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İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

EEC Çözüm Demektir. 

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

entegrasyon 
• Entegre Merkezi Saat Sistemleri 

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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Merhaba Değerli Okurlar,

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bununla birlikte asla unutulmayacak olan zamanlardan geçiyoruz. Bu 
zamanlarda çalışmalarını tamamladığımız 93.sayımızın, kıymeti bir başka! Yine dopdolu konuları sizlere 
aktarabildiğimiz için mutluyuz.

Bu sayımızda derneğimiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz eğitim, katılımını sağlamış olduğumuz 16.RLC 
Günleri hakkında haberlere yer verdik.

Dergimizde, yazarlarımızın hayata dair, güncel, mesleki ve teknik makalelerini bulabileceksiniz. Kendi 
anlatımlarıyla “Türkiye’nin Mühendis Kızları” nı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Cemil TOPAK’ ı daha 
yakından tanıyabileceksiniz. Kırlangıçları, renklerin dünyasını ve Karayipler gezisini anlatan Sn. Tuncer Özekli’ 
nin makalesini, okuma fırsatı bulacaksınız. 

Geçtiğimiz Nisan ayında balkonlarımızdan kutladığımız, milli bayramımıız “23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve 
Çocuk Bayramı” kutlu olsun.

Ülkemizde pandemi mücadelesi veren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, hastane 
şantiyelerinde gece gündüz çalışan tüm mühendis ve sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Ülkemizin ve dünyamızın değişim sürecinde her birimiz bir yandan hayattan zevk almaya çalışıyoruz. Işte tam 
da o anlarda, keyifle dergimizi okumanız dileği ile.

Sevgi ve sağlıkla kalın.

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,

Dünyamızı etkileyen salgın süreci ebette sona erecek ve olağan yaşantımıza döneceğiz. Umarız ki bundan sonra, 
daha çevreci, daha saygılı, daha mesafeli, daha anlayışlı, daha düşünceli ve daha sorumlu oluruz ve doğaya karşı 
yaşayamayacağımızın farkına varırız. 
 
Bizler, toplu dernek faaliyetlerimize ara vermemize rağmen sanal ortamda, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Önemli bir konuyu aktarmak istiyorum, kanayan yaramız; Mesleki Yeterlilik. 

Yetkin ve yeterliliği olmayanlarca yapılanlar, her ne yapıyorlarsa, tehlikeli ve sakıncalı olur;

Ehliyetsiz  şoförün kullandığı otobüse kim binmek ister?
Sadece motosiklet kullanabilen birinden tır kullanması istenebilir mi? 

“Elektrik mühendisisin, elektrikçisin yaparsın.”,   “Mühendisim, yaparım.”
”Bizim mühendise yaptırırız, elektrik mühendisi sonuçta, o yapar.”

Mesleki yeterliliğe sahip olmayanlarca yapılmış işler ne kadar doğru ve güvenilir ? 
Sadece AG projeleri çizmiş projeciden YG projesi çizmesini istemek doğru olur mu? Bu projeciden taahhüt yapmasını 
istemek. Küçük kapasiteli elektrik işleri yapmaya yeterli bir mühendis veya teknisyenden, dev bir AVM veya şehir 
hastanesi işini icap ve şartlarına göre en iyi şekilde yapmasını beklemek. Yeni mezun bir mühendise yaşamadığı, bilmediği 
sorumlulukları yükleyip yerine getirmesini istemek  doğru olur mu? 
  
Bunları uzun uzun yazmak mümkün. (*)Haksız rekabeti önlemek, yeterli ve yetkin insanların iş yapmasını hakkıyla 
sağlamak, yeterli olana hak etiğini ödemek, yapılan ödemenin karşılığını vermek, can ve mal güvenliğini riske atmamak… 
bunlar az şeyler değil ve heyecan verici.

(1)MYK ile halen sürdürdüğümüz, sektörümüzde çalışanların yetkin ve yeterlilikleri konusunda ki sınıflandırılmaları, 
seviyelendirilmeleri, sizlere nasıl destek olabileceğimiz ve birlikte neler yapabileceğimiz konuşulurken; ilk eğitim ve 
sertifikalandırma başlığımız, “Pano Montajcısı” olarak belirlendi. 50 civarında firmanın karar vericilerine 2 saatlik 
video seminerlerle konu anlatıldı, devlet teşvikleri, işverenlerin sorumlulukları, sınavlar, yetki seviyeleri, teftiş ve cezalar 
konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

Ilk günden çok sayıda yaptırılan kayıtlardan anlıyoruzki; (*)bu konulardan firmalar ve çalışanlar uluslararası geçerliliği 
olan ve devletin desteklediği çözüm arayışındalar ve bu davetimizi fırsat olarak değerlendiriyorlar, geçici bir süre bedelin, 
devlet tarafından geri ödenecek olması da ayrıca teşvik edici oluyor.

