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Her tip ve büyüklükte tüm projeleriniz için 
• EN54-16 sertifikalı modüler yapı 
• Sınırsız genişleme kapasitesi 
• 100V dijital amplifikatörler 
• Dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisi 
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• Dağıtılmış IP altyapısı ile arıza denetimli çalışma 
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• EN54-24 onaylı hoparlörler 
• Küçük sistemler için kompakt çözümler  
• Yangın alarm ve bina yönetim sistemleri ile 

entegrasyon 
• Entegre Merkezi Saat Sistemleri 

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.
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Değerli Okurlarımız,

2020 yılının Ağustos ayında hazırlıklarını tamamladığımız,  94. sayımız ile yine sizlerleyiz.

Bu sayımızdan itibaren başlayacak olan yazı dizilerimizden sizlere kısaca bahsetmek isterim; Sn. Sehavet 
Armağan sizler için; ‘’Etkili Zaman Yönetimi’’ konulu bir makale hazırladı, makalenin devamı ise bir sonraki 
sayımızda olacak. Tekirdağ Temsilci’miz Sn. Ömer Ramazan Taşkın ise bir yazı dizisi hazırladı, ilk olarak bu 
sayımızda; ‘’Nötr Direnç Nedir’’ makalesini okuma fırsatı bulacaksınız. Sn. Ali Alper Çelebi’nin derlemesi ile 
hazırlanan; ‘’Elektrik Sistemlerinin Verimliliği’’ başlıklı teknik makaleyi, dergi sayılarımızda üç bölüm olarak 
sunacağız. 

Her sayı birbirinden değerli yazarlarımızın hazırladığı gezi rehberimizde bu sayı, Sn. Gökçe Alaçlı; ‘’Ispanya’nın 
Incisi Mayorka’’ makalesini keyifle okuyabilirsiniz.

Dergimizde katkılarını esirgemeyen yazarlarımıza ve siz okurlarımıza teşekkür ediyor, her şeyin hepimiz için 
çok güzel olacağı günler diliyorum.

Sevgiyle kalın,

Saygılarımla.

Nevlan BİLİR
Editör
nevlan.bilir@etmd.org.tr

Editör

EDITÖRÜN KALEMINDEN
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Başkandan

Mustafa CEMALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
mustafa.cemaloglu@etmd.org.tr

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Kıymetli Arkadaşlar,

Eskimeyen bir deyiş vardır; “Güç Bilgidir, Bilge Güçlüdür.” Hiç eskimedi, hele hele günümüzde tüm canlılığı ile bizi 
çekip çeviriyor. Düşünmesini öğrenmiş tek canlı kalıncaya kadar geçerliliğini kaybedeceğini düşünmüyorum. 
Ancak yeniliğe ve geleceğe dönük toplumlarda bilgi sürekli yenilenmeli, güncellenmelidir.

Aya gidişte kullanılan 30 kg ağırlığındaki Apollo (11) Guidance Computer isimli bilgisayarı hatırlayın. 43KHz 
hıza ve 64 kilobayt belleğe sahip. Bugünkü TL karşılığı 500.000.000 TL. Işletim frekansı 900.000…2.100.000 
KHz, Dâhili hafıza 18.000 kilobayt, Ağırlık 0,1kg. Karşılaştıralım; Ağırlık 300’de 1’i, hız 21.000…49.000 kat, 
hafıza (dâhili) 280 kat daha fazla. Kamerası, Bluetooth, 1.000 numaralık kayıt kapasitesi, fotoğraf çeker ve 
konuşursunuz, bunlar karşılaştırmaya dâhil değil. Üstelik Fiyatı 69,45”, kargo bedava. Tersten bakınca 1960 
lardaki 1 TL’lik bilgi bu gün 7.000.000 TL. 

Bir diğer konu ise piyasada hiç dilimizden düşürmediğimiz “HAK.” Hakkımı yediler, sözleşmeyi mecburen 
imzaladım mecburdum, şu kadar kestiler, çok haksızlar... Onlarca benzer serzenişler, sonu gelmeyen 
tartışmalar ve mahkemeler... Unutmamak gerekir ki hakkın hukuken Adaletli dağıtılmadığı hiçbir ortam uzun 
süre varlığını koruyamamıştır. Fiziksel güç bir süreliğine koruma kalkanı olabilir. Ancak sonuç değişmez, 
yıkım ve acı daha büyük olur, varlığı sona erer. Tarih bunların örnekleri ile doludur.

Sözleşmelerin tek taraflı olmaması gerekir. Adı “Sözleşme”, karşılıklı anlaşmanın yazıya dökümü. Eğer 
sözleşme her yönü ile incelenip adaletli bir sözleşme haline getirilip imzalanırsa, tamam. Ancak “matbu 
sözleşmedir, değiştiremeyiz, biz sana bunları uygular mıyız hiç”  söylemlerine uyarak yine de sözleşmeyi 
imzalıyorsak, sonuçlarına katlanmaktan başka çare olmadığını da kabullenmemiz gerekir.

ETMD olarak bizler; bilgi, sözleşmeler, yeterlilikler, standartlar ve benzeri pek çok konuda maddi manevi çaba 
harcıyoruz, daha önemlisi zaman harcıyoruz. Karşılık beklemeden. Tek istediğimiz sıkıntıya sebep olan konuları 
açıklığa kavuşturmak, ülkemizi hak ettiği seviyelerde konumlandırmak. Bildiğiniz üzere kanun yapıcıların 
yaptırım gücüne sahip değiliz, çünkü bir STK’yız. Devlet kademesinin her noktasından destek görmemize, 
önümüzü açmalarına ve teşvik etmelerine rağmen biliyoruz ki asıl gücümüzü siz meslektaşlarımızdan 
alıyoruz. 

Ya sorunun bir parçasıyız ya da çözümün.

Saygılarımla.



Maske - Mesafe - Hijyen!

VIRÜSE HEP BIRLIKTE
DUR DIYELIM

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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ICCI 2020 DIJITAL 
KONFERANS VE FUAR

Haber

ICCI 2020 HAKKINDA

1994 yılından bu yana düzenli olarak organize edilen, en sürdürülebilir ve objektif uluslararası enerji fuarı. 
Dijital konferans ve fuar, enerji platformunda, kamu, özel ve akademik kurumları bir araya getiren en etkin 
buluşma noktası.

Kamu kurumları, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen en güvenilir enerji orga-
nizasyonu. 15,123 ziyaretçisi ile en popüler enerji fuarı ve konferansı. 300’ e yakın profesyonel konuşmacının 
katıldığı, teknik, bilimsel ve en güncel konuların ele alındığı, tarafsız ve objektif konferans.

Üç gün boyunca 4 salonda, 44 oturumda, 300’e yakın sunum, enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk ve en bü-
yük Dijital Konferans
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Haber

ICCI 2020 KONFERANS KONU BAŞLIKLARI

• 2021 ve Sonrası Destek Mekanizmaları
• 21. yy’ da Doğal Gazın Rolü
• Biyogaz
• Biyokütle
• Bölgesel Enerji ve Isı Piyasası
• Depomdaki Enerji – Teknoloji ve Sistemler
• E mobility & E şarj
• Elektrik Dağıtımında Akıllı Şebekeler
• Elektrik Değer Zincirinde Dijital Akıl
• Endüstride Solar Çatı Uygulamaları
• Enerji Değer Zincirinde Vergi Sistemleri
• Enerji Piyasaları
• Enerji Piyasalarında ve Ticaretinde Dijitalizasyon
• Enerji Santrallerinde Siber Güvenlik
• Enerji Santrallerinde Su Tüketimi ve Su Tasarrufu
• Enerji Sektöründe Danışmanlık ve Belgelendirme
• Enerji Sektöründe Kadın Gücü
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Ağustos’ta Zafer
Türk ulusunun kurtuluş destanında tarihi dönüm noktası olan 
26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, Mustafa Kemal’in 
başkomutanlığında, Türk halkının ve Türk Ordusunun 
işgalcilere karşı kazanacağı büyük zaferin ilk adımıydı. 

Zafer Bayramı

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER12
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Bu zafer kolay kazanılmadı.

Mustafa Kemal; O emri verdi !

“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her 
karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakarlıkla bu emre uydu. Gazi Mustafa Kemal’in 
başkomutanlığını yaptığı ordumuz, Türk askerleri, sonraki 5 gün boyunca düşman 
birliklerine karşı savaşıp, kanlarının son damlasına kadar hiç yılmadan zorlu bir 
mücadele verdi. Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için, “Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi” olarak adlandırıldı.

Kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan 
büyük zafer, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da sonuçlandı.

Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e ‘Gazi’ unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi 
verildi. 

Zafer Bayramı

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER 13

Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
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Zafer Bayramı
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Şayak Kalpaklı Adam

Türk Halkı’nın gösterdiği vatanseverlik ve özverinin sonucu olarak kazanılan bu şanlı 
zaferi, kaldığı cezaevinden kaleme alan Nazım Hikmet Ran, ne de güzel anlatmış. O 
yaz mevsiminin Ağustos’ u için, insanı derinden yakalayan ve okudukça düşündüren; 
“Kuvai Milliye Destanı”.

Bu muhteşem yapıtında Nazım Hikmet, vatan sevgisini, manda (himaye), baskılara ve 
emperyalizme karşı verilen bağımsızlık savaşını, halkın örgütlenmesini ve her türlü 
zorlu koşullar karşısındaki direnişini ön plana çıkarmıştır.

Nazım Hikmet Ran, eserinin her bölümünde farklı bir halk kahramanını ele almış, 
onların yaptıklarını ve bu olaylar sırasında halkın durumunu da irdelemiştir. Türk 
insanı için unutulmayacak ölümsüz bir yapıt yaratmıştır. Bu sizin eseriniz diye vurgular. 
“ Ateşi ve ihaneti gördük” derken emperyalist devletlerin çirkin yüzünü göstermiştir. 
Bu denli büyük bir zafer ancak Mustafa Kemal’in ideallerinin Türk halkıyla birleşmesi 
ile kazanılabileceği mesajını verir bizlere.

Ağustos gecesini Nâzım Hikmet; Kuvayı Milliye Destanı’nda 8. Bap’ta ‘26 Ağustos 
Gecesi Saatler’ başlığı altında şöyle anlatır;

Düşündü birdenbire kayalardaki adam
kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri
Kim bilir onlar ne kadar büyük
ne kadar uzundular?
Birçoğunun adını bilmiyordu
yalnız, Yunan’dan önce ve Seferberlikten evvel
geçerdi Gediz’in sularını başı dönerek.

Dağlarda tek
tek
ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
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Zafer Bayramı
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Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: “Üç” dediler,
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.

Sevgi ve Saygı ile anıyoruz.

Nazım Hikmet Ran: Şair ve yazar (D. 20 Kasım 1901 [Nüfus 
kaydında 15 Ocak 1902], Selanik - Ö. 3 Haziran 1963, Mosk-
ova / Rusya). Tam adı Nâzım Hikmet Ran. Gazete yazılarının 
bir bölümünde Orhan Selim imzasını kullandı. Baba tarafından 
valiliklerde bulunmuş ve Mevlevî tarikatından olan şair Meh-
met Nâzım Paşa’nın torunudur. Anne tarafından büyük dedesi, 
Karadağ Savaşında şehit olan Osmanlı Komutanı Mustafa Cel-
aleddin Paşa (asıl adıyla Kont Konstantin Borjenski) Polonya’dan 
gelmişti, Gagauz Türklerindendir. Babası Hikmet Bey ise Mek-
teb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) mezunu, Kalem-i Ecnebiye’ye 
bağlı bir memurdu. Enver Paşa’nın kızı olan annesi Celile Hanım; 
Fransızca bilen, piyano çalan ve ressam olan bir hanımdı. Kur-
tuluş Savaşı döneminin Moskova Büyükelçisi Ali Fuat (Cebesoy) 
Paşa, Nâzım Hikmet’in büyük dayısıdır. Nâzım, aynı zamanda 
şair Oktay Rifat’ın teyze çocuğudur.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!



Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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Teknik Yazı

NÖTR DIRENÇ NEDIR, 
NIÇIN KULLANILIR ?
Öncelikle herkese merhaba , Elektrik Tesisat 

Mühendisleri Derneğimizin yayımlamış oldu-
ğu dergimizde yüksek gerilim alanında (170 

kV-420 kV Enerji Iletim Hatları ve Trafo merkezleri 
hakkında) özellikle teçhizatların tanıtılması , işlet-
me ve bakım durumları hakkında yazı dizisi kaleme 
alacağım. Bu değerli fırsatı bana veren dernek yö-
neticilerimize teşekkür ederim. 

Yazı içeriğine geçmeden önce kendimi tanıtıp bun-
dan sonraki yazılarımda hangi konuları ne şekil-
de ele alacağımdan bahsetmek istiyorum. Ismim 
Ömer Ramazan TAŞKIN, 1990 yılında Istanbul ‘da 
doğdum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2013 yı-
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Teknik Yazı

lında mezun oldum. Mezun olduktan hemen sonra 
Istanbul’da 2 yıl boyunca Konut ve Iş merkezi pro-
jelerinde Elektrik Şantiye Şefi olarak çalıştım. 2015 
Yılında TEIAŞ Tekirdağ Işletme ve Bakım Müdürlü-
ğüne atamam yapıldı. 2017 yılından itibaren de Iş-
letme ve Bakım Müdürü olarak görev yapmaktayım. 
TEIAŞ enerji sektöründe en önemli aktörlerden bi-
ridir. TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.Ş. (TEIAŞ) elekt-
rik üretim santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin 
elektrik dağıtım şebekesine iletilmesi işini ifa eden 
bir kamu kurumudur. Yüksek Gerilim alanında yazı 
kaleme almamda da tabi ki bulunduğum konum 
ve bu alandaki bilgi ve birikimim etkili oldu. Daha 
önemlisi ise bu alanla ilgili birçok elektrik mühen-
disi arkadaşımızın yeterli bilgiye sahip olmayışıdır. 
Buna en güzel örnek benim, çünkü bu alanda çalı-
şana dek TEIAŞ’tan dahi bihaberdim. Bu ilk yazım-
da da sizlerle ‘’Nötr direnç nedir? Niçin kullanır?’’ 
konusunda bilgi paylaşacağım.

Elektrik Iletim Sisteminde şüphesiz en önemli teç-
hizat güç trafolarıdır. Iletim sistemindeki güç tra-
foları 170 kV gerilim seviyesini 36 kV gerilim se-
viyesine indirgeyerek dağıtım şebekesine elektrik 

enerjisini iletmektedir. Trafo merkezlerindeki birçok 
teçhizatın kullanım amacı güç trafolarının kısa dev-
re akımlarından korunmakdır. Bu teçhizatların ara-
sında en önemlisi nötr dirençtir. Güç trafoları sis-
temde Yıldız-Yıldız bağlı olup Yüksek Gerilim tarafı 
yıldız bağlantısının nötr noktası toprağa direkt bağ-
lı ve Orta Gerilim tarafı yıldız bağlantısının nötr nok-
tası nötr direnç üzerinden toprağa bağlıdır. Burada-
ki amaç arıza kaynağının asıl noktası olan dağıtım 
şebekesinden gelen Faz-Toprak arızaları sonucu 
oluşan kısa devre akımlarının sınırlandırılmasıdır. 
36 kV Dağıtım Şebekesinden gelen arızaların 70%’i 
Faz-Toprak arızasıdır , bu arızalar sonucu güç tra-
folarının kullanım ömrünü uzatmak ve hasarlan-
masını engellemek amacıyla; TEIAŞ’ın 14.02.1992 
tarihli kararı ile Türkiye OG şebekesindeki tüm 
voltaj kademelerinde faz-toprak arıza akımlarının 
1000 A’de sınırlandırması için uygun değerde bir 
direnç üzerinden ayırıcısız olarak toprak şebekesi-
ne bağlanması şartı getirilmiştir. Bu akım sınırlan-
dırılması için nötr direnç yerine reaktansta kullanı-
labilir. Fakat fayda-maliyet açısından bakıldığında 
nötr direncin iki katı fiyatında olduğundan kullanımı 
tercih edilmez.
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Dağıtım hattındaki bir F-T arıza-
sında direnç , koruma eleman-
ları çalışıncaya kadar üzerinden 
daha yüksek bir akım geçirecek 
ve bu sürede direncin uçların-
da şebeke faz-toprak gerilimi 
görülecektir. Bu arıza akımları, 
direnç tarafından sınırlanacak-
tır. Direncin teknik özelliklerinin 
belirlenmesinde, bu işletme ko-
şulları dikkate alınır. Örnek bir 
sistem için;

• Faz-Faz arası gerilim: 36 kV 
• Faz-Toprak arası gerilim: 

36/√3 kV (20.78 kV) olarak 
hesaplanır.

