kaçak akım koruma 
anahtarınızı otomatik olarak yeniden enerjilendirebilir-
siniz ve böylece derin dondurucunuzdaki yiyecekleriniz 
güvende kalacaktır.
İstenmeyen “ziyaretçilere” karşı, siz uzaktayken varlığı-
nızı simüle etmek için akıllı evinizin ayarlarını hazırla-
yın. Işıkları ve panjur kontrolleri evde normal bir işleyiş 
varmış gibi göstermek için programlayın.
Bu küçük adımlar, evinizin güvenliğini sağlamada uzun 
bir yol kat edecek ve en önemlisi, zihninizi serbest bıra-
karak iyi bir tatil geçirmenin tadını çıkaracaksınız!

Elektrik Tesisatınızı Yaz Tatiline
Hazır Hale Getirmek İçin 3 İpucu
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Sigma Elektrik

Elektrik 
Çarpılmalarına 
Son

Dünyada her yıl elektrik 
kaynaklı 140.000   yangın, 
400 ölüm, 4.000 yaralanma 
ve maddi olarak da 4 milyar 
dolar değerinde ekonomik 
zarar meydana gelmekte-
dir. 

Hayatı tehdit eden ve ciddi maddi hasarlara sebebiyet veren elektrik kaçaklarının, izolasyon hatalarının önüne geçmek için 
kaçak akım şalteri olarak da bilinen artık akım cihazlarının (RCD) kullanımı ülkemizde 30 Kasım 1995 tarihli 22479 sayılı Res-
mi Gazetede kaçak akım tehlikelerine karşı canlı yaşamını koruma ve kaçak akımların neden olduğu yangınlardan korunmak 
için zorunlu hale gelmiştir.
 
 

Fakat uygulamalarda görülmektedir ki kullanım yeri ve şekli bakımından yanlış uygulamalar ile kaçak akım koruma cihazları 
işlevini yerine getiremeden yukarıda bahsedilen hasar ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir .Can ve mal kaybının önüne 
geçebilmek için Kaçak Akım Cihazlarının genel yapısı ve çalışma prensibinin, seçim kriterlerinin ve uygulama noktalarının 
iyice anlaşılması gerekmektedir.

Kaçak Akım Cihazlarının Genel Yapısı Ve Çalışma Prensibi
 

Kaçak akım cihazı temel olarak içinde fark akımını algılayan Toroidal Akım Transformatörü açtırma bobini ve mıknatıstan 
oluşur. Cihaz, Kirchoff’s kanununa göre giren akım ile çıkan akım arasında bir fark olması durumunda devreyi açtırır.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere toroidal transformatörden faz ve nötr geçirilir. Normal işletme şartlarında fazdan giden 
ve nötr üzerinden dönen akımların vektörel toplamı 0’dır.Bir kaçak akım oluşması durumunda faz ve nötr dengesi bozularak 
vektörel toplam 0’dan farklı bir değer oluşturur. Üzerinden akım geçen bir iletken telin çevresinde manyetik alan oluşur. 
Faraday kanununa göre bir devrede manyetik alanın değişmesiyle de elektrik akımı meydana gelir. Yukarıda bahsettiğimiz 
faz ve nötr üzerinde kaçak akım oluşması nedeniyle oluşan akım değişikliği sonucunda açtırma bobininin nüveye bağlı 
uçlarında manyetik alan değişimi meydana gelir. Manyetik alan değişimi ile elektrik akımı oluşarak açtırma bobinine sinyal 
gönderilir. Oluşan bu elektrik akımı daimi mıknatısın çekme kuvvetine karşı oluşturduğu zıt EMK ile sistemin açmasını sağlar.

Aşağıdaki resimden de görüldüğü üzere toroidal akım trafosundan geçen faz üzerinde oluşan kaçak akım faz nötr akımları-
nın vektörel toplamının 0’dan farklı bir değer oluşturmasıyla kaçak akım cihazını trip pozisyonuna getirmiş olur.

Elektrik Çarpılmalarına Son
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Kaçak Akımın İnsan Vücudu Üzerindeki Etkisi

Kaçak akımın insan vücudu üzerindeki etkisi kaçak akımın şiddeti dışında aşağıda belirtilen faktörlere de bağlıdır:

1-Devreye uygulanan gerilim

2-Akım süresinin etkisi

3-Akımın insan vücudu üzerinde izlediği yol

4-İnsan vücudunun  direnci

İnsan vücudu toplam direnci 2500 ohm alınıp, insan için tehlikesiz akım 20mA alınırsa 50 voltluk bir temas gerilimi sınır 
değer olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 50 voltun üzerindeki şebeke (50 Hz) gerilimi tehlikeli gerilim olarak kabul edilir.

İnsan vücudu

Kuru vücuttaki direnç:

Islak vücuttaki direnç:

El ile ayak mesafesindeki direnç:

İki kulak arası direnç:

Direnç Değeri

100.000 – 600.000 ohm

1000 ohm

400 – 600 ohm

100 ohm

Elektrik Çarpılmalarına SonSigma Elektrik

Kaçak Akım Koruma Cihazı Seçim Kriterleri

1-Kutup sayısı

2 veya 4 kutuplu üretilen kaçak akım koruma cihazları kulla-
nım yerine göre tek fazlı elektrik dağıtımında 2 kutuplu, üç 
fazlı elektrik dağıtımında 4 kutuplu kullanılır.

2-Hassasiyet (Anma kaçak akım seviyesi)

İnsan hayatını doğrudan veya dolaylı temaslara karşı koruma 
yapmak amacıyla 30mA ,  yangın riskine karşı koruma yap-
mak amacıyla ise 300mA hassasiyetinde kaçak akım koruma 
şalterleri kullanılmalıdır.

3-Anma akımı

Kaçak Akım Koruma Şalterleri kendilerinden önce bağlanan  
otomatik sigorta veya kompakt şalterin anma akımına eşit 
veya büyük olmalıdır. Kaçak akım koruma şalterinden geçen 
akımın Kaçak akım koruma şalterinin  nominal anma akımın-
dan büyük olmamasına dikkat edilmelidir.

4-Tip

Kaçak akımlar yük karakteristiğine göre çeşitli dalga formla-
rında mevcut olabilir.
Farklı tipte kaçak akımların uygun şekilde korunması için 
IEC60755 uluslararası standardına aşağıdaki kaçak akım ko-
ruma cihaz tipleri belirlenmiştir.

A) AC tip: AC kaçak akımların tespitinde kullanılır.

B) A tipi: AC tip kaçak akım koruma cihazlarının  tespit özel-
liklerine ek olarak, A tipleri DC kaçak akımını da algılar. Bu 
tür dalga formlarına, elektronik yüklerde diyot veya tristör 
doğrultucu devresi neden olabilir.

C) F tipi: A tipine ek olarak 1kHz’e kadar karışık frekanslı ka-
çak akımlara karşı koruma sağlar.

Kaçak Akım Koruma Şalterlerinde Seçicilik

Kaçak akım koruma şalterlerinde 3 tip seçicilik vardır:

1-Kısmi Seçicilik:

Yük tarafındaki kaçak akım koruma cihazının koruma has-
sasiyetinin şebeke tarafındaki kaçak akım koruma cihazının 
hassasiyetinden büyük olması ilkesine dayanır. Örnek ve-
recek olursak yük tarafında 30mA hassasiyetinde bir kaçak 
akım şalteri kullanılmış ise şebeke tarafında 300 mA veya 
100mA hassasiyetinde bir kaçak akım şalteri kullanılması 
gerekir. Böylece yük tarafında meydana gelen 30mA lik bir 
kaçak akımda şebeke tarafında bulunan kaçak akım koruma 
cihazı gereksiz açma yapmayarak etkilenen bölge devre dışı 
kalmış olacaktır.

D) B tipi: 50Hz veya 60Hz aralığında frekans dönüştürücüle-
re faz nötr veya orta uçlu doğrultucularla alternatif akım veya 
yarı doğru akımla beslenen devreler için koruma sağlar.

Tiplere göre korunan kaçak akım dalga şekilleri

I∆=kaçak akım eşik değeri
I∆1>(I∆2)*2
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akım koruma cihazı  ile aynı veya daha yüksek olmalıdır. Yani 
şebeke tarafında AC tip kaçak akım koruma şalteri kullanılmış 
ise yük tarafında A tipi kaçak akım koruma cihazı kullanılarak 
öncelikli açmanın yük tarafında olmasını sağlar.

3-Kronometrik Seçicilik:

Gecikmesiz açma yapan kaçak akım koruma şalterleri ile ge-
cikmeli tip kaçak akım koruma şalterlerinin kombinasyonu 
sonucu elde edilebilir. Kaynak tarafındaki kaçak akım koruma 
şalteri gecikmeli tip seçilerek yük tarafında bir kaçak akım 
oluşması durumunda öncelikli açmayı yük tarafındaki kaçak 
akım koruma şalteri gerçekleştirmiş olur.

t=kaçak akım koruma şalterinin hata durumunda 
devreyi kesme süresi

t1>t2

İdeal selektivitenin uygulandığı bir örnek:

Örnekte görüldüğü üzere ADP ‘de 300mA ve gecikmeli tip 
kaçak akım şalteri kullanılmış olup,   kaçak akım oluşması 
durumunda öncelikli açma tali panoda gerçekleşmesi sağ-
lanmıştır.

Sigma Elektrik

2-Dikey Seçicilik (Tip Seçiciliği):

Dikey seçiciliği garanti etmek için, şebeke tarafındaki sınıf 
veya artık akım koruma cihazının   tipi ,yük tarafındaki artık

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD), tüzüğümüz-
de de yer alan kuruluş ilkeleri uyarınca, Elektrik Tesisat 
Uygulamalarında ve Mühendisliğinde, Ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu, her türlü tamamlayıcı ve yapıcı çalışmaları gün-
cel ve sürekli kılarak Ülkemizin geleceği için konunun her 
tarafında maddi bir beklenti içerisinde olmadan çalışan bir 
sivil toplum kuruluşudur.

Bu kapsamda  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nün derneğimize yaptığı davet üzerine, Ankara 
Şehir Hastanesi’nde düzenlenen “Sağlık Tesislerinde Yan-
gından Korunma Çalıştayı” na katılım sağlanmıştır.

İlk toplantı 22 Mayıs 2019 tarihinde, önceki Yönetim Kurulu 
Başkanlarımızdan Sn. Levent CEYLAN, ve önceki Yönetim 
Kurulu üyelerimizden Sn. Atilla KARADAĞ katılmışlardır.

Elektriksel konuların ağırlıklı ele alındığı 2. toplantıya ise 20 
Haziran 2019 tarihinde Sn. Levent CEYLAN ve üyemiz Sn. 
Erhan DUMAN iştirak ettiler.

Derneğimiz adına görüş bildiren Sn. Levent CEYLAN’ın rapor 
özetini aşağıda maddeler halinde okuyabilirsiniz.

Sağlık Tesislerinde Yangından 
Korunma Çalıştayı’na Katılım Sağladık



24 25

Endüstriyel Tesislerde 
Elektronik Güvenlik 
Sistemlerine 
Bütünleşik Yaklaşım

Endüstriyel tesislerde en çok karşılaşılan güvenlik riskleri arasında şiddet, hırsızlık, sahtecilik, sabotaj, dışardan izinsiz giriş 
sayılabilir. Pek çok üretim tesisi dışarıdan sızma ve girişlere karşı oldukça yetersizdir.

Günümüzde şirketlerin fikri ve fiziki varlıkları korumak için yeni teknolojilere sahip elektronik güvenlik sistemlerinin kurulu-
munun yapılması mutlaka gerekli hale gelmiştir. Eski teknolojilere sahip mevcut sistemler içinde güncelleme ve iyileştirme 
yapma ihtiyacı gerekli hale gelmiştir. Elektronik güvenlik açısından konuya bakıldığında, kullanıcılar artık çoklu güvenlik 
teknolojilerini birleştiren bir yazılım çözümüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yazılımlar ile gerçek zamanlı iletişim kurulabil-
mesi, daha az kaynakla daha hızlı karar verilebilmesi, daha verimli eylemler ve daha sağlam bilgi oluşturmak için toplanan 
verilerin birleştirilebilmesi gereklidir.

BTS Yangın Güvenlik ve Yapı Teknolojileri

Etkili bir tesis güvenlik sisteminin üç hayati konuya hizmet etmesi gerekir:

1-olay tespiti (olumsuz eylemi keşfetme veya algılama),

2-geciktirme (olumsuz ilerlemeye engel olma) ve

3-müdahale (tehdidin etkisiz hale getirilmesini sağlamak için güvenlik personeline zaman tanıma)

Koruma için birleşik yaklaşım.

Entegre elektronik güvenlik çözümü sayesinde belirli koruma katmanları aynı anda oluşturulabilmektedir. Örneğin daha 
başlangıçta sabotaj eylemi caydırılmaya çalışılırken diğer katmanlarda ise tespit, uyarı, aksiyon ve müdahale için yönlendir-
me yapabilir.

Bu şekilde bütünleşik bir sistem tasarlandığında acil durum operasyonlarını emniyet ve güvenlik sistemleriyle doğru bir 
şekilde oluşturarak güvenlik riskini azaltmaya, sürekliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olunabilir. Örneğin olay anında, 
yazılım üzerinden tek toplu bildirim ile kilit kişi ve güvenlik personelleri aynı anda bir dizi işlem yapabilirler. Bunlar kamera-
ların otomatik veya manuel kontrolü, olaya ilk müdahale edecek kişilerin tespiti, bu kişilerin hızla kritik alanlara erişebilmesi 
için kapı kilitlerinin otomatik açılması veya yetkisiz kişilerin hareket kabiliyetini düşürmek için erişimi engellenecek alanların 
kapılarının kilitlenmesi gibi birçok senaryoyu sayabiliriz.

Entegre Teknoloji

Tesis çevre duvarında veya tel çit hattında tehdit algılama sistemi, kamera sistemi, geçiş kontrol sistemi, diğer elektronik 
sistemler ile yazılım üzerinden network tabanlı iletişim gibi akıllı servisler sayesinde koordineli tepkiler oluşturulabilir ve 
böylece süreç sıkı bir şekilde kontrol edilebilir. Tek bir yazılım arayüzü üzerinden elektronik sistemlerin izlenmesi ve kontrolü 
mümkün hale gelebilmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda sistemin uygulanması, işletimi ve bakımının tüm aşamalarında 
karmaşıklığı en aza indirir.

Sahada bir olay olursa, güvenlik ve tesis çalışanları olayı gerçek zamanlı olarak bilirler. Tesis yönetimi doğru bilgileri doğru 
insanlara hızlı bir şekilde ulaştırabilir ve hemen harekete geçebilir. Bu hızlı yaklaşımlar ve tepkiler riski azaltır ve aynı zaman-
da güvenliği de artırır.

Günümüzün gelişmiş yazılım ve donanım teknolojisi, proses kontrol odasından tesis çevresine koruma sağlayabilir ve böyle-
ce üretim operasyonunun tüm varlıklarını izleme ve koruma seçeneği sunar.

Bandweaver firmasınca üretilen tesis çevresindeki sensörü (telçit veya toprak altı fiber optik kablo sensörleri ) ve Fence-
Sentry/DAS ( Distributed Acoustic Sensor) sistemleri ile tehdit algılama işlevini yerine getirirken aynı zamanda modüler ve 
gelişmiş yazılım çözümü Maxview platformu sayesinde yukarıda bahsettiğimiz tüm bu sistemleri entegre ederek yenilikçi 
bir çözüm sunmaktadır.

Endüstriyel Tesislerde Elektronik Güvenlik
Sistemlerine Bütünleşik Yaklaşım
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Busbar 
Sistemlerindeki 
Gerilimler ve 
Azaltma 
Yöntemleri

Bir iletken akım taşıyorsa, bir kuvvet üretmek için mevcut diğer manyetik alanlarla 
etkileşime giren bir manyetik alan oluşturur. İki komşu iletkenden akan akımlar aynı 
yönde olduğunda, çekim kuvveti zıt yönlerde olduğunda ise itici bir kuvvet oluşur. Bu 
yazımızda busbar sistemlerindeki gerilimleri ve azaltma yöntemlerini inceledik.

ElektrikPort

“Birçok Busbar Sistemlerinde, Akım Taşıyan Iletkenler Genellikle Düzdür Ve Birbirine Paraleldir.” 
 

“İki Iletken Tarafından Üretilen Kuvvet, Akımlarının Çarpımlarıyla Orantılıdır.”
Normalde çoğu bara sisteminde kuvvetler çok küçüktür ve ihmal edilebilir. Ancak kısa devre koşulları altında büyüktürler ve 
iletken Izolatörünü tasarlarken iletken malzeme yapısı gerilmeleri ve bunlarla ilgili desteklerin yeterli olmasını sağlamak 
için güvenlik faktörleri ile birlikte düşünülmesi gerekir. Dikkate alınması gereken bu faktörler şu şekilde özetlenebilir:
 

   Doğrudan yanal çekici ve itici kuvvetler nedeniyle gerilimler
   Titreşim gerilimleri
   Yanal sapmadan kaynaklanan uzunlamasına gerilmeler
   Yanal sapmalara bağlı olarak büküm momentleri

Çoğu  durumda, kısa devrelerden kaynaklanan kuvvetler aniden uygulanır. Doğru akımlar tek yönlü kuvvetlere neden olur-
ken, alternatif akımlar titreşim kuvvetleri üretir.