Detay ve bilgiye derneğimizi,  web sayfamızı ve sosyal medyamızı takip ederek alabilirsiniz.

Sağlıcakla kalınız.

 (1)MYK; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu.



Türkiye’nin dört bir yanında
yeni tip Corona virüs (Covid-19)
ile mücadelede özveriyle çalışan

tüm sağlık personeline
çok teşekkür ederiz.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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16. RLC GÜNLERI, 11-12-13 
ŞUBAT TARIHINDE YILDIZ TEKNIK 
ÜNIVERSITESI DAVUTPAŞA 
KAMPÜSÜNDE GERÇEKLEŞTI

Haber

16.yılı gerçekleşen etkinlikte elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma, enerji ve otomotiv sektörlerinin öncü 
firmaları ağırlandı ve etkinliğin tüm sektörlerini içeren bir fuar gerçekleştirdi.

Gelişen dünya trendlerini takip eden teknik ve kariyer odaklı oturumları ve son teknoloji ürünlerinin sergilen-
diği stantlarıyla, öğrencilere henüz mezun olmadan sektörü yakından tanıma fırsatı sunan etkinlik, ücretsiz, 
sertifikalı ve herkesin katılımına açık olarak tamamlandı.

“Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz” sloganıyla yola çıkan 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan IEEE YTÜ Öğrenci 
Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, bu yıl da sektör temsilcilerini, 
öğrencilerle bir araya getirdi.

Soldan: Hüseyin Halıcı, Mustafa Cemaloğlu, Birol Atay
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Haber

ABB, EAE, Ergün Elektrik, Entek Otomasyon, Fanuc, Festo, Panasonic, Robo Otomasyon ve Schneider Electric 
gibi ve birçok sektörün önde gelen firmalarının sponsor olduğu fuarda, stratejik partnerler olarak ETMD ve 
ENOSAD gibi sektörel dernekler yer aldı.

16.RLC Günlerinde derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cemaloğlu ‘’Yönetimin Liderleri’’ baş-
lığı adı altında gerçekleşen panelin moderatörü olarak etkinlikte yerini aldı. Paneldeki konukları, Halıcı Fir-
masının Kurucusu; Sayın Hüseyin Halıcı ve Weidmüller Türkiye’nin Orta Asya - Kafkasya Ülke Müdürü; Sayın 
Birol Atay idi. ETMD Yönetim Kurulu Başkanı; Sayın Mustafa Cemaloğlu, panel konuklarının deneyimlerini 
paylaştıkları anlarda katılan öğrencilerin de soru ve görüşlerini alarak, etkileşimli bir panel gerçekleştirdi.

IEEE Öğrenci Kulubünün, bu yıl 16.sını düzenledikleri RLC Günlerinde, ulaştıkları başarılarından dolayı tebrik 
ediyoruz.

Soldan: Mustafa Cemaloğlu, Hüseyin Halıcı, Birol Atay Nevlan Bilir, Namık Demirağ,Mustafa Cemaloğlu
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ELEKTRIK TESISATLARINDA 
KESTIRIMCI VE ÖNLEYICI BAKIM 
IÇIN ÖLÇÜM TEKNOLOJISI EĞITIMI 
GERÇEKLEŞTI

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği ve TESTO firmasının işbirliği ile 4 Mart 2020 tarihinde  “Elektrik 
Tesisatlarında Kestirimci Ve Önleyici Bakım Için Ölçüm Teknolojisi Eğitimi” gerçekleşti.

TESTO Limited Şirketi’nde, Ürün Yöneticisi görevlerinde bulunan Sn. Birgül BILGIN ve Sn. Onur ALAŞALVA-
ROĞLU tarafından verilen eğitimde katılanlar için değerli bilgiler aktarıldı. Elektrik panolarında bakım- termal 
kamera, elektriksel bakım -sıcaklık ve nem kontrolü, yüksek gerilim hatlarında riskli durum tespiti, elektriksel 
ölçüm cihazları ve diğer parametreler için ölçüm cihazı konularında bilgiler verildi.

Katkılarından dolayı TESTO firmasına teşekkür ederiz.

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği sektörel eğitimlerine devam 
ediyor.

Haber
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Haber

Onur ALAŞALVAROĞLU

Birgül BILGIN, eğitim sırasında



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER14

23 Nisan

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” 
anlayışıyla 23 Nisan 1920’de kurulan
Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında.