Bu sisteme bağlanacak nötr di-
renç üzerinde faz-toprak arızası 
esnasında 20.78 kV görülür. Arı-
za akımını 1000 A sınırlandırmak 
istersek 20.78 kV / 1000 A = 
20.78 ohm olur. Direncin anma 
çalışma çevrim akım ve bu akı-
ma maruz kalınan toplam süre 
belirtilerek ifade edilir. TEIAŞ 
şartnamesinde direncin çalış-
ma çevrimi;

• 5 A sürekli +
• 20 A 10 dakika +
• 1000 A 5 sn +  

olarak belirtilmiştir.

Nötr direncin içerindeki donanım aşağıdaki resim-
de görüldüğü üzeredir. Metal muhafazanın içinde 3 
adet eleman bulunmaktadır. Bunlar bir adet 20.78 
ohm değerinde direnç bloğu, bir adet 1000/5 A de-
ğerinde akım trafosu ve bir adet 36/√3 kV : 0.1/√3 
kV , 0.1/√3 kV , 0.1/3 kV 10-50-10 VA değerinde ge-
rilim trafosu bulunmaktadır. Direnç bloğu arıza akı-
mını sınırlandırmak için akım trafosu akım değerine 
göre koruma elemanlarına (Röle) bilgi vermek için 
gerilim trafosu ise direnç bloğunda bir arıza olma-
sı durumda koruma elamanlarına bilgi vermek için 
kullanılmaktadır.
Nötr dirençte şebekeden gelen arıza akımları ile 
birlikte arızalar meydana gelebilmektedir. Bunlar-
dan en yaygını direnç bloklarının hasarlanmasıdır. 
Bu hasarlanma şu şekilde olur; F-T arıza akımı gel-

diğinde direnç blokları üzerinden toprağa akar bu-
nun sonucunda direnç bloklarında belli bir ısınma 
olur ve bu ısının ortam sıcaklığına geri gelip direnç 
bloklarının soğuması için yaklaşık 120 dakika ge-
reklidir. Soğuma işleminin olduğu bu 120 dakika 
içinde birkaç defa daha faz-toprak arızası gelmesi 
durumunda nötr direnç içerisindeki nem oranının 
yüksek olması veya nötr dirençte gerekli bakımların 
yapılmaması sonucu direnç bloklarında hasarlan-
ma meydana gelebilir. Bunun yanı sıra direnç blok-
larını tutan mesnet izolatörlerinde , akım trafosun-
da ve gerilim trafosunda arızalar meydana gelebilir.

Nötr dirençte yukarıda belirtilen arızaların önüne 
geçebilmek için bazı kestirimci bakımlar yapılır. Ba-
kım öncesi enerji tamamen kesilir. Nötr direnci çok 
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az bakım gerektirse de 6 ayda bir kontrollerinin ya-
pılmasında fayda vardır. Bakımda ; izolatör , kablo 
başlığı vb. yerlerdeki toz ve kir birikimleri temizlenir. 
Pano havalandırmasını sağlayan menfezler kirlendi 
ise basınçlı hava yardımıyla temizlenir. Aynı şekilde 
direnç blokları üzerinde varsa toz ve kir birikimi te-
mizlenir. Tüm bağlantıların sağlamlığı kontrol edi-
lerek bakım işlemi sonlandırılır.

Nötr direnç hakkında özellikle saha uygulamaları 
anlamında kısaca bahsedebileceklerim şimdilik bu 
kadar, umarım faydalı olabilmişimdir. 

Tüm okuyucularımıza esenlikler dilerim güzel gün-
ler sizlerle olsun…

Teknik Yazı

Ömer Ramazan TAŞKIN
Elektrik-Elektronik Mühendisi
TEIAŞ Tekirdağ - Işletme ve Bakım Müdürü
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ELEKTRIK
YÜKSEK MÜHENDISI
HASAN HALET IŞIKPINAR

İnegöl/Bursa Ilçe Belediyesi’nin burslusu olarak 
Elektrik Mühendisliği tahsilimi gerçekleştirdiğim  
Istanbul Yüksek Teknik Okulu’ndan ( şimdi Yıldız 

Teknik Üniversitesi) mezun olup (1963) ihtisasımı 
(Master) tamamladığımda (1964) bu ilçenin elekt-
rik işletmesinde çalışmaya başladım.

Bilindiği gibi o tarihlerde (1982 yılına kadar) il ve 
ilçelerin elektrik sistemleri belediyeleri tarafından 
tesis edilip işletiliyorlardı. Çoğu da enterkonnek-
te sisteme bağlantıları olmadığı  için  dizel yakıtlı 
motor - jeneratör üniteli santrali veya varsa  ilave 
olarak küçük hidroelektrik santrali ile elektrik ener-
jilerini üretiyorlardı. 

Inegöl ilçemizde de toplam 1.000 kVA gücünde 
dizel yakıtlı motor - jeneratör üniteleri ile 320 kVA 
gücünde hidroelektrik türbin üniteleri tesis edilmiş-
ti. Dizel santrali ilçe içinde merkezi bir yerde, hid-
roelektrik santrali ise takriben 4-5  km uzaklıktaki 
Cerrah Köyü’nde idi. Bu köy, deresi ve bunun sula-
dığı  yeşillikleri ve meyve - sebze bahçeleri ile çok 
güzeldi. Santral, bu dereye bağlı olarak kurulmuştu. 
Santralin giriş kapısı üzerinde mermere kazınmış 
bir yazı ve tarih vardı. “Tanrı Buyruğu, her şeyi su-
dan yarattık, 1952”. Bu yazıyı merak edip santra-
lin inşaası esnasında çalışan baş makiniste, kimin 
yazdırdığını sordum. O da bu santralin kurulumun-
da danışmanlık yapan “Elektrik Yüksek Mühendi-
si Hasan Halet Işıkpınar” dedi. Hocamın ismini ilk 
defa orada işittim.

Elektrik Işletmesi eski çalışanlarından Hasan Halet 
Işıkpınar hocamızın uzun süreler Inegöl Belediye-
si’ne elektrik santrali ve tesisleri ile ilgili danışman-
lık verdiğini anlattılar. Ayrıca ilçemiz dışında tüm ül-

kemiz içinde diğer 
birçok il ve ilçenin 
elektrik santral ve 
tesisleri için yapım 
ve işletme danış-
manlıkları verdiği-
ni de öğrendim.

1965 yılında enter-
konnekte şebeke-
ye bağlanan Inegöl 
Elektrik Tesisleri’ 
nin kompenzas-
yon sistemini kur-
mak için yaptığı-
mız çalışmalarda, 
kondansatörlerin 
temini için Istan-
bul’a gittiğimizde, 
elektrik malzemesi satan firmalar kondansatörle-
ri, Kemeraltı Caddesi’ nde bürosu olan Sn. Öztürk 
Işıkpınar’ da bulabileceğimizi önerdiler. Sn. Öztürk 
Işıkpınar’ ın, Sn. Hasan Halet Işıkpınar’ın  oğlu ol-
duğunu öğrendiğimde çok sevindim. Gıyaben ta-
nıdığım hocamızı orada göremedim ama Öztürk 
Bey’den kondansatörleri nereden bulabileceğimiz 
bilgisini aldık. Çünkü kendisinde yalnız bir adet 25 
kVar lık ünite vardı. Bizim ihtiyacımız ise 350 – 400 
kVar idi. Bize çok yardımcı oldu.  

1965 yılında bir elektrik tesisleri müteahhidi (Bur-
hanettin GÖGEN) ile  birlikte çalışmak üzere Inegöl 
ilçesinden ayrıldım.

Ilk görünüşte Sivas şehrinin bu müteahhit tarafın-
dan yapılacak olan elektrik şebekesinin tesisinde 

Hayatta “hocam” demekten zevk aldığım çok az insan sayabilirim. Bunlar-
dan bir tanesi, tanımaktan büyük mutluluk duyduğum ve örnek aldığım Sn. 
Hasan Halet Işıkpınar’ dır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
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şantiye şefi olacaktım. Ancak henüz projeler ta-
mamlanmadığı için  devam etmekte olan Elazığ / 
Vertetil Köyü yeraltı suyu pompaj elektrifikasyonu, 
Muş - Tatvan arası Demiryolu inşaatının elektrik te-
sisleri ve Tatvan istasyonundaki dizel elektrik sant-
rali yapımında görev aldım. Mühendisliğim çok yeni 
olduğu için takıldığım birçok konu oluyordu. Birebir 
çalıştığım müteahhit, Burhan Bey bana kendisinin 
çok iyi tanıdığı Sn. Hasan Halet Işıkpınar’ a sorma-
mı tavsiye ediyordu. Ismi biliyordum ancak kendi-
sini tanımıyordum.

O tarihlerde kamu  ihaleleri ve ihaleden sonraki tüm 
bürokratik ve mali çalışmalar  Ankara’dan yürütül-
düğü için firma merkezi Istanbul’da olmasına rağ-
men ben genellikle Ankara’da oluyordum. Yine An-
kara’da olduğum günlerde müteahhit Burhan Bey 
beni Hocam Sn. Hasan Halet Işıkpınar’ la tanıştırdı. 
Ilk gördüğümde ısındım. Gerek daha önce hakkın-
da edindiğim bilgiler gerekse her zaman güler yüzü 
ile söylediği  “Tahsin’ ciğim” hitabı  beni kendisine 
daha yakınlaştırdı.

Inegöl’ lü olduğumu öğrenince, ilçeyi  yakından ta-
nımanın ve hizmet vermenin gururu ile ilişkilerimiz 
daha samimi olmaya başladı. O tarihlerde yaşı her-
halde 75 lerin üstünde idi. Ancak hiç göstermiyor, 
elinde daima projeler ile şehirden, şehre bakanlık-
tan, bakanlığa dolaşıyordu. Kendisini tanımayan 
yoktu. Bazen tecrübeleri ile hatıralarını da anlatırdı. 
Öğrendiğime göre Robert Kolej’ in  ( O tarihlerde 
Ingilizce tedrisat yapan mühendislik okulu, daha 

Cerrah / Inegöl ilçesi 2 x 160 kVA hidroelektrik santral kuruluşu (1952)

sonra Boğaziçi Üniversitesi oldu ) ilk elektrik mü-
hendisliği mezunlarındandı. Ingilizce ve Alman-
ca lisanını çok iyi bildiği gibi toplamda yedi lisan 
biliyordu. MIT (ABD ) den master derecesi alan ilk 
Türk elektrik mühendisi idi. Robert Koleji’ nde ho-
calık yapmıştı. Atatürk kendisine elektrik tesisleri 
ile ilgili görevler vermişti. Mesleğimiz ile ilgili kitap 
ve makaleler yazmıştı. Eşi ülkemizin ilk kadın ağır 
ceza hakimi idi, daha ne anlatayım. Müthiş bir de 
kütüphanesi vardı. Daha önce tanıştığım ve ismini 
verdiğim  Elk. Müh. Öztürk Işıkpınar ve kardeşi Şe-
hir Planlama Müh. Ertürk Işıkpınar olmak üzere iki 
oğlu vardı.

Inegöl ile anlattığı bir hatırayı hiç unutmam. 1960 
yılının Ocak veya Şubat ayında Inegöl Dizel Elektrik 
Santralı’ndaki ünitelerden biri  (santralın yarı gü-
cünden fazla 520 kVA) aniden arızalanır. Aşırı hıza 
kaçıp gövdeden piston kolu çıkarmıştır. Yani tüm 
motor harap olmuştur. Yapılan inceleme sonunda  
tamir edilemeyeceği anlaşılmıştır.  Ilçenin yarısına 
elektrik enerjisi verilememektedir. Derhal yenisinin 
alınıp tesis edilmesi gereklidir. Hasan hocamız’a 
görev verilir o da kısa zamanda aynı güçte  yeni bir 
üniteyi, bedeli daha sonra ödenmek üzere  temin 
eder ve tesis edilip test ve kabul işlemi yapılarak 
devreye alınır. Hocamız raporunu yazarak belediye 
başkanına iletir ve ünitenin bedelinin ödenmesini 
ister.  Aksi tesadüf o günler de ülke karışıktır (Ni-
san - Mayıs 1960). Ünitenin alındığı firmaya bede-
li ödenemeden 1960 ihtilali olur. Belediye başkanı  
görevden alınır. Yerine kaymakam, belediye baş-
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kanlığı görevini deruhte eder. Ancak tüm ödemeler 
durdurulur. (O günler de ben de belediye den burs 
alıyordum, benim  de bursumun ödemelerine  bir 
müddet ara verilmişti.) Firma üniteyi, kurmuş çalış-
tırmış ve teslim etmiştir, ancak bedelini alamamak-
tadır. Hasan hoca’mız kaymakama gider; “Ilçemizin 
acil ihtiyacı olan dizel – jeneratör ünitesinin kendi-
sinin kontrollüğünde temin ve tesis edildiğini, tüm 
testlerini yaptığını ve kabul prosedürünü gerçek-
leştirdiğini ve tüm bu hususlar için  bir mühendis 
olarak raporunu verdiğini,   şayet ödeme yapılmaz 
ise firmanın üniteyi söküp geri alacağını, kendisinin 
de  buna muvafakat edeceğini”  söyler. Iki gün son-
ra firmaya ünitenin bedeli ödenmiş, ilçe karanlıkta 
kalmaktan kurtulmuştur. 
Bu olay  benim  meslek hayatımda bir mühendis 
olarak daima örnek aldığım ve uygulamaya çalış-
tığım bir düstur olmuştur. Buna bina ettiğim felse-
fe , “Hiçbir zaman doğru bulmadığın ve hakkın ol-
mayan şeyleri iş sahibinden (bu bir kamu kurumu 
veya çalışanı olabilir) talep etme, kim olursa olsun 
muhatabına  güler yüzlü ve mütevazi davran an-
cak doğru bildiğin şeyden de ödün verme, hakkını 
ara. Ayrıca karşındaki kamu çalışanı ise onun sa-
dece bir masası vardır, ona daima saygılı ol.”  Bu 
rahmetli hocamın bana verdiği ilk ve önemli derstir. 
Nitekim yıllar sora (1983-1984 yılları) TEK’e  (Türki-
ye Elektrik Kurumu)  Ege Bölgesi trafo merkezlerini 
tesis ederken Türkiye Elektrik Kurumu’nda bir mü-
hendis ağabeyimiz, benim gıyabımda “Tahsin güler 
yüzlü ve çok mütevazi davranışlıdır ancak haklı ol-
duğu konularda hiçbir zaman geri gitmez” dediğini 
öğrendim. Yine aynı günlerde TM’ lerinin başka bir 

gurubunu tesis eden büyük bir firmanın TM’ leri işi-
ni yürüten mühendisinin davranışları sebebi ile bu 
işten alınması hususu TEK ilgilileri tarafından fir-
maya tebliğ edilmişti.