Maksimum gerilimler

Bir bara sistemi normal olarak çalışırken, ara faz kuvvetleri baraların statik ağırlığı baskın bir bileşen olduğu için normalde 
çok küçüktür. Kısa Devre koşulları altında akım, normal değerinin yaklaşık otuz misli artar ve birkaç devirden sonra başlangıç 
değerinin on katına düştüğü için durum böyle değildir. Bu yüksek geçici akımlar, yalnızca busbarlarda değil aynı zamanda 
destek sistemlerinde de büyük mekanik kuvvetler yaratır.

“Destek izolatörlerinin ve bunlarla ilişkili çelik yapıların, rüzgar, buz, sismik ve statik yükler gibi normal yapısal gereksinim-
lerinin yanı sıra bu yüksek yüklere dayanacak şekilde tasarlanması gerektiği anlamına gelir.”

Tepe değerinde veya tamamen asimetrik kısa devre akımı, busbarlarla ilgili elektrik tesisatının güç faktörüne (cos φ) bağ-
lıdır. Bu değer, rms simetrik akımı, dengeli üç fazlı kısa devre gerilmelerinde verilen uygun faktör ile çarpılarak elde edilir.

Sistemin güç faktörü bilinmiyorsa, özelliklede jenerasyon söz konusu olduğunda, 2.55 faktörü gerçek sistem değerine yakın 
olacaktır. Bu faktör için teorik maksimumun cos φ = 0 olduğunda 2√2 veya 2.828 olacağına dikkat ediniz. Bu tepe değerleri 
katlanarak azalır ve yaklaşık 10 çevrimden sonra faktör 1.0’a düşer. Bu nedenle tepe kuvvetleri, normal olarak, aşağıdaki 
şekilde gösterildiği gibi ilk iki döngüde (0.04 s) meydana gelir.

Busbar  Sistemlerindeki  Gerilimler
 ve Azaltma  Yöntemleri
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Tamamen asimetrik bir akım dalgası durumunda, kuvvetler, besleme frekansına eşit bir frekansta ve dalga simetrik hale 
geldiğinde ise iki kat Frekansta uygulanacaktır. Bu nedenle, 50 Hz besleme durumunda bu kuvvetlerin frekansı 50 veya 100 
Hz olur.

Bir bara yapının maruz kalma ihtimali olan maksimum gerilimler, hat kısa devre akımlarının 180° yer değiştirdiği tek fazlı bir 
bara sisteminde kısa devre esnasında meydana gelir.

Üç fazlı bir sistemde, iki faz arasındaki kısa devre, tek fazlı durumla hemen hemen aynıdır ve faz akımları normalde 120° 
yer değiştirmiş olsa da, kısa devre koşullarında, iki fazın faz akımları neredeyse 180° faz dışıdır. Üçüncü fazın etkisi ihmal 
edilebilir.

“Dengeli bir üç fazlı kısa devrede, üç fazın herhangi birindeki sonuç kuvvetleri, tek fazlı durumda olanlardan 
daha azdır ve üç fazın göreli fiziksel konumlarına bağlıdır.”

Tek fazlı bir kısa devre durumunda üretilen kuvvetler tek yönlüdür ve bu nedenle yön değiştiren üç fazlı kısa devre nedeniyle 
olanlardan daha şiddetli olurlar. Kısa devre kuvvetleri önce Iletken tarafından absorbe edilmelidir. Bu nedenle, iletken, bu 
kuvvetler kalıcı çarpıtma olmadan taşımak için yeterli bir dayanıklılığa sahip olmalıdır. Bakır, diğer iletken malzemelerle 
karşılaştırıldığında yüksek mukavemete sahip olduğu için bu gereksinimi karşılar.

Bakırın yüksek mukavemeti nedeniyle yalıtkanlar daha düşük mukavemetli malzemelerle mümkün olduğu orandan daha 
geniş aralıklarla yerleştirilebilir.

İletken Gerilimlerini Azaltma Yöntemleri

Normal akımlarda titreşim olasılığı olan durumlarda veya iletkene zarar veren kısa devre kuvvetlerine maruz kaldığında, 
aşağıdaki durumlar bu etkiyi azaltabilir veya ortadan kaldırabilir:

A) İzolatör destekleri arasındaki mesafeyi azaltmak. Bu yöntem, sürekli titreşimin ve bunun kısa devre kuvvetlerinden kay-
naklanan etkilerini azaltmak için kullanılabilir.

B) İzolatör destekleri arasındaki mesafeyi arttırmak. Bu yöntem yalnızca sürekli bir akımdan kaynaklanan titreşim etkilerini 
azaltmak için kullanılabilir. Bir kısa devre akımı nedeniyle gerilimleri artıracaktır.

C) İletken desteklerinin esnekliğini arttırmak veya azaltmak. Bu yöntem kesintisiz akıma bağlı titreşim etkilerini azaltacaktır, 
ancak kısa devre kuvvetleri nedeniyle bunun üzerinde çok az etki bulunmaktadır.

D) İletken esnekliğini arttırmak. Bu sadece sürekli bir akımdan dolayı titreşimin etkilerini azaltmak için kullanılabilir. Kısa 
devre etkisi artar.

E) İletken esnekliğini azaltmak. Bu yöntem, sürekli bir akım veya kısa devre nedeniyle titreşimin etkilerini azaltacaktır.

ElektrikPort
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Elektriksel Kısmi
Deşarj Olayı
Elektriksel kısmi boşalma olarak da tanımlanan kısmi deşarj nedir? Orta 
gerilim ve yüksek gerilim ekipmanlarında kısa ya da uzun sürede oluşan, 
hatta yıkıcı düzeylere ulaşan bu fiziksel hasarların, izleme ve zamanında 
tespit ile önüne geçilebilir mi? Kök sebepleri, türleri, detaylı analizleri, 
testleri, diğer tüm etkileri ve sonuçları ile kısmi deşarjı anlamaya çalışa-
lım.

Elektriksel Kısmi Deşarj Nedir?

Elektriksel kısmı deşarj, iki iletken elektrot arasındaki dielektrik 
malzemenin yapısındaki boşluklar ya da devamlılığındaki prob-
lemler sebebiyle, tam bir köprü oluşturamaması sonucu oluşan 
elektriksel boşalma ya da kıvılcımlardır.

IEC 60270’deki tanımına göre; iletkene bitişik veya ayrık izo-
lasyonu sadece kısmi olarak aşarak iletkenler arasında oluşan 
elektriksel boşalmadır. Diğer bir deyişle, iki aktif iletken arasın-
daki izolasyon malzemesindeki kısmi bozulmadır.

Elektriksel Kısmi Deşarj Nerede Ve Nasıl Meydana Gelir?

IEEE’nin yaptığı araştırmaya göre; orta gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde meydana gelen yıkıcı hataların büyük bir ora-
nı (yüzde 80’i) elektriksel kısmi deşarj kaynaklıdır (Resim 2). Dielektrik malzemeyi deforme edebilecek kadar güçlü elektrik 
alanın olduğu her yerde (şaltlarda, kanallarda, kablolarda, kablo başlıklarında, kablo eklerinde, transformatörlerde) elekt-
riksel kısmi deşarj oluşabilir.

Bu deşarjlar, katı izolasyon sistemindeki boşluklarda (kağıt, polimer vs.), çok katmanlı katı izolasyon sistemlerinin birleşme 
yüzeylerinde (farklı izolasyon malzemelerinin dielektrik sabitlerinin farklı olması sebebi ile), sıvı izolasyon sistemlerindeki 
gaz kabarcıklarında veya gaz ortamındaki iletkenin çevresinde (corona deşarjı) oluşabilir.

Prysmian Kablo Elektriksel Kısmi 
Deşarj Olayı
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Genelde 1 mikro saniyeden daha kısa süreli darbeler (puls’lar) şeklinde görülür. Darbeler çok kısa süreli olmalarına karşın, 
darbe sırasında ortaya çıkan enerji, iletkeni saran dielektrik malzemenin bozulmasına, kontrol edilmeden bırakılması duru-
munda ise izolasyon hataları ile sonuçlanabilecek kadar güçlüdür.

Elektriksel kısmi deşarj, yüksek gerilim ile çalışan ya da yüksek gerilim taşıyan cihaz ve malzemelerde normal çalışma koşul-
larında dahi, yaşlanma kaynaklı bozulmalar, ısıl veya aşırı elektriksel stresler, uygun olmayan kurulumlar, hatalı işçilik veya 
uygun olmayan tasarımlar sebebiyle oluşabilir. Dielektrik malzeme içinde ilerleyip büyümesi (elektriksel ağaçlanma; Resim 
4 ve 5’te görüldüğü gibi) sonucu, izolasyonu yeterince zayıflatıp 3 fazlı sistemlerde fazlar arası ya da faz-toprak arasında kısa 
devre ile sonuçlanabilir.

Resim 6: Kısmi deşarj sonrası oluşan kısa devre problemi ve gerçekleşen patlama

Bilindiği üzere bazı elektriksel kısmi deşarjlar, izolasyonun ve dolayısı ile toplam sistemin (örnek: polimerik kablolar ve akse-
suarları) sağlığı açısından aşırı derecede tehlikeli iken, yüksek gerilim havai hatlarındaki açık ve keskin noktalarında oluşan 
corona olayları veya açıkta kullanılan kablo sonlandırma uçlarının dış yüzeyindeki elektriksel kısmi deşarj olayları ise nispe-
ten daha tehlikesizdir.

Kısmi Deşarj Hata Tespiti
 Kısmi deşarj ve ilgili hataların tespiti, kısmi deşarj olayının kritik seviyede olup olmadığının karar verilmesi prensi 
 bine dayanır.
 Düşük seviyedeki kısmi deşarj olayı, “kritik olmayan”, “kabul edilebilir” ya da “kısa zamanda orta seviyede bir kısmi  
 deşarj olayına mahal vermez” olarak değerlendirilir.
 Arızaların tespiti, kısmi deşarj olayının eşik değerlerini (Tablo 1) aşarak kritik seviyede olup olmadığını testler ile  
 belirleyerek gerçekleşir.
Eşik değerleri;
 Kısmi deşarj olayı mevcut değil ya da kritik seviyelerin altında,
 Kısmi deşarj olayı var ve hatanın ilerleyeceğini, daha detaylı incelemeye ve izlemeye ihtiyaç duyduğunu göste- 
 ren bir seviyede,
 Kısmi deşarj olayının çok ilerlediğini, arızanın gerçekleşmek üzere olduğunu ve tehlike arz ettiğini gösteren bir  
 seviyededir. Bu seviye, acil inceleme ve müdahale gerektirir.

1.
2.

3.

Prysmian Kablo Elektriksel Kısmi 
Deşarj Olayı
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Kısmi deşarj olayı sırasında birçok enerji türü açığa çıkar (elektromanyetik, akustik, termal ve ışık enerjileri). Çıkan bu ener-
jiler ve ilgili enerji türüne ait test metotları ile kısmi deşarj olayı algılanabilir.

Elektromanyetik Metot

Kısmi deşarj olayı sırasında, deşarjın olduğu kısımdan elektromanyetik (radio) dalga yayılımı gerçekleşir. Bu dalgalar, metal 
muhafaza içinde akım endüklenmesine sebep olur. Oluşan kısmi deşarj darbelerinin (puls’larının) yüksek frekanslı olması 
sebebiyle, topraklanan metalin empedansı küçük voltajlar yaratacak kadar büyük olur. Bu vaka, 1980’lerde keşfedildi ve

Prysmian Kablo
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günümüzde Transient Earth Voltages (TEV) (Değişken toprak voltajı) olarak bilinir. Algılama, el dedektörü şeklindeki metalin 
yüzeyine kapasitif bir probun temasıyla olur. TEV, izolasyonun içinde oluşan kısmi deşarjı algılamak için kurulmuş bir yön-
temdir. Çoğunlukla 200 MHz olmasına karşın, kısmi deşarj kaynaklı elektromanyetik dalganın frekansı 1 GHz fazla olabilir. 
Bu enerji, Ultra High Frequency (UHF) ekipmanı kullanılarak algılanabilir. Çoklu antenler, “Time-of-Flight” tekniği ile kısmi 
deşarj kaynağının yerini tespit edebilir.

Akustik Metot

Hem duyulabilen hem de ultrasonik aralıklarda, yalıtkan yüzeyindeki kısmi deşarj olayı, çevresindeki havanın ani genleş-
mesine sebep olur ve bunun sonucu olarak bir basınç dalgası oluşturur. Duyulabilir aralıkta gelen ses, tava üzerinde yağda 
kızartılan bir et parçasından gelen sese benzer. Ultrasonik ise, 20kHz’lik bir ses dalgasıdır. Algılama, 20kHz’e ayarlanmış 
hassas bir mikrofon yardımıyla yapılır ve duyulabilir frekansta bir sese dönüştürülerek bir kulaklık vasıtası ile duyulur. Bu 
teknik, metal muhafazanın içindeki ses enerjisinin dışarı çıkabileceği bir aralık olduğunda çok faydalıdır.

Termal Metot

Kısmi deşarj olayı sırasında, deşarjın olduğu kısımda yüksek akım yoğunluğu sebebiyle, sıcak noktalar oluşur. Termal görün-
tüleme yöntemiyle tespiti mümkündür. Ancak çoğu yüksek gerilim elemanı metal kaplı olduğunda dolayı, termal yöntem 
ile sıcak noktalara erişim zordur.
Bu nedenle, termal görüntüleme çoğunlukla pratik değildir.

Işın Metodu

Kısmi deşarj olayı sırasında, elektronların iyonizasyonu ve rekombinasyon süreci sebebiyle fotonlar harekete geçer. Işık yo-
ğunluğu, esas olarak deşarjın büyüklüğüne ve izolasyon ortamına bağlıdır. Bu olay sırasında ışığın spektrumu, görülebilir 
aralıktan kızıl ötesine kadar geniş olabilir. Havadaki kısmi deşarj sırasında azot bolluğu hakimdir. Sonuç olarak, optik ener-
jinin %90’ı mor ötesi bölgede oluşturulurken, bir kısmı da karanlık ortamda görülebilir aralıkta oluşur. Tabii ki tespitinin 
mümkün olması için, kısmi deşarj olan ekipman görüş mesafesinde olmalıdır.
Prysmian Group’un Kısmi Deşarj Tanıları Üzerine Çığır Açan Teknolojileri

Pry-Cam

Anlık kısmi deşarj ölçümleri için tasarlanmıştır. Taşınabilir ve kablosuz tasarımıyla kolay, hızlı ve güvenilir; patentli elektro-
manyetik hassasiyet teknolojisi ile ileri seviyede kısmi deşarj darbe modellemesi yapar. Galvanik izolasyonu sayesinde ope-
ratör için azami güvenlik sağlar, on-line ölçüm yaptığı için sistemin kapatılmasına ihtiyaç duymaz. Ayrıca birçok ekipmanın 
ölçümünü aynı günde yaparak test esnekliği sağlar.

Pry-Cam Grids

Sisteme sabitlenerek kısmi deşarj ve sıcaklığı sürekli olarak izlemeyi sağlar.

Elektriksel Kısmi 
Deşarj Olayı

Prysmian Kablo

Hassas ve gelişmiş tanı sistemine sahiptir. Sisteme sabitlenerek web tabanlı uzaktan izleme imkânı sunar. Tıpkı Pry-Cam gibi 
galvanik izolasyona sahip olup, gelişmiş kısmi deşarj darbe modellemesi yapar.

Pry-Cam Wings Sensör

Kurulacağı ekipman üzerinde sıcaklık ve kısmi deşarj parametrelerinin ölçümü sağlayan sensördür.

İstenilen her cihazın üzerine yapıştırılarak kolay ve hızlı ölçüm yapar. Çalışmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi, kurulum yapıl-
dığı tesisten sağlayamadığı takdirde Prysmian Harvesting Device (Enerji sağlama cihazı) sayesinde kolayca sağlar.

DLog

Analog sinyalleri (sıcaklık, basınç, akım, gerilim gibi.) uzaktan izleme imkânı sunar.
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Analog sinyaller izlemek için 4 adet girişe sahiptir. Programlanan herhangi bir zamanda ölçüm yapabilir. Uzaktan izleme için 
web tabanlı bir ara yüzü vardır.

Prysmian Group’un tüm kısmi deşarj ölçüm teknolojileri, kritik parçalarda oluşabilecek hataları önlemek için rahatlıkla kulla-
nılabilir. Yine tüm ürünlerinde, ölçüm yapabilmek için sistemin enerjisinin kesilmesine ihtiyaç duymazlar. Anlık ya da sürekli 
izleme ile ölçüm sonuçlarını saklar ve dilendiği zaman kullanılmasına ve değerlendirilmesine imkan sağlar. İstenildiği tak-
dirde, iki cihaz uydular üzerinden birbirleri ile de haberleşebilir.

Prysmian Kablo
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Türkiye’de Elektromekanik 
Sanayi ve Proje İşbirliği
Yapılanması

Türk Elektromekanik Sanayisinin günümüzde geldiği noktanın daha da 
ileriye taşınabilmesi için neler yapılabileceği çeşitli ortamlarda ve gruplar-
da çok boyutlu olarak değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmelerin 
bir bütünlük içinde olabilmesi için; yurt dışı ve yurt içindeki Elektrome-
kanik sanayisinin gelişiminin her yönü ile incelenmesi kaçınılmaz olduğu 
görülmektedir. Özellikle bu sanayi dalının ilişkili olduğu diğer sektörler-
le “Endüstri 4.0”ın kaçınılmaz olarak imalat sektöründeki yansımaları ve 
yeri, gelişmeleri dikkate alındığında bu yazıdaki konuların; bir “Bütüncül” 
anlayış içinde her yönüyle ele alınması uygun olacaktır.