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER14
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23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramımız
Kutlu Olsun…
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DERGIMIZE REKLAM VERMEK IÇIN
BIZIMLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ

0216 - 464 70 80
info@etmd.org.tr 
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Teknik Yazı

YÜKSEK AMPERLERDE 
SAYAÇ / ÖLÇÜ ALETI ILE 
ÖLÇÜM NASIL YAPILIR?
AG AKIM TRANSFORMATÖRÜ NEDİR?
Enerji hatlarından ve elektrik devrelerinden geçen akımı, ölçü aletlerinin, sayaçların, rölelerin ve benzer teknik-
le çalışan diğer aygıtların zarar görmeden ölçebileceği seviyeye indiren ve bu cihazları yüksek akımlara karşı 
izole eden devre elemanlarına akım transformatörleri denmektedir.
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Teknik Yazı

NEDEN KULLANILIR?
Hattan geçen akımın direkt olarak ölçü aletleri ile 
ölçülmesi belirli bir amper seviyesinden sonra pek 
mümkün olmamaktadır. Akım transformatörleri ge-
nel olarak ölçme ve koruma işlemlerinde kullanıl-
maktadır. Yüksek akım değerlerinde akım transfor-
matörü kullanmak istemeyen bir kullanıcının akım 
değerlerini ölçmek için büyük boyutlu ölçü aletle-
rine ve koruma rölelerine ihtiyacı olacaktır. Böyle 
bir durum hem yüksek maliyetli hem de tehlikeli 
olacaktır. Ölçü aletleri sahip olduğu donanımsal 
özelliklere bağlı olarak belirli bir amper değerine 
kadar direkt olarak ölçüm yapılacak devreye bağla-
nabilmektedir. Daha yüksek akım değerleri için ölçü 
aletlerinden önce akım transformatörü devreye 
bağlanarak ölçü aleti bu yüksek akım değerinden 
yalıtılmaktadır. Böylece yüksek akım değerlerinde 
ölçüm yapılabilmektedir.

NASIL BAĞLANIR?
Akım transformatörleri tek fazlı olarak üretilmekte-
dir. Ölçülmek istenen devreye ait bir faz kablosu ya 
da barası, akım transformatörünün penceresinden 
P1’den P2’ye akım yönü olacak şekilde geçirilir. 
Ölçü aletinin faz ve nötr terminallerine, akım trans-
formatörünün sekonder uçları bağlanmaktadır. 
Akım yönü P1’den P2’ye doğru olacağından aktif 
uç S1 olacak ve bu sekonder ucu ölçü aletinin faz 
terminaline bağlanır. S2 ucu ise ölçü aletinin nötr 
terminaline bağlanmaktadır. Ölçü aletinin akım çe-
virme oranı set edilir ve ölçülmek istenen devreye 
enerji verilir.

L1

Ampermetre

Akım
transformatörü

Ölçü aleti bağlantısı

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER 19
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Teknik Yazı

NASIL ÇALIŞIR?
Akım transformatörleri, yüksek primer akımlarını 
çevirim oranlarına göre düşük sekonder akımlarına 
dönüştüren devre elemanlarıdır. Akım transforma-
törleri temelde manyetik demir nüve, nüve üzerine 
sarılmış sekonder sargıları ve sargıların ölçü aleti-
ne bağlanabilmesi için sekonder terminallerinden 
oluşmaktadır. 

Baralı modellerde primer sargısı manyetik demir 
nüveye seri olarak bağlanır. Sekonder sargıları ise 
primer sargılarına ters yönde sarılmış durumdadır. 
AG akım transformatörlerinin pencereli modelle-
rinde primer sargıları bulunmaz. Ölçülmek iste-
nen devreye ait kablo ya da bara transformatörün 
penceresinden geçirilir. Primer yüklenme, akım ta-
şıyan iletkenin oluşturduğu manyetik alan yoluyla 
gerçekleşir. Primerden geçen akım, manyetik nüve 
üzerinde manyetik alan oluşturarak nüve üzerinde 
manyetik akı akışına sebep olur. Nüve üzerindeki bu 
manyetik akı, sekonder sargılarında gerilim indük-
lenmesine sebep olur. Sekonder sargılarının yüke 
(ölçü aletine vs.) bağlanması durumunda sekonder 
sargılarından yüke doğru akım akmaya başlayacak 
ve ölçü aletinin beslemesi gerçekleşecektir. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NEDİR?
Sekonder devreden geçen akım, sarım yönünün 
ters olması (primer akımına göre) sebebiyle man-
yetik nüve üzerinde ters yönde manyetik akı oluş-
turmaktadır. Bu manyetik akı, primer üzerinden 
geçen akımın oluşturduğu manyetik akıyı dengele-

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER20
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Teknik Yazı

FEDERAL ELEKTRİK YAT. VE TİC. A.Ş.
www.federal.com.tr

Çift vidalı sekonder terminalleri

Mühürleme

mektedir. Bu sebepten dolayı akım transformatör-
lerinin sekonder sargıları mutlaka ölçü aleti ya da 
yük ile kısa devre edilmesi gerekmektedir. Kısa dev-
re edilmemesi durumunda ters yönde bir manyetik 
akı meydana gelmeyecek ve primer akımının nüve 
üzerinde oluşturduğu manyetik akı dengelenme-
yecektir. Bu durum, manyetik demir nüvedeki bakır 
kayıplarının artmasına buna bağlı olarak nüvenin 
aşırı ısınmasına ve akım transformatörünün arıza-
lanmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca sekonder 
uçlarının kısa devre edilmemesi durumunda primer 
akımının nüve üzerinde oluşturduğu manyetik akı 
sekonder uçlarında gerilim indüklenmesine ve se-
konder sarım sayısı ile doğru orantılı olarak gerilim 
yükselmesine neden olmaktadır. Sekonder uçların-
daki gerilim yükselmesi, sargı yalıtımının bozulma-
sına ve saha çalışanı için hayati risk oluşturmasına 
neden olabilmektedir.
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MEP

