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Geleneksel ETMD Gecesi

EEC Çözüm Demektir.

50 yıldır İsviçre’de tasarlanıp üretilen G+M Elektronik seslendirme, acil anons ve merkezi saat sistemleriyle
ihtiyacınıza özel çözümler sunuyoruz. Yüksek ses kaliteli, dijital ve network tabanlı G+M profesyonel
seslendirme ve EN54 onaylı acil anons sistemlerine EEC güvencesiyle sahip olmak için bizi arayın.
Her tip ve büyüklükte tüm projeleriniz için
• EN54-16 sertifikalı modüler yapı
• Sınırsız genişleme kapasitesi
• 100V dijital amplifikatörler
• Dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisi
• Class-A ve Class-B hoparlör kablolaması
• Dağıtılmış IP altyapısı ile arıza denetimli çalışma
• Üstün ses kalitesi, yüksek anlaşılabilirlik
• EN54-24 onaylı hoparlörler
• Küçük sistemler için kompakt çözümler
• Yangın alarm ve bina yönetim sistemleri ile
entegrasyon
• Entegre Merkezi Saat Sistemleri

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Akıllı Binalar için Komple Çözümler

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

PanelMaster ile 360º güvenlik!

İkitelli Organize San. Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi
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Dr. Engin AYÇİÇEK

Değerli Sektör Paydaşlarımız, “Dostlarımız”,
2019 yılının beşinci sayısı olan 91. sayımızla yeniden birlikteyiz. Bu çalışma döneminde özellikle sektörel buluşmalara ağırlık
verdik. Komisyonlarımız büyük özveri ile çalışmaya ve sektörümüz için üretmeye devam ediyor.
Sektörel etkinliklerden katılım gösterdiğimiz çalışmalar sırasıyla şu şekildedir;
12 Eylül 2019’da LVT firmasından Sayın Ata Gürül Arslanlı ve Sayın Mustafa Yetişen tarafından Elektrik Tesisatlarında Kullanılan
Ürünlerin Test ve Belgelendirme Süreçleri Eğitimi dernek merkezimizde düzenlendi.
17 Eylül 2019’da Doç. Dr. Necmi Özdemir’in daveti ile Kocaeli Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği öğrencilerine Y.K. Başkanımız
Sayın Mustafa Cemaloğlu ve Y.K üyemiz Sayın Ahmet Nuri İşlek tarafından Yenilenebilir Enerji Semineri verildi.
21 Eylül 2019’da, Elin AŞ, Kalen Enerji ve Power Elektronik sponsorluğunda Ankara’da ki meslektaşlarımız ve temsilcilerimizle
kahvaltıda buluştuk.
11 Ekim 2019’da, Büyük Kulüp’te dernek üyelerimiz, sektör paydaşlarımız, sektörün önemli STK’ları ve Üniversitelerden değerli
akademisyenlerin katılımları ile 11. Geleneksel ETMD Gecesi’ni gerçekleştirdik.
16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen “Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi”ne standlı katılım sağladık ve
“Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Değişiklik Çalışmaları” paneline derneğimizin temsilcisi Sayın Nuran Erdoğan ile katkı sunduk.
25 Ekim 2019’da YK Üyemiz Sayın Bayram Ekici Kocaeli Üniversitesi Mühendisler Beyinler Kulübü tarafından düzenlenen “Canlı
Mülakat” etkinliğine katıldı ve öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.
14-16 Kasım arasında düzenlenen Elektrik-Elektronik Mühendisliği kongresine (EEMKON) standlı katılım sağladık ve işbirliği içinde
olduğumuz firma yetkilileri ve özellikle de WIN Eurasia fuarı yetkilileri ile değerlendirmelerde bulunma ve 2020’de ki fuarda katma
değeri yüksek çalışmalar için yapılanları ve yapılacakları değerlendirme fırsatı yakaladık.
Firma yazılarımız bölümünde; ABB firmasının “Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Sıkça Sorulan Sorular” isimli makalesini, BTS firmasının
“Havaalanlarında Çevre Güvenlik Sistemleri” makalesini, EEC System firmasından Sayın Can Önder’in kaleminden, “Profesyonel
Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri” yazısını ve ElektrikPort’tan Sayın Pelda Gezer’in “Rüzgar Enerjisi Üreten Uçurtmalar Geliştirildi” konulu yazısını bulabilirsiniz.
Sosyal yazı içeriklerimizde; Sayın İnan AYDINOĞLU’nun “Hırs-i Piri” konulu yazısını keyifle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Dernek olarak sizlerle güçlü olduğumuzu unutmayın. Taleplerinizi, eleştirilerinizi ve önerilerinizi her daim beklediğimizi belirtip,
sizi sektörümüz için beraberce çalışmaya ve her zamankinden daha fazla katkı sunmaya davet ediyoruz. Bir sonraki sayımızda
görüşmek ümidiyle.
Saygılarımla,
Dr. Engin AYÇİÇEK
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Elektrik Tesisatlarında
Kullanılan Ürünlerin Test Ve
Belgelendirme Süreçleri Eğitimi
LVT firmasının TÜRKAK tarafından akredite olarak elektromekanik sektöründe üretilen ürünlerin standartlara uygunluğunun test edilmesi ve kabul belgelerinin oluşturulması hususunda sektörden gelen firma temsilcilerine ürün belgelendirme süreçleri hakkında bilgi
verdiği eğitimimizi 12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdik.
LVT firma yetkilisi Sayın Ata Gürül Arslanlı ve Sayın Mustafa Yetişen tarafından yapılan sunumda,
• Ürün Belgelendirme
• Ürün Standartları
•

Tip Testleri

•

Güvenlik Deney Standartları

•

CE Sertifikasyonu

•

Güvenlik Deneylerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

•

EMC ve LVD Testleri

•

Test Süreci İçin Adımlar

•

IP Testleri

•

Belgelendirme Süreci

konularında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında yapılan sunum dosyası ETMD web sitesi üzerinden herkese açık şekilde
paylaşıldı. Ürün belgelendirme, CE sertifikasyonu ve Tip Testler konusunda merak edilen bilgiler hakkında merak ettiklerinizi bu sunumda bulabilirsiniz.
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FORKLIFT
MANLIFT-PLATFORM
KİRALAMA
0216 660 02 60
www.toromakina.com

Ferhatpaşa Mahallesi 85. Sokak No: 25 Ataşehir - İstanbul

Kocaeli Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji Semineri

Kocaeli Üniversitesi Doç. Dr. Necmi Özdemir koordinatörlüğünde Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cemaloğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Nuri İşlek, 17
Eylül 2019 tarihinde Yenilenebilir Enerji konusunda deneyimlerini aktardılar..
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Kocaeli Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Semineri
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ETMD ANKARA BULUŞMASI
21 Eylül 2019 Cumartesi günü Ankara’daki Buluşmalarımızdan
birini gerçekleştirdik. Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak, Ankara temsilcilerimiz ve meslektaşlarımızla, kahvaltı eşliğinde sohbet etme fırsatı bulduk.

daha keyifli zamanlara dönüşmesini sağladı.