Erdoğan ÖKTEM | EMSAD
Elektromekanik Sanayicileri Derneği | Genel Sekreteri

İçinde bulunduğumuz süreçte, hemen hemen tüm sektörlerin enerjiye bağımlı oldu-
ğu dikkate alındığında; elektromekanik sektörü ve bu sektörün ürünlerinin kullanım 
alanlarını en ileri seviyeye taşıyacak olan hesaplama ve proje hizmetleri müştereken 
değerlendirilmelidir. Halen kullanılmakta olan konvansiyonel ürünler ile elde edilen 
enerji üretim çeşitlemelerine, özellikle de tüm dünya ülkelerinde büyük ölçüde enerji 
üretiminde kullanılmaya başlayan “Yenilebilir Enerji Ekipmanlarının” kullanılması su-
retiyle enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı çok öne çıkmaktadır. Dolayısıyla projelendir-
melerin önceliklerinde bu husustaki gelişmelere göre mutlaka ileri seviyede sanayiye 
yansıması olmalıdır. Türkiye’nin 2016 yılı “Yenilenebilir Enerji Ekipmanlarnın Toplam 
Üretim Kapasitesini” Pazar payı bu tarihteki ürün rayiç bedellerine göre 115 milyar 
USA doları civarındadır. (Verilen Lisanslar dikkate alındığında bu değerler güncellen-
melidir)

Türk sanayisinin gelişmesi için önceliklerin; Türkiye’deki Ar – Ge, İnovasyon ve Patent 
çalışmalarının hızlandırılması ve çok sayıda uluslararası kabul görmüş çalışmalara sa-
hip olması ile mümkün olabileceği de bilinmektedir. Yine doğru ve kabul görmüş bir 
değerlendirme yapabilmek için; burada ifade edilen konuya esas teşkil eden Elekt-
romekanik sektörünün her uzmanlık konusunun Proje üretimini de bu sanayi dalları 
ile birleştirmektir. Bu şekilde yapılacak projelere dayalı üretimler sonucunda başarı 
daha kolay ve kısa sürede elde edilebilecektir. Burada “Et – Tırnak” ilişkisi içinde olan 
Elektromekanik Sanayisi ile Elektrik projelerinin ilişkisini bir bütünlük içinde incele-
meye çalışacağım. Bunun için konunun aşağıda açıklanmaya çalışılan hususlar kap-
samında tüm boyutları ile ele alınmasının uygun olacağı görüşünde bulunmaktayım.

Burada önceliğimiz, günümüzde Türk Elektromekanik Sanayisinin geldiği seviyeyi ve 
gelecekte de neler yapabileceğini açıklamak suretiyle başlamanın ve değerlendirme-
nin daha uygun olacağı görüşündeyim.  
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seviyeye taşımamız halinde yurt dışına ürün satma ve pazar payımız da o nispette artacaktır. Hatta halen Yurt dışındaki Mü-
teahhitlik Hizmetlerinden daha fazla pazar payına ve “Ciro” imkanına sahip olabilecektir. Bütün bu gelişmelerin dışında proje 
hizmetlerinin daha ileriye taşınması halinde projelerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürünler için Ar – Ge,  İnovasyon ve Patent 
çalışmaları kapsamında, “Teknik Şartname” yapma vb. imkanımız daha çok artacak ve “Bilgi Toplumu” olmamızın da önü 
açılacaktır. Bütün bunların müştereken yapılması halinde, Türkiye Elektromekanik Sektöründe üretimler için yatırımlar arta-  

cak ve her türlü elektrik projeleri ile üretimin de ileri teknolojiye sahip ülkeler ile her yönü ve kapasitesi ile yarışabilecektir.

Yukarıda ifade edilen ürünlerin üretimlerinde önemli rol oynayacak, ileri teknolojinin alt yapısını sağlayacak olan ve 2020 
yılında da bitirilmesi hedeflenen aynı zamanda yukarıda da ifade edildiği üzere “Bilgi Toplumu Olma”yı taçlandıracak yolun 
temel taşlarından birini oluşturacak olan “Deney Laboratuvarı Kompleksi (DLK)”nin de yapımına 2019 yılında başlanılmış ol

Türkiye’de Elektromekanik Sanayi ve 
Proje İşbirliği Yapılanması

Erdoğan ÖKTEM | EMSAD
Elektromekanik Sanayicileri Derneği | Genel Sekreteri

Bilindiği üzere hemen her konuda dünyada ileri teknolojiye sahip ülkeler ile uygulanabilir ortak projeler üretimi konusun-
da planlama yapılması halinde üretilen projelerin ve bu projelere dayalı olarak üretilen ürünlerin pazarlanması da daha 
kolay olacak ve başarı da kendiliğinden gelecektir. Bana göre Türkiye’nin uzun süredir ihmal ettiği Sanayi ve Proje iş birliği 
konusunun şu anda bulunduğu kapasiteden her yönü ile daha üst yani uluslararası kapasiteye en kısa sürede ulaştırılması 
gerekmektedir. 

Yukarıdaki kısa açıklamalardan sonra; Türkiye’nin tüm mühendislik dallarını birleştiren “Müşavir Mühendislik Hizmetlerinin 
Yeniden Yapılandırılması” hususunun sanayi ile ilişkilendirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Türkiye, Elektromekanik Sanayi  
Sektöründe 170 kV ve üstü gerilimlerdeki ürünleri (iç ve dış pazar darlığı, finans vb. sebeplerden dolayı) yapmamaktadır. 
Türkiye mevcut Mühendislik birikimleri potansiyelini “Uluslararası” boyuta taşıdığında 170 kV ve üstü gerilimlerdeki ürünler 
için pazar bulabilecek ve dolayısıyla da üretime geçebilecektir. Özellikle projelendirmeyi ve müşavirlik hizmetlerini çok ileri
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ması da umut verici bir durumdur. Adı geçen Kompleks Türkiye’deki Ar – Ge, İnovasyon, Patent ve benzeri çalışmaların önünü 
açacağı gibi Türkiye’nin ileri teknolojide katma değeri yüksek olan “Marka Ürün” yaparak, ihracatında da büyük gelişmeler 
gösterecektir.

 Türkiye Elektromekanik Sektörü proje ve ürün bazında “Alt Bileşenlerinde” uzmanlaşma ve “Kümelenme” stratejisini mutlaka 
uygulamalıdır. Bu görüşten hareketle; proje firmaları da kendi aralarındaki uzmanlıklarına bağlı olarak “Proje kümelenme-
lerini” yapmalıdırlar.

Burada ifade edilen konuların tamamlayıcısı ise özellikle “Enerji Sektöründe” özelleştirilmesi yapılmış veya yapılmamış olan 
yeni yatırım yapan Kamu kuruluşlarındaki projeler ve ürün kullanımlarıdır. Diğer taraftan geçmişte yatırımcı Kamu kuruluş-
ları kendi “Avan ve Uygulama Projeleri”ni hazırlayabilmekteydi. Ancak; geçen süreçte çok çeşitli nedenlerden dolayı bu tür 
çalışmalar yeterince yapılmamaktadır/yapılamamaktadır. Yatırımcı Kamu Kuruluşları, her ölçekteki yapılacak yatırımları için 
“Proje Hizmetleri”ni konularında uzman firmalardan mutlaka satın almalıdır.

Yukarıdaki kısa açıklamalardan sonra Türkiye, geliştirilmeye açık olacak şekilde hiç vakit kaybetmeden Elektromekanik Sa-
nayi Ürünleri, Projeleri, Uygulamaları ve Finans boyutlarını bir araya getirilerek bu hizmetleri “Paket” olarak yabancı ülke-
lere ileri düzeyde satılmasının yollarını araştırmalıdır. Bu model öncelikle ve mutlaka denenmelidir. İstenen ve beklenen 
başarının elde edilmesi halinde de diğer sektörlere de uygulanmalıdır. Burada ifade edilen modelin uygulanması halinde 
sanayide “Kapasite Kullanımı” en ileri düzeye ulaşabilecektir. Ancak, gözden kaçırılmaması gereken husus ise ürünlerde en 
üst düzeyde; “Katma Değeri Yüksek” özellikle ham maddesi yerli ve milli ürünlerin kullanılması suretiyle üretilmesine dikkat 
edilmesi çok çok önemli olan ve gerekli bir husustur.

Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan konuların, tüm ilgili taraflarca ele alınarak değerlendirilmesi sonucunda “Proje ve Sa-
nayi” Kombinasyonunda uygulamalarında hem yurt için de hem de yurt dışında başarı mutlaka elde edilecektir. Bu nedene 
halen her iki konunun istenen düzeyde uygulamaya konulması için Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurumlarının bu konuların 
tümünü kapsayan en kısa sürede ayrıntılı bir “Yol Haritası” programı yapması ve uygulamaya koyması şarttır. 

Burada sözü edilen yapılanmanın ortaya çıkması halinde ise; Kamu kuruluşları bu konuda kendi aralarında yetkilendirilmiş 
bir veya birkaç kuruluşu görevlendirmelidirler. Yetkilendirilmiş kuruluş veya kuruluşlar yukarıda sözü edilen çalışmalara iliş-
kin “Müşterek Yol Haritasının” yapılmasından, uygulanmasından, revize edilmesinden veya yeniden yapılmasından konu ile 
ilgili tüm kuruluşlara iletilmesi, denetlenmesi ile sonuç alınıncaya kadar takip edilmesinden yetkili ve sorumlu olmalıdır. 

Yazımızın başlığı olan “Proje ve Sanayi”nin başarılı olabilmesi için “Sabır, Emek, Tasarım ve İnovasyon” isteyen “Türkiye’nin 
Rekabet Gücünü” artıracak ve “Kimsede Olmayanı Üretecek” “Markalaşma Sağlayacak” çalışmalar yapılarak bu konunun tüm 
sektör temsilcileri ile müştereken değerlendirmesine ve sonuçlarının da konu ile ilgili olanlar ile paylaştırılmasının ve geliş-
tirilmesinin gerekliliğine inanılmaktadır.

Elektromekanik sanayi sektörü üretiminde ve projelendirme de üç konu öne çıkmaktadır.

 1 - Ürünlerin kullanılacağı projelerin Ulusal ve Uluslararası Standartlara uygun üretilmiş olması,
 2 - Söz konusu ürünlerin kaliteli ve olabildiğince ileri teknolojideki projelerde kullanılabileceği esas-
larına göre üretilmiş olması, 
 3 - Uygulama projesi yapan firmaların projeleri, günümüz teknolojisini kapsamalı ve “Onaylanmış 
Ürün”lere göre yapmaları öncelikleri olmalıdır. 

Türkiye’de Elektromekanik Sanayi ve 
Proje İşbirliği Yapılanması

Erdoğan ÖKTEM | EMSAD
Elektromekanik Sanayicileri Derneği | Genel Sekreteri
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          Vericiden çıkan güç miktarı
 

   Uygulanan hat ayar kutusunun(tuner) türü 
 

   Kaplin kapasitörünün kapasitans cinsinden boyutu
 

   Kullanılan hat tıkacının indüktans cinsinden türü ve büyük-
lüğü
 

   Güç hattının gerimi ve fiziksel konfigürasyonu 
 

   PLC sinyalinin bağlandığı faz veya fazlar
 

   Devrenin uzunluğu ve devredeki transpozisyonlar
 

   Alıcı terminaldeki dekuplaj ekipmanı 
 

       Bilgileri iletmek için kullanılan modülasyon türü ve alıcıdaki 
demodülasyon devrelerinin tipi 
 

   Alınan sinyal-gürültü oranı (SNR) 

Kuranportör Sistemi Elemanları ve Özellikleri
 

Bu iletişim sistemlerinde kullanılan ortam EİH olduğunda, radyo frekanslarının nasıl iletildiğinin ve bu sistemi güvenlik

Kuranportör Sisteminin Güvenirliliğini Etkileyen Faktörler

Enerji Hatlarında 
Kullanılan Kuranportör  
(PLC) Sistemi Nedir?
Enerji iletim hatları, trafo merkezleri arasında veri iletişimini sağlamak amacıyla da kullanılabilmek-
tedir. Kuranportör (PLC) sisteminin görevleri, avantajları ve birçok detayı yazımızda bulabilirsiniz.

Enerji iletiminde güvenlik ve sürekliliği sağlamak için frekansları 50 kHz-500 kHz arasında olan iletişim sistemleri kullanılır. 
Dünyada PLCC (Power Line Carrier Communication) sistemleri olarak bilinen kuranportör sistemi modern elektrik güç siste-
mindeki kullanımı esas olarak telemetri ve telekontrol içindir. Tele uzak anlamına gelirken telemetri uzak konumdan ölçüm 
bilimini ifade eder. Bu cihazlar taşıyıcı adını her türlü bilgi ve ses işaretini radyo frekanslı işaret üzerine bindirilerek ilgili 
yerlere taşıdıkları için almışlardır. Şebeke ihtiyacına ve koşullarına bağlı olarak farklı tipte veri iletim sistemleri kullanılabilir. 
Büyük güç sistemi için kuranportör, veri iletiminde ve iletim hatlarının korunmasında kullanılır.

Genellikle enerji hatlarında radyo frekansıyla bilgi taşınması 600kHz’den daha düşük frekanslarda yapılır. 50Hz’de enerji 
taşıyan nakil hattının üzerine bindirilen yüksek frekanslı bilgi sinyali aynı hat üzerinden gönderilir. Türkiye’de bu teknik ile 
154kV ve 380kV yüksek gerilim hatları üzerinden bilgi gönderilmektedir. Kuranportör haberleşmesi uzun mesafeli ve düşük 
hızlıdır. Veri ve ses iletişimi için kullanılmaktadır. Kuranportörlerin enerji iletim hatlarındaki tam olarak görevini belirtmek 
gerekirse; İletim hattını iletişim ortamı gibi değerlendirerek konuşma, koruma, sinyalizasyon ve bilgi iletişimi sağlarlar. Ha-
berleşmenin yanında, başka bir kanal yardımı ile arızalı hattın her iki ucundaki kesicileri kumanda ederek devre açma ve 
kapama işlemini de yaparlar. Bu sistemler santraller, trafo merkezleri ve yük tevzi merkezlerinde kullanılmaktadır.

Enerji Hatlarında Kullanılan Kuranportör
(PLC) Sistemi Nedir?

Muhammed Ali BEYAZIT
ElektrikPort
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1. Hat Tıkacı (Line Trap)

2. Kaplin Kapasitör

İletim hattındaki taşınan enerji, uzak hat terminali boyunca iletilmeli ve veri yoluna yönlendirilmemelidir. Veri yolundaki 
empedans değişimlerinden izole edilmelidir. Hat tıkatıcı da bu doğrultuda, ayarlandığı frekans bandına karşı büyük em-
pedans göstererek gelen ve gönderilen sinyallerin hat tarafına yönlendirilmesini sağlar. Yüksek frekansın, yüksek gerilim 
devresine girmesine engel olur ve herhangi bir faz toprak arızasında yüksek frekansı toprağa geçirmez. Hat tıkacı enerji nakil 
hattının (ENH) herhangi bir fazı üzerine seri olarak bağlı sepet şeklinde bir bobindir. Güç akışı zaman zaman oldukça büyük 
olduğundan, bir hat tıkacında kullanılan bobin, fiziksel boyut bakımından büyük olmalıdır. Hat tıkacının bobini, iletim hat-
tından akan enerjinin akışı için düşük bir empedans yolu sağlar. Hat tıkacı endüktans (L) ve kapasiteden (C) oluşan paralel 
ayarlı bir devredir. Güç frekansı (50 Hz) için düşük empedansa (0,1’den az) ve taşıyıcı frekans için yüksek empedansa sahiptir.

yönünden nasıl etkilediğinin bilinmesi ve buna göre önlemler alınması gerekir. Enerji iletim hattının radyo frekansları va-
sıtasıyla bir iletişim hattı olarak kullanılması oldukça ekonomik bir yöntemdir. Fakat güvenlik yönünden bu iletim hattının 
enerji iletimi için daima hazır olması gerekmektedir. Bundan dolayı kuranportör sisteminde maliyeti arttıran bazı elemanlar 
kullanmak gerekir. (Hat tıkacı, kaplin kapasitör, sızdırma bobini, tuner vs.) Taşıyıcı sistemin, iletim hattı bağlantısı aşağıdaki 
şekilde verilmiştir.

Kaplin kapasitörü, PLC(taşıyıcı) ekipmanı iletim hattına bağlar. Bağlama kapasitörünün kapasitesi, taşıyıcı frekansına (1 / 

3. Sızdırma Bobini

4. Hat Ayar Kutusu (Tuner)

Kaplin kapasitörünün alt ucu ile toprak arasına bağlanır. Bu noktada oluşabilecek 50 Hz’lik yüksek gerilimi topraklar fakat 
radyo frekanslı işaretler için yüksek empedans göstererek taşıyıcıdan gelen işaretleri hat yönüne ve hattan gelen işaretleri 
de taşıyıcıya yönlendirir. 