1968 yılında Etibank‘ ın (TEK kurulmadan önce şe-
hir içindeki tesisler dışında iletim ve dağıtım sis-
temleri Etibank bünyesinde yürütülüyordu.) Bir ENH  
ihalesi vardı. Iş, Konya civarında,  102 km.si ova-
da, 89 km. si de Toroslarda olmak üzere,  toplamı 
191 km olan ENH yapım işi idi.   Arazinin topografik  
profili ile iletken cinsi veriliyor, götürü bedelli fiyat 
isteniyordu. Bu gibi  işleri  yapan firmaların direk 
imalat tesisleri olduğu için kendilerine ait Etibank 
tarafından onaylanmış direk tipleri vardı. Bizim 
böyle bir projemiz olmadığı için bu ihaleye girilme-
sine muhaliftim. Ancak hazırlandık ve girdik. Bizim 
fiyatımız diğer firmaların çok altında olduğu için işi 
aldık. Yaptığımız ön proje ve hesaplara göre toplam 
olarak 1.000 ton demir kullanacaktık. Bu miktarın 
üzerinde demir kullanımı zarar hanemize yazıyor-
du. Sözleşme imzalandı projelere başladık. Ancak 
işin içinden çıkamıyorduk. Çünkü değil işin yapımı, 
proje yapım şartları  bile çok ağırdı. Sözleşmedeki 
zaman konusunu kaçırmamız için rastgele bir proje 
verdik. Tabii onaylanmadı, üç ay süre istedik. Fakat 
şartnamede istenen hesapları yapabilmemiz için 
kaynak dokümanlar gerekiyordu. Işin enteresan 
tarafı Etibank bu ihalede bir ilki deniyordu. Direk-
lerim tüm cıvatalı olması yerine bölümler halinde  
imal edilecek gövdeler kaynaklı, bölümlerin birbir-
lerine irtibatı ile traversler civatalı olacaktı. Bunun 
ne hesap için ne de imal edilmiş  örneği yoktu. 

Cerrah / Inegöl hidroelektrik santralı cebri boru taşınması 
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Hesaplardaki genel faraziyeler için rahmetli Elk. 
Y. Müh. Kemal Öz’ den Girkman’ ın kitabını temin 
etmiştim. Ancak, en önemlisi kaynak hesapları ile 
Max Suberkub metoduna göre yapılması  istenen 
temel hesapları  için hiçbir doküman bulamamıştık. 
O günlerde Hocamız Ankara’ya gelmişti. Kendisine 
konuyu açtım. Yine güler yüzü ile, “Tahsin’ ciğim 
endişelenme Istanbul’a dönünce sana gerekli do-
kümanları postalarım” dedi. Hakikaten ertesi hafta 
gerek kaynak hesapları için gerekse Max Suber-
kub metodu temel hesapları için Ingilizce kitap ve 
dokümanları göndermişti hocam. Biz de projeleri 
tamamlayıp onayları alabildik. Teklifte hesapladı-
ğımız 1.000 tonu da tutturmuştuk. Hocamla direkt 
ilgili değil ama benim için çok önemli olan bir husus 
ise, bu projelerin yapımında Ankara’ da kamuda ça-
lışan yedi arkadaşım, geceleri büromuza gelerek 3 
ay müddetle bana müthiş destek vermeleriydi. Ho-
cama olduğu kadar onlara da minnettarım.

Hocamızı o günlerdeki mesleğimiz ile ilgili Ankara 
bürokrasisi (Iller Bankası, Sanayi Bakanlığı Ener-
ji Dairesi Reisliği,  Etibank Enerji Işleri Genel Mü-
dürlüğü, TKI, Bayındırlık Bakanlığı, …ve daha sonra 
TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) çok yakından tanı-
yor, zaman zaman bilgi destek almak için kendisini 
davet ediyorlardı. Yine böyle bir davette kendisine  
“Elbistan Elektrik Santralı’nın kömür temin ve sant-
ralın tesisi  ile ilgili danışmanlık hizmeti ihalesi ya-
pılacağını bu konuda kendilerine yardım etmesini,  
hatta işin kredi destekli olması sebebi ile yabancı 
bir partner  bu ihaleye girmesini ve kendisi ile çalış-
maktan gurur duyacaklarını” belirtmişler.

O günlerde ben de Ankara’da idim. Hocamla karşı-
laştık bana yine güzel tebessümü ile “Tahsin’ ciğim, 
hazır ol Elbistan Santralı Danışmanlığını birlikte ya-
pacağız. Partnerimiz bu konuda çok tecrübeli Ame-
rikalı bir firma olacak” diye sevinçle haberi vermişti.
Çeşitli sebepler ile işi alamadık. Ancak Hocam bu 
ihalede TEK’ e çok yardımcı oldu. Işi Rhein-Braun 
Kohle isimli Alman firması almıştı.

1973 yılında ben evlenip yurt dışına (USAF –Wies-
baden/Almanya) gitmiştim. 1976 yılında dön-
düğümde AEG firmasında çalışmaya başladım. 
Tesadüf danışmanlığını alamadığımız Elbistan 
Santralının “Kömür çıkarma, stoklama ve kül atma” 
tesisleri yapımı  ile “Kontrol ve Izleme Sistemi” ihale 
hazırlık çalışmaları görevi bana verilmişti. 

Yine hocamla karşılaştık. Önce kaybettiğimiz da-
nışmanlık işini andık.  Yaşı artık 80 nin çok üstünde 
idi. Fakat yine koltuğunun altına dosyalar, projeler 

çalışmaya bilgi dağıtmaya devam ediyordu. Yine 
belediyelere elektrik tesisleri için danışmanlık ya-
pıyordu.  Karşılaştığımızda o günlerde IETT’ den 
ayrı bir statü de olan Avcılar Belediyesi’nin elektrik 
tesislerinin modernize edilmesi çalışmalarını yü-
rütüyordu, biz de AEG den ona destekler vermeye 
çalışıyorduk.

Ancak bir gün öğrendik ki hocamız yine koltuğu-
nun altına projeler, otobüs ile Babaeski’ye giderken 
otobüsün yaptığı kazada yaralanmıştı. Istanbul’ 
da hastaneye yatırdılar. Kendisini ziyaret ettik her 
zaman olduğu gibi  güler yüzü ile bizi karşıladı. Iyi 
görünüyordu fakat yaşı sebebi ile bu yatış çok uzun 
sürdü. Maalesef zatürre olduğunu ve vefat ettiği 
haberi geldi. Çok üzüldük ama elden ne gelir.

Biz mühendisler böyle bilgili, çalışkan, her zaman 
mühendisliğin etik değerlerini uygulayan ve ko-
ruyan, doğru bildiğini müdafaa  etmekten çekin-
meyen, bilgisini esirgemeyen, danışmanlık yaptığı 
kuruluşlar ile çok yakından ilgilenen meslektaşla-
rımızın, ağabeylerimizin, büyüklerimizin, hocaları-
mızın izini takip etmekten gurur duymalıyız. Ancak,  
20-30 kuruluşun sözde danışmanlığını alıp fakat 
hiç biri ile ilgilenmeyerek mesleğimizin etik kuralla-
rını çiğneyen  meslektaşlarımızın dışında.

Kendisini rahmetle anıyoruz.

Tahsin Y. ARMAĞAN
Elektrik Yük. Mühendisi
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

ELEKTRIK TESISAT MÜHENDISLERININ
BIRLEŞTIRICI GÜCÜ

BIRLIKTE OLDUĞUMUZDA NELER 
BAŞARABILECEĞIMIZI BILIYORUZ.

SEKTÖRÜNÜZDEN,  MESLEĞINIZDEN VE 
GELECEĞINIZDEN EMIN OLMAK IÇIN SIZLER DE

BIZE KATILIN.
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ELEKTRIK
SISTEMLERININ
VERIMLILIĞI

Tahminler, 2040’a kadar olan dönemde dünya nüfusunun %22,9 artacağını ve güç 
tüketiminin %60 artacağını öngörüyor.

Sürdürülebilir bir dünya hedefi, küresel ısınmanın kontrol altına alınabilmesi ve 
etkilerinin azaltılabilmesi için güç tüketimindeki artışın enerji verimliliği uygulamaları 
ile dizginlenmesi kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Bu amaçla Uluslararası Elektroteknik Komitesi (IEC) elektrik enerjisi yönetimi için en 
iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla IEC 60364-8-1 standardını geliştirmiştir

Bu yazı dizimizde standardın yapısını ve gerekliliklerini kısaca tanıtmayı amaçlıyoruz. 
Yazı diziminizin birinci bölümü Avrupa Enerji Verimliliği Planı ve AB’nin 2020, 2030, 
2050 hedeflerinin yanı sıra, yürürlükteki ilgili standartlar hakkında kısa bilgiler 
içermektedir.

Yazımızın ikinci bölümünde IEC 60364-8-1’e giriş, standart ilkeler, yük profilleri, enerji 
verimliliği yönetimi sistemi, güç kayıplarını azaltma, enerji tüketiminin ölçülmesi ve 
verimlilik sınıflarına yer verilecektir.

Üçüncü ve son bölümde ise elektrik tesisatının farklı bileşenlerinde uygulanabilecek 
verimlilik parametrelerinin yanında, talep yanıtı gibi gelişmiş önlemler ve standartta 
bonus olarak yer alan lokal enerji üretimi, enerji depolama yer alacaktır.
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Teknik Yazı
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2015 Paris Anlaşması’ndan bu yana küresel 
ısınmaya yönelik bazı ilerlemeler kaydedil-
miştir. CO2 emisyonları, güç tüketimindeki 

sürekli artışlara rağmen 2017’de 2016’ya göre sa-
dece %0,2 artmıştır. Enerji verimliliği bu başarıda 
en büyük rolü oynamış ve kullanılan enerji verim-
liliğinin artmasına katkıda bulunmuştur. Dünya ça-
pında enerji verimliliğini artırmak için 140 kural ve 
yönerge yayınlanmış ve hükümetler 90’dan fazla 
teşvik programı ile bunların benimsenmesini teşvik 
etmiştir. 

Bununla birlikte, bu cesaret verici sonuçlar yeter-
li değildir. Tahminler, 2040’a kadar olan dönemde 
dünya nüfusunun %22,9 artacağını ve güç tüketimi-
nin %60 artacağını öngörüyor. Bu projeksiyonların 

doğru olması durumunda, mevcut etkin önlemler 
hali hazırda mevcut olduğunda, 2030’da 2°C’lik bir 
sıcaklık artışı sınırı aşılır.
Bu senaryoda, Uluslararası Elektroteknik Komitesi 
elektrik enerjisi yönetimi için en iyi uygulamaları 
paylaşmak amacıyla IEC 60364-8-1 standardını 
geliştirmiştir. Bu bir ürün standardı değildir; IEC 
60364-8-1 bunun yerine tüm elektrik sistemini, 
sistem mimarisini, izlemeyi ve kontrolü analiz eder. 
Ayrıca, alçak gerilim elektrik sistemlerinin verimli-
liğindeki son teknoloji göz önünde bulundurularak 
verimlilik önlemlerinin uygulanması için yönergeler 
sağlar. 

Bu belgenin kapsamı, standardın yapısını ve gerek-
liliklerini kısaca tanıtmaktır. 
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AVRUPA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANI

Enerji tüketimi ve sera emisyonlarındaki sürekli ar-
tışlarla Avrupa Birliği, aşağıdakiler için tasarlanmış 
enerji politikalarının uygulanmasına karar vermiş-
tir:

• Fosil yakıt stoklarının (petrol, gaz ve kö-
mür) sonsuza kadar sürmeyeceğini ve 
AB’nin dünyanın en büyük ithalatçısı oldu-
ğunu göz önünde bulundurarak Avrupa’nın 
enerji kaynaklarını güvence altına almak. 

• Enerji fiyatlarının Avrupa’yı daha az rekabetçi 
duruma düşürmemesini sağlamak. Enerji mali-
yetleri artmaya devam ediyor, bu nedenle Avru-
pa’nın enerji kaynaklarını ve tedarik kanallarını 
çeşitlendirmesi gerekiyor. Bu durum işletme, 
sanayi ve evler için uygun fiyatlar sağlayacaktır. 

• Çevreyi korumak ve iklim değişikliği ile müca-
dele etmek; enerji sektörü çıktılarının %80’inden 
fazlası, CO2 emisyonlarının ve iklim değişikli-
ğinin fahiş maliyetinin önemli bir nedeni olan 
fosil yakıt kaynaklarından kaynaklanmaktadır. 

• Enerji şebekelerini iyileştirmek. Artan güç tale-
bi ile başa çıkmak ve giderek artan çeşitlilikte 
enerji kaynakları arasında bağlantı kurmak için 
enerji şebekeleri modernize edilmelidir.

Avrupa Birliği, 2020 yılı için sera emisyonlarının 
azaltılması, yenilenebilir enerjinin payı ve enerji 
tasarrufu ile ilgili hedefler tanımlayarak başlamış-
tır. 2030 için daha yüksek hedefler belirlendi ve bu 
hedefler son olmayacak. Sera gazı emisyonlarının 
1990 seviyelerinden en az %80 daha düşük olduğu 
bir senaryoya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar 
tam bir enerji yol haritası geliştirilmiştir 4. Avrupa 
hedefleri oldukça zor, birçok insan bu hedeflere 
ulaşılıp ulaşılamayacağını merak edecek. Fosilden 
üretilen enerjinin yaklaşık %80’inin son kullanıcıya 
bile ulaşmadığı, ancak iletim, dağıtım ve nihayetin-
de son kullanıcıya geçen üretimden zincir boyunca 
tükendiği ölçülmüştür. Bununla birlikte, kullanıl-
dıklarında, her seviyede artan verimlilik sağlayarak 
enerji israfını azaltmaya yardımcı olabilecek tek-
nolojiler vardır. Halihazırda var olan teknolojilere 
dayalı önlemler alınarak %20 ila 30 arasında enerji 
tasarrufunun mümkün olduğu tahmin edilmektedir.

2020 Hedefi 2030 Hedefi 2050 Enerji Yol Haritası

Sera gazı emisyonlarının %20 
azaltılması

1990 seviyelerine kıyasla sera 
gazı emisyonunu %40 azaltma

Sera gazı emisyonlarının 
1990 değerlerinin yaklaşık 
%80 -90’ına kadar azaltılması

Yenilenebilir enerji kaynakları ile 
üretilen enerjinin %20 arttırıl-
ması

Tüketilen enerjinin en az %27’si 
yenilenebilir kaynaklardan üreti-
lecek

Enerji tasarrufunu en az %20 
arttırmak

Kıyaslama verilerine göre en az 
%27 enerji tasarrufu

Tüm AB ülkeleri ulaşım sektörü-
nün enerjisinin %10’unu yenile-
nebilir kaynaklardan sağlamalı

Tablo 1: AB’nin 2020, 2030 ve 2050 Hedefi
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BİNALARIN ENERJİ PERFORMANSI İLE İLGİLİ AV-
RUPA DİREKTİFİ 

Binalar, tüm enerji tüketiminin yaklaşık% 40’ını 
oluşturduğundan, AB’nin enerji verimliliği politika-
sından etkilenen ana sektörlerden biridir. Binaların 
Enerji Performansı Direktifi (EPBD), binalarda enerji 
verimliliğini ele almak için ana yasal araçtır ve 2020 
enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak amacıyla ge-
liştirilmiştir. 

Bu direktif uyarınca, aşağıdakileri bulmak müm-
kündür: 

• AB Binaların Enerji Performansı Yönergesi’nin 
9. maddesi, 31 Aralık 2020’ye kadar tüm yeni 
binaların Sıfıra Yakın Enerji Binaları (NZEB) 
olması gerektiğini; 31 Aralık 2018 tarihin-
den sonra kamu yetkilileri tarafından kullanı-
lan ve sahip olunan yeni binaların, sıfıra ya-
kın enerji binaları olması gerektiğini belirtir.  

• Yeni inşaat gerekliliklerine ek olarak, Madde 2a 
(Mayıs 2018’de eklenmiştir), her üye devletin 
mevcut binaların karbondan arındırılmasını ko-
laylaştırmak için kamu, özel konutlar ve konut 
dışı binalar için uzun vadeli bir yenileme strate-
jisi oluşturacağını belirtmektedir.

• Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik bir ön-
lem olarak e-mobilitenin yaygınlaştırılmasına 
yönelik destek, konut dışı binalarda şarj üni-
telerine ve konutlarda altyapı kanallarına yö-
nelik hedeflerin tanımlandığı 2018/844 sayılı 
AB Direktifinin 8. Maddesinde yer almaktadır. 
Mevcut yönetmelik, ondan fazla otopark ala-
nına sahip tüm yeni konut dışı binalarda (ve 
yenilenmekte olanlarda) her beş otopark ala-
nı için en az bir şarj ünitesi noktası ve ener-
ji kablosu sağlanmasını öngörmektedir. Yeni 
konutlar ve ondan fazla otopark alanı bulu-
nan tadilatta olanlar için, her otopark ala-
nı için enerji kabloları için kanallar gereklidir.  

• Avrupa Direktifinin 8. maddesi “enerji sistemi-
nin dijitalleşmesinin, yenilenebilir enerjilerin 
akıllı şebekelere ve akıllı kullanıma hazır bina-
lara entegrasyonundan enerji ortamını hızla 
değiştirdiğini” kabul etmektedir. Yönerge, bir 
binanın akıllı kullanıma hazır olmasını, işlet-
mesini binanın ve şebekenin ihtiyaçlarına göre 
uyarlayabilme, enerji verimliliğini ve genel per-
formansını artırabilme yeteneği olarak tanım-
lar.
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STANDARTLAR VE SERTİFİKALAR

AB’nin iklim hedefleri tarafından yönlendirilen, ulu-
sal hükümetler ve dernekler, enerji verimliliği için 
yeni standartlar, kurallar ve kılavuz ilkeler gelişti-
rerek, yeni ve büyüyen enerji sertifikası iş kolu için 
ortam yarattı. Bu kurallar bina tasarımıyla ilgilidir 
ve inşaat malzemeleri, soğutma sistemleri gibi bina 
yapıları hakkında reçeteler içerir ve ayrıca elektrik 
sistemleri hakkında tavsiyeler içerir. ABB, yalnız-
ca artan sayıdaki elektrik tesisatlarına odaklanan 
standartlara destek olmaktadır. 

Yönetmelikler ve yönergeler üç ana gruba ayrılır: 

• IEC, ANSI veya Avrupa elektro-teknik ko-
miteleri gibi uluslararası elektro-teknik ko-
miteler tarafından geliştirilen standartlar.  

• Genellikle ulusal hükümetler adına ulusal 
elektro-teknik komiteler tarafından gelişti-
rilen ulusal geçerliliğe sahip düzenlemeler.  

• Uluslararası tanınabilecek olan veya ulusal ge-
çerliliği olan sertifikasyon sistemleri. Sertifika-
lar ürünlere veya yapılara uygulanabilir. 

Uluslararası Standartlar arasında kilit belgeler şun-
lardır: 

• IEC 60364-8-1, alçak gerilim elektrik tesisatı-
nın enerji verimliliği ile ilgili standart bölümü.  

• ANSI / ASHRAE / IES / USGBC Standar-
dı 189.1, yüksek performanslı yeşil binala-
rın tasarımı için Amerikan standartlarıdır.  

• EN 15232, otomasyonun bir binanın enerji per-
formansı üzerindeki etkisinin hesaplanması-
na ilişkin uyumlaştırılmış Avrupa standardıdır. 
Ulusal düzeyde birçok otorite, binalar için ve-
rimlilik sınıflarının sınıflandırılmasını sağlayan 
ve inşaat için verimlilik etiketleri oluşturan ku-
rallar geliştirmiştir. Çoğu ülkede bina verimliliği 
sertifikası zorunlu hale gelmiştir. 

Ayrıca, akreditasyon kuruluşlarından gönüllü ser-
tifikalar da vardır. Sertifikasyon, uygun verimlilik 
sınıfını tanımlayan bir puan elde etmek için bir yö-
nerge ile uyumluluk ve verimlilik önlemlerinin uy-
gulanmasını gerektirir. Energy Star, Green Globes, 
Uluslararası Enerji Ajansı, ASHRAE, LEED ve BREE-
AM en çok tanınan sertifika kuruluşları arasındadır.

Ali Alper ÇELEBİ ( çeviren )
Technical and Design Promotion Manager
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
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EN SIK RASTLANAN 
KABLOLAMA SORUNU 

Sistemlerde kablolama işleminin hatalı yapılması, sürecin doğru 
işlememesine hatta tüm sürecin durmasına neden olabilmektedir. Bu 
nedenle kablolamanın doğru şekilde yapılması sistem verimi için önem 
taşımaktadır. Bu yazımızda kablolama işlemlerinde en sık rastlanan 5 
sorunu inceledik.
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1 - Etiketleme ve Kimlik:
Sistemde herhangi sorun meydana geldiğinde veya değişim yapılması gerektiğinde bunun kısa sürede ve 
doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi için etiketlemenin düzgün yapılmış olması gerekmektedir. Hangi kablo-
nun nereden nereye bağlı olduğunun bilinmesi plan ve projenin düzeni için büyük önem taşımaktadır.

2 - Elektromanyetik Girişim:
Elektriksel gürültü olarak bilinen elektromanyetik 
girişim sonucu, sinyal kabloları manyetik alandan 
etkilenir ve sistem verilerinde hatalar oluşur. 
Bu nedenle sinyal kabloları ekranlı olmalıdır ve 
elektrik motoru, güç kaynağı gibi manyetik alan 
yayacak elemanlardan belirli bir mesafede tutul-
malıdır. 

3 - Stres:
Özellikle yüksek gerilim kablolarında zorlanmala-
rın (yani stresin), izolasyon ve boşalmalara neden 
olmaması için doğru kablo seçimi kritik önem ta-
şımaktadır. Hareketin ve deformelerin çok olacağı 
ortamlar için örgülü kablolar seçilerek kırılmalar 
sonucu meydana gelecek olumsuz etkiler mini-
muma indirilmelidir.
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4 - Titreşim ve Gevşek Kablolama:
Sanayide yoğun bir şekilde meydana gelen titreşimler kablo bağlantılarında gevşemelere neden olabilmekte-
dir. Bu nedenle kablo bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca bu bağlantılar vidalar, yaylı veya 
plastik kelepçeler ile sağlamlaştırılmalıdır.

5 - Korozyon ve Nem:
Kabloların ömrünün kısalmaması ve kablo kon-
nektörlerinin zarar görmemesi için ortamdaki 
nem, kimyasallar ve gazlar göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Örneğin; bir güneş enerji santralinde 
kullanılan kablo ve konnektör, hidrolik enerji sant-
ralinde kullanılacak kablo ve konnektör tipi aynı 
değildir. Doğru seçimin yapılabilmesi için IP VE 
NEMA standartlarına göre karar verilmelidir. 

ELEKTRİKPORT
www.elektrikport.com
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KAÇAK AKIM DURUMUNDA 
TOPRAKLAMA 
ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMI 
Elektrik kazalarında, faz iletkeninin bir diğer iletken yüzeyle teması, hata akımının 
oluşmasına neden olur. Bu hata akımı, kısa devre gücüne bağlı olarak ölümlere, 
yaralanmalara ve beraberinde büyük maddi hasarlara yol açabilir. Bu yazımızda 
doğru topraklama ölçümünün olası bir kaçak akım durumunda nasıl bir hayati risk 
unsuru olduğunu inceledik. Detaylar yazımızda.

TOPRAKLAMA NEDİR?

Topraklama: Normal çalışma gerilimi altında oluş-
ması beklenmeyen akımların, (kısa devre, ark, kaçak 
akım vb.) devredeki bir eleman üzerinde oluştuğu 
sırada, bu akımın çevreye zarar vermeden toprağa 
akıtılması işlemidir.
Topraklama tanımından da anlaşılacağı üzere 
topraklama sistemi ölçümü ve kontrolü sırasında 
kaçak akımdan kaynaklı hataların can ve mal ka-

yıplarına sebep olması muhtemeldir. Bu yüzden gü-
nümüzde topraklama tesisatının yapılması ve peri-
yodik olarak ölçülmesi, Işçi Sağlığı ve Iş Güvenliği 
Tüzüğü’nün 270. ve 354. maddeleri gereği kanuni 
olarak mecburi bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Amacına göre farklılıklar gösteren birçok toprakla-
ma çeşidi bulunmaktadır. Bu topraklama çeşitleri-
ni; fonksiyon topraklaması, işletme topraklaması, 
koruma topraklaması, yıldırıma karşı koruma top-
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raklaması, raylı sistem topraklaması, düşük gürül-
tülü topraklama olarak sıralayabiliriz.

Bir diğer önemli noktada elektrik tesisin-
den bahsediyorsak bu topraklamala-
rın birleştiği eş potansiyel sistemin 
direncidir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE 
TOPRAKLAMA DİRENCİ

Topraklama ölçümü, toprakla-
ma direncini belirlemek için ya-
pılır. Topraklama direnci, kaçak 
akım sırasında akımın toprağa 
geçiş direncidir. Bu ölçüm, toprak 
direnci test cihazı (Toprak Megeri) 
yardımıyla olabilecek en yüksek hassa-
siyetle yapılmalıdır. Test cihazı da kontrol 
edilmiş, testleri geçmiş olmalıdır.

KAÇAK AKIM NEDİR VE NEDEN RİSKLİDİR?

Bir hat üzerinden geçen faz akımları ile nötr akım-
larının vektörel olarak toplamı sıfıra eşit değilse bu 
hatta kaçak bir akım var demektir.

Kaçak akım kendisini eskiyen, aşınan, yetersiz ko-
ruma önlemi alınmış bir devre elemanı üzerinden 
tamamlar. Bu kaçak akımın geçtiği cihazlar diğer 
elektrik ekipmanları ile aynı bölgedeyse çevresin-
deki cihazlarda da soruna neden olabilir. Burada 
kullanılacak bir kaçak akım rölesi faz akımı ile nötr-
deki akımı kıyaslar. Faz ve nötr değerleri arasındaki 
fark belirlenen değerden fazlaysa kaçak akım rölesi 
devreyi açar.

Bu kaçak akımın bir insanın üzerinden devresini ta-
mamlaması hayati bir risk teşkil eder. Kaçak akım-
la temasta bulunan kişinin üzerine düşecek akımı 
azaltmak için makinenin kaçak akım oluşturabile-
cek noktalarının bir kazık ile toprağa bağlı olması 
şarttır.

Söz konusu toprak bağlantısının ve devre koruma 
aygıtlarının makinenin çalışma akımına göre he-
saplanarak yerleştirilmesi gerekir.

Kaçak akımı belirlemek için özel olarak tasarlanmış 
sayaçlar kullanılır.

Bu direnç değeri kaçak akım ile temasta olan her-
hangi bir insanın üzerine ne kadar akım düşeceğini 

belirler. Söz konusu testler kalibrasyonu ya-
pılmış bir test cihazı ile alanında uzman 

mühendisler tarafından yapılmalıdır.

Paratoner topraklama ölçümle-
rinde paratoner bağlantısı kesi-
lerek kontrol klemensinden öl-
çüm yapılmalıdır.

Topraklama tesislerinde mua-
yene, ölçme ve denetleme de-

tayları Elektrik Tesislerinde Top-
raklamalar Yönetmeliği’nin 10. 

maddesinin a bendinde belirtilmiş-
tir. Topraklama direnci ölçüm testle-

ri söz konusu yönetmelikte belirlenen 
adımlarla en az hata ile denetlenmelidir.
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TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bir soruyu bir örnek üzerinden inceleyecek olursak;
Nominal akımı 95-100 A olan bir motorumuz olsun. 
Bu motora yapılan topraklama iletkenin direnci 
de 1 ohm olsun. Biliyoruz ki bir insanın 
ortalama direnci (boy ve kilo ile de-
ğişmekle birlikte) 1.500-2.500 ohm 
civarındadır. Makinemizde ken-
di çektiği akım kadar bir kaçak 
akım oluşsun. (Kısa devre akımı 
dahil değil)

Küçük bir hesap yardımıyla;

100 * (1/2501) = 0.04 amper = 
40 mili amper Insanın üzerine 
düşecek akımın 40 mili amper ol-
duğunu görürüz. Biliyoruz ki 30 mili 
amperlik akım ve üzeri akımlar hayati 
açıdan kritik eşik olarak kabul edilir. Teh-
likeli yaralanmalara, nefes almada zorluklara ve 
bilinç kaybına yol açabilir. Buradan da açıkça gö-
rülüyor ki bu şartlar altında bir insanın sağ kalması 
çok düşük bir ihtimaldir.

Sonuç olarak topraklama direnci ölçümünün olası 
bir kaçak akım durumunda doğrudan insan hayatı 
ile ilgili olduğunu görmüş olduk.

Kısa devre akımında bu değer daha da yüksele-
cek 1 amper civarına ulaşacaktır. 1 ampe-

rin üzerinde bir akım vücudumuzdan 
geçerse ölüm tehlikesiyle karşı kar-

şıyayız demektir.

Not: Söz konusu örnek sadece 
topraklama baz alınarak he-
saplanmıştır. Unutmamamız 
gereken yegane konu, koruma 

elemanı olmaksızın bir toprak-
lama direnci insan hayatını ko-

rumakta asla yeterli olmayacaktır.

Iletim hattı ve koruma bir bütündür. 
Koruma cihazları da bu bütünün bir par-

çasıdır. Topraklama direnci ve testleriyse bu zin-
cirdeki bir halkadır. Bir zincir en zayıf halkası kadar 
güçlüdür.
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PANO IŞÇILIĞININ ÖNEMI 
Elektrik tesislerinde düzensizlik ve karmaşa arızaların sebeplerindendir. Bu 
düzensizlik arızalara yol açtığı gibi güvenli bakım içinde sorun teşkil etmektedir. Bu 
makalemizde pano işçiliğinin düzensiz olması halinde oluşabilecek arıza durumları 
ve düzenli pano yerleşimi için yapılması gerekenler incelenmiştir.

Elektrik panolarının iç tasarımı tesisler açısın-
dan çok önemli bir konudur. Günümüzde bir-
çok arıza tipi pano işçiliğinin yanlış uygulama-

larından kaynaklanmaktadır. 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde teknolojik ge-
lişmeler ilerledikçe kullanılan malzemeler giderek 
küçülerek modernleşmektedir. Buna, analog sayaç-
ların yerini dijital sayaçların almasını örnek olarak 
gösterebiliriz. Bununla birlikte panoların iç yapısı 

ve pano dış yapısı gibi unsurlarda değişmektedir.

Elektrik-elektronik sistemlerde kararlı çalışma çok 
önemlidir. Bir tesis kararlı çalışma şartlarının dışı-
na çıkıp geri dönmezse bu arıza olarak nitelendiri-
lir. Arızayı en kısa sürede gidermek, üretim, maliyet 
ve zaman kaybı açısından oldukça önemlidir. Işte 
bu kriterleri değerlendirmede tesisteki düzen, tertip 
önemli rol oynamaktadır. 
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KABLO KODLAMA

Herhangi bir arızayı bulmak için öncelikle kablo 
takibi yapılabilir. Bu takibin hızlı olması açısından 
kabloların monte ve kodlama biçimi çok önem-
li yer tutmaktadır. Bazen pano üzerindeki cihazlar 
sökülüp yenileri ile değiştirilir veya tamir edilebilir. 
Bu durumda yeni takılan cihaz, kablolardaki kodlar 
sayesinde hatasız bir şekilde kontaklara geri bağ-
lanabilir. Bu sebeple kontak numaralandırma işlemi 
genellikle tercih edilen bir yöntemdir.

KABLO KODLAYICILAR

Kablo kodlayıcıları bir etikete benzetebiliriz. Ge-
nellikle açık renkte olur ve üzerindeki ifadeler koyu 
olması tercihen daha iyidir. Günümüzde birçok çe-
şitte kodlayıcılar mevcuttur. En çok tercih edilen 
‘’Dairesel Geçmeli Tip Kodlayıcılar’’dır. Bu kodla-
yıcıların üzerinde rakamlar hazır olarak bulunur ve 
yanyana getirilerek kodlar üretilir.