Ankara’da gerçekleşen etkinliğimizde derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa CEMALOĞLU, herkese uzattığı mikrofon
ile hem karşılıklı beklentilerin paylaşımını hem de buluşmanın

Etkinliğimizin gerçekleşmesinde katkı sağlayan destekleyici firmalarımıza teşekkür ediyoruz.

18

Geleceğe yönelik sektörümüz için yapacaklarımız ana fikri ile geçirdiğimiz saatlerde bize eşlik eden firma ve temsilcilerine, üyelerimiz ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
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SPONSORLAR
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İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Koç Üniversitesi Hastanesi

Capitol Vista Ankara

Vestel City Manisa

Bakü Olimpiyat Stadı - Azerbaycan

Quasar İstanbul

Hyatt Regency Taşkent

Argos in Cappadocia

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

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

Geleneksel ETMD Gecesi
ETMD “Elektrik Tesisat Mühendislerinin Birleştirici Gücü” olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Bu yıl 11 Ekim 2019 tarihinde, 11. si düzenlenen ETMD Gecesine,
sektörün önde gelen firma temsilcileri yoğun katılım sağladı. 24
Tüzel üyemiz, 16 Gece Sponsorlarımız, 4 Sektör Derneğin temsilcileri ve 4 Üniversite dâhil olmak üzere 54 firmadan, 260 firma
temsilcisinin iletişim ağını geliştirdiği kokteyl ile yapılan karşılamanın ardından konuklar, gecenin gerçekleşeceği Balo Salonunda yerlerini aldı.
Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cemaloğlu’nun açılış konuşması; Sektörün ve Ülkenin güncel durumu konusunda yaptığı tespitler ile geceye damgasını vurdu.
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Ardından; 11. Geleneksel ETMD Gecesi kapsamında, Gecenin
düzenlenmesine büyük katkı sağlayan sponsorlarımız ve paydaş
derneklerimiz adına düzenlenen tören ile plaketlerin takdimi
gerçekleştirildi. Geceye; her yıl olduğu gibi müzik ve yemek ile
devam edildi. Katılım sağlayan firmaların, iş ilişkilerini güçlendirdiği 11. Geleneksel ETMD Gecesi, yoğun bir yılın yorgunluğunun atıldığı güzel bir gece olarak sona erdi.
Elektrik Tesisat sektörünün geleceğini şekillendirmek adına yanımızda olan tüm katılımcılarımıza, katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.
Gelecek yıl görüşmek üzere.
ETMD Yönetim Kurulu

Kokteylden kareler.
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Geleneksel ETMD Gecesi
Kokteylden kareler.
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Kokteylden kareler.
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Geleneksel ETMD Gecesi
Kokteylden kareler.
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Kokteylden kareler.
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Geleneksel ETMD Gecesi
Kokteylden kareler.
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ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu’nun konuşması
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Geleneksel ETMD Gecesi
11. Geleneksel ETMD Gecesi Sponsorları

ELEK

30

TR K SAN
AY

V E T C AR E T

.
LTD. T

Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

ABB

ANEL GROUP
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Geleneksel ETMD Gecesi
Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

BBM PANO

32

BİRTAŞ

Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

EAE ELEKTRİK

EEC SYSTEMS
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Geleneksel ETMD Gecesi
Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

EFFE ELEKTRİK

34

ERDE MÜHENDİSLİK

Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

FREKANS ELEKTRİK

MEPA ENERJİ
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Geleneksel ETMD Gecesi
Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

NAP TEKNOLOJİ

36

PROPAN PANO

Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

RGT ENERJİ

SCHNEIDER ELEKTRİK
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Geleneksel ETMD Gecesi
Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

SIEMENS

38

SİNERJİ ELEKTRİK

Sponsorlarımıza Plaketleri Takdim Edilirken

MTMD
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Geleneksel ETMD Gecesi
ETMD Gecesi Plaketlerin takdiminin ardından müzik ve yemek ile devam etti.
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BERKER - HB - BORTEK

LEGRAND

41

Geleneksel ETMD Gecesi

NECRON - EATON - YEO

42

ANSİ ENERJİ - ARTE TEKNOLOJİ - FORMEKS - MATRİKS - NEMESİS - POLY CERT

OMEGA - TEKSAN

BBM PANO - EEC - FELIO SYLVANIA
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Geleneksel ETMD Gecesi

EAE

44

CİHAN ELEKTRİK - FREKANS - MEPA ENERJİ

ABB

ERDE MÜHENDİSLİK
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Geleneksel ETMD Gecesi

SCHNEIDER ELEKTRİK

46

ANEL GROUP

AEC - DEVPAN PANO - PROPAN PANO - KARDEŞ ELEKTRİK

SİNERJİ ELEKTRİK
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Geleneksel ETMD Gecesi

BİRTAŞ - EFFE ELEKTRİK - NAP TEKNOLOJİ - SIEMENS - TENSE ELEKTRİK

48

ERDE MÜHENDİSLİK

ERDE MÜHENDİSLİK

GMS PANO
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Geleneksel ETMD Gecesi

ORGE
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EAE

AKTİF MÜHENDİSLİK - ART PANO - ATEKSİS - DESIGN GROUP
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BEYKENT ÜNİV. - ETMD YK - ENOSAD - YTÜ

51

Geleneksel ETMD Gecesi

KOCAELİ ÜNİV. - MTMD - RGT ENERJİ - YTÜ

52

ELEKON - ENEL ENERJİ - ESS - ERDEM PANO - İNTERRA

AEP - ARMAĞAN MÜHENDİSLİK - EPOT - ETMD
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İzmir Elektrik Tesisat
Ulusal Kongre ve Sergisi
Derneğimiz 16-19 Ekim tarihlerinde İzmirde gerçekleştirilen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’ne bir stand ile katıldı.
Kongrede çeşitli kuruluş ve firmalardan ziyaretçilerimiz ile bir araya gelme fırsatı bulduk.
Kongre katılımcılarından Prof. Dr. Galip Cansever, Prof. Dr. İsmail İsmail Kaşıkçı ve Derneğimiz 5. dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Levent Ceylan standımızı ziyaret ettiler.
18 Ekim 2019 tarihinde “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Değişiklik Çalışmaları” paneline Derneğimiz temsilcisi Sayın Nuran Erdoğan
katılım sağladı.
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İzmir Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi
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İzmir Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi
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EEC'den UTC ZITON
Akıllı Yangın Algılama Çözümleri

Yangın algılama ve alarm sistemlerinde 35 yıllık deneyimimizi UTC ZITON akıllı yangın alarm
sistemleriyle proje ve tesislerinize yansıtıyoruz. Orta ve büyük ölçekli tesislerde ihtiyaç duyulan
CCTV, Geçiş Kontrol ve Hırsız Alarm Sistemleri entegrasyonlarını dünyanın en büyük bina güvenlik
ve otomasyon üreticilerinden UTC ürünleriyle tek bir şemsiye altında gerçekleştiriyoruz.
• Kullanışlı Kontrol ve Göstergeler
• Otomatik Self Test
• Otomatik Kirlilik Kompanzasyonu
• Akıllı Hat İzolasyonu
• Gelişmiş Alarm Doğrulama
• Gündüz/Gece Çalışma Modları
• Peer-to-Peer Network
• ATS Advisor Management Entegrasyonu

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Akıllı Binalar için Komple Çözümler

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

MÜHENDİS BEYİNLER KULÜBÜ

CANLI MÜLAKAT
Kocaeli Üniversitesi Mühendis Beyinler Kulübünün her yıl düzenlediği CANLI MÜLAKAT etkinliğine ETMD olarak 25.10.2019
tarihinde katıldık.
Maddi sponsorluğunu da üstlendiğimiz etkinliğin üçüncüsü Kocaeli Sivil Toplum Merkezi binasında yapıldı. Etkinliğe büyük ilgi

58

gösteren öğrenciler, bu vesile ile derneğimizle de tanışma imkanı buldular.
İleri ki dönemlerde de yine ortak etkinlik için taleplerde bulunan
öğrenciler, dernek merkezimizi ziyaret ederek, ETMD nin yapacağı eğitim ve etkinliklerde de yer almak istediklerini belirttiler.