ωC) düşük empedans, güç frekansına (50 Hz) yüksek empedans sunan bir değerdir. 50 Hz’lik hat gerilimine yüksek empe-
dans göstermesi sayesinde akımın hat ayar kutusuna ve dolayısıyla taşıyıcı cihazına ulaşmasını engeller. Kapasite değeri 
1000pF – 7500pF değerleri arasındadır. Kullanılacağı hattın gerilim değerine göre seçilmelidir. Örneğin 2000pF değerindeki 
kaplin kapasitörü 50Hz güç frekansı için 1,5MΩ 500kHz’lik taşıyıcı frekans için 150Ω direnç sunar. 

Taşıyıcıların çıkış empedansını hat empedansına uydurarak radyo frekanslı işaret gücünün karşılıklı olarak her iki yöne mak-
simum düzeyde iletimini sağlar. Aşağıdaki şekilde kaplin kapasitör - hat ayar kutusu (tuner) bağlantısı gösterilmiştir.

Enerji Hatlarında Kullanılan Kuranportör
(PLC) Sistemi Nedir?

Muhammed Ali BEYAZIT
ElektrikPort
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5. Koaksiyel Kablo

Kuranportör Sistemi Çalışma Prensibi

Vericiler genellikle kumanda odasında iken alıcılar şalt sahasında bulunmaktadır. Yani, ekipman ile alıcı arasında büyük bir mesafe 
bulunmaktadır. İkisi arasındaki bağlantı bir koaksiyel kablo kullanılarak yapılır. Koaksiyel kablo, gürültünün kabloya girememesi 
ve parazite neden olmaması için ekranlama sağlar. Koaksiyel kablolunun karakteristik empedansı 75Ω veya 125Ω’dur. Taşıyıcı 
çıkışındaki radyo frekanslı işaretin (RF) hat ayar kutusuna (veya tam tersi yöndeki bir işaretin) bozulmadan veya az zayıflama ile 
taşınması için kuranportör sisteminde kullanılır. Aşağıdaki şekilde hat ayar kutusu - koaksiyel kablo bağlantısı gösterilmiştir. 

Kuranportör (Power Line Carrier - PLC), gerilim hatları üzerinden haberleşmeyi sağlayan bir tekniktir. PLC haberleşmesi için 
kullanılan cihazlar bağlaştırıcı elemanları ile gerilim hattına bağlanır. Bu cihazlar bilgi sinyalini hatta enjekte eder. Alıcı ise 
bilgiyi taşıyan frekansı filtreleyerek alır. PLC’ler yüksek gerilim ve alçak gerilim hatlarında kullanımına göre iki gruba ayrılır. 
38 kV ve üzerindeki gerilimlerde iletim hatlarının sağladığı bant aralığından faydalanarak 50kHz ile 500kHz arasındaki fre-
kansları taşıyıcı frekans olarak kullanabilir ve bu sayede yüksek iletişim hızlarına çıkabilir. 38kV gerilim seviyesinin altındaki 
dağıtım hatlarında 5kHz ile20 kHz civarındaki frekansları, taşıyıcı frekans olarak kullanır. Bilgi bu aralıktaki frekanslarla ancak 

300bps hızındaki haberleşmeye izin verir. Bu hız birçok SCADA fonksiyonu için yetersiz kalacağı için sadece bazı özel amaçlar 
için kullanılır. (konuşma kanalı, uzaktan kumanda vb.)

  Tamamen dijital oldukları için işleme ve depolama aşamalarında gürültüden etkilenmezler. 
 

  Dijital PLC daha az devre bağlantısı gerektirir, çünkü dijital işlemci tek bir yongadır.
 

  Süreç doğru ve güvenilirdir. 
 

  Frekans dönüştürme işlemi tek bir adımda yapılır (dijital dönüşüm). 
 

  Dijital işleme, çok çeşitli matematiğin uygulanmasına izin verir (Analog işleme, istenen işlevleri yerine getirmek için cihaz-
ların yapabilecekleri ile sınırlıdır).
 

  Yüksek çözünürlüklü dijital filtreleme tepkisi verirler.
 

  Analoğun aksine dijital devrelerin performansı, uygulama devresindeki gerçek bileşen değerlerinden nispeten bağımsız-
dır. Bu nedenle, dijital sistemler sıcaklık değişimlerine veya bileşen yaşlanmasına rağmen istenen yanıtları daha güvenilir 
şekilde üretir.

Dijital PLC Sistemlerinin Analog Olanlara Göre Avantajları

Enerji Hatlarında Kullanılan Kuranportör
(PLC) Sistemi Nedir?

Muhammed Ali BEYAZIT
ElektrikPort
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Trafo merkezi otomasyonu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşıklığı çözebilmek için belirli adımları takip et-
mek gerekir. Bazı durumlarda merkezde bulunan mühendisler ile beraber, trafo merkezinin ekipmanlarını üreten firmalarla 
da ortak çalışmalar yapılmalıdır.
  

Yapılacak bu çalışmada nesne ve servis modellerinin ayrıntılı bir incelemesi gerçekleştirilmelidir. İncelemenin sonucunda 
hangi ayarlamaların yapılabileceği konusunda kesin kararlar verilebilir. Böylelikle kullanılan ekipmanların potansiyel fay-
dalarından daha efektif bir biçimde yararlanılabilir. Ayrıca ekipmanlardaki eksiklerin tespit edilmesi yoluyla ar-ge çalışma-
larına da bir katkı sağlanabilir.
 

Trafo merkezi otomasyonunun sağlıklı bir şekilde çalışması için uyulması gereken prosedürler aşağıdaki gibidir;
  

    İşlevsel Gereksinimlerin Belirlenmesi
     

             Mantıksal Düğüm ve Kullanılabilir Verileri Belirlenmesi
     

              Veri Değişimlerini Belirlenmesi ( Trafo Merkezi ve Harici Sistemlerde)
 

    Uygunluk Testinin Belirlenmesi
 

    Yapılandırma Araçlarının Belirlenmesi

Adım 1 - İşlevsel Gereksinimleri Belirleme

Trafo merkezinde çalışan mühendisler tarafından yapılması gereken en kritik adım fonksiyonel gereksinimleri belirlemek-
tir. Bu adımdan sonra elde edilen sonuçlar daha etkili ürünlerin üretilmesi için firma üreticileriyle paylaşılabilir. İşlevsel 
gereksinimlerin geliştirilmesi, IEC 61850 gerekliliklerinin belirlenebilmesi için gerekli ilk adımdır.
  

Bu adım için gereksinimler şunlardır; 
 

    Trafo merkezinin elektriksel açıdan düzenlenmesi 
 

    Ekipman türlerinin tanımlanması (Akım-Gerilim Trafoları, Devre Kesiciler vb.) 
 

    Hangi verilerin mevcut veya gerekli olduğunun belirlenmesi.
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Trafo 
Merkezinin 
Otomasyon 

Gereksinimleri 
Nelerdir?

Bilindiği üzere trafo merkezleri, otomasyon sistem-
leri tarafından kontrol edilmektedir. Bu yazımızda 
trafo merkezlerindeki otomasyon sistemlerinin 
gereksinimlerinin belirlenmesindeki aşamaları 
inceleyeceğiz.

Trafo Merkezinin Otomasyon 
Gerekisinimleri Nelerdir?

Ali Can ÇABUKER
ElektrikPort



Adım 4 - IEC 61850 Veri Değişimlerinin Belirlenmesi 
(Harici Sistemlerle)

Modelleme tekniklerinin kullanılması, farklı sistemler 
arasındaki karmaşık etkileşimlerin belirlenmesinde büyük 
ölçüde yardımcı olabilir. 
   

Bu aşamada aşağıdaki konular mutlaka göz önüne alınma-
lıdır; 
  

İzlenen veriler:
  

      Hangi kullanıcılar hangi verilere ihtiyaç duyar?
   

          Bu verilerin kaynakları nelerdir?
   

          Birincil kaynaklar kullanılamıyorsa yedek veriler sağlana-
bilir mi?
   

          Veriler ne kadar kritik?
   

          Verilerde güç sistemi sorunu görünüyorsa ne yapılmalıdır?

Kontrol ve parametre ayarları:
 

    Kimlerin hangi cihazların ayarlarını değiştirmesine izin 
verilmeli?

 

    Ayar değişikliklerine ne zaman izin verilmeli?

    Bireysel kimlik doğrulaması kullanılmalı mı? 

    Kontrol işlemi başarısız olursa ne yapılmalıdır?  ( Sistemin 
kapanması vb.)

Adım 5 - Uygunluk Testini Belirlenmesi

Otomasyon sisteminin çalışabilirliğini sağlamak için ekip-
man üretici firmaların ürettikleri cihazlar IEC 61850 uygun-
luk testini geçmelidir. Uygunluk testinin prosedürleri 2004 
yılında IEC 61860’ın 10. bölümünde standartlaştırılmıştır.

Adım 6-IEC 61850 Yapılandırma Araçlarının Belirlen-
mesi

Üretici firmaların, nesne modellemelerini, iletişim hizmet-
lerini, ağ yönetimini,  ağ güvenliğini sağlamak ve yöne-
tebilmek için kullanılabilecek ekipmanlar  sunması hayati 
derecede öneme sahiptir. 
 

Adım 2- Mantıksal Düğüm ve Kullanılabilir Verilerin Belirlenmesi

Trafo merkezi mühendisleri, IEC 61850 kılavuzunu takip ederek bu adımı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bununla 
birlikte üretici firmalarda sonuçların doğruluğunu mühendislerle birlikte gerçekleştirebilir. 

Mantıksal düğüm belirleme şunları içerir:
  

    İşlevsel gereksinimlere göre, mantıksal düğümlerde hangi opsiyonel verinin öncelikli olarak işlenmesi gerektiğine karar 
verilmelidir.
  

    İşlevsel gereksinimlere göre, hangi aygıtlar için hangi mantıksal düğümlerin gerekli olduğunu belirlenmelidir. Firma 
üreticilerinin, farklı denetleyicilerde farklı mantıksal düğümler seçmesinde bir sıkıntı yoktur. Fakat mantıksal düğümlerin 
listesi ortak işlevsel gereksinimleri karşılamak için aynı olmalıdır.

Adım 3 - IEC 61850 Veri Değişimlerinin Belirlenmesi (Trafo Merkezinde)
 

Trafo merkezinde bulunan cihazlar arasında paylaşımı yapılacak veriler tanımlanmalıdır. (Özellikle de koruma cihazları ve 
devre kesicileri arasındaki) Ayrıca trafo merkezindeki kapalı-çevrim fonksiyonuna sahip diğer bölümlerdeki ekipmanların-
da aynı şekilde tanımlanması sağlanmalıdır. Bu verilerde hem verimliliğin hem de sorunların çözümü için günlük olarak 
rapor edilmelidir.
  

Bu adım trafo merkezi çalışanları ve ekipman sağlayıcılarıyla birlikte ortak bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Adım 1’de ki 
işlevsel gereksinimler, paylaşımı yapılacak  veri türlerini açıklar. Bu adım açık bir şekilde  hangi  veri öğelerinin gönderildi-
ğini ve  istasyonun  hangi koşullar bulunduğunu tanımlar.
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Trafo Merkezinin Otomasyon 
Gerekisinimleri Nelerdir?

Ali Can ÇABUKER
ElektrikPort



3 Fazlı Asenkron Motor 
1 Fazlı Şebekede Çalışır mı?
3 fazlı asenkron motorlar günümüzde endüstride en çok tercih edilen motorlardandır. 
Bu sebeple birçok arıza durumuyla karşı karşıya kalmış ve zor koşullarda çalıştırılmıştır. 
Peki 3 fazlı asenkron motoru 1 fazlı şebekeye bağlamak zorunda kalsaydık ne olurdu? 
Cevabı yazımızda.
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3 fazlı asenkron motorlar  2 temel parça olarak bahsedebileceğimiz stator ve rotordan oluşurlar. Burada stator, motorun 
adından da anlaşılacağı üzere içerisinde 3 adet ayrı fazı temsil eden 3 sargı bulundurur. Bu sayının 2,4 veya 7 yerine neden 3 
olduğunun açıklanması aslında yazımızın başlığındaki soruya bir nevi cevaptır.

Asenkron motorlar bilindiği üzere elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren elektrik makineleridir. Tüm çalışmalarda en 
dikkat edilen husus, alınan elektrik enerjisinden elde edilecek mekanik enerjinin kalitesidir. Bunu elektrik şebekelerinde-
ki harmoniklere veya gerilim dalgalanmalarına benzetebiliriz. 1 fazlı asenkron motor standart bir tek fazlı şebekeye bağlan-
dığı zaman ilave ekipmanlarını göz ardı ettiğimizde çalışmayacak yani milinden bir dönüş elde edilemeyecektir. 

Motorun milinden bir hareket enerjisi alınamamasının sebebi ise, motora verilen elektrik enerjisinin meydana getirdiği 
manyetik alanın bir moment oluşturabilmesine karşılık mildeki net momentin daima “0”a eşit olmasıdır. Bunu yenmek ve 
manyetik alanın ürettiği momentten faydalanabilmek için yardımcı sargılar ve çeşitli kondansatörler kullanılır. Burada dik-
kat edilmesi gereken husus 1 fazdan yardımcı ekipmanlar olmadan dengeli bir dönüş hareketi elde edilememesidir.

Bununla beraber 2 fazlı bir motorda, yine 1 fazlı motordaki gibi 2 ayrı fazı birbirine 90 derece fiziksel açı ile stato-
ra yerleştirmek ve bir de nötr kablosu ilave etmek gerekir. Fakat buradan elde edilen dönüş yine 3 fazlı motorla-
ra kıyasla çok verimsizdir. Ayrıca 1 ve 2 faz ile iletilen güç miktarı, kullanılan kablo ve ekipman sayısı, verim ve çıkı-
labilecek güç kıyaslandığında 3 fazlı motorların her anlamda daha avantajlı olduğu görülür.  3 fazlı sistemlerin bu 
kadar tercih edilmesinin sebebi ise döner bir manyetik alan elde etmenin ve simetrik bir alan dağılımı oluşturma-
nın en basit yolunun 3 faz kullanmaktan geçmesidir. 360 derecelik bir düzlemde 3 fazlı motorun ayrı ayrı her bir fazın-
dan geçen akımların oluşturduğu döndürme kuvveti etkisini sağlayan vektörleri matematiksel olarak topladığımız. 

Şekil 1: 1 Fazlı Asenkron Motor Yapısı

3 Fazlı Asenkron Motor
1 Fazlı Şebekede Çalışır mı?

Murat BİLGİN
ElektrikPort
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da, herhangi bir ek düzeneğe ihtiyaç duymadan elde edilebilecek en optimum dönüşün elde edildiği görülmektedir

3 fazın sağladığı en büyük avantaj, vektör uzayında sağladığı simetri ve bu sayede motor milinden alınan düzgün dönme 
hareketidir. 3 faza alternatif olarak 6, 9 veya 12 fazda kullanmak mümkündür. Faz sayısının 3 ve katları şeklinde artması 
motordan elde edilecek tork ve gerilim grafiğinin daha pürüzsüz olmasını sağlar. Fakat çok daha fazla iletken ve malzeme 
kullanılması gerektiğinden ekonomik olarak verimli değildir. Hem ekonomik olup hem de devir ve tork anlamında istenileni 
veren en optimum faz sayısı 3’tür.

Etiketinde  yazan nominal yük değerinde çalışan bir 3 fazlı asenkron motor düşünelim. Motorun fazlarından biri aniden 
çalışmayı durdursa ne olur? Bu durum yabancı kaynaklarda “single-phasing” yani bir faza düşme olarak adlandırılır. Aslında 
3 fazdan geri kalan 2 tanesi hala motoru beslemeye devam etmesine rağmen tek faz olarak adlandırılmıştır. Motorun 1 fazı 
kesildiğinde geri kalan 2 faz birbirine seri olarak bağlı olacaktır. Bu sebeple tek bir faz üzerinde ayrı iki empedans olarak bu 
fazları temsil edebiliriz. Motor bu şekilde çalışmaya devam ettirilirse kalan 2 fazdan akan akım giderek artacaktır. Bunun 
sebebi motor iletkenlerinden akmaya başlayan negatif bileşen akımları ve eddy akımlarıdır. Motor ayrıca daha düşük tork 
ve devir sayısı ile çalışacaktır. Tüm bu olumsuz koşullar motorun stator sargılarının ve rotor barlarının aşırı ısınmasına sebep 
olacak ve nihayetinde motorun yanması ile sonuçlanacaktır.

Bununla beraber durgun haldeki 3 fazlı bir elektrik motoruna 2 faz vererek çalıştırmayı denersek tıpkı 1 fazlı motoru bir 
kondansatör veya yardımcı sargı olmaksızın çalışmayı denerken karşılaştığımız sorunlarla karşılaşırız. 

Şekil 2: 3 Faz Kuvvet Vektörlerinin Toplamı

Motordan bir takım zorlanma sesleri gelecektir. Bu, motor içerisinde bir kuvvetin oluştuğunu gösterir. Yalnız oluşan bu döner 
kuvvet mildeki ataleti yenebilecek bir seviyede değildir. Yalnızca 2 ayrı ve birbirine eşit akımlar çeken fazın oluşturduğu kuv-
vetlerin birbirlerini nötrlemesi esnasında motorda oluşan zorlanmalardır. Motordan bir hareket elde etmek için bu ataletin 
yenilmesini sağlanmalı ve motora bir ilk dönüş yönü verilmelidir. Böylelikle motor belirtilen yönde dönmeye başlayacak 
fakat yine düşük devir ve yüksek akım çekme gibi sorunlar ile karşılaşılacaktır. 