Elektrik ve mekanik tesisat sektörü, yapılacak yatırım kararları ile iç ve 
dış dinamiklerin değişkenliği ile de birebir ilgilidir. 2019 yılında mevcut 
gelişmeler ışığında finans akışının sağlanması, yatırımların yurt içi ve 
dışında istenilen düzeyde yapılması için alt yapılarının sağlanması ve bu 
süreçlerin iyi yönetilmesi durumu, 2020 ve sonraki yıllarda  (“MEP”) elektrik 
ve mekanik konularında danışmanlık ihtiyacı anlamındaki durumunu da 
belirleyecektir.

INŞAATLARDA 
“MEP DANIŞMANLIĞI” 
KAVRAMI VE UYGULANMA 
YÖNTEMLERI
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MEP

MEP, mühendislik sektörümüze dış kaynaklı 
gelen bir kısaltma olup açılımı Mekanik-E-
lektrik ve Borulama (Mechanical, Electrical, 

Plumbing) işlerinin tamamını kapsamaktadır.
Türk inşaat sektöründe bu kavram aslında çok faz-
la kullanılmıyor. Genelde projeler elektrik ve meka-
nik olarak ayrı gruplardan çıkıp sahada uygulama-
ları da yine ayrı yükleniciler vasıtası ile yürütülüyor. 
Bu da sahada çakıştırmalar açısından her seferin-
de sorunlar oluşturmaktadır. Birçok elektrik ve me-
kanik proje firması projelerini kendi normlarına 
ve sistem çözümlerine göre üretip sahaya 
hazır hale getirmektedir. Bu aşamada 
eğer yatırımcının kendi MEP eki-
bi var ise her iki disiplinden de 
gelen projeler ayrı ayrı irdele-
nerek sahada minimum sevi-
yede hata oluşması sağlan-
maktadır. Ama çoğu zaman 
bu görev genelde elektrik ya 
da mekanik tasarımı yapan 
firmaların inisiyatiflerine bı-
rakılmaktadır. Onlar da maa-
lesef ellerindeki iş yüklerinden 
ayrıca yatırımcının danışman-
lığını tam anlamı ile üstleneme-
mektedirler.

MEP Danışmanlığının iştigal konusunu; ge-
rek inşaat yatırımcılarının gerek bu alanda taahhüt 
uygulaması yapan firmalar ile sistem ve malzeme 
üreticilerinin birbiri ile doğru eksende buluşmala-
rını oluşturuyor. Bizler ilk etapta işverene yapmak 
istediği yatırımın MEP tarafında hangi proje firma-
ları ile çalışabileceğinden hangi yükleniciye teslim 
edebileceğine kadar olan kısımlarda gerek pazar 
analizleri gerek ihale yöntemleri ile çalışmalar ya-
pıyoruz. Bu arada projenin gereksinimi olan elektrik 
ve mekanik sistem seçimleri ile malzemelerinin sa-
tın alma süreçlerini de ihale yöntemi ile belirleyerek 
yatırımcının doğru malzemeyi uygun maliyetlerle 
almasını sağlıyoruz.

Şu aralar sektör, ağırlıklı olarak konut üzerine ku-
rulu. Arz talep dengelerinin buna müsaade ettiği 
sürece sıkıntı olmayacağını fakat iç ve dış politik 
dengelerin, küçük ve büyük çaplı krizlere yol açma-
sı ile bu durumun ciddi anlamda reel krizler nedeni 
ve öngörülmeyen daralma ve durmalar yaşatacağı 
kaçınılmaz gerçeğimizdir. Nitekim en son yaşadı-
ğımız olaylarda da gördük ki malzeme alımlarında 
yaşanan vade krizleri 2020’ nin son çeyreğine ka-
dar da devam edecek.

Ülke genelinde sanayi yatırımları, tüketilebilir ener-
ji yatırımları ve diğer taahhüt yatırımlarının teşvik 
edilmesi, geliştirilmesi ve bu sürecin iyi yönetilerek 
doğru yatırımların hayata geçirilmesi gerekmekte-
dir.