CANLI MÜLAKAT
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CANLI MÜLAKAT
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Elektrikli Araç Şarj Altyapısı
Sıkça Sorulan Sorular
Elektrikli araç pazarının son yıllarda hızla arttığı ve önümüzdeki on yılda önemli ölçüde daha da büyüyeceği öngörülüyor. Bu dokuman, dünyadaki Elektrikli Araç (EA) sayılarının artışını destekleyen arabalar, teknoloji, enerji ve altyapı hakkındaki ortak soruları yanıtlamaktadır.
İnsanlar neden elektrikli araba alıyorlar?
Alıcıya sağladığı değerler arasında enerji
maliyet tasarrufu, azaltılmış araç emisyonu ve sera gazı, birinci sınıf performans,
en son araç teknolojisi, enerji güvenliği ve
düşük bakım maliyetleri sayılabilir.
PEV, BEV, PHEV ne anlama geliyor?
Bataryalı olup harici bir elektrik kaynağından şarj edilebilen tüm araçlar, şarj
edilebilir EA veya diğer bir deyişle Plug-in
Electrcal Vehicle (PEV) olarak kabul edilir. PEV’nin bir kategorisi de Nissan Leaf,
Chevy Bolt, BMW i3, Jaguar iPace ve Tesla
Model S, X ve 3 gibi içten yanmalı bir motoru olmayan, sadece elektrikli bir motorla çalışan bir araç olan BEV yani Bataryalı

62

Elektrikli Araç’tır. Bir diğer PEV tipi ise hem
bir elektrik fişli sisteme hem de araca güç
sağlayan yedek bir içten yanmalı motora
sahip olan PHEV’dir (şarj edilebilir hibrit
elektrikli araç). Örnekler arasında Chevy
Volt, Toyota Prius Prime, Chrysler Pacifica
Hybrid Minivan veya Honda Clarity PHEV
sayılabilir.

taşıtlar, geleneksel içten yanmalı motorlara göre daha düşük bir sahip olma maliyeti
sunacak. Ne kadar fazla sürerseniz, o kadar fazla tasarruf gerçekleştirirsiniz.
Elektrik, aynı zamanda fosil yakıt
bazlı bir enerji kaynağı. EA’lar gerçekten daha mı temiz?

Evet. EA’nız kömürün ürettiği elektrikle
EA’yı satın almak için ödenen para, beslense bile, hem CO2 hem de azot oksit,
benzin üzerindeki enerji tasarrufunu karbon monoksit ve uçucu organik biledengeliyor mu?
şikler gibi geleneksel kirleticiler açısından
Dengeleyebiliyor, fakat daha fazlası, araç daha az karbon ayak izine sahipler. Genel
ömrü maliyetleri dahil edildiğinde kendini emisyon içeriği yalnızca düşük olmakla
belli ediyor. Tasarruflar, akaryakıta karşı kalmıyor, aynı zamanda yüksek nüfuslu
daha düşük elektrik maliyeti ve büyük merkezlerde hava kalitesi için emisyonlaölçüde azaltılmış bakım ile gerçekleşmek- rın yeri ve zamanlaması daha iyidir. Akartedir. Ek olarak, Li-iyon bataryaların mali- yakıtlı araçlar gün boyunca şehrin ortasında kirlilik yayarlar. EA şarjıyla ilgili
yetinin oldukça azalması ile elektrikli
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emisyonlar tipik olarak, nüfusun olduğu
merkezlerden uzak tesislerde yoğun olmayan saatlerde gerçekleşir. Elektrik üretimi daha temiz üretim teknolojilerine ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtikçe,
bir EA’nın karbon ayak izi daha da iyileşmektedir. Günümüzde Avrupa’da araçlarını evde şarj ederken güneş enerjisi kullanan EA sahibi sayısı gün geçtikçe artıyor.
Elektrik, aynı zamanda fosil yakıt
bazlı bir enerji kaynağı. EA’lar gerçekten daha mı temiz?
Evet. EA’nız kömürün ürettiği elektrikle
beslense bile, hem CO2 hem de azot oksit,
karbon monoksit ve uçucu organik bileşikler gibi geleneksel kirleticiler açısından
daha az karbon ayak izine sahipler. Genel
emisyon içeriği yalnızca düşük olmakla
kalmıyor, aynı zamanda yüksek nüfuslu
merkezlerde hava kalitesi için emisyonların yeri ve zamanlaması daha iyidir.
Akaryakıtlı araçlar gün boyunca şehrin
ortasında kirlilik yayarlar. EA şarjıyla ilgili
emisyonlar tipik olarak, nüfusun olduğu
merkezlerden uzak tesislerde yoğun olmayan saatlerde gerçekleşir. Elektrik üretimi daha temiz üretim teknolojilerine ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtikçe,
bir EA’nın karbon ayak izi daha da iyileşmektedir. Günümüzde Avrupa’da araçlarını evde şarj ederken güneş enerjisi kullanan EA sahibi sayısı gün geçtikçe artıyor.

daha fazla titreşim aşınmasına maruz
kalmakta ve destekleyici yakıt, egzoz, sıvı
ve soğutma sistemleri düzenli bakım gerektirmektedir. Elektrikli motor sistemleri
genellikle 20’den az hareketli parçaya saElektrikli otomobiller, geleneksel hiptir.
akaryakıt motorlu taşıtlarla aynı Bir EA bataryasının ömrü ne kadardır?
hıza ve performansa sahip mi?
yanmalı motorlu araç için yaklaşık 50 TL
ve litre başına 7 TL gibi bir benzin fiyatı
mevcuttur. Çok kaba bir hesapla yaklaşık
% 70-80’lere varan yakıt harcamasında
tasarruf sağlamaktadır.

Çoğu durumda, daha da iyiler. EA’lar için
en yüksek hızlar aynı büyüklükteki içten yanmalı motorlu taşıtlarla benzeşirken, elektrikli motorlarla çalışan taşıtlar,
yüksek torkun doğal avantajlarından
yararlanır ve seyahat hızına çok hızlı bir
şekilde ulaşabilir. Ek olarak, EA sürücüleri
genellikle elektrikli bir motorun sağladığı
yumuşak, sessiz ve hızlı performansı hayranlıkla karşıladıklarını ifade etmişlerdir.