Bunlardan ayrı olarak 3 fazlı asenkron bir motor 1 fazlı şebekeye bağlandığında ne olur?
 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere motorun milinden bir dönüş elde etmek için gerekli olan, manyetik alanın mile uyguladığı 
net momentin “0” dan farklı olmasıdır. Bunun sağlanması için de birbirlerini nötrlemeyen en az iki farklı manyetik alan 
gereklidir. 1 fazlı şebekede faz iletkeninden geçen akım motorun “X” fazından geçiyor olsun. Aynı akım 1 fazlı şebekede dev-
resini nötr üzerinden tamamlamadan önce “Y” fazından geçiyor olsun. Üretilen bu iki manyetik alan birbirlerini nötrleyecek 
ve motorun milinden bir dönüş alınamayacaktır. Sonuç olarak 3 fazlı motor 1 fazlı şebekeye bağlandığından doğrudan ça-
lışması mümkün değildir. Fakat 3 fazlı asenkron motora tıpkı 1 fazlı asenkron motorda olduğu gibi bir kondansatör bağlanır 
ve manyetik alanlar ve oluşturdukları kuvvet vektörleri arasında bir faz farkı meydana getirilirse motor etiketinde yazılı olan 
değerden daha düşük bir verimde, daha düşük devir sayısı dolayısıyla daha yüksek bir kayma oranı ve daha düşük bir güç ve 
tork ile çalışacaktır.

Şekil 3: Dönüş Yönlerine Göre Yıldız-Üçgen Tek Faz Çalıştırma Şemaları
Burada bahsedilmesi gereken bir husus daha vardır. Bu çalıştırma şekli zorunda kalınmadığı sürece kullanılmamalıdır. Çünkü 
motor bu şekilde 1 faza gereğinden fazla yüklenecek ve motor iletken kesitleri ve izolasyonu bu çalışma koşullarına göre 
tasarlanmadığından motor kısa sürede nominal seviyedekinden fazla ısınacaktır. Ayrıca görselde kondansatörün bağlandığı 
yer 1 fazlı motorlarda yardımcı sargının olduğu yerdir. Yardımcı sargılar ana sargıya kıyasla düşük endüktif reaktansa ve 
yüksek omik dirence sahip olurlar. Burada ise bunu yerine ana sargı olarak niteleyebileceğimiz bir sargı kullanılmaktadır. Bu 
da motorun çalışmasındaki sakıncalardan bir tanesidir.

3 Fazlı Asenkron Motor
1 Fazlı Şebekede Çalışır mı?

Murat BİLGİN
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Röportaj

Öncelikle ETMD Takipçileri, Üyeleri ve Genç Meslektaşlarımız için sizi daha yakından tanımak isteriz. Bize ken-
dinizi tanıtabilir misiniz? Kariyeriniz nasıl gelişti? Hobileriniz nelerdir?

Anel Group | Yönetim Kurulu Başkanı 
Rıdvan ÇELİKEL

Devlet okullarında okudum; Ayazma İlk Okulu, devamında Paşa Kapısı Orta Okulu daha sonra Üsküdar Lisesi ve son olarak 
Yıldız Teknik Üniversitesi. Ondan sonra da hayata atıldım. Üniversiteye başladığım andan itibaren çalıştım. Benim üniver-
siteye girdiğim zaman 1975 yılıydı ve Türkiye çok ciddi kaotik bir dönemden geçiyordu. Terör çok fazlaydı ve neredeyse her 
gün okul kapanıyordu. O dönemlerde devam mecburiyeti yoktu ve bu benim için çok büyük bir avantajdı. Herkes için de-
zavantaj gibi görünen bazı durumlar bazen başkaları için avantaj oluyor ve o dönemleri ben kendi kariyerim için avantaja 
dönüştürdüm. Ben de bu boşlukta teknik ressam olarak 75 senesinde işe girdim ve hem çalıştım, hem de okuluma devam 
ettim. Okulum devam ederken çalışarak çok şey öğrendim. Sonuç olarak, arkadaşlarımın neredeyse tamamına yakını mezun 
olduğunda iş ararken benim işim hazırdı.

Şimdi de Anel Grup’u tanımak isteriz. Anel Grup geçmişten bugüne kadar hangi çalışmaları gerçekleştirmiş-
tir? Kısa, orta ve uzun vadede hedefleriniz nelerdir? Anel Grup yönetimi olarak sektöre yön verebilmek adına 
elektrik ve mekanik sektörünü heyecanlandıracak ne tür çalışmalar planlamaktasınız?
Öncelikle şunu söyleyebilirim; genel olarak baktığımızda  biz resmi iş yapmıyoruz.  Şu anda sadece bir tane resmi işimiz var 
o da MİLGEM. Türkiye’nin ilk milli savaş gemisinin elektrik işini yapıyoruz. Bunu resmi veya ticari iş olarak değil, bir gönül işi 
olarak görüyorum. Bu çalışmaya “biz bunu Türk olarak yapabiliriz” iddiasını ortaya koymak için girdik ve şu anda 5. gemiyi 
yapıyoruz. Dolayısıyla genel perspektiften bakıldığında bu benim için bir nevi itibar ve iftiharlık bir çalışma. Özel şirketlere 
yönelik yapılan çalışmalara bakacak olursak,  bu alanda yüksek beklentiler ve müşteri memnuniyeti söz konusudur, doğru 
iş yapmanız gerekir, aksi durumda bedeli ağır olur. ÇBen severek yapıyorum işimi. Sorunuza bu şekilde bir giriş yapabilirim.
Gelelim ne işler yaptık kısmına. Önce endüstri işleri yaptık; sanayi tesisleri, fabrikalar vb. daha sonra, teknoloji hızla değişti 
ve biz endüstriden biraz binaya kaydık. Bu bizler için bir dönüşümdür. Dünya’da her şey çok hızlı değişiyor. Bir dönem, Türki-
ye’de yoğun bir şekilde endüstriyel tesisler kurulmaya başlandı ve sektör çok hızlı büyüdü. O zaman idari binalar vardı ama 
onlar pek dikkate alınmazdı. Çünkü bu işler çok basitti. Yani, veri yoktu ve dolayısıyla bir telefon kablosu çekiyorsun 3 tane 
lamba, 2 tane priz, ofis işleri böyleydi. Daha sonra teknoloji öyle hızlı ilerledi ki ofisler öne çıkmaya başladı. Akıllı binalar, 
yarı akıllı binalar, otomasyona yönelik binalar gelmeye başladı. Biz de grup olarak karar aldık ve çalışmalarımızı bu tarz bina 
işlerine odakladık. Turkcell operasyon merkezlerinin Türkiy’deki çoğu operasyon merkezini biz yaptık. Atatürk Havalimanı, 
Esenboğa, Adnan Menderes Havalimanları’nı yaptık. Dolayısıyla havalimanı yapılmasını öğrendik. Başlangıçta Havalimanı 
nasıl yapılır bilmiyorduk, deneyimimiz yoktu. Önce teknolojisini öğrendik. Ben Almanya’da 3 tane tesisi dolaştım. ‘’Havali-
manı konsepti nedir?’’ onu öğrendim. Önce, Atatürk Havalimanı’na gelip bunu uyguladık. Sonra diğerlerine uyguladık ve bu 
alanda büyüdük. Aslında bu da bir döngü, yani Havalimanı ihtiyacı belki 5 sene olmayacak, doyuma ulaşacak ve başka bir 
şey çıkacak onun için takip etmek lazım bu dönüşümleri ve ihtiyaçları.

Anel bundan sonra ne yapacak? Dünya nereye gidiyor? Sorusuna gelecek olursak; Dünya’da yeni bir durum oluştu ve hepimiz 
bunun adını doğru koymalıyız. Ben yapı olarak şablon cümleleri pek sevmiyorum. Şirket guruları böyle şablonlar üzerinde 
konuşuyor, sen de o şablonda yerini arıyorsun. Bu doğru değil. Herkes kendi iş sahası için kendi şablonunu, kendi söylemini 
yaratmalı. Benim söyleyeceğim şu; artık Dünya’da yarattığınız katma değer kadar varsınız. Ne kadar katma değer yaratıyor-
sanız o kadar faydalanırsınız. Katma değeriniz yoksa yeni Dünya’da yeriniz yok. Onu doğru saptamanız lazım. Ben nerede 
durmak istiyorum hayatta? Artık öyle bir şey oldu ki bizim işimiz müteahhitlik diyelim. Karar vereceksiniz,  tesisatçı bazında 
mı kalacaksınız, mühendislik bazında mı? Yani ortası yok bunun, ya mühendislik yapacaksınız, hakikaten çok iyi mühendislik 
yapacaksınız, değer mühendisliği yapacaksınız, katma değeriniz olacak, proje alıp inceleyeceksiniz, hataları çıkaracaksınız, 
işverenle konuşacaksınız, ciddi bir mühendislik yapacaksınız, ya da boru/ kablo çekeceksiniz. Sakın yanlış anlaşılmasın bunu 
küçümsemek için söylemiyorum, ama neredesiniz ve nereye gitmek istiyorsunuz bunu belirlemelisiniz, arafta kalmak en 
kötüsü. Yarım yamalak bir çalışma olursa değişime entegre olamazsınız ve yeni düzende yeriniz olmaz. Onun için ben hep 
şunu diyorum; Katma değeri olan işlere girmek istiyorum. Ben insan kaynağımı şirketin ana temeli olarak görüyorum. Şim-
di burada ben derken aslında özne ben değilim, arkada koca bir ordu var; Anel ordusu olanarkadaşlarım var. Onlarla biz, 
Anel’i Anel yapabiliyoruz. Tek başınıza bir hiç olunacağının bilincindeyim. Çok da iyi bir grubum var. Sonuç olarak biz değer 
mühendisliği yaratarak bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz ve mühendisliğe çok önem veriyoruz. Önemli bir gelişme 
olarakBİM’le (Yapı Bilgi Modellemesi) başladık çalışmalara. Dünya hızla buna dönmeye başladı. Robot teknolojileri başladı. 
Mesela, benim ilerisi için bir hayalim var; delikleri robotla delmek gibi bir hayalim var. Ben gece yatarken mesela robotlar 
tavandaki delikleri delsin. 

Sorunuzun cevabını genel olarak tekrar toparlarsam;Dünyayı takip etmeniz lazım. Dünyadaki trendler nedir? Dünya nereye 
gidiyor? Ben nerede yer almak istiyorum? Amacım ne? Bunları doğru saptarsanız doğru yerde olursunuz. Anel’de biz bunu 
saptıyoruz. İcra Kurulumuz, Yönetim Kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımızla beraber toplantılar yapıp gündemi belirliyoruz.
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30 yılı aşkın süredir değer yaratmak için gelişerek ve geliştirerek çok çalışıyoruz diyorsunuz. Peki 3 Kıta ve 14 
Ülkede 200’den fazla projeyi başarıyla tamamlamış ir oluşumu yönetmenin zorlukları nelerdir? Şirket yöne-
timlerine bu bağlamda önerilerinizi paylaşır mısınız?

Peki Bizi Biz yapan olgunun kurum kültürünüz olduğunu söylüyorsunuz. Bize kurum kültürünüz hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Şirketler kurum kültürünü neye göre ve nasıl belirlemeli?

Elektrik ve Mekanik sistemleri tek çatı altında topluyorsunuz. Elektrik ve Mekanik taahhüt süreçleri hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Sorunlar nelerdir? Dikkat edilmesi gereken ve gelişmesi gereken yerler nelerdir?

Anel Group | Yönetim Kurulu Başkanı 
Rıdvan ÇELİKEL

Vehbi Bey’in bir lafı var. Sizi en çok ne yordu diye soruyorlar kendisine. Benim de onun gibi bu soruya cevabım, “insan ilişkisi”. 
Gerçekten söylüyorum, kimse alınmasın. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim insanımızı iyi tanıyorum. Beni yoran sadece 
insan ilişkisi diyebilirim, onun dışında hiçbir şey beni yormuyor. Ben çalışmayı seviyorum, işimi seviyorum, ölünceye kadar 
çalışmak istiyorum.  Ben hep işime odaklıyım, Her gün kalktığım zaman sabah “Allah’ım sana çok şükürler olsun iyi ki işim 
var” diyorum.  Her gün hem ülkem adına hem Anel ailesi adına, Dünyaya değer yaratmak için  kalkıyorum. Bugün ne değer 
yarattım? Ne yaptım? Anel adına ve Türkiye adına ne değer yarattım onun peşindeyim ve bunun için çalışıyorum. Bir vakfımız 
var ve bu vakfı kurma amacımız tam olarak ta bu… “Hep değer yaratmak”, daha güzel şeyler yapmak adına çalışmak. Ne 
yaptığımız, ne kadar kazandığımızla pek ilgilenmiyorum. Hepsinin gelip geçici olduğunu biliyorum. Ama bir değer yarattı-
ğın zaman onun kazanımları geliyor sana, ona inanıyorum. Biz artık Dünyaya odaklandık. Türkiye büyük bir ülke, ekonomiler 
iner, çıkar. Şimdi inme döneminde. Dünya’da da bir daralma var. Ama bir zaman sonra tekrar çıkacak. O nedenle, o ana kadar 
nefesimizi tutmamız lazım, oksijenimizi verimli kullanmamız lazım. Tekrar çıkarken biz yerimizi alırız bu arada nerelerde 
alacağımızı da şimdiden belirlememiz gerekli. Biz Avrupa’da iş yapmak istiyoruz, Avrupa ağırlıklı çalışan bir şirket olmak 
istiyoruz, aynı zamanda Uzak Doğu’da da olmak istiyoruz. Onun için ekibimizle birlikte planlamalar yapıyoruz,konuşuyoruz. 
Hayatımız planlama ile geçiyor.

Bana belki bu şirket guruları falan kızacaklar ama herkes oturup başını elinin arasına alacak ve soracak “ben ne yapmak is-
tiyorum? Ülkemin değerleri ne? Benim insanımın değerleri ne?” Kesinlikle şablonlara bakmadan belirlenmeli. Amerika’daki 
bir tekstil fabrikasının CEO’sunun ne dediği beni ilgilendirmiyor. Kendi ülkesindeki, kendi değerlerine bakarak her kurumun 
kendi kurum kültürünü yaratması gerektiğine inanıyorum ve kesinlikle bir kültür olmalı. Öyle hayatı gelişine yaşayamıyor-
sunuz, yaşamamanız gerekiyor. Temel olarak bakıldığında küçük bir aile bir  şirket gibidir. Şirketler bu küçük ailenin büyüğe 
yansıması gibidir, arada temel olarak bir fark yok. Ailede, çocuklar arasında bir kültür yaratıyorsunuz. Çocuğun size nasıl 
davranması gerektiğini, sizin çocuğunuza nasıl davranmanız gerektiğini deneyimliyorsunuz. Bu aynen şirketler için de ge-
çerlidir. Bizim şirkette emir kipi yoktur. Ben kabul etmiyorum emir kipini. “Bunu yap.” kalıbını istemiyorum, doğrusu “Bunu 
yapar mısın?” olmalı. Eğer bu bir kültürse biz en alt kültürden, buradan başlıyoruz. Herkes birbirine insanca davranmalı. He-
pimiz işimizi çok seviyoruz. Doğası gereği zor bir işimiz var. Bu zorluklarla çalışırken, insan ilişkisinden dolayı zorluk yaşamak 
istemiyorum. Sadece işimizin zorluğu ile mücadele edelim. O yüzden kurum kültürü çok önemli. Kurum kültürü de kâğıt 
kalemle 10 dakikada yazılmıyor. Yaşanmışlıklar var, yaşadıkların var, üzerine koydukların var, hataların var, doğruların var, 
hepsini üst üste koyuyorsun ve kurum kültürü kendi içinde ortaya çıkıyor. 

Ben elektrik mühendisiyim ve başlangıçta biz de bir elektrik taahhüt firmasıydık. Yani kuruluşumuz elektrik üzerine. Ancak, 
mevcut dönüşümle birlikte, Dünya’da  artık tek başına elektrik firmasına teklif dosyası vermiyorlar. Elektromekanik istiyorlar 
ki, bu bana da çok doğru geliyor. O nedenle biz mekanik mühendisliği de kurmak zorunda kaldık. Zorunda kaldık diyorum 
çünkü ilk amacım kurmak değildi. Bir noktada çalışmalara teklif veremez olduk ve mevcut ihtiyaçlar bizi de dönüştürdü. Bir 
elektromekanik firma ile çalışabilirdik ancak bu pek tercih edilmedi ve istenmedi.  Çünkü, işi veren diyor ki yurtdışında elekt-
romekanik bir firma olarak karşıma gel. Çok deneyimli bir kadro almamıza rağmen öyle bir anda kurum kültürü oluşmuyor 
işte sıkıntı o.