Elektrik ve mekanik işlerde önceki senelere göre 
proje yapım metrekarelerinin büyümesi nedeni, ko-
nut dışında sanayi ve diğer yatırım alanlarında bu 
sürecin artık elektro-mekanik kavramı içinde tek 

bir vücut olarak yönetilmesi talebini doğurmuş-
tur. Buna bağlı olarak da bu disiplinlerin 

kontrolü mutlaka işin gerçek anlamda 
profesyonellerce yönetilmesi ge-

rektiğini ifade etmektedir. Bu da 
bize önümüzdeki dönemlerde 

MEP Danışmanlığı kavramının 
her projede olmazsa olmaz 
tanımları arasında yer alaca-
ğını sinyallerini vermektedir.

Gerek işleyiş gerek elektrik ve 
mekanik anlamda, projelerin 

birbiri ile yakın ilişkisi sebebi 
ile tek elden yönetilerek bu so-

rumluluğun tek bir firma üzerin-
den takip ediliyor olması, özellikle 

uygulama aşamasında büyük bir avan-
taj sağlamaktadır. Ihale aşamalarında, elekt-

rik ve mekanik taahhüdün ayrı ayrı ihale edilmesi 
yerine MEP kapsamı olan firmalar arasında ihale 
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edilmesi, yatırımcı kanadında kesinlikle bir maliyet 
avantajı sağlamaktadır. Danışmanlığını yaptığınız 
projenin şantiye yönetimi aşamasında de özellik-
le sahada tek bir işleyiş ile muhatap olunması ve 
elektromekaniğin birbirleri ile ilgili süreç ve teknik 
yönetimi, görev ve sorumluluklar anlamında bu işin 
bir danışman tarafından takip edilmesi, özellikle 
test devreye alma ve otomasyon kapsamlı işlem-
lerde işverenin işini fazlasıyla kolaylaştırmaktadır.

Ülkemizde yeni yeni gelişen MEP proje yönetimi-
ni yabancı firmalar uzun yıllardır kullanıyor. Ama 
yerli firmalarda proje sayısının artması, işlerin hız 
kazanması, spesifik konularda uzman teknik kadro 
bulamamaları gibi sebeplerle MEP konusunda pro-
je yönetimi yapan danışman firmalara ilgi duymaya 
başladılar.

MEP Proje yönetimi firması, yatırıma neler katıyor? 
Projenin mimari ve inşai detayları netleştikten son-
ra, yatırımcı MEP firmasına elektromekanik bütçe 
çalışmasını yaptırıyor. MEP Danışmanı olarak, ya-
tırımcı adına bütçe aşamasından, teslimine kadar 
destek hizmetleri sunuyoruz. Bu aşamaların her bi-
rinde ön yeterlilik yaptıktan sonra ihale dosyalarını 
hazırlıyoruz. 

Bizim burada hedef kitlemiz inşaat sektörü değil, 
yatırımcıdır. MEP Danışmanı; işin yatırımcının is-

tediği bütçede, sürede, kabul edilebilir bir kalitede 
teslim edilmesini sağlayan, buna karşı da sorum-
luluk alan kişidir. 

Danışmanlığın temel fonksiyonlarından biri de, işin 
teknik kalitesinin yatırımcı tarafına hesabının veri-
lebilir olmasıdır. Bu koşul, iş bittikten 5 yıl sonrası 
için de geçerlidir.

MEP proje yönetimi ülkemizde daha da gelişecek. 
Her işin temeli esasında uzmanlığa dayanıyor. 
Yurtdışında bu işin daha yaygın olması sebebi, ya-
tırımcıların uzman firmalarla çalışarak risklerini da-
ğıtması. 

Ülkemizde elektrik ve mekaniğin inşaatlardaki payı 
yüzde 3-5’lerden yüzde 35-40’lara çıktı. Bunun be-
raberinde söz konusu iş sahasına büyük teknoloji-
ler girdi. Fakat biz hala, ileri teknolojili yapıları ucuz 
işçiliklerle yaptırmaya çalışıyoruz. Yapılan kötü 
uygulamalar, harcanan para karşılığında beklenen 
konforu vermiyor. Bunun sebeplerini sıralarsak; 
çoğu zaman projeye atanan elektrik, makine mü-
hendisi arkadaşların yetkin olmaması,  tecrübeli 
mühendis sıkıntısının piyasada çok fazla kendi-
ni hissettirmesi ve uzman mühendis arkadaşların 
bütçelerinin işverenin projeye ayırdığı paydan çok 
yukarılarda kalması diyebiliriz. Bünyesinde MEP 
mühendisleri bulundurmayan yatırımcı firmalar 

MEP
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bizler gibi danışmanlarla projelerine başlayınca 
hem istedikleri nitelikte mühendis sorunları orta-
dan kalkmış oluyor hem de yatırımlarını en uygun 
yükleniciler ve sistem seçimleri ile sonuna kadar 
sağlıklı bir şekilde götürebiliyorlar. 