Elektrikli taşıtlardaki mevcut lityum-iyon
batarya setlerinin 10 yıl veya daha uzun
süre kullanılabileceği tahmin edilmektedir. Tüm elektrikli araç üreticileri çok
uzun batarya garantileri sunar ve çoğu EA
gelişmiş batarya yönetim sistemleri ve soğutma teknolojileri sayesinde hali hazırda
mükemmel performans göstermektedir.
EA bataryaları geri dönüştürülebilir
mi?

EA kullanımı, tipik enerji maliyetlerinde
yılda 10.000 TL’den fazla tasarruf sağlayabilir. Özellikle evde şarj edildiğinde, elektrik, eşdeğer benzin fiyatının çok daha az
bir miktarına mal olur. Örneğin, elektrik
fiyatları kWh başına 50 krş ise 100 km’lik
bir mesafe için bir EA şarj etmek yaklaşık
10 TL ye mal olacaktır.

EA’ların bakım maliyetleri daha mı EA bataryaları geri dönüştürülebilir ve
yüksek?
hem kamu hizmetleri hem de enerji tüAksine, EA’ların bakım maliyetlerinin ben- keticileri için elektrik arzını ve talebini
zer olarak donatılmış akaryakıtla çalışan yönetmek üzere sabit enerji depolama
araçlardan önemli ölçüde düşük olduğu uygulamalarında hizmet ömrü sonrası
görülmüştür. Elektrikli araçlar yağ değişi- önemli bir kullanım alanı bulabilir.
mi gerektirmez, şanzıman veya egzoz sis- Bir EA, kaza esnasında bir akaryakıt
temi için servis/parça ihtiyaçlarına sahip motorlu taşıttan daha mı tehlikelideğildir ve rejeneratif tasarım sayesinde dir?
daha uzun fren ömrüne sahiptir.
Tüm araçlar, enerji ne olursa olsun, güçleri
Daha az hareketli parça ve daha az titre- ve büyüklükleri nedeniyle tehlikeli maşim, tüm araçta zaman içinde daha az kineler olabilir. Emniyet kemerleri, hava
aşınma ve yıpranma anlamına gelir.
yastıkları ve iyi tasarlanmış ‘göçme’ bölBir elektrik motoru, geleneksel bir geleri gibi koruyucu özellikler binlerce can
içten yanmalı motoru kadar uzun kurtarır. Ancak kullanıcıların aynı zamanda enerji ile ilgili güvenlik endişeleri var.
ömürlü mü?
Daha uzun. Elektrikli motorlar, çok daha Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde
yüksek güvenilirlik ve verim, çok düşük her yıl yaklaşık 170.000 araç yangını rapor
bakım ve emisyon ayrıca çok daha uzun edildiğinden, içten yanmalı motorlar meömür sundukları için sabit endüstriyel kanik ve elektriksel arızalardan dolayı her
uygulamalarda uzun zamandır yanmalı zaman petrokimyasalların yanma riskiyle
motorların yerini almakta. Binlerce veya karşı karşıya kalmıştır. Bataryalı elektrikli
daha fazla hareketli parçaya sahip olan araçlar aynı kaygılara sahip değildir.

Aynı 100 km de, 6.5 lt/km’lik bir içten

geleneksel içten yanmalı motor sistemleri Ancak, depolanmış enerjinin olduğu yerde

Benzin yerine elektrik kullanarak ne
kadar tasarruf sağlanabilir?
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güvenlik çok önemli bir husustur. Optimum batarya güvenliği için, EA üreticileri, batarya seti hasar görmek üzereyken
batarya bağlantısını kesen sensörler ve
koruma cihazlarıyla gelişmiş batarya yönetim sistemlerini tasarlamıştır. Ek olarak,
araç ısı kaygılarını azaltmak için çalışırken
bataryaları optimum sıcaklık aralığında
tutmak üzere batarya soğutma sistemleri entegre edilmiştir. EA bataryaları, yapı
itibarıyla genellikle güvenlik hedeflerini
daha da arttıran çelik korumalı bölümlere
modülerleştirilmiş bir dizi halindedir.
EA’yı şarj etmek için evimde özel bir
altyapıya ihtiyacım var mı?
Hayır, tüm EA’lar herhangi bir ev prizinde
şarj edebileceğiniz standart bir fişle birlikte gelir. Birçok EA sahibi, araçlarını 230 V

•
•
•
•
•

prizden daha hızlı şarj etmek için evlerine
“Tip 2” AC 230V şarj cihazı takmayı seçiyor.
Yüksek güç özellikleriyle, DC hızlı şarj üniteleri birçok kamusal, transit ve ticari filo
uygulamaları için en uygunudur.

saatlik kullanım durumlarına uyum sağlamak için tesis güç sorunlarını yönetmek
adına daha yavaş şarj edebilir (bkz. Şekil
2).

EA’nın şarjı ne kadar hızlı?

Bir AC şarj cihazı, bir aracın dahili şarj
cihazına AC (Alternatif Akım) sağlar ve
ardından EA bataryasını şarj eder. Daha
hızlı şarj DC (Doğru Akım) teknolojisi ile
gerçekleştirilir. Bir DC hızlı şarj istasyonu,
şebekenin AC kaynağını dönüştürür ve
aracın içinde şarj altyapısı gerektirmeden
doğrudan araç bataryasına güç sağlar.

Standart bir 230V priz, 1 saat içinde az
bir mesafe yetecek elektriği şarj edebilir;
220/240V’luk Tip 2 bir şarj cihazı, şarj cihazının, aracın ve evdeki veya tesisteki
güç kaynağının sınırlamalarına bağlı olarak, evdeki prizde şarj ettiğinizden daha
fazla yetecek güç sağlayabilir. DC hızlı şarj
sistemleri, bir EA’yı 50kW nominal güçte
yaklaşık 20-90 dakika içinde ve daha yüksek güç teknolojisiyle 15 dakikadan daha
az bir sürede şarj edebilir. Bazı DC şarj cihazları, 20-25KW nominal güçte 1-2

AC ve DC şarj arasındaki fark nedir?,

Hızlı şarjın faydası nedir?
EA kabul oranlarına ilişkin vaka çalışmaları, kamuya hızlı açık şarjın, elektrikli araçların mesafe kaygısını azaltmak veya

AC Tip 2

DC

DC Hızlı

DC Yüksek Güç

2-22 kW

20-25 kW

50 kW

150 ile 350 kW

4-20 saat

1-4 saat

20-90 dak.

5-30 dak.