Röportaj

Elektrikte senelerdir biz bu işi yaptığımız için kültürümüz oluşmuş. Ama mekanikte doğal olarak hemen oluşmadı ve sıkın-
tılar yaşadık. Zor oldu ama oturttuk rayına. 10 senedir elektromekanik iş yapıyoruz. Sıkıntıları oldu mu? Oldu. İki kültürü 
oturtuyorsunuz, üst üste çakıyorsunuz ve yeni bir kültür adapte etmeye çalışıyorsunuz. Sıkıntı hayatın içinde hep var. Her 
gün ölüme gidiyorsun, sıkıntı olmaz olur mu? Biz o sıkıntıları çözmek için varız, tecrübemizle artık bu tarz sıkıntıları daha 
kolay çözüyoruz. Söylenme kültürünü hiç sevmiyorum, maalesef Türk insanında söylenme kültürü var. Şunu sormak lazım; 
“Peki sen ne yaptın şikâyet ettiğin konu için? “Ben bir şey yapmam. Ben sadece şikâyet ederim.” Ben bu cevabı kabul etmi-
yorum. Ya çözümün ortağı olacaksın ya da şikâyet etmeyeceksin. Eğer şikâyet ediyorsan da “Bak şikayet ediyorum, sorunlar 
bunlar, çözümleri de bunlar.” Diyorsan, peki dinlerim seni. Ama öbür türlü sırf şikâyet olmaz. Önemli olan çözüm odaklı 
olmak. Öbür türlü biz de yaşıyoruz, nelerin sorun olabileceğini  biliyoruzŞunu da eklemem lazım; ben arkadaşlarıma çok 
güveniyorum. Biz, teknik ve kişisel alanlarda eğitimlere önem veriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Felsefenin Kraliçesi denen 
İoanna Kuçuradi, ki kendisini çok seviyorum, muhteşem bir insandır, arkadaşlara seminerler verdi. Diyeceksiniz ki ne işi var 
Felsefenin Kraliçesi İoanna Kuçuradi mühendislik firmasına seminer veriyor? İşte, bence hepsi bir bütünün parçası. Eğitimi 
alan arkadaşlarımızın çok etkilendiklerini duyuyorum ve bu katkılara çok değer veriyorum. Bir arkadaşımın kültürüne artı bir 
şey ilave etmek bana sanki bir ödevmiş gibi,görevmiş gibi geliyor.

Bizim aslında ETMD Derneği’ni 5 kurucu ortak ile kurmaktaki amacımız buydu. Dedik ki bu şartnameleri düzenleyelim, proje 
teklif alma şartnamesi yazalım, işveren bunu alsın, buna göre proje yaptırsın, şartnameye uygun. Ne kadarı hayata geçti, 
bunu takip etmedim, bilmiyorum. Çünkü ben Türkiye’ye odaklanmadım o sırada, özellikle yurtdışına odaklandım. Yurt dı-
şında her şey çok belirli, eğer virgülü yanlış koyarsanız kişi iptal ediyor, reddediyor. Virgül, iki kelime önce iki kelime sonra 
ise, kabul etmiyor, o kadar net. BiBizde ise bu durum eleştiriliyor;“Yaniki kelime öncesi olmuş ne önemi var” denebiliyor. 
Standartlar belirlenmiş, buna yorum yapmaya hiç gerek yok. Bizim de artık bu yapıya adapte olmamız gerekiyor. Dünyaya 
adapte olmak için birinci koşul; kurallar ne ise uyacaksınız. Türkiye de de aslında ciddi bir aşama kaydedildi bu konuda.

Bulmuyorum!Ama bu bir devlet politikasıdır. Özel sektör oturup ben bir AR-GE yapayım diyecek, finansmanını ayarlayacak. 
Zor bir şey bu. Çünkü AR-GE bir hayalle başlar. Temelinde “şu konuda kendimi geliştirmek istiyorum, proje yapmak istiyorum” 
vardır. Üniversitelerde de bu şekilde oldukça zordur. Bu ancak devlet desteği ile beraber düşünülürse olur.  Ben Türkiye’de 
yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sayısal verilere bakarsanız; Çin’in, Meksika’nın patent başvurularına bakın ve Türkiye’ye 
bakın aradaki farkları göreceksiniz. Oralarda milyon sayılar, bizde ise bin beş yüzlerde veya ona yakın. Aslında sebepleri 
gözüküyor zaten. Bu konuda özel sektörü suçlamaya odaklanmayalım, herkes bunun arkasına sığınıyor ve ben bunu kabul 
etmiyorum. Özel sektör haklı olarak zor, sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Özel sektör istihdam yaratıyor, lokomotiflik görevini 
yapıyor ama AR-GE işinin devlet desteği ile olması gerekiyor. Daha arttırılması gerektiğine inanıyorum. 

Konuştuğumuz gibi, hayat ve dünya çok hızlı değişiyor. “Yapay zekâ” denen olgu hayatımıza girdi, yaşıyoruz şu anda ama 
ne kadar farkındayız ne kadar değiliz, bilmiyorum. Bazen fütüristik konular da çok fazla abartılıyor. İki tane robot karşılıklı 
oturdular konuştular ve kendi lisanlarını geliştirdilerve bir anda iptal edildi. Çünkü eğer kendi dünyasında kendi bilgilerini 
toparlayıp iletişim kurabiliyorsa, kendi zekasını geliştiriyor ve kendi lisanını buluyor.

Türkiye’de Elektrik Tesisat alanında şartnameler ve standartlar nelerdir? Ne derece uygulanır? Denetleme ko-
nusunda eksikliklerimiz nelerdir? Bu mekanizmanın önünü açacak ne tür çalışmalar yapılabilir?

Dijital Dönüşüm sürecinde insansız bir endüstriye doğru yol alıyoruz. Sizce Endüstri 4.0 ile Elektik ve Mekanik 
sektöründe nasıl değişimler olacak? İstihdam sorunu oluşacak mı? Bu bağlamda sektör paydaşlarına önerile-
riniz neler olacaktır?

Sektörünüzdeki AR-GE Faaliyetlerini yeteli buluyor musunuz?
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 Bu çok doğal bir durum, bunlar yaşanacak. Ben korkulacak bir şey olarak görmüyorum. Hepimizin buna adapte olması 
gerekecek. Dönüşü yok bu işin. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Benim meslektaşlarımın ne yapması gerekiyor? Asıl 
önemli sorular bunlar. 

Çalışmaları ve eğitilmeleri gerekiyor. Artık, kafadaki bazı kabulleri atmaları gerekiyor. Benim hayalim; mesela şimdi bir arka-
daşım, bir teknisyen eline iPad’i alıp sahaya çıkacak, proje falan yok, sadece iPad’de ne yapacağı,kaç saatte yapacağı tanım-
lanmış. Yani verimliliği saptanmış proje ile çıkacak iPad’le. Orada, sahadaki adama hiçbir şey düşmüyor. Merkezden ise veri 
iletişimi sağlanacak ve bu yapıldı diye kontrol edilecek, artık dünya buna dönüyor. Artı, her şey olabildiğince prefabrik sis-
temlere, fabrika imalatına dönecek. Bunun için kendimizi konumlandırmamız gerekiyor. Hala sahada biz kaynak yapıyorsak, 
bir zaman sonra düşeceğiz. Bizlerin artık fabrika imalatlarını, yerinde bir araya getirir pozisyona geçmemiz lazım. Bunun 
için çok iyi proje çalışmamız gerekiyor. Çok iyi mühendislik yapmamız gerekiyor ki o iki farklı yerde üretilen malzemeleri bir 
araya getirip sahada monte etmemiz gerekiyor. Bunun için hazırlanmak lazım. Bu süreç çok da uzun sürmeyecek. Çok yakın 
zamanda prefabrik sistemler gelecek. Buna ne kadar hazırsanız, o kadar içinde olacaksınız. Ne kadar hazır değilseniz de 
doğal olarak o kadar dışında kalacaksınız oyunun. Çok hızlı olacak bu iş ve yeterli hızda olmazsan bir bakmışsın, dönüşüne 
kadar vakit geçmiş olacak. Onun için bence hepimizin çok hızlı değişmesi gerekiyor. Proje firmalarının değişmesi gerekiyor, 
taahhüt sektöründeki arkadaşların, paydaşlarımın değişmesi gerekiyor, imalatçı sektörünün buna adapte olması gerekiyor. 
Benim istediğim imalatı fabrikada modüler üretip, kamyona koyup, bana ulaşması ve benim de sahada onları monte etmem 
gerekiyor. Bu imar prosedürü silsilesini çok iyi planlamak gerekiyor, çok iyi verimlilik analizi yapmak lazım. Her şey sayısal 
verilere dönecek. Onun için buna adapte olmamız gerekiyor. Bunu kabullenip gelişime açık olmamız gerekiyor. Hiç alternatifi 
yok. Ya bu oyunun içindesiniz ya da dışındasınız, bu kadar net. Ortası, gri alan yok artık. O kadar net, her şey siyah ve beyaz 
oldu.Şimdi bizde, herkes bir gerekçe buluyor. İşte, “proje firmaları yapmıyor ki”, o da yapmak zorunda olacak ama sen yap. 
Söylenmek yerine sen kendin proje grubunu kur, sen yap. Bu dönüşüm kaçınılmaz.

Üniversitelerdeki çalışmalarımız İstanbul Teknik Üniversitesi ile başlamıştı. Etkinlik, bir seminer konseptinde tecrübemizi 
aktarmak üzerineydi.  Yine benzer birşeyler olursa,  seve seve, arkadaşlarımı da yönlendiririm, ben de dahil olurum, genç 
mühendis adaylarına yaşadığımız zorlukları, neler yaşadığımızı, tecrübelerimizi aktarırız. Ne kadarını alır? Ben doğru bil-
diklerimi söylerim, onlar alırsa alır, almazsa almaz ama bilginin, tecrübenin aktarılması gerekiyor. Üniversitelerde ayrıca 
destek amaçlı laboratuvarlar da kuruyoruz. Öte yandan bir Vakfımız var, gençlerin eğitimlerine odaklanan.  Üniversitede 
öğrenimine devam edenlere biraz daha fazla burs verilmesini ben talep ediyorum. Ne kadar yapıyor vakıf bilmiyorum çünkü 
ben vakfa karışmıyorum. Mukaddes Hanım yönetiyor vakfı. Ayrıca, Samsun’da bir Fen lisemiz var, Kavak ilçesinde. Ümit 
bağladım onlara. Onun dışında, isterim ki, Sanayi-Mühendislik-Üniversite iş birliğini daha geliştirelim. Daha fazla ağırlık ve-
relim ki doğrudan birleştirelim. Bizim en büyük sıkıntımız  insan kaynağı. Yeterli insan kaynağı yok. Türkiye’nin şu an ihtiyacı 
sadece mühendis değil, kaliteli mühendis,  aynı zamanda teknisyen/tekniker ihtiyacı da var. Hızla Teknisyen/Tekniker okul-
larının açılması gerekiyor. Son zamanlarda birçok üniversite açıldı, ben onun yerine nitelikli, doğru üniversitelerin açılması 
taraftarıyım. Üniversiteden mühendis çıkıyor arkadaş, biz işe alıyoruz ve burada 2 sene eğitiyoruz. Halbuki o 4 sene eğitim 
aldın zaten. Hem ona, hem zamana, hem de bize bu durum kayıp olarak yansıyor. Temel olarak firmaların ana hedefi eğitim 
değildir, sonuçta biz okul değiliz. Biz hazır iş gücünü alıp kullanmak istiyoruz doğal olarak, ancak ne yazık ki kullanamıyoruz. 
Alıp bir de biz üzerine ilave ediyoruz, eğitim veriyoruz. Bu zor ve idealden oldukça uzak.

Anel Grup Üniversite ve Sanayi çalışmaları kapsamında ne tür faaliyetlerde bulunuyor?

Öğrencilik hayatınız nasıldı? Aldığınız eğitim mesleki kariyeriniz için yeterli oldu mu?

Olmadı!

Olmadı ama olmamasının nedeni o kadar eskiye dayanıyor. Bir anda, bir şeylerin faturası şimdi çıkması değil. 

Peki sizce sektöre yeni giren mühendisler yeterli mi? Yeni mezunların kendilerini geliştirmeleri için önerileri-
niz nelerdir?

Röportaj

Örnek vermek gerekirse biz üniversitede Primer Korumayı okuyorduk ama ben piyasada Sekonder Koruma yapıyordum; 
orta gerilimde koruma sistemlerini. Hatırlıyorum, bir abinin 1956 yılında aldığı notları okuyordum ben, 75-76’da. 20 sene 
önceki notları okuyordum. Böyle bir dönemden geçildi, şimdi herkes özel sektörü suçluyor ve eleştiriyor. Belli oranda haklılar, 
itirazım yok ama üniversitelerin de yeni teknolojiyi adapte etmesi gerekiyor. Öğrencileri buna hazırlamaları gerekiyor. Ho-
caların da bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu bir toplu bütünleşme, tek başına sen suçlusun o suçlu demenin anlamı 
yok, suçlu aramaya da gerek yok. Hızla değişen dünyada sen nerede olacaksın ve kendini nasıl konumlandıracaksın? Bunu 
saptaman gerekli.

Bence çok yetersiz! Üzülmesinler ama, hepimiz yetersiz başladık zaten. Benim avantajım, bahsettiğim gibi, üniversite birinci 
sınıftan itibaren çalışmamdı.Para kazanmak, okulumu okumak zorundaydım. O yüzden çalıştım ama çalışırken çok hoşuma 
gitti. Derken, çıktığımızda herkes iş ararken benim işim hazırdı, ortaktım hatta. O zaman anladım farkında olmadan aslında 
ne kadar önemli bir şey yaptığımı. Benim öğrencilere ve sektöre yeni giren mühendis arkadaşlarıma tavsiyem; öncelikle 
çok çalışmaları, dünyayı çok iyi okumaları, hayat yollarını doğru çizmeleri ve eğitimlerinin üzerine sürekli yeni bilgiler ilave 
etmeleri. Lisans eğitimi sadece tek başına yeterli değil. Üzerine ekleyecekleri konular çok önemli. Neyi ekleyeceklerini de 
doğru saptamaları gerekli. Bazen okullara bakıyorum; ne okuduklarını, okuldan çıktıklarında ne olduklarını anlayamıyorum. 
Onun yerine daha doğru yerlerde lisans alıp, üzerine yüksek lisansı çok iyi yerlerde yapmaları, hemen iş hayatına girmeleri 
bence daha önemli.

Öncelikle özür diliyorum ETMD’den. Kurucularındanım ama pek ilgilenemedim. Açık yüreklilikle söyleyeyim, özeleştirimi 
yapayım, çok ilgilenemedim. İlgilenemeyeceğim için de hiç başkan olmadım. Yusuf Bey olsun, Melih Bey olsun bana söyle-
diler. Sağ olsunlar hep açığı kapattılar. Ama bu dönem daha fazla ilgileneceğime söz verdim kendi kendime. Yönetimdeki 
başkanımız Mustafa Bey’e de aynı şekilde söz verdim. Daha fazla gelip gideceğim.

Ne öneririm? ETMD aslında bence ilk kuruluş felsefesine uydu ve yapması gerekeni yaptı. Artık bundan sonra genç arka-
daşlarım alıp bu bayrağı daha ileriye taşıması lazım. Orada biraz eksiklikler var gibi geliyor. Hala düşünüyorum, eski abiler 
yok ama bizler önlerini mi tıkıyoruz acaba genç jenerasyonun? Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bence gençlerin önünü 
açmamız gerekiyor. Gençlere çok güveniyorum ben. Türkiye’nin kurtuluşu da gençlerden olacak, bizlerden değil. Biz artık 
misyonumuzu bitiriyoruz. Benim artık eskisi gibi heyecanım olmamalı, 5 sene sonra olmayacak. Ama gençler heyecanlı. 
Onun için, hiç kızmamak lazım, hatalarını absorbe edip arkalarında durmak, gençlere devretmek lazım. Bizden sonra çıtanın 
daha yükseklere çıkması gerekli. O kadar büyüdüğünü düşünmüyorum. Ben daha ümitliydim, daha fazla büyüyecek diye. 
Bugün için umduğum gibi değil ama kötü de değil. Her şeye rağmen iyiler ve daha da iyi olacaklar.

Çok içtenlikle söylüyorum. Mesleğimi çok seviyorum, ben yine mühendislik yapardım. Ben severek yapıyorum işimi.. Ne 
hayal ettiysem gerçekleştirme olanağım oldu,çok şükür. Aslında beklentilerim çok da yüksek değildi zaten, çıtamı çok da 
yükseğe çıkartmadım. 

Hobilerim var; antikalar biriktiriyorum, müzelere üyeyim, Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği başkanıyım, sosyal dernek-
lerin çoğuna dahil olurum. En son bir arkeoloji müzesi kurduk İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin bahçesinde,“İstan-
bul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi”. Bu tip projeler beni çok heyecanlandırıyor. Daha sonra, Kars’ta köy enstitüsü 
gibi bir enstitü kuracağız, peynir üzerine.

Sivil toplum kuruluşları ile ilişkileriniz nasıl? Aynı zamanda kurucuları arasında yer aldığınız ETMD’den bek-
lentileriniz var mı? Üyelerimiz ile neler paylaşmak istersiniz? 

Son olarak kapatırken size özel bir soru ile veda etmek isteriz. Eğer Rıdvan Bey bu sektörde olmasaydı kendi-
sini başka nerede görürdü? ve henüz gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mı?
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Akşam yattığım zaman “Ben bugün ne yaptım? Şu işleri yaptım ve değer ya-
rattım.” Bence her birey bunu düşündüğü ve yanıtını verdiği zaman, mutlu 
insan oluyor. Ailesi için de geçerli bu. Şimdi dingin bir hayatım var. Çok şükür. 
Hobilerim var, onlardan büyük keyif alıyorum. Arkadaşlara tavsiyem; mutlaka 
bir hobi edinsinler. Var olma nedenleri o. İnsanın kafasını boşaltan bir şey. Bir 
de işlerini çok iyi yapsınlar. Çalışsınlar. Alternatifi yok bu işin. 

Dünyayı iyi okusunlar.