Bir panonun işçiliğini iyi yapan teknisyen, gelecekte 
o panoda doğacak arızaların tespitini hızlandırma-
sında, arıza bulma metotlarının en iyi şekilde kulla-
nılmasına yardımcı olur. 

Basit örnek olarak gevşek bağlantı yapılırsa elekt-
rik akımına karşı direnç oluşturarak veya ark olu-

şumuna sebep olarak malzeme kontaklarında aşırı 
ısınmalar meydana gelir ve sistemin arızalanması-
na yol açar. 

Bu sebeple ki gevşek bağlantı olmamasına dikkat 
edilmelidir. 

Düzensiz ve Bakımsız Bir Pano El Işçiliği Örnek Verilebilecek Bir Pano
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KABLO KANALI KULLANMAK

Güç kablolarının kanalda olması yerine açıkta bu-
lunması daha çok tercih edilir. Güç kabloları de-
vamlı yüksek akım taşıdıklarından açıkta bulun-
maları soğuma işleminin hızlı gerçekleşmesi için 
tercih edilmelidir. 6mm2 den büyük çaplı güç kab-
loları doğrudan baradan beslenir ve pano içinde 
açıktan giderler.

Eğer kanal içinden güç ve kumanda kablosu birlikte 
geçecekse, güç kablosunun alt kısımda, kumanda 
kablosunun üst kısımda olması tercih edilmelidir. 
Çünkü kumanda kabloları, güç kablolarına göre 
daha fazla sayıda ve karmaşık görüntü oluşturmak-
tadır. Kumanda kablolarının arıza yapma ihtimali 
daha fazladır. Bazen kumanda yapısında değişik-

lik yapma ihtiyacı doğmaktadır. Tüm bu sebeplerle 
kumanda kablosunu üstte bulundurmak müdahale 
kolaylığı sağlaması açısından önemli husustur.

KABLOYA ŞEKİL VERMEK

Kumanda kablolarının yumuşak ve çok damarlı ol-
ması kabloya şekil vermeyi zorlaştırmaktadır. Bu 
yüzden klipsler ile ya da makaronlar ile toplanıp ray 
veya pano üzerine sabitlenir bir de kanal içine dö-
şenerek estetik durması sağlanabilir.
Güç kablolarına şekil verirken çok keskin dönüş 
yapıldığından kırılma görülebilir. Böyle durum ile 
karşılaşmamak için keskin açılı dönüşlerden kaçı-
nılmalıdır.
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Serkan AKÇA 
ELEKTRIKPORT

KABLOLARI SPİRALLEMEK

› Kapalı Hortum Spiral
 
Kapalı hortum spiralleri en yaygın olarak kullanılan 
spiral çeşitlerindendir. Her istenilen büyüklükte ve 
esneklikte bulunması kullanımını yaygınlaştırmış-
tır.

› Helezon Spiral
 
Helezon spiralin kapalı hortum spiralinden ayıran 
özellik, kablolar döşendikten sonra spirallemede 
işlemini gerçekleştirilmesi ve spiral içinden kabloya 
müdahale edilmesini sağlamaktadır.
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TOPRAKLAMA TIPINE 
GÖRE DAĞITIM 
ŞEBEKELERI - TN, TT, IT

Uluslararası standartlarda ve ulusal yönetmeliklerimizde üç çeşit alçak 
gerilim ( AG ) elektrik dağıtım sistemi ( şebekesi ) tanımlanmıştır. Gelin 
beraber bu üç çeşit elektrik dağıtım şebekesini yakından inceleyelim.

Uluslararası yönetmeliklerde alçak gerilim 
dağıtım şebekeleri üç şekilde tanımlanmıştır. 
TS 3994 standartında yer alan bu dağıtım 

şebekeleri aşağıdaki gibi adlandırılır.

• TN Sistemler ( TN Tipi Şebeke )
• TT Sistemler ( TT Tipi Şebeke )
• IT Sistemler ( IT Tipi Şebeke )

Endüstriyel tesislerdeki tesisatlar, sürekli artan 
otomasyon sitemleri ile donatılmaktadır. 

Gelişmiş üretim hatlarından robot teknolojisine 
kadar, sorunsuz bir çalışma için güvenilir bir enerji 
kaynağına ihtiyaç duyan ekipman miktarı sürekli 
olarak artmaktadır. Bu nedenle, bir tesisatın güve-
nilirlik ve kullanılabilirlik temelleri, doğru besleme 
kaynağının kullanılmasıyla atılmaktadır. Personel 
ve yangın güvenliğinin yanı sıra arıza güvenliği 
de uygun bir güç kaynağının seçilmesinde kilit bir 
etkendir. Bir tesisatın planlama aşamasında, üç 
sistem tipi mevcuttur: TN Sistemi, TT Sistemi ve IT 
sistemi.
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TN, TT, IT şeklindeki sınıflandırmada kullanılan 
kısaltmaların ne olduklarını inceleyelim;

• T - Terra = Toprak
• N - Notr = Nötr
•  I - Isolation = Izolasyon
• C - Combine = Birleşim
• S - Separate = Ayrı

anlamları için kullanılmıştır.

TT ve TN genel sistemler olur.
IT sistemi ise lokal bir sistem olarak tercih edil-
mektedir.



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER48

Teknik Yazı

ALÇAK GERİLİM ( AG ) ŞEBEKE TİPLERİNE VERİLEN 
KODLAR

Harflerin ingilizce anlamlarından sonra içinde ba-
rındırdığı anlamlarına bakarsak;
 
İlk Harf 
Güç sisteminin toprağa bağlanması; Akım kaynağı-
nın, yani transformatör merkezinin yapısını ve top-
raklama durumunu gösterir. Buna göre;

• T ; Bir noktanın toprağa doğrudan bağlanma-
sı, başka bir ifadeyle şebekenin bir noktasının 
örneğin yıldız noktasının topraklanmasını gös-
terir.

• I ; Bütün gerilimli bölümlerin toprakta ayrılmış 
olması veya bir noktadan bir empedans üzerin-
den toprağa bağlanmasıdır. Diğer bir deyişle; 
şebekenin bütün aktif kısımları toprağa karşı 
yalıtılmış veya şebekenin bir noktası bir empe-
dans üzerinden topraklanmasını gösterir.

İkinci Harf 
Tesisatın açıktaki iletken bölümlerinin toprağa 
bağlanmasının gösterir. Diğer bir ifadeyle tüketici 

cihazının madeni kısmının toprağa karşı durumunu 
gösterir. Buna göre;

• T ; Güç sisteminin herhangi bir noktasının 
topraklanmasından bağımsız olarak açıktaki 
iletken bölümlerin elektriksel olarak doğrudan 
toprağa bağlanmasını gösterir.

• N ; Açıktaki iletken bölümlerin güç sisteminin 
topraklanmış noktasına elektriksel olarak doğ-
rudan bağlanmasıdır. AG sistemlerinden güç 
sisteminin topraklanmış noktası, normal olarak 
nötr noktası veya nötr noktası yoksa bir ana 
(faz) iletkendir.

Bazı sistemler de üçüncü bir kod bulunmaktadır.
Bu 3. kod ise;

• S ; Nötr veya topraklanmış hat iletkeninden ayrı 
bir iletkenle koruma fonksiyonunun sağlanma-
sıdır.

• C ; Nötr ve koruma güvenliğinin tek iletken üze-
rinden birleştirilmesidir. (PEN Iletkeni)
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TN ŞEBEKE

Bu şebeke tipi en yaygın sistemdir. TN sistemle-
rinde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur ve 
tesisatın açıktaki iletken bölümleri bu noktaya ko-
ruma iletkeni (PE) ile bağlanır. Bu yapılan işlem iş-
letme topraklamasıdır.

TN tipi şebeke de koruma topraklamasına ve sı-
fırlamaya müsaade edilir. TN sistemi, nötr (N) ve 
koruma iletkenlerinin (PE) düzenlenmesine göre üç 
tipe ayrılır;

1. TN - C Sistemi
2. TN - S Sistemi
3. TN - C - S Sistemi

TN - C SİSTEMİ

Tesise ait bütün madeni kısımlar, koruma ve nötr 
iletkenleri birleştirilerek şebekenin tamamından 
ortak bir iletken (PEN) olarak çekilir.

TN - S SİSTEMİ

TN – S sisteminden tesise ait bütün madeni kısımlar, PE koruma hattı üzerinden işletme topraklamasına 
bağlanır. Koruma ve nötr iletkenleri şebekenin tamamı boyunca ayrı ayrı çekilir.
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TN – C – S SİSTEMİ

Bu sistem de koruma ve nötr iletkenleri, şebekenin bir bölümünde ayrı ayrı, bir bölümünde de ortak bir ilet-
ken olarak çekilir.

TN sistemler de (şebeke) koruma önlemi olarak 
genelde sıfırlama olarak adlandırılan önlem kulla-
nılır.

 
SIFIRLAMA

Tam gövde teması gibi bir yalıtım hatasında 
elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile 
açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan 
iletken tesis bölümlerinin sıfır iletkenine ya da 
buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma 
iletkenine ayrı biçimde bağlanmasıdır. Sıfırlama-
nın amacı; işletme araçlarının gövdesinde yüksek 
dokunma gerilimlerinin sürekli olarak kalmasının 
önlemektir.

ALÇAK GERİLİM NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?
 
Enerji üretim santralleri genel olarak yerleşim 
birimlerine uzaklarda kurulur. Bazı bölgelerde ise 
kurulu bir enerji santrali bulunmaz. Bu sebeple 
üretilen elektriğin ülkenin her noktasına ulaştırı-
labilmesi için bir iletim ağı kurulmuştur. Bu ağa 
elektrik şebekesi adı verilir. Ülkemizde ki bütün 
santraller kendi aralarında paralel bağlanarak 
enterkonnekte şebeke sistemini oluştururlar. Bu 
sayede üretilen enerji, üretildiği bölgeden bağım-
sız olarak tüm ülkeye kesintisiz olarak ulaştırılır. 
Elektriğin iletiminde kullanılan şebekeler; iletim 

şebekeleri, dağıtımda kullanılan şebekeler ise; da-
ğıtım şebekeleri olarak adlandırılı. Üretimi yapılan 
elektriğin kesintisiz şekilde dağıtılabilmesi için, bu 
şebekelerin uygun şekilde planlanması gerekmek-
tedir. Bu amaç doğrultusunda kayıpların önüne 
geçmek ve güvenli bir şekilde elektriği uzak mesa-
felere taşımak için elektrik iletimi ile dağıtımında 
farklı gerilim seviyeleri kullanılır. Elektrik şebeke-
lerinde kullanılan gerilim seviyeleri aşağıdaki gibi 
bölümlendirilmiştir.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE 
KULLANILAN GERİLİM SEVİYELERİ

• Alçak gerilim şebekeleri 
(0 - 1 kV arası) 

• Orta gerilim şebekeleri 
(1 kV - 35 kV arası) 

• Yüksek gerilim şebekeleri 
(35 kV - 154 kV arası) 

• Çok yüksek gerilim şebekeleri 
(154 kV ve üzeri)
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Doğukan KAYGUSUZ 
ELEKTRIKPORT

ALÇAK GERİLİM

Gerilim bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel 
farktır. 0-1.000 Volt arası gerilim, alçak gerilim 
olarak adlandırılır. Elektrik enerjisini iletmek ve 
daha uzun mesafelere taşımak için ise alçak geri-
lim yetersiz kalır. Alçak gerilimde güç düşümü ve 
kayıplar fazla olduğundan gerilim seviyesi yüksel-
tilerek elektriğin uzun mesafelere kayıpsız iletil-
mesi sağlanır. Gerilimi yükselen elektrik, dağıtım 
bölgesindeki trafolarla gerilimi düşürülerek konut 
ve işyerlerine alçak gerilim seviyesinde ulaştırılır.
 

ALÇAK GERİLİM NERELERDE KULLANILIR?

Ülkemizde konutlarda günlük hayatta kullandığı-
mız enerjinin gerilimi 220V, sanayide kullanılan üç 
fazlı alternatif akımın gerilimi ise 380V’tur. Gerilim 
artınca izolasyon ve güvenlik tedbirleri zorlaştı-
ğından, aynı zamanda yüksek gerilimde çalışa-
cak elektrikli cihazların üretimi zor ve maliyetli 
olduğundan, elektrikli cihazları çalıştırmak için 
110V-380V arası alçak gerilim kullanılır. Elektrikli 
cihazlar da bu gerilim seviyesinde kullanılacak 

şekilde üretilirler. Elektronik cihazlar ise genellikle 
doğru akımla ve daha düşük gerilim seviyesinde 
çalışırlar. Bu yüzden bu cihazlarda şebeke voltajını 
doğru akıma çeviren ve gerilimini azaltan adaptör-
ler kullanılır.

Topraklama sistemleri genel olarak temel koruma 
(doğrudan temasa karşı) ve arıza/hata koruması 
(dolaylı temas karşı) canlıları çarpılmaya karşı 
korumak ve oluşabilecek yangın risklerini en aza 
indirmek için önemlidir. Çünkü koruma oluşturmak 
ve devreleri gerekli koruma cihazlarıyla donatmak 
için ihtiyacımız olan iki önemli değer bu sistemlere 
bağlıdır. Bu iki önemli değer hata akımı ve dokun-
ma gerilimidir. Çünkü bu değerlerin büyüklüklerine 
göre oluşturacağımız koruma değişecektir. Bu 
değerler ise tamamen topraklama sisteminin ne 
olduğuna bağlıdır.

Kaynak:
- SHUNT Technologies
- ENTES
- AKTIF
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COVID-19 SALGININDA 
YANGIN ALARM 
SISTEMIMIZI NASIL DAHA 
ETKILI KULLANABILIRIZ?

Bütün ülkeleri bir anda etkisi altına alan COVID-19 virüsü dünyamızı de-
rinden etkiledi. Iş yapış şekillerimizde ve alışkanlıklarımızda değişiklik 
yapmak zorunda kaldık. Bu zor dönemi en az zararla atlatmak için hepi-
miz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu zor dönemde Yangın Alarm 
Sistemimizi can ve mal güvenliğimiz için nasıl daha etkili hale getirebili-
riz? Kullandığınız sistemin özellik ve yeteneklerine bağlı olarak aşağıda-
kiler değerlendirilebilir.
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Teknik Yazı

Uzaktan İzleme ve Kontrol
Çoğu işletmelerde sosyal mesafenin korunma-
sı için çalışanların evden çalışması isteniyor. Bu 
yüzden kısıtlı personelle çalışmak zorunda kalını-
yor. Işletmede yangın alarm sistem sorumluları her 
zaman yeterli sayıda bulunamayabiliyor. Uzaktan 
bağlantı yaparak bir veya birden fazla noktadan 
sistemi izlemek ve kontrol etmek ‘’Uzak Grafik Izle-
me Yazılımları’’ ile mümkün olabilir.

Minimum Hatalı Alarm
Az sayıda personel ile çalışılması ister istemez yangın alarm sis-
teminde oluşacak bir alarma müdahaleyi etkiler. Yangın alarm sis-
teminden gelen alarmların mutlaka doğru ve gerçek alarm olmaları 
gerekir. Sistemde sürekli hatalı alarm veren kronikleşmiş sorunlar 
varsa bu sorunların mutlaka çözülmesi ve sistemin kararlı çalışması 
sağlanmalıdır. Zorlu koşullar için özel uygulamalar ve doğru sistem 
çözümleri ile hatalı alarmların önüne geçilebilir.