Ofis, İşyeri
Apartmanlar
Otel ve konaklama
Gecelik park alanları
PHEV’ler için ek şarj alanları

•
•
•
•
•

İşyeri
Park yapılabilen bayilikler
Genel veya özel yerleşke
Hassas güç kaynağı uygulamaları
Site Otoparkları

• Perakende, market, alışveriş merkezi, büyük mağaza, restoran
• Yüksek hareketli otoparklar
• Akaryakıt istasyonları
• Karayolu araç otoparkları
• OEM Ar-Ge

•
•
•
•
•

Karayolu seyahati
Metro “şarj et ve git”
Büyük filo
Otobüs ve ağır vasıta
OEM Ar-Ge

Şekil 2: Grafik, kamu EA altyapısı çözümleri için güç derecelerini ve ortalama şarj sürelerini gösterir tablo.
ortadan kaldırmak için başarılı bir şekilde
dağıtılmasında kilit bir bileşen olduğunu
göstermektedir. Sürücülerin, düzenli yolculukları ve şehirlerarası seyahat rotaları
boyunca hızlı şarj imkanı bulunduğundan
emin olduklarında EA teknolojisini kullanma ihtimalleri daha artıyor.
Hangi arabaları hızlı şarj edebiliyoruz?
BMW i3, Tesla Model S ve Jaguar iPace gibi
son birkaç yıl içerisinde Türkiye pazarında
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ömrüne ulaşırlar. EA akülerinin ömrünü
uzatmak için, DC hızlı şarj protokolü standartları, EA bataryasının hızlı bir şekilde %
80’e ulaşmasını sağlar ve daha sonra yavaş
şarja geçer. Bu yöntem, araç bataryasının
ömrünü uzatırken, sürücülerin daha erken
DC hızlı şarj cihazlarında neden yola koyulmasını sağlar.
%100’e değil de %80’e kadar şarj sü- Hızlı şarj batarya ömrünü etkiler mi?
releri verilir?
Hayır. Çok sayıda çalışma, tüm bataryalaModern bataryalar sık sık tam kapasiteye rın uzun süre kullanılıp kullanılmadığı için
şarj edilmediğinde en uzun kullanım
şarj sıklığının batarya ömrü üzerinde
piyasaya sürülen çoğu BEV’in hızlı şarj
özelliği mevcut. Gelecek 2-3 yıl içerisinde,
150-350kW gibi daha yüksek hızlarda şarj
olacak daha birçok modelin piyasaya sürüleceği açıklandı.
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ölçülebilir bir etkiye neden olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, şarj hızının
şimdiye kadar uzun vadeli BEV batarya
performansı üzerinde çok az etkisi olduğu
veya hiçbir etkisi olmadığı gösterilmiştir.
Neyse ki, otomobil üreticileri aşırı şarj sıklıklarının etkisine karşı tampon oluşturmak için batarya yönetimi tasarımlarında
rezerv kapasitesi geliştiriyorlar.
Çoklu hızlı şarj standartları EA’nın benimsenmesini engelliyor mu?
CHAdeMO ve CCS-2 Dünya’da kullanılan
binek araç üreticileri tarafından benimsenen açık hızlı şarj protokolleridir. Her
iki standardı da tek bir ünitede birleştiren
ve her iki standart ile uyumlu olan tüm
BEV’leri destekleyen DC hızlı şarj cihazları
üretilmektedir. Tesla, tescilli hızlı şarj ağları ile benzersiz olsa da, sürücülerine araçlarını açık şarj protokolleriyle şarj etmeye

olanak sağlayan adaptörler sunar. Bununla birlikte, açık standartlar çoğu aracın ve
sürücünün ihtiyaçlarını karşılamak için
benimseme, büyüme ve altyapı ölçeklendirilmesinin anahtarıdır.

AC gerilimlerinde de çalışır ve genellikle
yoğun talep saatlerinde yapılmaz. Fiyat
teşvikleri ve akıllı şarj algoritmaları gibi
stratejilerle, kamu hizmetleri, yükleri
dengelemek için EA’ları kullanma konuDC hızlı şarj cihazları genellikle nere- sunda harika bir fırsata sahipken, elektrik
dağıtıcıları üretimi ve talebi daha iyi dende bulunur?
geleyebilir.
Hızlı şarj cihazları, otoyol dinlenme tesisleri, 24 saat açık dükkanlar gibi ‘şarj et & Hızlı şarj tesislerinde bu daha ziyade talep
git’ konumlarına ideal olarak monte edilir. üzerine olsa da, talebi yönetmek için kulAyrıca filo şarjı gereksinimleri de karşıla- lanım süresinden, talep yanıtından ve güç
nır. Ayrıca alışveriş merkezleri, restoranlar, sınırlandırma programlarından yararlankampüsler ve şehir içi park yerleri gibi ti- maya yönelik bir fırsat halen mevcut. Ek
cari alanlarda da sıklıkla kullanılırlar (bkz. olarak, enerji depolama teknolojileri talep
Şekil 2). Bu şarj yerleri hızla artıyor ve akıllı azaltma olanakları sunabilir.
cihaz uygulamalarında ve web sitelerinde
kolayca bulunabilir.
EA’lardaki artış elektrik şebekesini
zorlayacak mı?
Çoğu EA şarjı evde yapılır ve daha düşük
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Havaalanlarında
Çevre Güvenlik Sistemleri
Havaalanlarında güvenlik, her zaman yüksek ve öncelikli güvenlik gece karanlığı vb. iklim koşullarında hatalı alarm oranı artmakolmasına rağmen havaalanının çevresi ve çevre hattının güvenliği tadır.
çoğu zaman eksik çözümlerle korunmaya çalışılmaktadır.
Havaalanı tel çit hattını korumaya almak için en doğru çözüm, iki
Havaalanı içinde oluşabilecek tehditler için alınması gerekli ön- bağımsız algılama sistemini kombine bir şekilde kullanmaktır. En
lemler artık standart haline gelmiş ve tanımlanmışlardır. Fakat uygun çözüm, ikili telçit hattında akıllı video analiz özelliklerine
rastgele tehditler için alınacak önlem ve müdahale konuları he- sahip kameralar ve telçit üzerine monte edilecek fiber optik sennüz bir çözüm ve standartlaşmaya ulaşmamıştır. Mesela en basit sor kablolu sistemin bütünleştirilmesidir.
olarak havaalanı tel çitini aşarak pist bölgesine ulaşabilen evcil Bu iki sistemi bütünleştirerek kullanırken algılama sonrası sahaveya yabani bir hayvan uçuş güvenliğini tehdit edebilmektedir. da caydırıcı ve uyarıcı siren ve/veya flaşörler kullanmak doğru bir
Herhangi bir tesis için oluşturmuş olduğunuz güvenlik zinciri bu
zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olacaktır. Dolayısıyla havaalanı içinde alınmış olan onlarca güvenlik önlemine karşın dış
çevredeki güvenlik zafiyeti havaalanı işletmesini bir anda çok
büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya bırakacak ve güvenlik güçlerinin zamanında müdahale şansını azalmış olacaktır.
Havaalanı çevre hattını tek başına standart ve/veya akıllı video
içerik analizine sahip kameralar ile çözmek yetersiz kalacaktır.
Akıllı video içerik analizli kameraların sis, yoğun kar veya yağmur,
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uygulama olacaktır.
Çok farklı özel bölgelere sahip havaalanlarında, tehdit telçit bölgesine yaklaşmadan 300-500 m uzaktan özel Radar sistemleri ile
yakalamakta ayrıca mümkün olmaktadır. Telçit hattına çok yakın
araç veya yaya trafiği varsa Radar sistemini uygulamak pek mümkün olmayacaktır.
Dış çevresel tehditlere karşı algılama sonrası müdahale için mobil
bir ekip sürekli hazır bir şekilde beklemeli ve duruma göre