Bir inşaat yatırımcısının penceresinden bakıldığın-
da MEP Danışmanının görevi; mimari olarak dizay-
nı yapılan projenin elektrik ve mekanik kısımları-
nın tasarlanıp tasarlanmadığıdır. Eğer bu ilk adım 
henüz atılmamış ise danışmanın öncelikli görevi, 
projenin özelliğini elektromekanik tesisat açısın-
dan en iyi gösterebilecek proje müelliflerini seçmek 
olacaktır. Bu seçimi yaparken de aynı tip proje çi-
zimlerinde referansı olan ve elindeki iş yükünü olu-
şabilecek yeni projelere de en verimli akta-
rabilen firma doğrultusunda karar verir. 
Tabi bütçesi de bu projenin taslak 
bütçesine de uygun olmalı. Pro-
je müellifi seçimi yapılırken de 
yatırımcının talebine istinaden 
ya birkaç firma sunulup arala-
rından teknik ve ticari uygun-
luğu açısından biriyle devam 
edilir ya da yapılacak MEP 
proje müellifi ihalesi usulü 
ile yüklenici proje firmalarının 
seçimleri sağlanır.  

Rekabetin yüksek boyutlara çık-
tığı, düşük ücretlerle projelerin 
yapıldığı yadsınamaz. Ancak, proje-
leri kârlı veya en azından zararsız bitire-
bilmek için bazı değerlerden vazgeçilmesi de 
çözüm getiremez. Aksine bu durumda işverenleri 
projenin gerekliliğine inandırmak zorlaşmaktadır. 
Türkiye’de en zor işin hizmet satmak olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Ancak, doğru tasarlanmış eko-
nomik hesaplarla sağladığı yararlar belirlenmiş 
projeler çoğaldıkça işverenleri projenin gerekliliği 
konusunda ikna etmek kolaylaşacaktır. 

En önemli konulardan biri koordinasyon. Özellikle 
içerisinde bulunduğumuz elektrik ve mekanik sis-
temler ayrılmaz bir bütün gibidir. Kendi içerisinde 
çok iyi koordine olması gerekirken aynı zamanda 
statik ve mimari disiplinleri ile de uyum içerisinde 
dizayn edilmeli ve uygulanmalıdır. 

Bana göre birkaç tane temel sorun var. Ilki, maale-
sef büyük, küçük firmalar her işte karşı karşıya ge-
lebiliyor. Bazı firmalar sadece iki kişilik personeliyle 
ihalelere katılarak iş alma noktasında bulunuyor. 

Burada bir ayrım yapılamıyor, bu durum da özellikle 
elektromekanik sistemler için düşük bütçelerle iş 
yapmayı zorunlu kılıyor. Ikinci önemli problem ise 
işin kalitesiyle alakalı olup son yıllarda giderek kı-
salan proje süreçlerinden kaynaklanıyor. Artık proje 
süreleri o kadar kısaki bazen bu sürede gerçekle-
şen maliyetlerin hesabını yapmak mümkün değil. 
Üstelik aşırı hızlı ilerleme işin kontrolünü ve kalite-
sini giderek düşürüyor. Üreticiler ve uygulamacılar 
sahaya mal ve hizmet yetiştirebilmek adına birçok 
şeyden taviz verebiliyor. Projelerin kısa sürele-
re programlanarak tamamlanma başarısı, olayın 
görünmeyen tarafındaki başarısızlığını maalesef 
kapatıyor. Bu yüzden proje süreç planlamalarında 
kalite unsuru mutlaka işin içerisinde yer almak zo-

rundadır. En üzücü nokta da proje yönetim 
firmalarının yer aldığı projelerde dahi bu 

durumun göz ardı ediliyor olması.

Birimler arası koordinasyonun 
yapılmadığı bir binanın mü-
hendislik projeleri uygulama 
aşamasında uygulama zor-
lukları, vakit kayıpları, parasal 
kayıplar gibi birçok sıkıntıya 
sebep olmaktadır. Dolayısıy-
la ilk olarak yapılacak iş; tüm 

projelerin çakıştırılması, çok 
boyutlu düşünülmesi, çakış-

maların ve yetersizliklerin gide-
rildiği projelerin sahaya uygulan-

mak üzere verilmesidir. Ancak mimari 
uygulama aşamasında da değişikliğe uğ-

rayabilir. Bu durumda, mühendislik projelerinin 
de bu değişikliklere adapte edilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla, projecinin görevinin aslında inşaat bi-
tene dek devam etmesi gerektiğine inanan biriyim.  

MEP Danışmanları proje müellifi seçimlerini ta-
mamlayıp projelerin tasarımlarını da uygulanabilir 
haline getirttikten sonra diğer aşama olan işi ya-
pacak yüklenici seçimine odaklanırlar. Bu seçimi 
yaparken de tıpkı proje müellifini seçerken izledik-
leri yoldan, yani geçmişinde tamamladığı aynı tip 
referans projeleri olan ve elindeki ekibi bu projenin 
niteliklerini en iyi uygulayabilecek olanlar arasın-
dan seçerler. Bu seçim kriterlerini aynı zamanda 
doğru enstrümanlarla en gerçekçi fiyatı yansıta-
bilenler arasından yaparlar. Bu konudaki diğer bir 
hususta seçim yapılacak firmalar arasında elindeki 
iş yüklerinin de hesaba katılmasını gerektirir. Zira 
uygun ekip ve bütçe ile işi alan bir firmanın aynı 
anda birkaç projede daha çalışıyor olması ve ekip 
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sayısının tüm projeleri karşılayabilecek kapasitede 
olmaması alınan yeni projenin tamamlanma süre-
sini hedeflenen tarihlerden ileriye atacaktır. Bu da 
yatırımcı için para ve zaman kaybı demektir. 