Özel Çalışma Modları
Yangın alarm sisteminin gece-gündüz ve tatil günleri için 
çalışma modları ve hassasiyet düzeyleri farklı ayarlana-
bilir. Yeni oluşan işletme koşullarına göre yangın alarm 
sisteminin erken algılama yapabilmesi için özel çalışma 
modlarında çalışması gerekir. Bu zor dönemde tesislerin 
yeni üretim kapasiteleri, değişen çalışma saatleri ve ko-
şullarına göre yangın alarm sistemlerinin çalışma modları 
uygun şekle dönüştürülebilir. 
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Teknik Yazı

İlker CANBAZ 
Kıdemli Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri

Otomatik ve Hassas Algılama
Eğer bir yangın başlangıcında orada bulunuyorlarsa, en hızlı ve hatasız algılamayı insanlar yapar. Gerçekten 
de görme, koklama, duyma ve dokunma duyularımızda her tip yangını çok hızlı bir şekilde algılarız ve benzer 
oluşumlardan hemen ayırt ederiz. Yangın alarm sistemlerinde otomatik algılama özellikle insan bulunmayan 
yerler ve zamanlarda gereklidir ve işe yarar. Tesislerdeki çalışan sayısının azalması yangın alarm sisteminin 
önemini arttırır ve daha etkin çalışması sağlanmalıdır.

Tesisin kritik yerleri belirlenerek, normal hassasiyette algılama yapan sensörler yerine daha hassas algılama 
yapabilen ‘’Aktif Hava Çekmeli Duman Dedektörleri’’ çözümleriyle daha hızlı ve hatasız algılama sağlanabilir.

Araştırma ve Teyit Süresi Revizyonları
Yangın senaryolarında hatalı alarmları önlemek 
için hemen her zaman araştırma ve teyit süreleri 
öngörülür. Tesisin büyüklüğüne, yapısına, siste-
me müdahale edecek personele ve güvenlik nok-
talarına göre her tesise özel olarak belirlenir. Eğer 
sisteme müdahale edecek personel sayısı veya 
bu personellerin çalışma yerleri değiştirildiyse 
araştırma ve teyit süreleri yeniden belirlenmelidir. 
Sistem kurulumunu yapan firmadan destek alı-
narak değişen çalışma koşullarına uygun araştır-
ma ve teyit süreleri güncellenebilir. 

Güçlü ve yaygın bakım ve servis ekiplerimizle CO-
VID-19 salgının başlamasında itibaren tüm müş-
terilerimizin yangın alarm sistemlerinin periyodik 
bakım ve servis hizmetlerini kesintisiz sürdürü-
yoruz. Yangın alarm sisteminizin salgın döne-
minde daha etkili çalışması için yapabilecekleri-
mizi öğrenmek için bizi arayabilirsiniz.



Teknik Yazı

Yangını Kaynağında Söndürün
Elektrik panoları veya bağlantı kutularında çıkabilecek yangınlar, tesis yetkililerinin en 
büyük korkularından biridir. Sanayi tesislerinde ve ticari binalarda yangınların yaklaşık 
dörtte biri elektrik pano ve buatlarında başlamaktadır. Kapalı pano hacimlerinde 
başlayan bir yangın çok geç fark edilebilmekte ve önemli can ve mal kayıplarına neden 
olmaktadır.

Pano-içi yangınlarını yüksek sıcaklık ve alevle tetiklenerek otomatik olarak söndüren 
çözümler sunuyoruz. Küçük bütçelerle hızlı bir şekilde kurduğumuz bu otonom 
çözümler çoğu zaman ana hacimdeki otomatik söndürme tesisatının aktivasyonuna 
gerek kalmadan yangını kaynağında söndürüyorlar.

• Temiz Gazlı Fipron Cord ve Sticker Mikrokapsülasyon Çözümleri
• Otonom Aerosol Söndürücü Çözümleri
• Direkt ve Endirekt Otonom Gazlı Söndürme Çözümleri

Yeni teknolojiler, iyi mühendislik ve doğru çözümlerle her zaman yanınızdayız.
Uzmanlarımızla görüşmek için bizi arayın.

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

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

Aerosol

FM200, Novec, CO
2
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Etkili Zaman Yönetimi

ETKILI
ZAMAN YÖNETIMI (I) 
Zaman kavramı insan elinden çıkmadır.
Öyleyse, neden patronu olmak dururken onun kölesi oluyoruz?  

Her sabah o günün işlerini planlayan ve  bu plana uyanlar, yoğun bir günün labirenti arasın-
da kendilerine bir yol bulup geçmiş olurlar.
Ama bir plan yapılmadan, zamanın düzenlenmesi sadece şansa bırakıldığında kaos yavaş 
yavaş egemenliğini kurar. 

- Victor Hugo -

Bildiğimiz gibi İnsanlar,  hatta tüm evren, bitkiler hayvanlar ve evrenin fiziği v.s. bilerek veya bilmeyerek 
zamanlarını programlamışlardır. Ne zaman doğacak,  ne zaman yiyecek arayacak, ne zaman yiyecek, 
ne zaman uyuyacak,  ne zaman çiçek açacak, ne zaman meyve verecek, ne zaman tohuma gidecek, ne 

zaman yaz, ne zaman sonbahar, ne zaman kış, ne zaman bahar veya ne zaman gece, ne zaman gündüz belli 
bir programda değil mi? Zaman programı şaştığında başımıza iyi şeyler gelmediğini bilmiyor muyuz? İnsanlar 
için Radyo yok, televizyon yok, telefon yok, gazete ve kitap, peki zaman o kadar bol mu idi? Belki yapacak daha 
çok şeyler vardı. Zamanında bitkiyi dikme, zamanında çapalama, zamanında gübre verme, sulama! Netice, 
hasat yok! Peki şimdi ne var? Ne yok ki? Gazete, Kitap,  Radyo, Televizyon , Netflix, Whatsapp , İnstagram, 
Facebook..  Peki çalışmaya zaman var mı? 

İşte bu sebeplerle ‘’Zaman Yönetimi’’ çok önem arzediyor. (Editör’den)

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER56
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Etkili Zaman Yönetimi

Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, yeni-
lenmesi, depolanması, satın alınması mümkün ol-
mayan bir kaynaktır.

• Sınırlı  -  Daha fazlası yoktur. 

• Sınırsız  -  Her şeyi içine alır... Geçmiş, bugün 
ve gelecek. 

• Geri Döndürülemez  -  Bir kez harcandı mı 
tekrar geri döndürülemez.  

• Kontrol Edilemez  -  Biz onu yönetemeyiz, biz 
yalnızca onun içinde kendimizi yönetebiliriz.  

• Değiştirilemez  -  Sabit bir hızda ilerler. Ne 
uçar ne de çok yavaş geçer.  

• Evrensel  -  Eşit dağıtılmıştır. Hepimiz aynı 
miktarda sahibiz. 

• Tasarruf Edilemez  -  Iyi planlanmazsa boşa 
harcanabilir. 

• Zaman bir kavramdır  -  Onu yönetemeyiz. 
Bu akan kavram içinde biz kendi zamanımızı 
yöneteceğiz. Patronu olmamız için kendimizi 
tanıyıp yönetmeliyiz.

ZAMAN YÖNETİMİNDE ENGELLER

a) Düşünsel Engel = Antiplan Mentalitesi

• Kendimizden gelen engeller
• Ilgi yokluğu
• Dağınıklık, düzensizlik
• Tükenmişlik
• Sürüncemede bırakma
• Hayır diyememe

Doğamızda dengesizlik, kaos, dağınıklığa eğilim 
vardır.

b) Davranışsal Engeller = Eylem Tuzakları

- Dıştan gelen engeller
• Ziyaretçiler: Masanızın önüne oturma yeri 

koymayın.
• Telefon edenle: Konuşma ilgi alanınız dışına 

taşıyor ve uzuyorsa kısa kesin ( benim yönte-
mim şu anda zamana karşı yarışıyorum ben 
sizi arayayımdır ).

- Gereksiz evraklar
   Evrakları ikiye ayırın 
   1-Yalnız bilgi için, 
   2-Eylem için, 
   olanlar. 

- Beklemeler
Kendinize bekleme süresi verin o süre aşılırsa bek-
lemeye son verin.

Danışmanlık almak istediklerini söyleyen bir ban-
kanın genel müdür yardımcısına randevu saatinden 
15 dakika önce yardımcımla gitmiştim. Sekreteri 
toplantıda olduğunu söyledi, “15 dakika önce geldik 
bekleriz” dedim. Randevularıma 15 dakika önce gi-
derim. Kimseyi bekletmeye hakkımız yok. Herkesin 
zamanı çok değerli,  hele ki üst düzey yöneticilerin.

Randevu saatimizi,  5, 10, 15 dakika geçti. Hareket 
yok. Yardımcıma gidiyoruz dedim. Sekretere “baş-
ka bir randevumuz var, lütfen selam saygılarımızı 
iletin” dedim ve kalktık. Asansör başında bekler-
ken sekreter koşarak geldi ve “sizi bekliyor” dedi. 
Döndük ayağa kalkmış masasından çıkmıştı. Elimi 
sıkarak “Ben bir meslek ayıbı yaptım” dedi. Demek 
ki bilerek yaptığı  bir güç gösterisi idi.
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Etkili Zaman Yönetimi

PARETO KANUNU 

19. Y.Y.’ da İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tara-
fından 80:20 KURALI olarak bilinen bir teori ortaya 
atılmıştır. Bu teoriye göre; 

• Cironun %80’ini müşterilerin %20’si sağlar. 

• %20 üretim hatası %80 kayba neden olur. 

• Gazetenin %20’si haberlerin %80’ ini oluşturur. 

• Toplantı zamanının %20’si kararların %80’nini 
doğrudan etkiler. 

• Masa üstü çalışmanın %20’si işteki başarının 
%80’ini sağlar.

- Toplantılar
Gündemsiz, zamanı önceden belirtilmemiş ,ilgi ala-
nımız dışında işimizle ilgili olmayan,süresi bildiril-
memiş, toplantı sonunda aksiyon planı verilmemiş 
kimin ne yapacağı karara bağlanmamış toplantılar 
en büyük zaman çalıcılardır. 

Zamanınızı çalacağına düşündüğünüz toplantılara 
katılmayın. 

Toplantı yöneticisinin zamanında gelmesi, toplan-
tıyı zamanında başlatması, Gündemi takip etmesi, 
uzamaları önlemesi, zamanında bitirmesi gerekir. 
Bunlar, o kurumdaki toplantı kültürünün gösterge-
sidir.

- Buhranlar
Analitik kafa yapısı ile durumu analiz edin, acil ak-
siyon planınızı belirleyin.
 
- Zaman kaybettiriciler
Insanlar sahip oldukları iş gücünün ancak %30-
40’ını kullanabilmektedir. Kalan %60 aşağıdakilere 
gitmektedir.

• Netleşmemiş hedefler, sürekli erteleme,
• Plansızlık ya da planlamada yapılan hatalar, 

önceliklere gerekli önemi verememe,
• Öze inememe, detayla fazla uğraşma.

KİM NEYİ BİLİR...

Bir yılın değerini;
tek dersten kalan öğrenci bilir.

Bir ayın değerini;
prematüre bir çocuk doğuran anne bilir.

Bir haftanın değerini;
haftalık derginin editörü bilir.

Bir saatin değerini;
konusunu o ders saatinde bitirmesi gereken öğretmen bilir.

Bir dakikanın değerini;
uçağı kaçıran yolcu bilir.

Bir saniyenin değerini;
kaza atlatan kişi bilir.

Bir milisaniyenin değerini;
100 metrede gümüş madalya alan atlet bilir.
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Etkili Zaman Yönetimi

ABC ANALİZİ

• Önceliklerin tespitinde kullanılan bir metot-
tur. (Öncelik zaman yönetiminde anahtar 
(keyword) kelimedir). 

• ABC analizi zaman kullanımında değer analizi 
yapılması işlemidir. 

• Günlük hayatımızda tüm işler aynı öneme 
sahip değillerdir. 

• Işimizi taşıdıkları değerlere göre belli kategori-
lere ayırmamız gerekir. 
- A grubundaki işleri: Çok önemli 
- B grubundaki işleri: Önemli 
- C grubundaki işleri: Daha az önemli

 olarak sınıflandırabiliriz.

• A  Grubundaki işler en önemli işlerdir. Bunlar 
yalnızca o işten sorumlu kişiler tarafından ya-
pılır, bir başka kişi ya da gruba devredilemez. 

• B Grubundaki işler önemı orta ya da düşük  
düzeydedir. Bir başkasına devredilebilir. 

• C Grubundaki işlerin önemi ise en az değere 
sahip işlerden oluşur. ( Rutin işler, telefonla 
sohbet, ani ziyaretler vs... )  

• ABC analizi yalnızca A şıkkındaki işlerin hal-
ledilmesini, C şıkkındaki işlerin de  bir kenara 
bırakılmasını önermez. Aksine tüm bu işleri 
taşıdıkları öneme göre belirli bir öncelik sırası-
na koyarak bir gün içerisinde en verimli şekilde 
halledilmeleri için gerekli ortamı hazırlamayı 
ön görür. 

• EISENHOWER MATRIKSI: Işleri önemli ,acil, 
önemsiz,acil olmayan diye dört sınıfa ayıralım.

I
ÖNEMLI

ve
ACIL

II
ÖNEMLI

ama
ACIL DEĞIL

III
ÖNEMSIZ

ama
ACIL

IV
ÖNEMSIZ

ve
ACIL DEĞIL

EISONHOWER MATRIKSI:
ÖNCELIK = ÖNEM x ACILIYET

Önemli ve acil %70 zamanı alıyor. Bununla insanlar 
o kadar sıkılıyor ki %30 zamanda  önemsiz acil iş-
lere atlıyor. Önemli ve  acil olmayana zaman ayrıl-
madığı için, bu önemli ama  acil olmayanlar önemli 
ve acili besliyor. Her şey önemli acil oluyor. Bizde 
yangın söndürüyoruz. Aslında zamanında yapıldı-
ğında II- I in şişmesini önlüyor. 

Işlerin önem ve acilliğine  1 den5 e kadar puan ver-
meliyiz. Öncelik  (önem x acillik ) tir. Bu şekilde ön-
celik planlama tablosu yapabiliriz.

5 = en önemli y ada acil
4 = çok önemli ya da acil
3 = orta derecede önemli ya da acil
2 = önemi az olan ya da acilliği  az olan
1 = önemi ya da acilliği  çok az olan.

Öncelik planlama tablosu yapıldığında;

• Gerçekten önemli işleriniz ve hedefleriniz için 
zaman kazanırsınız. 

• Daha az stres yaşarsınız. 

• Konsantrasyonunuz artar, zor görünen işleri 
zamanında bitirirsiniz. 

• Gün bitiminde halledilmemiş işler gözümüz-
den kaçmaz, kontrol kolaylaşır. 

• Konular üzerinde hakimiyetiniz artar. 

• Konu hakimiyeti başarınızı, başarınızda mora-
linizi yükseltir.

Öğrenim ve özel hedeflere daha sağlam ve çabuk 
ulaşabilirsiniz. Kendinize yatırım yapabilirsiniz.

I.Hemen yap bitir. II.Sonra yap. III.Delege et. 
IV.Hiç yapma unut.



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER60

Etkili Zaman Yönetimi

Sehavet ARMAĞAN
ODTÜ - 1968
Endüstri Yönetimi (şimdiki adı ile Endüstri Mühendisliği)

SEHAVET ARMAĞAN, Özgeçmiş:
1968 ODTÜ Industrial Management bugünkü En-
düstri Mühendisliği mezunudur. KOSGEB’ in ku-
ruluşunda Birleşmiş Milletler (UNIDO)  eş uzmanı 
olarak çalıştı. Birleşmiş Milletler burslusu olarak 
Ingiltere’ de pazarlama ve Norveç’ te Küçük Sa-
nayi konusunda eğitim aldı. Daha sonra Harvard  
Universitesi - Boston’ da üst düzey yöneticiler için 
“Organizasyonların Etkinliği”  (organizational  effe-
ctivenes) eğitimi aldı. En son görevi Finans sektö-
ründe Insan Kaynakları ve Kurumsal Dönüşümden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’dır. Ankara’ da 
Atılım Üniversitesi Master Programında “Çağdaş 
Yönetim” konusunda öğretim üyeliği yaptı. Arma-
ğan Mühendislik Ltd. kurucu ortağıdır. Hizmet Sek-
törü ve Sanayide “Yeniden Yapılanma”, “Inovas-
yon Yönetimi ve Değişim Mühendisliği” (Kurumsal 
Dönüşüm) konusunda danışmanlık yapmaktadır. 
Wiesbaden/Almanya, Amerikan Hava Kuvvetleri, 
Endüstri Mühendisliği’ nde çalışırken Hedeflerle 
Yönetim (Management By Objectives) konusunda 
proje yöneticisi olarak Dünya Birinciliği alıp üstün 
başarı (Superior Performance) ödülü ile ödüllendi-
rilmiştir.