Havaalanlarında Çevre Güvenlik Sistemleri

merkeze canlı görüntü ve ses aktarabilecek donanımlara da sahip
olmalıdır.

tesis çevresindeki fiber
optik kablo sensörü
(telçit veya toprak altı
fiber optik kablo sensor) ve bu sensöre bağlı
FenceSentry/DAS ürünü ile 20 km lik çevre uzunluğuna sahip bir
tesiste 5 metre yanılma payı ile tehdit algılama işlevini yerine getirirken aynı zamanda modüler ve gelişmiş yazılım çözümü Maxview sayesinde CCTV, geçiş kontrol, acil anons, görsel uyarı sistemlerinin yanında üst platformlar olan Scada, DCS vb. sistemleri
TCP/IP, Modbus protokolleri üzerinden bütünleştirerek Havaalanı
işletmelerine yenilikçi çözümler sunabilmektedir.
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BTS Yangın Güvenlik Yapı Teknolojileri
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Profesyonel Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

Seslendirme ve acil anons sistemleri, oteller, rezidanslar, havalimanları, hastaneler, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, endüstriyel tesisler gibi binalarınızda, acil durumlarda sesli
tahliye, acil anons ve müzik yayın amaçlı olarak kullanılırlar.
Temsilcisi olduğumuz İsviçre’nin önde gelen seslendirme ve acil anons sistemleri
üreticisi G+M Elektronik AG, tüm ürünlerini İsviçre’deki fabrikasında üstün kalite
standartları ile üretmektedir.
AG, tüm ürünlerini İsviçre’deki fabrikasında
üstün kalite standartları ile üretmektedir.
50 yıllık tecrübesi ile dünya çapında pek
çok referans projelere imza atan G+M,
modüler ve esnek yapısı sayesinde projenizin ihtiyacına göre özel çözümler sunabilmektedir. EN54-16, EN54-24 ve EN
50849 sertifikalı olarak üretilen yangın
alarm acil durum anons sistemlerinin yanı
sıra, tek veya çok kanallı müzik yayınları, canlı veya kaydedilmiş genel amaçlı
anonsların yapılması, zaman ayarlı anons/
zil/çan, reklam anonsları gibi farklı
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uygulamalara uygun geniş bir ürün prog- 100’ün üzerinde farklı modül ile her projeye özel sistem yapılandırılması yapılabilir.
ramı bulunmaktadır.
Modüler yapı ve sınırsız genişleme İleriye dönük sistem genişletmeleri ilave
modül ve amplifikatörler eklenerek minikapasitesi
mum maliyetle gerçekleştirilebilir.
G+M Elektronik APS serisi, modüler ürün
çözümü ile orta ve büyük ölçekli tüm pro- Dijital 100V teknolojisi ve IP LAN ağ
jelerde sınırsız genişleme imkanı sunar. bağlantısı
Projenizin ihtiyaçları ve taleplerinize göre Dijital 100V amplifikatörler kullanılarak
uzak mesafelerde dahi minimum güç kaybı sağlanır ve amplifikatör gücünden tasarruf edilir. Bununla birlikte, yatay olarak
dağılmış büyük tesislerde, hoparlör hattı
mesafelerinin fazla olması, hem hattın
sonunda amplifikatör gücünün azalmasına, hem de kablo maliyetinin artmasına
sebep olacağından, bunun önüne geçmek
sistem merkezinin sahaya dağıtılması ile
mümkün olacaktır. Sistem IP LAN bağlan-
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sıyla, ister tek bir noktadan merkezi olarak
ya da proje içinde dağıtılmış ve her biri IP
ağ üzerinden haberleşecek şekilde projelendirilebilir. IP ağ bağlantısı sayesinde
sistemde herhangi bir noktada mikrofon istasyonu kullanılabilir, bilgisayar ile
uzaktan izleme ve kontrol sağlanabilir.
Yangın Algılama Sistemleri ile EN5416 uyumlu entegrasyon
EN54-16 standardı sertifikasına sahip APS
sistem modülleri sayesinde tüm sistem
sürekli olarak izlenir ve iletişim ve sistem
durumundaki herhangi bir arıza hemen
kullanıcıya raporlanır. Bu sayede sistemin
merkezi işlemcisinde, amplifikatörlerinde,
anons istasyonlarında ve hoparlör hatlarında oluşabilecek her türlü arıza anında
tanımlanabilir ve arıza anında hemen
yedek sistemlerin devreye girmesi sağlanır. Yangın alarm sistemleri ile, EN54-16
standardına uygun olarak, standart röle
tabanlı entegrasyonun yanı sıra yazılımla

Eko Engelleme: Hoparlörler arası ses
gecikmesinden kaynaklı ekoyu engellemek için dinleyiciye olan mesafesine
göre farklı hoparlörlere çeşitli gecikme
zamanları uygulanır.
Ekolayzer: Kullanım alanları ve mekânlara göre uygun ses frekansları, bas ve tiz
ayarı yapılabilir.
Ses Seviyesi Sabitleme: Her mekânın
boyutlarına ve acil anons durumuna göre
her kanal için ayrı ayrı ses seviyesi sabitlenebilir. Bu sayede her yapıya özgü müzik
ve acil anons ses seviyeleri belirlenebilir.

•
•
•
•
•

hoparlör kablolamasını destekleyen
yapı
IP altyapısı üzerinden network edilebilen, süpervize sistemler
Dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisi
Programlanabilir İtfaiyeci Mikrofon
Üniteleri
İzlenebilir EN 54-16 Onaylı Akü Şarj
Üniteleri

Harita Destekli Dokunmatik Kullanıcı
Arayüzü
APS Sistemi IP ağ bağlantısı sayesinde
sistem ağı üzerinden herhangi bir yerden
bilgisayar üzerinden izlenebilir ve kontrol edilebilir. Dokunmatik ekran ve harita
desteği sayesinde çok kullanışlı ve basit
bir kullanıcı ara yüzü sunar.

VA-500 Acil Anons Sistemi

entegrasyon imkanı da bulunmaktadır.
Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi (DSP)
DSP teknolojisi sayesinde çok üst düzeyde
ses kalitesi ve anlaşılabilirlik sağlanmaktadır.
Dinamik Tepki: Ani ses yükselmelerini
veçok düşük ses seviyelerini ideal seviyede dengeler.