Uygun yüklenici seçimleri ihale yöntemi ile karar-
laştırıldıktan sonra da yatırımcının isteği doğrul-
tusunda saha kontrolü dediğimiz kısma geçilir. 
Bu aşamada ihaleyi kazanan elektrik ve mekanik 
yüklenicilerinin şartnameler uygunluğunca sahaya 
getirecekleri malzemelerin onayı, sahadaki imalat-
ların uygunluk kontrolü, ekiplerin denetlenmesi, iş 
programının takibi ve hak ediş onaylarının yapılma-
sı aşamaları gerçekleşir. Bunları da aşağıdaki yolu 
izleyerek kontrol altında tutarlar;

• Uygulama aşamasında kullanılacak elektro-
mekanik sistemler, malzemeler ve ürünlerin 
seçilmesi,

• Fiyat analizlerinin yapılması,
• Sipariş ve tedarik sürelerin tespiti,
• Uygulamaların her adımında kontrol edilmesi,
• Hak edişlerin kontrol edilmesi,
• Uygulama esnasında yapılan değişikliklerin 

projelerde güncellenmesi,
• Yapılan işin yatırımcı adına teslim alınması,
• As build projelerin kontrollerinin yapılması.

Iş yapım süreci boyunca kaynak kontrolü ve he-

deflerin yakalanması için günlük, haftalık takiplerin 
yapılması gereklidir. Gelişen yazılım sektöründen 
yeterince yararlanamamak (ERP programları, di-
zayn ve simülasyon programlarından faydalanıl-
maması işin yapım süresinde planlama mühendisi 
bulundurmamak); finans-malzeme- iş ilerleme ta-
kiplerinde özel yazılımların kullanılması ile kontrol-
lü iş yapımı ve ilerlemesinin sağlanması gereklidir. 
Özellikle finans programı ile inşaat iş programının 
koordinasyonsuzluğu; yatırım bütçeleri yapılırken, 
yeterli kaynak sağlayamama sonucu iş sürecinde 
nakit sorunu çıkması engellenecektir.

Yatırım bütçesinin kullanımı yapılırken özellikle mi-
mari görselliğe verilen önemin fazlaca ön planda 
tutulması, buna karşın fonksiyonel ve konforla il-
gili mekanik ve elektrik disiplinlerine yetersiz bütçe 
ayrılması ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Özellikle 
enerji verimliliği günümüzde önemli bir çevre olgu-
su ve bu amaçla çevreci otomasyon sistemlerinin 
her alanda uygulanması ve ısı geri kazanımlarının 
maksimum düzeyde hedeflenmesi gerekmektedir.
Yüklenici ve sistem seçimleri ile ilgili ihalelere 
değinecek olursak; günümüzde inşai işlerin ayrı, 
elektro-mekanik işlerin ayrı disiplinler olarak ihale 
edilmesi sektörel dengeleri daha iyi koruyacak ve 
yatırım bütçelerinin düşmesine sebep olacaktır. 
Mekanik ve elektrik sektörünün daha fazla büyü-
mesini sağlamak için bu yöntem gereklidir. Komp-
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Gökhan AKBAŞ
Elektrik Yüksek Mühendisi
MEP Danışmanı

le tek elden yapılan ihale sistemlerinde, mekanik 
ve elektrik sistemleri ikinci planda kalıyor ve in-
şai grupların gerektiğinden fazla yatırım hacmine 
çıkmasına neden oluyor. Ayrıca ihaleler yapılırken 
izlenen yöntemler de sıkıntılı. Bunları sıralayacak 
olursak;

• Iş büyüklüğüne göre firma seçimlerinin yapıl-
maması, dengesiz ve haksız yarışmaya neden 
olması,

• Ihale sürecindeki fiyat pazarlıklarının ilkesiz ve 
aşırı fiyat düşürücü tarzda yapılması, (Kapalı 
zarf gizli fiyatla başlayıp, açık fiyat ve firmaların 
bilgilerinin açık olarak (veya gizliden) dağıtılıp, 
indirim sağlanması taktiği.)

• Internet ortamındaki ihalelerin güvensizliği, (Bu 
tarz internet ihaleleri bence sadece malzeme 
alımında tercih edilebilir, ancak yatırımlar için 
uygun yöntem olamaz.)