EEC'den UTC ZITON 
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İRADE

Sağlıklı, huzurlu, mutlu, zengin ve verimli bir yaşam sürdü-
rebilmek için güçlü bir irade gereklidir. Shakespeare “Be-
denimiz bahçemiz, irademiz ise onun bahçıvanıdır” diyor. 
İrade gücümüzü kullanamadığımız için zavallı bedenimizi 
ne kadar çok ihmal etmişizdir. Onun gereksinimlerini karşı-
layamadığımız ne kadar çok zaman olmuştur. Bedeni sağ-
lıklı ve dinç tutan en önemli şey spordur. Yalnız spor yapmak 
yetmez. Gerçek yararı sağlamak için sporu düzenli ve den-
geli yapmak gerekir. Düzensiz ve dengesiz yapılan spor en 
az hiç yapılmayan spor kadar bedene zarar verir. Alp Dağla-
rı’na kayak yapmaya gitmiştik. İçimizde en iyi kayan, fakat 
işlerinin yoğunluğu nedeniyle son yıllarda sporu tümüyle 
yaşamından çıkarmış olan bir arkadaşımız vardı. Eski gün-
lerine heveslenerek zevkle kayıyordu. Ama vücudu o günler-
deki kadar esnek değildi. Hiç olmayacak bir yerde düştü. Onu 
eşiyle birlikte alçılar içinde bir İsviçre hastanesinde bırakarak 
dönmek zorunda kaldık.
Spordan sonra aşırı kilo alanlar, kalp, nefes ve eklem rahat-
sızlığı geçirenler, aktif spor yaşamından sonra düzenli spor-
dan 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 de-
ğildir. 
Yalnız iyi şeyleri yapmak değil, istenmeyen şeyleri yapma-
mak 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 insanla-
rı egemenlikleri altına alır ve iradelerini her gün biraz daha 
zayıflatır. İnsanları zayıf içgüdülerin ve kolay zevklerin kölesi 
haline getirir. Zayıf iradeli insanlar kusurlu ve zararlı tutku-
larının sorumluluğunu üstlenebilecek güce ve yeteneğe de 
sahip değildirler. Bu nedenle yaptıkları her zararlı iş için ken-
dileri dışında bir suçlu ararlar. Anaları, babaları, eşleri, işleri, 
patronları… Her şeyi suçlayabilirler. Herkesi suçladıktan 
sonra sıra kadere gelir, kendi kaderlerini suçlamaya başlar-
lar. Halbuki kötü kaderi yenen en büyük güç iradedir. 

Bir düşünür, “Kaderiniz iradenizle biçimlenir. Kader beklene-
cek ve kapılacak şey değil, elde edilecek şeydir” diyor. 
          İrade olmazsa hiçbir şey başarılamaz, hiçbir hedefe 
ulaşılamaz. Aşılması zor engeller aşılamaz. Engeller iradeyle 
geçilir, hayaller iradeyle gerçekleşir. İrade insanı güçlendirir. 
Yarattığı başarı insana özgüven ve inanç verir. Becerilerinizi 
geliştirir. Yaşamınıza disiplin ve doğru şeyleri yapma alış-
kanlığı getirir. İradesi zayıf olanlar hayal peşinde koşarlar. 
İrade sahibi olanlar ise hayallerini gerçekleştirmenin kıvan-
cını yaşarlar. Zayıf iradeli insanlar güçsüz ve cesaretsizdirler. 
Her esintide savrulur, her rüzgarda yıkılır, her fırtınaya kapı-
lırlar. 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 sorumlu-
luğunu üstlenebilirsiniz. Bu çaba içine girdiğinizde Allah’ın 
yardımını yanınızda hissedersiniz. Görürsünüz ki; sizin de en 
az çevrenizdeki insanlar kadar gücünüz ve yeteneğiniz var. 
Bu gücü kullanmak, yaşama katmak çabası sizi daha güçlen-
dirir. Kötü alışkanlıkları yaşamınızdan çıkarıp yerine iyilerini 
koyabilecek, geçmişin tortularından kurtulabilecek, gelece-
ğe arzu ve güvenle bakabilecek cesareti kendi içinizde bulur-
sunuz. Buraya ulaşınca artık yol kolaylaşmıştır. Söylediğiniz 
şeyleri söylediğiniz zamanda yapma, istemediğiniz şeyleri 
bırakma, istediklerinize kavuşma dilekleriniz kendiliğinden 
gerçekleşiyormuş gibi hissedersiniz. Kuvvetini iradesinden 
alan ins anların başarı yol arkadaşı olur. 
          Zayıf yönlerinizi saptayarak üzerinde çalışırsanız ira-
denizi güçlendirebilirsiniz. Kötü alışkanlıkların yerine iyisini, 
yaşamınızdaki dağınıklığın yerine disiplini, suçlamanın ye-
rine sorumluluğu, zayıflığın yerine gücü, yenilginin yerine 
başarıyı yerleştirebilirsiniz. Sağlıklı, dinç, verimli, etkili, öz-
güven dolu, zengin bir yaşam sürdürebilirsiniz.

İrade
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Öncelikle ETMD Takipçileri, Üyeleri ve Genç Meslektaşlarımız için sizi daha yakından tanımak isteriz. Bize ken-
dinizi tanıtabilir misiniz? Kariyeriniz nasıl gelişti? Hobileriniz nelerdir?
Memnuniyetle. 1958 doğumluyum. 1975 yılından beri bilfiil vergi mükellefi olarak ticaret ve sanayi hayatının içindeyim. Ben 
biraz şanslı doğanlardanım. Çok küçük yaşta hem ticaret hayatının içinde oldum hem sanayinin içinde oldum ama aynı za-
manda üniversite tahsilini yaptım dolayısıyla sektörde hem alaylı hem de okullu tabir edilecek bir eğitim sürecinden geçtim. 

1975 yılında faaliyete geçtiğimiz, bugün hala aktif olan Fersah Aydınlatma şirktinde, kardeşimle ortak kurduğumuz bir şir-
kettir, dolayısıyla 40 küsür yıldır bir ortaklığı da sürdürdüğümüz bir yapının içindeyiz.
1975’lerdeki Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ile bugün geldiğimiz nokta arasında önemli bir serüven geçti. Malum; o 
tarihlerde ithalatlar çok kısıtlıydı. Bugünkü gibi serbest ticaret yoktu. Bizimde ilk başlangıç dönemimiz elektrik malzemeleri 
ve aydınlatma ürünlerinin bir kısmının ithalatı ile başladı. 80’li yılların başlarında imalat sürecine başladık ve o süreci geliş-
tirerek devam ettik. Dahili, harici  aydınlatma ürünleri yaptık. 

90’lı yılların sonunda sektörün büyümesi ile birlikte Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’ni (AGİD) kurucusu olduk. Bir 
dönem başkanlığını kardeşim yürüttü. Daha sonraki dönemlerde başka arkadaşlar görev aldı. Geçtiğimiz 3 dönemde de 
arkadaşların teveccühü ile ben başkanlığını yürütmekteyim. Kurulduğu günden bu yana AGİD olarak sektörün büyümesi pa-
zarın derinleşmesi ve dış dünyaya açılması manasında  elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı yapmaya gayret ediyoruz. 

Hobiler konusunda da ben çok küçük yaştan itibaren toplama meraklısı birisiyim. Bu merakım son 30 yılda bazı konulara 
daha yoğunlaştı. Dolmakalem biriktiririm, eski tip dolmakalemleri, ve bunların hepsinide çalışır halde muhafaza ederim. 
Dolmakalem ile yazı yazma alışkanlığım vardır çok sevdiğim bir alan. Yine 30 yıla yakın bir süredir kullanmamakla birlikte 
tespih biriktiririm. Bugün aşağı yukarı 300’den fazla, koleksiyon belki çok iddialı bir laf olur, geniş bir tespih birikimim var. 
Bunların önemli bir kısmının imalatını da kendim yaparım. Bu bir merak alanım. Diğer bir merak alanımda ,son 2 yıldır, 
baston koleksiyonu oluşturuyorum. Bugün sanırım 100’ün üzerinde 100 yılı aşkın tarihe sahip birçok eski bastonu alıyorum, 
tamir ediyorum, boş vakitlerimde onları değerlendiriyorum. Bunlar zaman içinde birike birike bugün belli bir noktaya geldi. 
Bu arada okumak en büyük merakım. Çok uzun yıllardır başucumda en az 3-4 kitap her zaman olmuştur. Son 2 yıldırda 
gerçek hayatta biriktirdiklerimi bir kitap haline getirdim. 100 hafta boyunca yazmış olduğum blogumu derleyerek “Yaşam 
ve Sen” adlı spiritüel alemle ilgili bir kitap çıkardım. Bu kitap ile birlikte ayda 2 defa sohbet toplantıları düzenliyorum. 30 yılı 
aşkındır da bir felsefi derneğin aktif üyesiyim. Felsefede özel bir merak alanım.

Giriştede bahsettim. AGİD kurulduğu tarihte çok az sayıda üretici ile faaliyete geçmiştir ve AGİD bir üretici derneği herşeyden 
önce. Gerçi zaman için global teknoloji üreten firmalarıda üye olarak tüzüğümüz gereği kabul ediyoruz. 1997 yılında kurul-
muş bir dernek. Dolayısıyla 20 yıldan uzun süredir faaliyet gösteriyor. Kurulduğumuz günden bu yana 17 kişiden, bugün 100 
üyeye ulaştık. İlk yola çıktığımızda çok az üyemiz ihracat yapabiliyordu. O gün koyduğumuz hedef tüm üyelerimizin ihracatçı 
olması yönündeydi. Geçen süreçte hem sayımızı misli ile arttı hem de sanıyorum şuan üyemiz olupta ihracat yapmayan 
hiçbir firma yok. Bu bizim ilk başta koduğumuz hedeflerin orta ve uzun vadede ulaşılacak noktasıydı.Hedefe bugün itibari 
ile gelmiş durumdayız. 

AGİD’in kurulduğu tarihlerde aydınlatma sektörü müstakil bir sektör değildi. Sektörü müstakil hale getirdik. Artık kendi 
NACE koduyla çalışan hem Ticaret Odası’nda hem Sanayi Odası’nda müstakil temsil edilen bir sektörüz. İstanbul Sanayi Oda-
sı’nda 50. meslek komitesi “Aydınlatma Ekipmanları ve Donanımları” adı altında münferiden faaliyetlerini yürütüyor. Bu 
durum sektör adına önemli bir şey. 

AGİD’in ilk dönemlerinde yine önemli bir hedefimiz AGİD’i Avrupa’daki eşdeğer kurumlara üye yapabilmekti. 6 yıl önce “Av-
rupa Aydınlayma Birliği”nin (Lighting Europe) kurucu üyesi olduk. Kurumun kurucu üyesi olmamız dışında 2 yılda denetçilik 
görevini yürüttüm. Bu da Türkiye Aydınlatma Sektörü adına önemli bir göstergedir diye düşünüyorum. 
2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla, Sanayi Bakanlığının Elektrik Teknik Alt Komitesi’ne AGİD resmi üye olarak kabul 
edildi. Bu komitenin yıllık toplantılarına AGİD olarak katılım sağlıyoruz. Bu komite; Türkiye’nin elektrik, aydınlatma ve alt 
sektörlerindeki gelecek stratejilerinin oluşturulduğu bir kurum. Çevre Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret 
Bakanlıkları ile yakın istişare içindeyiz. TEDAŞ, TSE neticede paydaş kurumlar diye adlandırıyoruz. Bu kurumlar ile ilişkilerimiz 
çerçevesinde sektörün geleceğine dönük hazırlanması gereken bütün stratejiler, kararlar, yönetmelikler ve tebliğler konu-
sunda bu hususlardaki karaları hayata geçirmeden önce AGİD ile birlikte son şekillendirmelerin yapıldığı bir noktaya gelmiş 
bulunmaktayız.

Röportaj

Şimdi de AGİD’i tanımak isteriz. AGİD, geçmişten bugüne kadar hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir? Kısa orta 
ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir? AGİD yönetimi olarak sektöre yön verebilmek adına aydınlatma sek-
törünü heyecanlandıracak ne tür çalışmalar planlamaktasınız?
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Önümüzde ne hedefler var. Tabi daha yol bitmedi. Yapılacak çok iş var. AGİD’in başına “Türk” kelimesi eklenmesi ile ilgili bir 
çalışmamız var. İstanbul dışında 2-3 merkezli şubeleşme ile Türk Aydınlatma Gereçleri Derneği olarak adının geçmesi yönün-
de bir hedefimiz var.

AGİD bünyesinde faaliyet göstern ticari işletmemizi hayta geçirdik. Ticari işletme kurmamızın sebebide Çevre Bakanlığı ile 
yaptığımız çalışmalarda Atık Yönetimini yürütebilmek. Aydınlatma gereçleri ürünleri olarak atık yönetiminde 5. kategoride 
yetkili kuruluşuz. Burada çok istisnai bir durum var Avrupa’da ve Dünya’da başka bir örneğine rastlamadım. Biz aydınlatma 
sektörünün yanında bize ait olmayan 6. Kategoride de, Küçük Ev Aletleri Kategorisi, yetkili kuruluşuz. Bu çerçevede derneği-
miz bünyesinde Çevre Mühendisleri ile güzel bir organizasyon yapısı oluşturduk. Sektörün atık yönetiminin kontrolünü yapı-
yoruz. Bu durum AGİD’e aynı zamanda çok ciddi bir sorumlulukta getiren bir proje. Çünkü, Türkiye genelinde bugün itabariy-
le 10’dan fazla Belediyenin dahil olduğu içinde PTT, TSK gibi kurumlarlada anlaşmalı şekilde atık yönetimi gerçekleştiriyoruz. 
Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve UBM fuar organizasyon şirketi ile birlikte bir fuar düzenliyoruz. Kurulduğumuz günlerde 
Türkiye’de birkaç tane aydınlatma fuarı vardı. Bu fuarların hepsini bir çatı altında toplayarak her yıl aydınlatma ile ilgili Ulus-
lararası bir fuar organizasyonunda bizzat içindeyiz. Amacımızda bu fuarın bulunduğumuz coğrafyada bir merkez fuar haline 
gelmesi ve Türkiye’nin aydınlatma sektöründe bir lojistik merkez, bir dağıtım ve üretim üssü olması konusunda çabalarımız 
sürdürüyoruz. 

AGİD’i kurduğumuz yıllarda sektörün büyüklüğü 150 milyon $ dolar civarında iken bugün sektörün büyüklüğü 2 milyar $ gibi 
bir rakama ulaştı. Çok ciddi bir mesafe kat edildi. Daha da gelişecek. Türkiye’nin altyapı olarak, yan sanayi olarak aydınlatma 
sektöründe çok ciddi bilgi birikimi ve altyapı oluştu. Özellikle son dönemlerde sektörün dinamiklerinin değişmesi sebebiyle 
yani konvansiyonel sistemden dijital ve elektronik sisteme geçiş ile birlikte aydınlatma sektörüne yeni aktörler girmeye baş-
ladı. LED teknolojisinin gelişmesi ile birlikte sektör başka bir alana evrildi ve elektronik sanayinde birçok aktör aydınlatma 
sektörüne giriş yaptı. Dolayısıyla onlarında sektöre girmesi ile birlikte sektör farklı yapıya erişti. Yalnızca Türkiye’de değil 
Dünyadaki gelişmede süratle devam ediyor. 
Sektörün büyümesi ile birlikte değişen sorunlarımıza değinmek gerekirse. Bundan 10-15 yıl önce yaşadığımız birçok sorun 
bertaraf olmaya başladı. Haksız rekabet bizim için çok önemli bir konuydu. Aydınlatma sektöründe merdiven altı üretim bu 
sorunun önemli unsrularında biriydi. Zaman içinde bu durum bizimde bir takım gayretlerimiz ile Devletin bu konuda yaptığı 
çalışmalarla minimize edildi diyebiliriz. Haksız rekabetin dışında Uluslar arası rekabet ayrı bir boyut. Uzak doğudan yapılan 
ithalatlardaki kontrolsüzlük bizim için özellikle üreticiler için önemli bir problem yaratıyordu. Bu konuda da Sanayi Bakan-
lığı piyasa denetim gözetim dairesi ile çok yoğun bir ilişki içindeyiz. Birlikte bir takım eğitim projelerini hayata geçirdik. Bu 
çerçevede İstanbul Sanayi Odası çatısı altında toplantılar yapıyoruz. Bu süreç içinde sektörün aktörlerinin tamamının bilinç-
lendirilerek ithalat ve ihracat olanaklarının belirli kalite standartları içinde kalması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Aydınlatma sektörü birkaç firmanın ihracat yapabildiği durumdan bugün tüm dernek üyelerimizin iharacatçı olduğu bir 
duruma geldi. İhracatı geliştirmek adına İstanbul Sanayi Odası ile birlikte bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projenin amacı, 
Türkiye’de aydınlatma sektöründe imalat yapan firmaların Uluslar arası piyasaya açılmasında onlara yardımcı olmak ve yol 
göstermek. Bununla ilgili olarak yurtdışı seyahatler, fuar katılımları, B2B meetingler gibi birçok aktivite var. Önümüzdeki
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Ülkemizde aydınlatma sektörünün durumunu değerlendirdiğinizde bizimle neler paylaşmak istersiniz? So-
runlar ve çözüm önerileriniz nelerdir? AGİD üyelerine ve sektörün gelişimine ne tür katkılarda bulunuyor? 