APS Sistem Serisi
• Sınırsız genişleme kapasitesine sahip
modüler yapı
• Dijital 100V sistemi ile çalışan Class-D
amplifikatörler
• Yangın ihbar sistemleri (EN54-16) ve
bina yönetim sistemleri ile entegrasyon
• Class-A (Loop) ve standart Class-B

Küçük ve orta ölçekli tesisler için ekonomik çözüm sağlayan VA-500, kompakt
yapıda, duvara monte edilebilen, tüm
gerekli fonksiyonları ve bileşenleri içinde
barındıran bir sistemdir. APS ile olduğu
gibi, VA-500 ile de, üniteler arası network
yapılarak, sahaya dağıtılmış sistem merkezi çözümü sağlanabilmektedir.
• Tüm bileşenleri süpervize, EN54-16
uyumlu
• 500W amplifikatör (Bir yedek amplifikatör)
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Can Önder
EEC Systems

•
•
•
•
•

6 zon çıkışı
36 zona kadar network çalışma
Dahili önceden kaydedilen anonsların yer aldığı anons modülü
Dahili izlenen yedek güç kaynağı Dahili anons mikrofonu
Dokunmatik ekran özellikli anons mikrofon opsiyonu

Anons ve Mikrofon Konsolları
•
•
•

Projenin ve müşterinin ihtiyacına göre tümü programlanabilir farklı düğme sayısı yapılandırmaları
IP LAN ağ bağlantısı çıkışlı
Gelişmiş ses kalitesi

EN54-24 Hoparlörler
Tümü EN54-24 sertifikalı, seramik terminalli, dahili veya harici izolatörler ile
kullanılabilen, metal veya ABS malzemeli, farklı güç kademelerinde çalışabilen, farklı montaj şekillerinde hoparlör çeşitleri mevcuttur.
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Rüzgar Enerjisi Üreten
Uçurtmalar Geliştirildi

Rüzgar enerjisi, dünyada büyük bir güç sağlama potansiyeline sahip. Ancak dünyada bu
potansiyelin sadece %4’lük enerjisi rüzgar enerjisinden geliyor. Uçurtma teknolojisi ile
yeni bir rüzgar enerjisi türü geliştirildi.
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Rüzgar Enerjisi Üreten Uçurtmalar Geliştirildi

Günümüzde uzmanlar, rüzgar enerjisinden daha çok faydalanmak için çeşitli
teknolojiler üretiyor ve bunları test ediyorlar. Makani firması da bu teknolojiye
katkı sağlayan firmalardan biridir. Makani, 2006 yılında uçurtma teknolojisini
kullanarak düşük maliyetli bir yenilenebilir enerji çözümü geliştirmek amacıyla
kurulan bir teknoloji firmasıdır. Makani,
Alphabet’in ayın fabrikası olan X’e 2013’te
katıldı ve 2019’da Alphabet’ten bağımsız
bir şirket oldu.

prototip uçurtmalarını test ettiler. 2019
yılında açık denizde enerji uçurtmalarını
test etmeye başladılar. Ağustos ayında,
Kaliforniya merkezli Makani firması , Norveç kıyılarının yaklaşık 10 kilometre uzağında, enerji uçurtması adını verdiği hava
rüzgar türbinlerinin gösteri uçuşlarını gerçekleştirdi. Aşağıdaki görseldeki 0.5 kilometre uzunluğundaki esnek ip uçurtmayı
sınırlıyor.

Makani, rüzgardan enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak için elektrik şebekesine
bağlanan kanatları kullanan ve elektrik
şebekesinde elektrik üreten bir uçurtma
geliştiriyor. Uçurtma döngülerinde özerk
bir şekilde uçarken, kanatlar üzerindeki
rotorlar rüzgarın içinden geçerken döner
ve ip şebekeye elektrik gönderir. Makani
enerji uçurtma sistemi, taşıması ve kurulumu kolay hafif bir tasarım oluşturmak
için havacılık mühendisliği, malzeme bilimi ve otonom kontrollerdeki gelişmeleri
birleştirir.

Makani uçurtmaları bilgisayarlardan özel
kontrol yazılımlar üzerinden kontrol ediliyor. GPS ve diğer sensörlerden gelen veriler, yazılımın uçurtmayı yönlendirmesine
yardımcı oluyor. Uçurtma uçuş kontrolörü
tarafından maksimum güç üretimi için
optimize edilmiş dairesel bir yolda özerk
olarak uçuyor. Uçurtma uçarken, rüzgar
rotorları döndürür. Bu, rotorlar vasıtasıyla rüzgar enerjisi üretiliyor ve daha sonra
ip üzerinden aşağıya ve şebekeye elektrik gönderiliyor. Devam eden dairesel
uçuşlarda tam enerji uçurtma sistemleri
hakkında veriler topluyorlar. Her uçuş testinde, sistem seviyesinde performans ve
işlemleri iyileştiriyorlar.

Makani, uçurtmalarını inşa etme ve test
etme konusunda on yıldan fazla bir deneyime sahiptir. 2015 yılında yaklaşık
300 evin elektrik ihtiyacına yetecek 600
kilowatt elektrik enerjisi aktarabilecek

Uçurtmadaki her bir alt sistem uçuş için
onaylanmıştır. Devre kartları için titreşim
testi ve kanat için yapısal yük testleri gibi
titiz güvenilirlik testleri Makani tarafından
test ediliyor. Ulusal hava sahasındaki

Makani Enerji Uçurtmaları Nedir?

gelecekteki operasyonlarda bu uçurtma
kilit bir rol oynamaktadır.
Havadaki Rüzgar Enerjisi Sistemlerinin Türleri
Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi temsilcilerinden olan Ampyx Power firması AP3
modeli uçak ve ip teknolojisi ile havadan
enerji üretecek şekilde prototip ürününü
tasarladı. Rüzgar uçurtmasında rotorlardan enerji üreten ve ip üzerinden elektriği
gönderen Makani’nin tersine AP3 uçağı
yerde bulunan bir jeneratöre ip ile bağlanır ve çapraz rüzgarlardan ipi çekerek jeneratörü çalıştırır. AP3 modeli İrlanda’daki
RWE test sahasında test ediliyor.
Diğer şirketler, itici güç üretmek için
yüksek uçlu paraşüt benzeri uçurtmalar
kullanıyor. Alman SkySails’in websitesine
göre Alman SkySails denizdeki gemilerini
itmek için rüzgar uçurtmalarını kullanıyor.
Hollandalı peyzaj sanatçısı Daan Roosegaarde, aydınlatılmış neon yeşil ipleriyle
geceleri rüzgar enerjisi üreten uçurtmalar
ile Windwogel adlı bir kamu sanatı projesi
geliştirdi.
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Endüstriyel Tesisler

Tüneller

Oteller

Doğru Çözüm,
Kaliteli Hizmet
Hizmetlerimiz;

Havalimanları

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri,
Yangın Söndürme Sistemleri,
Pasif Yangın Yalı�mı,
Gaz Algılama ve İhbar Sistemleri,
Bina Güvenliği ve Kontrol Sistemleri,
Alışveriş Merkezleri

Çevre ve Güvenlik Sistemleri,
Acil Anons Sistemleri,
Mühendislik ve Devreye Alma Hizmetleri.