DAVRANIŞLAR: PROAKTİF, İNAKTİF, REAKTİF

- Proaktif Davranış 
Önceden önlem alıp uygulamaya koyma.

- İnaktif Davranış
Reaksiyon göstermeme

- Reaktif Davranış
Olduktan sonra davranmak

Tepki verme genelde %80 reaktif (olaylardan son-
ra tepki verme), %20 proaktif (önceden davranış) 
şeklinde oluşmaktadır. En iyi davranış şekli proaktif 
davranış şeklidir.

Bir sonraki dergide yayınlanacak yazımızın II. Bölü-
mü’ nde  “zamanımızı nasıl daha değerli kullanabi-
liriz?” bunu inceleyeceğiz.



www.etmd.org.tr
HER ZAMAN  -  HER YERDE
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Gezi

Mayorka, Ispanya’nın en büyük adasıdır ve 
Ibiza’nın hemen yanında yer alır. Mayor-
ka’yı turistik özelliğinden biliyor olabilirsiniz 

ama burayı ayrıca tenis şampiyonu Rafael Nadal’ın 
memleketi olduğu için de ayrıca bilenleriniz vardır. 
Son yıllarda Mayorka, özellikle doğa ve eğlence ter-
cih eden gezginlerin tercih ettiği bir ada oldu. 

Bence pandemi başlamasaydı, 2019 Fransa Açık 
Tenis Turnuvası erkekler finalinde şampiyon olarak 

ISPANYA’NIN INCISI 
MAYORKA 
Dünyayı etkisi altına alan pandemi hayatımızı kısıtlamış olabilir ama ge-
lecek planlarımızı engelleyemez. Yaz döneminde ETMD okurları için seç-
tiğim yer Ispanya’nın harika bir adası. Doğası, denizi ve özellikle eğlence 
hayatı ile dillere destan Mayorka. 
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tüm dünyaya bir numara olduğunu gösteren Nadal’ 
ın doğduğu yeri görmek için adaya akın edenlerin 
sayısı da artacaktı. Bu sene böyle geçmiş olabilir 
gelin biz seneye plan yapalım.

Balear Adalarından biri olan Mayorka denince akla 
ilk olarak incileri gelse de aslında yeşil, kumsal, 
ortaçağ kokusunu en fazla hissedeceğiniz bir de-
niz ülkesi ile karşılaşacaksınız. Deniz, kum, güneş 
üçlüsü haricinde kendine özgü butik köyleri, harika 
manzaralı deniz feneri, hayranlık uyandıran Ejderha 
Mağarası, parmak ısırtan paellası ve golf sahala-
rı ile bundan çok daha fazlası diyebiliriz. Ortaçağ 
köyleri olan güzel Valldemossa, Soller ve alışveri-
şi sevenler için Inca, bir butik köy olan Deia bence 
mutlaka görmeniz gereken kasabaları. 

Şehrin simgelerinden biri olan Mayorka Katedrali 
içinde kral mezarlarını da görebileceğiniz görkemli 
bir eser. Arapların adada hüküm sürdüğü döneme 
ait iki yer daha önerilerim arasında; bir Arap kale-
si olarak inşa edilmiş Almudania Sarayı, 14. yy’ da 
kraliyet sarayı olarak kullanılmış. Ayrıca Arap Ha-
mamları yine bu döneme ait son kalıntılardan de-
nebilir. Bu ikiliyi görmenizi tavsiye ederim.
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Mayorka’da yukarıda saydığım tarihi yerlerin hari-
cinde birçok yer var elbette ki. Ben en etkilendikleri-
mi paylaşıyorum sizinle. Zira anlatmakla bitireme-
yeceğim. Ama özellikle görmenizi istediğim bir yer 
var ki onu da sona sakladım. 

Kumsalda ve şehir içinde yeterince vakit geçir-
mişseniz, deniz seviyesinden biraz daha yükselip 
dağların eteklerinde, yeşilin her tonunu görebile-
ceğiniz, taş evleri ve taş kaldırımlarıyla, balkon ve 
sokaklarından fışkıran çiçekleriyle bence inanılmaz 
sempatik bir kasaba olan Valldemossa’ya gitmeni-
zi şiddetle tavsiye ediyorum. Açıkçası bu kasabaya 
Frédéric Chopin yaşadığı için gitmek istemiştim. 
Chopin, sevgilisi George Sand ile burada bir süre 
yaşamış ve ölümsüz eserlerinden Prelude’ü beste-
lemiş. Chopin ve sevgilisinin birlikte yaşadıkları La 
Cartuja Manastırı’nı (Real Cartuja de Valldemossa) 
gezecek olursanız Chopin’in çalıştığı odaların o 
günkü şekliyle korunduğunu, piyanosunu ve eser-
lerinden bazılarının elyazmalarını görme şansı ya-
kalayacaksınız. Şunu söylemekte de fayda var, eğer 
bir Chopin hastasıysanız ağustos ayında burayı 
ziyaret etmeniz sizin için bir ayrıcalık olur çünkü 
Chopin Müzik Festivali’nin düzenlendiği döneme 
denk gelmiş olursunuz. Tabii bu festival geleneği-
nin 2021 itibari ile devam edeceğini tahmin ederek 
bilgi paylaşıyorum. 

Tarihin ve denizin harmanlandığı, güzel lezzetlerle 
tanışacağınız bir tatil garantisi veriyorum size. Hat-
ta planlarınıza alır da giderseniz emin olun bir daha 
gitmek isteyeceksiniz. 

Gökçe ALAÇLI 
Kurumsal Iletişim Yöneticisi 
ERDE Mühendislik

Valldemossa

Gezi
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Kültür Rotası

BEŞ ÜLKEDEN GEÇEN 
KÜLTÜR ROTASI 
“VIAEURASIA” ARTIK 
MOBILDE 
Kültür Rotaları Derneği’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Avrasya 
Yolu’nda Yürüyüş Projesi kapsamında hazırladığı ücretsiz Avrasya Yolu 
aplikasyonu ‘viaEurasia’ artık kullanıma hazır.

AKLINIZDA KALSIN
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CRS, Via Eurasia adlı yeni bir Kültür Rotası yap-
mak için önemli bir Avrupa kültür rotası olan 
Via Francigena’yı Türkiye’ye kadar genişlet-

ti. Güzergah, mevcut güzergahların bölümlerini ve 
yeni birleştirme bölümlerini kullanarak Avrupa’yı 
Türkiye’ye bağlamak için iddialı bir projedir. Başta 
Roma dönemine ait ve hatta Osmanlılar tarafın-
dan onarılan daha eski yapılar olmak üzere tarihi 
yollardan oluşur. Eski ve yeni Roma’yı ve Impara-
torlukların diğer bölgelerini birbirine bağlayan bu 
yollar, binlerce yıldır ticaret ve askeri yollar olarak 
kullanıldı.

Via Eurasia, Roma döneminde seyahat eden St. 
Paul’dan ünlü Osmanlı beyefendi gezgin Evliya Çe-
lebi’ye kadar ünlü gezginler tarafından da kullanıl-
mıştır. Bari ve Istanbul’dan Myra üzerinden doğuya 
giden deniz yolları, üç dinin kutsal şehri Kudüs’e ve 
oradan da Mekke’ye seyahat eden hacılar için bü-
yük önem taşıyordu. Italya’daki Bari Katedrali, Aziz 
Nikolaos’un kemiklerinin dinlenme yeridir, ancak 
piskoposluğu rotanın son noktası olan Türkiye’nin 
güneyindeki Demre’de (Myra) idi.

Google Play Store(Android) ve Appstore’da(IOS) 

sunulan uygulamada Avrasya Yolu’nun ağını oluş-
turan; Aziz Paul Yolu, Frig Yolu, Evliya Çelebi Yolu, 
Mysia Yolları, Hoşgörü Yolu, Sultanlar Yolu ve Via 
Egnatia rotaları yer alıyor.  Uygulama, Türkçe, Ingi-
lizce ve Yunanca dil seçenekleriyle kullanılabiliyor.
 
Aplikasyonda seçilen rotanın haritası bir kez indi-
rildikten sonra arazide internet bağlantısına ihtiyaç 
duymadan uygulamayı kullanabiliyorsunuz. yol 
kaybetme korkusu olmadan hareket imkanı sağla-
yan uygulamada yürüdüğünüz yol boyunca iziniz 
sizi takip ediyor.

Yürüyüşe özel tasarlanan uygulama aracılığıyla, 
güvenli bir yürüyüş imkanı sunarken her rotanın 
taslak haritasını, uzunluğunu, kısa açıklama met-
nini ve yükseklik profilini yürüyüşünüzden önce in-
celeyerek ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlık yap-
mak da mümkün.
 
Uygulama Türkiye için konaklama için rezervasyon 
için destek sunarken, hava durumu, rehber kitaplar, 
haritalar ve güncel rota değişiklikleri veya uyarıları 
hakkında son dakika bilgilerini de iletiyor. 
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Nevlan BİLİR
ETMD - Editör

Beş Ülkeden Geçen Rota

Avrasya Yolu, Ingiltere’deki Canterbury şehrinden 
Roma’ya uzanan, Italya ve Balkanlar üzerinden ge-
çerek Türkiye’nin batı kıyısı boyunca ilerleyen ve 
güneybatıda, Likya toprakları kıyısındaki Demre’ye 
ve ötesine ulaşan zorlu ve uzun mesafeli bir kül-
tür rotası. Avrasya Yolu; Türkiye, Yunanistan, Kuzey 
Makedonya, Arnavutluk ve Italya’dan geçiyor. 

Avrasya Yolu’ nun etapları şöyle;   

• Via Francegina del Sud – Roma’dan Bari’ye 
(900 km)

Avrasya Yolu, Arnavutluk’un Durres şehrinden iti-
baren Via Egnatia rotasını izler. Roma ile Konstanti-
nopolis (modern Istanbul) arasındaki antik yol olan 
Via Egnatia, Adriyatik Denizi ve Istanbul Boğazı 
arasındaki Roma kolonileri arasında ulaşım sağ-
lamak amacıyla inşa edilmişti. Avrasya Yolu’nun 
bu etabı Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yuna-
nistan’dan geçer (900 km). Rota daha sonra, Edir-
ne üzerinden Türkiye sınırını geçmek için kuzeye 
döner ve ardından, Istanbul’un hemen kuzeyinden 
Boğaz’ı geçerek Sultanlar Yolu‘nu takip eder (200 

km). Şile’ye kadar Karadeniz kıyısından ilerledik-
ten sonra Diokletian’ın başkenti olan Nikomedia’ya 
doğru döner. Bu noktada güneye döndükten sonra, 
Türkiye’de bulunan aşağıdaki kültür rotalarını birbi-
rine bağlayarak ilerler:

• Hoşgörü Yolu (kuruluş: 2017) erken Hristiyan-
lık döneminde Hoşgörü Fermanı’nın ilanı için 
izlenen rotayı temel alır (120 km). 

• Evliya Çelebi Yolu (kuruluş: 2011) Evliya Çe-
lebi’nin 1671 yılında çıktığı hac yolculuğunda 
izlediği rotayı temel alır (416 km) 

• Frig Yolu (kuruluş: 2012) Kral Midas’ın hüküm 
sürdüğü topraklardan geçer (261 km) 

• Aziz Paul Yolu (kuruluş: 2004) Havari Aziz Pa-
ul’un ikinci yolculuğunu temel alır (499 km) 

• Likya Yolu (kuruluş: 2011) Antalya ile Fethi-
ye arasında yer alır. Avrasya Yolu antik Likya 
Devleti sınırları içinde, Noel Baba olarak da 
bilinen 4. yüzyılda yaşamış Aziz Nikolaos’un 
bazilikasının bulunduğu Demre’de sona erer 
(582 km).

Bilgi için: www.viaeurasia.org
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Reklam Dünyasından

SOSYAL
MEDYA VE

Sosyal medya platformu, son 10 
yılda hızlı bir şekilde gelişerek 
geleneksel medya araçlarını 
gölgede bıraktı. Tüm bu gelişmeler 
markaların pazarlama stratejilerini 
değiştirmesi ve sosyal medya 
alanları için bütçeler ayırmasını 
zorunlu hale getirdi.

Günümüz dijital çağında birçok kurum ve birey 
günlük hayatlarında sosyal medyayı aktif bir 
şekilde kullanmaktadır. Sosyal medya plat-

formları sayesinde her türlü bilgiye erişmek ciddi 
oranda kolaylaşmıştır. Kullanıcılar ilgilendikleri ha-
ber, makale, fotoğraf veya video paylaşımlarını sos-
yal medya aracılığıyla görebilmekte, düşüncelerini 
yine aynı medya araçları üzerinden yansıtabilmek-
tedir.

Insanların internette en çok vakit geçirdiği alan olan 
sosyal ağlarda reklam ve pazarlama faaliyetlerinde 
bulunmak markalar için neredeyse bir zorunluluk 
haline gelmiştir.

Mobil teknolojiler sayesinde markalar, günümüzde 
hedef kitlelerine çok daha rahat ulaşabiliyor. Üste-
lik artık marka ve müşteriler arasındaki iletişim ge-
leneksel pazarlama yöntemlerinde olduğu gibi tek 
yönlü değil.

PAZARLAMA
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Sosyal medya, geleneksel medya platformlarıyla 
kıyaslandığında sahip olduğu avantajlar sayesinde 
diğer medya platformlarından daha çok tercih edil-
meye başlanmıştır.

Dünya genelinde insanları birbirlerine bağlayarak 
iletişim kurmalarını sağlayan sosyal medya, mar-
kaların globale açılmasını sağlayan en önemli rek-
lam ve pazarlama aracı olarak kullanılıyor.

SOSYAL MEDYA PAZARLAMACILIĞININ SUNDUĞU 
TEMEL FAYDALARDAN BAZILARI:

1. Çok geniş ve global bir hedef kitlesine ulaşma 
Dünyada milyarlarca sosyal medya kullanıcısı var. 
Bir markanın milyonlarca kişiye sosyal medya 
reklamları ile erişmesi bir tık kadar kolay.

2. Uygun maliyetli
Sosyal medya pazarlaması oldukça ucuza mal ol-
maktadır. Özellikle yüksek maliyet nedeniyle gele-
neksel medyada reklam veremeyen küçük ölçekli 
markalar doğru teknikler kullanıldığı zaman uygun 
bir bütçe ile sosyal medya reklamları ile yüzbinlerce 
kişiye kolayca erişebiliyor.
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Endüstri Yük. Mühendisi 
Plus International Ltd.
www.plus.com.tr

3. Demografik ve lokasyon hedefleme
Reklamın doğru hedef kitleye erişebilmesi için; kul-
lanıcıların yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu 
vs. gibi demografik kriterlere göre hedefleme yap-
mak mümkündür. Ayrıca reklamın verileceği lokas-
yonun seçilebiliyor olması da büyük bir avantaj.

4. Ölçülebilir olması
Geleneksel medya reklamları ( TV, gazete, radio, 
dergi vs. ) ile net olarak kaç kişiye erişildiğini tespit 
etmek zor. Fakat sosyal medyada verilen bir rekla-
mın kaç kişiye eriştiği ve kaç kişi tarafından görün-
tülendiği ölçülebiliyor.

5. Müşterilerle doğrudan etkileşim
Müşterileriniz tarafından verilen yorum ve geri bil-
dirimler sayesinde hizmet ve ürün kalitesini artıra-
bilirsiniz. Geri bildirimler sayesinde müşterilerinizin 
neyi sevip neyi sevmediğini öğrenebilirsiniz.