AGİD’in uluslararası çalışmaları hakkında bilgiler verebilir misiniz? Bu soruya paralel olarak, aydınlatma sek-
törünün ulusal büyüklüğü hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca aydınlatma sektörünün ihracat rakamları 
ne durumda? Daha da arttırmak için ne tür çalışmalar yapılmalıdır?

birkaç ay içerisinde olgunlaştırıp hayata geçireceğiz. 

İhracatın dışında sektörün kendi iç dinamiklerinde yani ulusal piyasada var olan müteahhitlik hizmetleri ve inşaat sektörü-
nün büyümesi ile iç pazarımız önemli bir gelişme gösterdi. Bu durum aydınlatma sektörü ile birlikte inşaat ile ilgili bütün 
sektörlere olumlu katkılarda bulundu. Çevre coğrafyamız ile olan ilişkilerde sınır ticaretinde aydınlatma sektörünün ciddi 
faaliyetleri oldu. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sebebi ile dolaylı olark yurtdışındaki projelerde aydınlatma ürünlerimiz 
kullanılır hale geldi. 

Yapmış olduğumuz saha faaliyetlerimiz ihracatı geliştirmeye yönelik gerçekleşiyor. Bu kapsamda yapılan önemli aktivite-
lerden biri yurtdışı fuar katılımları. Frankfurt’ta düzenlene lightning+building fuarına en çok firma ile katılım sağlayan 
ülkelerden biriyiz. Bu fuarlarda AGİD olarak müstakil bir stand ile yer alıyoruz. Gerek AGİD’in tanıtımı gerekse üyelerimizin 
tanıtılması konusunda ciddi faaliyetler yürütmekteyiz.

Aydınlatma sektöründeki Ar-Ge faaliyetleri yakın zamana kadar yok denecek kadar azdı. Bu durum sektörün yapısıylada 
alakalı bir durum. Çünkü sektörün mekanik alandan elektronik alana geçmesi ile birlikte Ar-Ge faaliyetleri de hızlandı. Daha 
önceleri konvansiyonel aladaki imalatta Ar-Ge faaliyeti gerektirecek bir imalat teknolojimizde yoktu. 

Ar-Ge çalışmalarının artması sektör dinamiklerinin değişmesi ile dijital ve elektronik alana geçiş ile mümkün oldu. Özellikle 
LED teknolojilerinin hayata geçmesi sektörü Ar-Ge yönünde evrilmesine sebep oldu. 

Bu konu bütün sektörlerde tartışılan günce bir konu. Dünya o yöne doğru evriliyor ve bunun önüne geçebilecek hiçbir yapı 
yok. Çok hızlı bir şekilde dijital teknolojinin sağladığı alt yapı ile biriken bilgi ve veri işlenerek nesnelerin birbiri ile haberleş-
mesi ile akıllı teknojilere doğru evriliyoruz. 

Aydınlatma sektöründe global markalarda imalat kısmen robotlar ve akıllı teknolojiler ile yapılır hale geldi. Elektronik sektö-
rünün birebir aydınlatma sektörü içinde olması ile smart lightning, akıllı şehir, akıllı belediyecilik dediğimiz hizmet tabanın-
da bu endüstrinin belli bir algoritma ile çalışılarak yönetilmesi yani akıllı hale getirilmesi kaçınılmaz bir durum. 

Sorunuzun çarpıcı unsuru olan istihdam konusuna yönelik olarak benim düşüncem çok büyük bir etkisinin olmayacağı yö-
nünde. Çünkü yeni teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni istihdam alanları oluşacak. Eski teknolojinin sahip olduğu alan-
lardaki bir takım iş kolları belki ömrünü tamamlayacak ama yazılım şirketleri, dijital alt yapı hizmetleri, robot teknolojileri, 
internet alanındaki haberlşeme, dijital dünyanın birçok uygulamaları ile yeni alanlar açıldı. Uzun vadede bunun bir istihdam 
sorunu yaşatacağına çok ihtimal vermiyorum. 

Üniversite sanayi işbirliği bizim çok uzun zamandır mottomuz. Dernek olarak bu çerçevede birçok üniversite ile işbirliği 
projeleri hayata geçiriyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız birçok vakıf ve devlet üniversitesinde belli dönemlerde 
aydınlatma ile ilgili alanlarda seminerlere, panellere, eğitici toplantılara katılyorlar. İstanbul Sanayi Odası ve AGİD işbirliğ ile 
AGİD’in merkezinin olduğu Beyoğlu bölgesinde bir endüstri meslek lisesi ile aydınlatma konusunda projeleri hayata geçiri-
yoruz. 

Röportaj

Sektörünüzdeki Ar-Ge faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? 

Dijital dönüşüm sürecinde insansız bir endüstriye doğru yol alıyoruz? Sizce Endüstri 4.0 ile birlikte Aydınlatma 
sektöründe istihdam sorunu oluşacak mı? Bu bağlamda sektör paydaşlarına önerileriniz neler olacaktır?

AGİD üniversite ve sanayi çalışmaları kapsamında ne tür faaliyetlerde bulunuyor öğrenebilir miyiz?
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Öğrencilik hayatınız nasıldı? Aldığınız eğitim mesleki kariyeriniz için yeterli oldu mu? Bu soruların yanında 
sizce sektöre yeni giren mühendisler yeterli mi? Yeni mezunların kendilerini geliştirmeleri için önerileriniz 
nelerdir? 
Tahsil hayatım, ilk orta lise Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi’nde geçti. Daha sonra eski adı İktisadi Ticari Bilimler Akademisi 
olan sonradan Marmara Üniversitesi olan üniversitede İşletme eğitimi aldım. Üniversite eğitimi sonrasında da bir dönem 
Univercity of Michigan’da hem işletme derslerinde misafir öğrenci oldum hem de lisan eğitimimi geliştirdim. Aslında yaptı-
ğım iş ile eğitimim çok alakalı değil. Elektrik işi ile başlayıp daha sonra aydınlatma sektörüne geçiş sürecinde ve yaptığımız 
işe yönelik olan merakımız dolayısıyla yapmış olduğumuz her iş ile ilgili kendimi geliştirmeye gayret ettim. Benim hep dile 
getirdiğim bir şey vardır, üniversite eğitimi sizi bir konuda meslek sahibi yapmaz size o konuda meslek eğitimi formasyonu-
nu verir. Eğer siz onun üzerine bir şey katmazsanız ne işletmeci olursunuz ne doktor olursunuz ne mühendis olursunuz veya 
herhangi bir branş. Bir işin ana konusu eğitim olabilir ama sizin bunun üzerine bir şeyler katmanız lazım. Bu katacağının 
şeyi ise öğrenceğiniz yer işin pratiğinin olduğu sahadır. Yetişen talebelerin en büyük noksanlığı sadece üniversitedeki teorik 
eğitimde kalmaları sahaya indiklerinde aldıkları teori ile sahada gördüklerinin örtüşmemesinden dolayı önemli sıkıntılar 
yaşanıyor. Üniversitede okuyan kişilerin kendi branşları ile ilgili yapmaları gereken pratiği bir zorunluluk değil kendilerine 
yaptıkları önemli bir katkı olduğunu göz ardı etmemeleri gerekir. Sahaya çıktığınız alışma sürecini kısa tutmanın tek yolu 
eğitim süreci içerisinde pratiğide yavaş yavaş sahada görüp deneyimlemeniz ile alakalı. 

Gençlere en büyük önerim kendilerine yapacakları yatırımın en büyük yatırım olduğunu unutmamaları mutalak konularında 
ihtisaslaşırken entelektüel bilgilerini artırmaları. Sadece bir konuda ihtisaslaşmak bugünün dünyasında çok fazla şey ka-
zanmıyor. Mutlaka entelektüel biglinizi, dünyada neler olup bittiğini, büyük resmin içinde neler olduğunu algılamak içinde 
bu bilginizi artırmanız lazım. Çok çalışmak lazım. Çok okumak lazım. Tüm bunları yaparkende kendilerinin en önemli kişi 
olduğunu, kendilerine zaman ayırmaları gerektiğini ve 24 saati çok iyi kullanmaları gerektiğini dile getirmekten öte Bir şey 
bulamıyorum. 

018 yılı tüm sektörler için aslında sıkıntılı bir dönemdi. Türkiye malum bir ekonomik kirizin içinden geçti. Bu sürecin sıkıntı-
ları halen devam ediyor. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren bir düzelme dönemine yaraların sarılma dönemine geçeceği-
mizi düşünüyorum. 

Derneklerin arasındaki ilişkinin sıcak tutulması gerektiğinin ve bilgi paylaşılarak iyi bir sinerji yaratılacağına inanan birisiyim. 
Birlikte yapılan her faaliyet neticede ortak fayda sağlar. Bu çerçevede de ETMD ile geçmişten gelen güzel bir işbirliğini yürü-
tüyoruz. Bunun daha ileri götürülmesi adına yakın zaman bir takım ortak projeleri hayata geçireceğiz diye düşünmekteyim. 

Bu soru kendimi tanımak adına uzun zamandır sorduğum bir soru. Sohbetimiz sırasında da bahsettim yazdığım kitabın ana 
konusuda bununla ilgili. Kişinin kendini sorgulayarak cevapları bulması ile ilgili. Muhtemelen benzer işi aynen yapardım.
 

Hayallerim ne idi. Ben bilgi paylaşmayı çok seven biriyim. Bazı insanlar bilgi ketumudur bilgiyi paylaşmazlar ancak ben bil-
ginin paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum. Bilgi ve sevgi ikisi çok paraleldir bu konuda. Dolayısıyl bilgi paylaşmak konusunda 
yazdığım kitap bana bir alan açtı. Aslında en büyük hayalim bunu kişilerle geniş platformlarda paylaşma konusunda sohbet 
toplantıları yapıyorum. Sadece mesleki alanda değil yaşamla ilgili ruhsal dünyayla ilgili kişisel gelişimle ilgili. Şuanda hayal-
lerimi gerçekleştirdim diyebilirim. 

2018 yılı sektörümüz açısından nasıl geçti? 2019 yılı ile ilgili beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

ETMD olarak bizden beklentileriniz var mıdır? Üyelerimiz ile neler paylaşmak istersiniz?

Son olarak kapatırken size özel bir soruyla veda etmek isteriz. Eğer Fahir Bey bu sektörde olmasaydı kendisini 
başka nerede görürdü ve henüz gerçekleşmemiş bir hayaliniz var mı?
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İnal Aydınoğlu Kimdir?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir ekonomist ve iş 
adamıdır. 1978 yılında başladığı gönüllülük yolculuğunda 
bulduğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka insanlarla pay-
laşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete ve dergilerde ya-
zılar yazmakta, televizyon programları yapmakta, kurslar, 
seminerler, konferanslar vermeketedir.

Marmara Üniversitesi ve bazı özel üniversitelerde lisans ve 
yüksek lisans programlarında öğretim görevlisidir. Sevgi 
üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha İyi Bir Yaşam Üzerine, Ya-
şama Sevinci Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine, Kadın Erkek 
Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine , Bilinçli Yaşam Üzerine, 
Özgür Yaşam Üzerine, Karşılıksız “Bir Gönüllü Yolculuğu”, 
Gönüllülük “İnsanlık ve Mutluluk Yolu”, Sevgi Liderliği “Gö-
nüllülükte Başarı Yolu”, İçsel Yaşam Üzerine, “Ruhsal Değer-
lerimizin Aydınlığında” İyi Yaşamak olmak üzere İnal Aydı-
noğlu’nun yayınlanmış 13 kitabı bulunmaktadır.

İnal AYDINOĞLU

Bir arkadaşımdan bir işadamıyla, ilgili anılarını dinledim. Kadın iç çamaşırı işiyle uğraşan arkadaşı ekonomik kriz döneminde 
tahmin edemeyeceği düzeyde bir talep eksikliği ile karşılaşmış. Satışlar durunca diğer meslektaşları gibi üretimi azaltmayı 
ve işçilerin bir bölümünü işten çıkarmayı planlamış. Fakat çıkarmak için hangi işçinin dosyasını eline alsa hemen aklına o 
işçinin eşi, çocukları, ev kirası, kredi kartı borçları gibi şeyler geliyormuş. İşten çıkarılan işçinin o kriz günlerinde yeniden iş 
bulamayacağını ve zor duruma düşeceğini düşünüyormuş.

Hiçbir işçisine kıyamayınca, bir süre dayanmaya, hiçbirini çıkarmamaya, üretimi azaltmaya ve satılmayan imalatları stokla-
maya karar vermiş. Bu kararını gerçekleştirebilmek için İkitelli’deki 5 bin metrekarelik arsasını satmış. Tüm depoları dolup 
taşmış, dağ gibi kadın iç çamaşırı birikmiş. O günlerde Çin’le olan iş bağlantısını kesen Avrupalı bir firma hazır müşterileri 
için hemen teslim edilmesi koşuluyla çok miktarda kadın iç çamaşırı arıyormuş. Hiçbir imalatçıda stok bulunmadığı için çok 
iyi fiyatlar vererek bizim işadamındaki tüm çamaşırları almış.

Arkadaşım “O çok şanslı bir insandır. Yaptığı bu toplu satış ve aynı firma ile daha sonra süren bağlantısı çok para kazandırdı. 
Sattığı sokak içindeki 5 bin metrekarelik arsa yerine ana cadde üzerinde 15 bin metrekareye yeni bir arsa satın aldı, fabrikayı 
büyüttü, şimdi üç misli fazla işçi çalıştırıyor” diye övgüyle anlattı. “Sen gerçekleşen her şeyin bir şans olduğuna mı inanıyor-
sun?” diye sordum. Bence doğan başarıdaki en büyük pay ekonomik kriz içinde, arsasını satma pahasına bile olsa işadamlığı 
hesaplarını bir yana bırakıp işçilerin aç kalmasına izin vermeyen merhametli vicdanına aittir. Ekmeği kesilmeyen ailelerin 
duydukları huzur, bu huzurun işlerinde yarattığı olumlu hava, belki de bir tek işçinin durumu fark edip “Allah razı olsun” 
demesi bu şansa ve berekete neden olmuştur. Sen işler iyiyken çalıştıracak, kötüyken atacaksın sonra da işinde bereket ve 
kazancında huzur arayacaksın. Olur mu? 

Yaşamın hangi noktasında olursa olsun karşınızdaki insanın 
geçimine ve yaşam güvenliğine önem vermiyorsanız, onu ha-
yatını sürdürme hakkından yoksun bırakıyorsunuz demektir. 
Siz birilerinden bir şey esirgerseniz, Allah da sizden esirger. Siz 
hak ve hukuk gözeterek çalışır, kazandıklarınızı adalet içinde 
paylaşırsanız, Allah daha çok şey paylaşabilesiniz diye sizin 
kısmetinizi açar, paylaşmanıza bereket katar. Birçok işadamı 
tarafından iş, yalnızca bir para kazanma yolu olarak görülür. 
“Ben kazancıma bakarım, gerisi beni ilgilendirmez” düşünce-
si ile iş yapılırsa, bazı işyerlerinde olduğu gibi her hafta bir 
ölümle karşılaşırsınız. Kötü ortamlarda çalıştırdığınız işçilerin 
ciğerleri tıkanır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan maden 
çıkaran işçiler kanser olur. İşle insanlık arasındaki ilişkiyi ko-
pardığınız zaman siz de yavaş yavaş birçok değerinizi kaybet-
meye başlarsınız. Süte su katmayı, en küçük bir çıkar hesabı 
karşısında yalana sapmayı, hiç düşünmeden insan atmayı, 
tüm ilişkilerinizi çıkar düşüncesine bağlamayı seçerseniz, seç-
tiğiniz bu yaşam biçimi tüm yaşamınıza yansımaya başlar. Ya-
şamın her yerinde sevgi olmalıdır. İçinde sevginin değil, çıkar 
ilişkilerinin egemen olduğu yaşam, huzurla değil hesaplarla, 
korkularla, yanılma ve yanıltmalarla geçer. 

İş yaşamı çok yönlüdür. “Bir insanı tanımak için onunla ya iş 
yap, ya içki iç veya seyahat et” derler. Bunların her üçü de in-
sanın maskelerinin aralandığı ve gerçek yönlerinin test edile-
bildiği olaylardır. İş yaşamının içinde çok imtihan vardır. Ben-
cilliğiniz, özveriniz, hasisliğiniz, kıskançlığınız, kindarlığınız, 
ahlaki değerleriniz, her iş ilişkisinde, her şeyiniz test edilir. 
İş yaşamı bir insan için yalnız başkalarının kendini test ettiği 
değil; kendinin de kendini test ettiği, gelişim ve değişim için 
çaba sarf ettiği bir yol olmalıdır. Bir işi yaparken, bunun para 
kazanmaktan daha öte nedenlerinin de bulunduğunu bilme-
liyiz. Allah bir insana 40 yıllık, 50 yıllık çalışma yeteneğini yal-
nızca para kazanabilsin diye vermez. İş yaşamı aynı zamanda 
insanların mihenk taşıdır. Para, pul, mal, mülk gibi dünyasal 
değerler karşısındaki dayanıklılığı ölçülür. 
Dünyasal değerlere sahip olmak her insanın yaşayabilmesi 
için çok önemlidir. Aynı derecede önemli olan diğer göreviniz 
ise içsel gelişimimizi sağlamak, dünyasal şeylerin geçici ol-
duğunu anlamak, cazibelerine dayanacak gücü kazanmaktır. 
Onların bize sahip olmasına fırsat tanımadan bizim onlara sa-
hip olmamız için gerçek değişim ve gelişim yoluna ulaşmaktır.
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