İş Merkezleri

İşletmenizi 20 yıllık tecrübesi
ile BTS’nin güvencesi altına alın

www.facebook.com/btsyangin
info@btsyangin.com.tr

Eğitim Yerleri

www.instagram.com/btsyangin

btsyangin.wordpress.com

www.twi�er.com/btsyangin

Tel: 0216 680 33 11

Fax: 0216 680 33 13

Hidiv Kasrı Caddesi Kanlıca Mahallesi Buğra Çıkmazı Sokak No:4 Daire: 4-5 34810 Beykoz / İSTANBUL

İnal Aydınoğlu

HIRS-I PİRÎ
Telefonda çok sakin ve hoşgörülü olarak tanıdığım bir arkadaşımın öfke dolu sesi geliyordu. Onu bu büyük öfke içinde duyunca
hayret ettim. Neredeyse haykırıyordu. “Sen son zamanlarda hep
yaşlanmanın ve emekliliğin mutluluğundan söz ediyorsun. Ben
de sana bir insan, insan gibi yaşlanmazsa ne kadar iğrenç oluyor,
onu anlatayım” dedi. Bir an için tereddüt ettim. Kişisel bir meselesini dinlemek istemedim. O, öfkeyle hâlâ iğrenç dediği ihtiyara
olan kızgınlığını anlatmak istiyordu. Ben dinlemeye hiç niyetli olmadığım halde arkadaşım, “İzin ver anlatayım, sen de yaz. Belki
okuyanlara ibret olur” dedi.
Anlatmaya başladı: “Şimdi müteahhitler eski binaları satın alıp
yıkarak depreme dayanıklı yeni binalar yapıyorlar. Bizim de böyle
bir binamız vardı. Elli iki bağımsız bölümden oluşan binaya ben
önderlik yaptım. Bitişikte arsası olan ve bizim binamıza çok ihtiyacı olan müteahhite çok iyi bir fiyata satmak üzere anlaştık.
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Binada oturan hissedarlardan kırk dokuzu sevinç ve teşekkürle
anlaşmayı kabul etti. Uzakta oturan bir malik daha vardı. Seksen
altı yaşında bir ihtiyar… Onu da arayarak görüşmeler hakkında
bilgi veriyorduk. Tapu yapma günü geldiğinde, apartmandaki
iki arkadaş tapuya davet etmek için gittik. ‘Herkes kabul etti mi?’
diye sordu. ‘Evet’ dedik. O ana kadar sakin duran ihtiyarın yüzünde garip değişiklikler oldu. Yüzünün her noktası titriyor, ağzından
salyalar akıyor, gözlerinin içi genç bir tilki gibi parlıyordu. Vücudu,
yakaladığı avı boğazına dolanıp boğmak üzere olan bir boğa yılanı
gibi kıvranıyordu. Boğuk ve iğrenç bir sesle, ‘Ben o fiyata vermem’
dedi. ‘Aman efendim, kırk dokuz hissedar bu fiyatı çok cazip buldu, anlaştı. Küçük hissenizle kırk dokuz insanın işini bozmayınız’
dedik. ‘Benim fiyatım budur. Bir lira daha eksik olmaz’ diye diretti.
Rica ettik; ‘Sizin bu tutumunuz işi bozar’ dedik. İğrenç bir suratla
ve o kadar insanı müşkül duruma sokmanın vicdansızlığıyla, ağzından akan salyaları dahi silmeden, ‘O beni ilgilendirmez’ dedi.

Hırsı PirÎ

Araya çocuklarını sokmak istedik. Babadaki sertlik, azgınlık ve
vicdansızlık aynen onlara da yansımış. Babalarının tefecilikle elde
ettiği trilyonluk servetlerinin üstüne gelecek üç beş kuruş onların
da iştahlarını arttırmış, ahlak anlayışlarını ayaklar altına sermişti. Bizim için iki seçenek kalıyordu. Fırsatçı ihtiyarın istediği farkı
kendi aramızda toplayıp vererek onun doymayan gözünü ve aç ruhunu doyurmak veya içine şerefsizlik karışan böyle bir alım satımdan vazgeçmek. Ortaklara sorduk: ‘Gâvura kızıp oruç bozmayalım’
dediler. Alım satım yapıldı. Aralarında topladıkları parayı hiçbir
zaman helal etmemek düşüncesi ile ihtiyara verdiler. Parayı alırken ihtiyarın yüzündeki tilki gülüşü, yaşamım boyunca gördüğüm
en iğrenç mutluluk ifadesiydi.”
Bıraksam, arkadaşım, zor durumundan haince yararlanan bu ihtiyar hakkında daha çok şey söylecekti. Sözünü kestim: “Paraya
tapan, paradan başka tüm değerleri inkâr eden o ihtiyara kızma,
onun zavallılığına üzül” dedim. Onun yaşına gelmiş insanlar hayırla, hizmetle, ibadetle zamanını geçirirken bu kutsal duyguların
bir teki dahi bu ihtiyarın kalbinde olmadığı için ruhundan tüm güzellikler silinmiş, yalnızca o yaşta ona hiçbir yararı olmayacak para
hırsı kalmış. Bu nedenle ona acımalısın. En büyük cezası da, gönlünde paradan başka bir değer bulunmayan çocuklarıdır.” Allah
hiç kimseye o yaşta böyle zavallı bir yaşam ve zavallılığı paylaşan
çocuklar kısmet etmesin.
Elli yaşına kadar insanlar, doğal yüz çizgileri ile yaşıyorlar. Elli
yaşından sonra bu çizgiler değişiyor. O yaştan sonra sürdürdüğü
yaşama göre biçim alıyor. Eğer vererek, paylaşarak, severek, sayarak, hayır ve hizmet yaparak mutluluk dolu bir yaşam sürdürüyorsa yüzündeki derinleşen çizgiler ona hep gülermiş gibi sevimli bir
kimlik kazandırıyor. İçindeki tüm iyilikler yüzüne yansıyor. Ama
ilerleyen yaşına karşın ruhuna bu güzel duygular yerleşmemiş ise
yüzdeki çizgiler tasavvur edilemez biçimde çirkinleşiyor. Aklını,
fikrini, ruhunu maddi şeyler ve onları kazanmak hırsı esir alıyor.
Hiçbir gençte olmayacak şekilde mala mülke düşüyorlar. Arkalarında trilyonları olduğu halde yarın aç kalacakmış gibi kendilerini
hırsa kaptırıyorlar. Hep kazanmak, kaybetmemek için akla hayale
gelmedik mücadeleler veriyorlar. Etik veya değil, hiç düşünmeden her yolu deniyorlar. Son yolculuklarına çok az kaldığını ve bu
büyük hırsla kırarak dökerek elde ettiklerinin hiçbirini bu yolculukta birlikte taşıyamayacaklarını bildikleri halde sürekli bir hırs
içinde yaşıyorlar. İşte buna da hırsların en iğrenci olan “hırs-ı pirî”
deniliyor. Hırs-ı pirî içinde yaşayan ihtiyarlara hep üzülerek bakar,
“Allah yardım etsin” diye dileklerde bulunurdum. Şimdi aynı deyimi yazıda kullanınca, acaba doğru mu kullanıyorum diye sözlüğe
baktım. Ferit Develioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Lügatı’nda hırs
için “Sonu gelmeyen arzu, azgınlık” deniliyor. Hırs-ı pirî ise bunun
yaşlılara özgü olanını ifade ediyor. Ne büyük zavallılık; sona doğru
geldiğini hissetmeden sonu gelmeyen istekler ve azgınlık içinde
olmak…

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 yazılar 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, Yaşama 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 “Gönüllülükte Başarı Yolu”, İçsel Yaşam Üzerine, “Ruhsal Değerlerimizin Aydınlığında” İyi Yaşamak
olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış 13 kitabı bulunmaktadır.
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Industrial Energy Systems
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‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’
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