Günümüzde birçok marka sosyal medyayı aktif 
olarak kullanıyor, sosyal medya sayesinde potansi-
yel müşterilerle doğrudan iletişim kurabiliyor.
2020 yılı itibariyle dünyada 3,8 milyar sosyal medya 
kullanıcısı var. Türkiye’de bu sayı 54 milyon, Türkiye 
nüfusunun %64’ü!

Sosyal medya platformları reklam ve pazarlama 
açısından ciddiye almak ve doğru planlanmış stra-
tejilerle burada yer almanın vakti çoktan geldi.

Benden söylemesi J

“We Are Social” Ocak 2020 raporuna göre 
internet, sosyal medya ve mobil kullanıcı 
istatistikleri:

• 4.54 milyar internet kullanıcısı, dünya 
nüfusunun %59’u 

• 3.80 milyar sosyal medya kullanıcısı, dün-
ya nüfusunun %49’u 

• 5.19 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfu-
sunun %67’si

“We Are Social” Ocak 2020 raporuna göre 
Türkiye internet, sosyal medya ve mobil kulla-
nıcı istatistikleri:

• 62 milyon internet kullanıcısı, Türkiye 
nüfusunun %74’ü 

• 54 milyon sosyal medya kullanıcısı, 
Türkiye nüfusunun %64’ü 

• 77 milyon mobil kullanıcısı, Türkiye nüfu-
sunun %92’si
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TERMITLER
Bu sayımızda, güneş enerjili havalandırma sistemi olan ‘’gökdelenlerin’’ 
mimarlarını araştırdık sizler için. Gökdelenlerinden bahsedeceğiz elbette 
ama önce mimarları olan termitleri tanıyalım.
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Termitleri, yayılmacı beyaz karıncalar olarak 
nitelendirmek çok doğru olacaktır. Özellik-
le izlediğimiz Amerikan yapımı programlar-

da rastlamışızdır, evlerin yıkılıp yeniden yapıldığı, 
duvarlarından ise yıkılınca yuvalarının ifşa olduğu 
termitler. Ancak ve asla şu yanılgıya düşmemeli-
yiz; sadece Amerika da görülen canlılar değiller-
dir termitler veya isminden dolayı Afrika yerleşeni 
değillerdir, dünyada üç binin üzerinde termit türü 
bulunmasına karşın, Türkiye’de 3 türü bulunduğu 
bilinmektedir. 

Iklim değişikliklerinin sonucu hava sıcaklıklarının 
artışı, sıcak ve tropikal bölgelerin türü olarak bilinen 
birçok haşere türünün daha önce karşılaşılmadık 
bölgeler de yayılmaya başladığı bir gerçektir.
 
Termitler; kraliçe, işçi (krem rengi veya beyaz olan-
larıdır) ve savaşçı (rengi siyaha yakındır) olmak 
üzere, bir kolonide üçe ayrılırlar. Evinizde kraliçe ve 
beyaz olan işçi termitlere, yarattıkları yıkım bitene 
kadar neredeyse hiç rastlamazsınız.

Uçanları ile karşılaştığınızda ise sorunun ne kadar 
büyük olabileceğini eminiz ki göz ardı edemezsiniz.

Termitlerin meslek özellikleri nelerdir ? 

Olağanüstü inşaat yeteneğiyle hayranlık uyandı-
ran ilginç bir böcek türü diyebiliriz. Çevrelerine olan 
etkileri, çok gelişmiş sosyal yapıları ve olağanüstü 
inşaat yeteneklerini anlatmak gerekir. 

Tehlikeli gözlerden ve yakıcı güneşten uzak, uygun 
bir yer bulan kral ve kraliçe termit, toprak ve tükürük 
diyebileceğimiz vücut sıvıları ile ürettikleri bir çeşit 
çamur harcını da kullanarak, kendilerini dış dünya-
ya tamamen kapatan ve kolonilerini başlatacakları 
bir odacık yaparlar. 
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Termit kral ve kraliçeleri çok zayıf görme yetisine 
sahiptir. Askerler ve işçiler ise tamamen kördür. 
Dokunma ve fiziksel titreşimler aracılığı ile iletişim 
kurarlar, fiziksel özelliklerine göre ne yapacaklarına 
kendileri karar verirler, kendi aralarında iş bölümü 
bile yapabilirler.

Örneğin; koloni yapısı üzerinde açılan 
bir deliği kapatmakta olan işçiler 
görebiliriz, buradaki kolektif hare-
keti tek bir işçi termit başlatmış 
olur, delik açıldığında işçiler içe-
ri giren farklı ısı ve neme sahip 
havayı hissederler. Bu havanın 
yolunun kesilmesi gerektiğine 
karar veren işçi, hemen deliği 
kapatma eylemine başlar ve bu 
esnada bununla alakalı bir fero-
mon yayar. Feromon yolu ile uya-
rılan ya da feromondan bağımsız 
karar veren başka işçiler de sırayla ey-
leme katılırlar ve onlarda feromon yaymaya 
başlarlar ve delik kapanana kadar da buna devam 
ederler. Delik ne kadar büyükse feromonun yayıl-
ma süresi, feromon yayan işçi sayısı da o kadar 
fazladır ve bu zincirleme bir reaksiyon yaratarak o 
bölgeye deliğin büyüklüğüne oranla, daha fazla işçi 
toplanmasını sağlar. 
 
Işçi kastı tüm koloni için yemek toplar, inşaat ya-
par, kral, kraliçe ve askerleri tek tek besler, kraliçe-
nin bakımını üstlenir kısacası koca bir şehri çekip 
çevirirler. 

100 milyon yıl önce termitlerin, tropikal koşullarda 
evrimleştiği düşünülmektedir. Güneş altında ya da 
yeterli nem seviyesine sahip olmayan bir bölgede 
uzun süre kalırlarsa ölürler veya ortalıkta uzun süre 
dolaşırlarsa bir yırtıcı tarafından mutlaka avlanırlar. 

Termitler yapı ve iklim ustalarıdır ve tüm ter-
mit türleri yuvalarının içini tropikal iklim 

kuşağına dönüştürme yeteneğine 
sahiptir. Yuvalarının içinde ortala-

ma 30c sabit sıcaklıkta nemli bir 
ortam yaratırlar. Etrafta termit 
görmek çok zordur, yemek top-
lamaya bile çıksalar mümkün 
olduğunca kuru alanlardan, 
güneş gören yerlerden kaçı-
narak hareket ederler. Yiyecek 
kaynağı uzaktaysa gidiş-dönüş 

yolu farklı olan tüneller bile inşa 
edebilirler. 

Tropikal bölgelerde 200 kadar termit-
ten oluşan, ağaç kabukları altında takılan 

minik gruplardan, Afrika düzlüklerinde, 15 milyona 
ulaşan ve kendi inşa ettikleri kaleler içerisinde ya-
şayan süper kolonilere kadar çeşitli formlarda kar-
şılaşabiliriz. 

Bunların içinde en ilgi çekici olanları özellikle Afri-
ka, Güney Amerika ve Avustralya’da yaşayan kule 
yani gökdelenleri inşa eden termitlerdir. Insan dı-
şında tüm canlı türleri arasında kendi boylarına 
göre üretilen en büyük yapıdır. 
Bu yapıyı insanlar inşa etmiş olsalar, sadece toprak 
üzerindeki bölümü 1.5km yükseklikte olurdu. 

Kuleci termitler aslında toprak altında yaşarlar. 
Inşa ettikleri, yerden yüksekliği 7.5 metreyi bulan 
tepelerin esas amacı havalandırma ve iklim kont-
rolüdür. 

Inşaat malzemesi olarak çiğnenmiş odun/selüloz, 
toprak kil ve salya karışımı kullanırlar. Bu karışım 
kuruduğu zaman, çimento kadar sert olur. Termit-
ler, inşaat esnası dışında kulelerde pek bulunmaz-
lar. 

Kuleci termit türleri toprak altında sadece belirli 
koşullarda yaşayabilen, aslında sadece termit yu-
valarında yetişen bir mantar yetiştirirler. Tıpkı yap-
rak kesen karıncaları gibi bu termit türleri de tarım 
yaparlar, yetiştirdikleri mantarlı bitki karışımını yi-
yerek beslenirler. Toprak altındaki koloni içerisinde 
mantarlar ve termitler tarafından gerçekleştirilen 
biyokimyasal aktivite sonucu ortaya çıkan hidrojen, 
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metan gibi zararlı gazlar, ısınmış hava ile birlikte 
kuleye doğru yükselir. Kule katı bir yapı gibi görün-
se de içinde odacıklar, delikler ve yollar olan hava 
geçiren bir radyatör yapısına sahiptir. Esen rüzgar-
lar kule etrafında bir hava akımı oluşturur, bu hava 
akımı sayesinde kulenin iç ve dış tarafı arasında 
bir sıcaklık farkı oluşur. Bu fark kulenin 
ortasında biriken zehirli gazların dışa-
rı atılmasını ve bu esnada temiz ve 
daha serin havanın kule çevresin-
den içeri girmesini sağlar. 

Kule aynı zamanda içindeki 
sıcak havayı da çevresindeki 
hava akımı ile soğutabilen bir 
yapıya sahiptir. Kulenin altında, 
termitlerin gerçekte yaşadıkla-
rı koloni, çapı 12 metreye kadar 
çıkabilen geniş bir alana yayılır. 
Termitler ihtiyaç duydukları nemi ye-
raltı su kaynaklarından elde ederler. Bu-
nun için bazen yerin 30m altına kadar tünel 
kazabildikleri de saptanmıştır. Buradan yükselen 
nem, termit yuvası çevresindeki bitki gelişimini de 
etkiler. Bu sebeple bu türlerin yaşadığı bölgelerde 
tarlalar içinde bulunan termit kulelerine çiftçiler hiç 
dokunmazlar. Her aşamadaki ölü bitki dokusunu 
yiyebilirler. Termitlerin, ekosistemdeki bitki geri dö-
nüşümüne, inanılmaz katkıları vardır. 

Kule yapan termitler gibi bazı termit türleri yukarı-

da bahsedilen bakterilere ek olarak, odun üzerin-
deki selülozu parçalayıp sindirilebilir hale getiren 
bir mantar ile ikinci bir simbiyotik yaşam biçimine 
sahiptirler. Karıncalar mantarın kendisini yerken, 
termitler bunun yerine mantarlı ve odunlu karışı-

mı yerler. Sindirim esnasında da bitki dokusun-
da bulunan hidrojen ve metan gibi gazları 

serbest bırakırlar. 

Boyları mili metrelerle ölçülen bu 
canlıların kendi yuvaları dışında 
gezegenin tamamının iklimine 
bile etkisi vardır. 

Termitler dünya ekolojisi için 
önem arz eden canlılardır ancak 
insanlarla olan ilişkileri biraz 

karmaşıktır, evlerimizde özellikle 
ahşap mobilyalara verdikleri zarar 

dolayısıyla, sadece doğa da ekolojiye 
faydası ile kalması tercih edilir. 

Doğa harikası termitlerinde tıpkı diğer canlılar gibi 
önemi büyüktür ve umalım ki termit kuleleri dünya-
mızdan hiç eksik olmasın.
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Hayatın İçinden

Haftanın yedi günü, yedi kıta, yedi okyanus, 
gökkuşağının yedi rengi, yedi ölümcül günah, 
cennetin yedi katı, dünyanın yedi harikası.

Bunların bazılarının neden yedi sayısı olduğuna dair 
mantıklı açıklamalara sahibiz, bazılarını da sadece 
dini ve kültürel inanışlar olarak kabulleniyoruz.

7 SAYISI NEDEN BIR 
ÇOK KIŞI IÇIN ÖZEL 
BIR SAYIDIR? 
Sayılar ile çevrelenmiş bir dünyada yaşıyoruz.
Ancak bu sayılardan bazıları sanki diğerlerinden
daha fazla tekrarlıyor gibi.
Bu sayılardan bir tanesi de yedi sayısı.
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Hayatın İçinden

YEDİ SAYISI UĞURLU BİR SAYI MI?

Belki de tekrarlamadan doğan aşinalıktan dolayı, 
yedi sayısı birçok kişinin de uğurlu sayısıdır. Bu 
inanışın yaygınlığını merak eden bilim insanları 
2015 yılında bir festival esnasında 442 üniversite 
öğrencisine “En sevdiğiniz sayı nedir?” sorusunu 
sorduklarında aldıkları cevaplar yedi sayısının hem 
erkekler hem de kadınlar için en popüler seçim ol-
duğunu ortaya koyuyordu.

NEDEN BU KADAR ÇOK İNSAN 7 SAYISINI SEÇTİ?

Pek çok insan çeşitli nedenlerle 7 sayısına ilgi 
duyduğunu ifade etti. Bazıları bu sayıyı şanslı sayı 
olarak nitelerken bazılarının da temelde hiçbir fikri 
yoktu, sadece içgüdüsel bir seçim olarak nitelen-
dirmişlerdi.

Belki de tüm cevabı tüm mistik ögelerden arındı-
rarak psikolog George A Miller tarafından 1956’da 
yayınlanan “Büyülü Sayı Yedi, Artı veya Eksi Iki” adlı 
ufuk açıcı bir makalede aramamız gerekiyor. Miller, 
7 rakamının her yerde görünmesinin tesadüften 
daha fazlası olduğunu iddia ediyordu. 
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Hayatın İçinden

Kendisi çalışmasında, kısa süreli hafızamızın tek 
seferde yalnızca birkaç bilgi yığınını işleyebildiği-
ni ortaya koymuştu. Örneğin bir dizi rastgele harf 
veya sayı verildiğinde, tek seferde muhtemelen 
bunlardan yalnızca yedisini hatırlayabilirsiniz. 

Telefon numaralarının özgün olan kısımlarının yedi 
haneli olması da bu kural çerçevesindedir 
(0XXX 123 45 67).

2008 yılında yapılan başka bir çalışma da bunu 
destekler nitelikteydi. Bu çalışma da çıkan sonu-
ca göre, beyin en fazla yedi uyarıyı aldığında en iyi 
performansı gösteriyor. Yani, beyin bilgiyi yedişerli 
olarak depolamayı tercih ediyor.

Yedi sayısının kutsal inanışlarda karşımıza sık çık-
masının nedeni de Babillere kadar uzanıyor. Babil-
ler gökte bulunan yedi yıldızın çocuğu olduklarına 
inanırlardı. Zamanla bu inanış Ortadoğu üzerinden 
tüm eski dünyaya yayıldı. Bu da rakamın kutsiyet 
kazanarak çeşitli söylencelerde kullanılmasına 
(yedi kat yer, yedi kat gök, dünyanın yedi günde ya-
ratılışı) sebebiyet verdi.

Madem bu yazıda yedi sayısını ele aldık o zaman 
merak edilen bir başka soruya da cevap bulalım.

BİR HAFTA NEDEN 7 GÜNDÜR?

Eski zamanlarda 7 gezegen biliniyordu. Bunları 
tanrı olarak kabul eden insanlar her gezegen için 
bir kutlama günü yaparlardı: Pazartesi (Ay), Salı 
(Mars), Çarşamba (Merkür), Perşembe (Jüpiter), 
Cuma (ve haftanın yedi güne bölünmesi Babillerin 
takvim sistemine atfedilebilir. Ayın döngüsünde, bir 
hafta, bir yeni aydan diğerine geçen sürenin yak-
laşık dörtte biridir (% 23.659). Yani Ay’ın hilal ev-
resi ile ilk dördün evresi arasında 7 günlük zaman 
vardır. Aynı şekilde ilk dördün ile dolunay arasında 
da 7 gün geçer. Ardından 7 gün sonra son dördün 
gelir ve nihayet onun da 7 gün sonrasında ay yine 
ince bir hilale dönüşerek gözden kaybolur Venüs), 
Cumartesi (Satürn) ve Pazar (Güneş).

https://www.matematiksel.org/
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7 Sibel ÇAĞLAR

Marmara Ünv. Matematik Öğretmeni ve Eğitim 
Koordinatörü
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Destekleyen Dernekler Resmi Seyahat Acentesi

Resmi HavayoluDestekleyenler
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