• Götürü usuldeki ihalelerde, mevcut olan ke-
şif değerlerini ön bilgi olarak vermeyip, miktar 
çalışmasını tamamen teklif istenen firmalara 
yaptırmak, (Daha sonra tüm firmaların teklif-
lerindeki hatalarını birebir anlatarak, çok fazla 
gereksiz uzun ihale görüşme turlarının yapıl-
ması. Ilk birkaç turun teklif veren tüm firmalara 
ve fiyat sıralamasına bakılmaksızın yapılması. 
Hâlbuki yarışabilecek bir kaç firma ile fazla za-
man kaybetmeden ihale görüşmelerinin yapıl-
ması ve kısa liste oluşturulması daha etik ola-
caktır. Yoksa başlangıçtaki yüksek fiyatlı teklif 
veren firmaların sonradan uygun fiyatlara gel-
mesi veya getirtilmesi etik olamaz.) 

Sonuç itibari ile, MEP Danışmanlık hizmetlerinin 
sektördeki yerine göz atacak olursak, bilinçli ya-
tırımcıların öncelikli olarak teknik kadrolara önem 
verdiğini ve uzman danışman firmalarla çalıştıkla-
rını biliyoruz. Hatta kendi işini en iyi yapan danış-
man firmaları bulmak için de özel çaba harcıyorlar. 
Ancak uzman danışman firma sayısı çok az. Yatı-
rımcılar çoğu zaman statik, yangın, peyzaj danış-
manlarını ekstra olarak görevlendirirlerken, proje-
lerin nefes almasını sağlayan elektrik ve mekanik 
sistemlerin ayrıca bir danışmanlığına gerek duy-
muyorlar. Bunu ya projelerini yaptırdıkları firma-
lardan ya da bünyelerinde çalıştırdıkları mühendis 
kadrolarından bekliyorlar. Ama MEP Danışmanlığı 
aslında projeye bakan üçüncü bir göz olarak de-
ğerlendirilmeli ve ne projeyi çizen firmaya ne de 
yatırımcının kendi kadrosunda çalıştırdığı persone-
le bırakılmamalı ve sadece bu konuya odaklanmış 
profesyonellerce yapılmalıdır. Yatırımcıların bir kıs-

mı, hizmet kalitesinden çok fiyata baktığından da 
kaliteli hizmet üretilememektedir.

Ülkemizde soyut kavramlar genellikle hak ettiği 
değeri göremiyor. Danışmanlar da maalesef bu ko-
nudan dolayı oldukça rahatsız. Danışmanlara yapı-
lan yatırım, karşılığında alınan hizmetin elle tutulur 
tarafı olmadığı düşüncesiyle boşa yapılmış olarak 
değerlendiriliyor. Toplum olarak satın aldığımız her 
şeyi elle tutmak isteriz. Maalesef atalarımızdan ge-
len bu alışkanlık bugün danışmanlık hizmetlerine 
bakış açımızı olumlu hale getirmemize engel teşkil 
ediyor. Inşallah önümüzdeki yıllar itibari ile de bu 
zinciri kırıp daha profesyonel platformlarda proje-
lerin üretildiği ve ihtiyaç doğrultusunda danışman-
ların kullanılması ve haklarının elle tutulabilir karşı-
lıklar olarak ödenmesini sağlayabiliriz.

MEP
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BILGI VE BECERI
Nerede kalmıştık?

HATALARDAN MI, DENEYIMLERDEN MI?

Önceki sohbet yazımızda kısaca meslek yaşa-
mının psikolojisinden, çalışma hayatımızda 
yaptığımız veya yapabileceğimiz hatalardan 

ve bunların kazandıracağı deneyimlerden bahset-
miş, buna bağlı olarak ülkemizde şehir bazında 
yapılan ilk kompanzasyon çalışmasını örnek ola-
rak göstermiştim. Ancak o günlerde bu çalışmanın 
nasıl gerçekleştiğini anlatmakta yarar görüyorum.
 
Hatırlarsanız bu çalışma için bütçemizi 100.000TL 
olarak tespit ettiğimi ve gerekli onayı da aldığımı 
belirtmiştim. Alınan onayın akabinde ‘’Elektrik Iş-
letmesi Hesap Işleri Görevlisi’’ ile hızla Istanbul’a, 
daha doğrusu Bankalar Caddesi – Karaköy Istan-
bul’a ulaştık. Tüm elektrik mağazaları kazan biz 
kepçe kondansatör arıyoruz. Mağazaların yanın-
da yurt dışı firmalarının temsilciliklerinden de so-
ruşturuyoruz. Ancak, (Kemeraltı caddesinde Sa-
int - Benoit okulunun karşısında bir binanın ikinci 
katındaki rahmetli Elektrik Yüksek Mühendis Ha-
san Halet Işıkpınar hocamızın oğlu Öztürk Işıkpı-
nar ve kardeşinin mühendislik bürosunda.) Isviçre 
Freibourg firmasından numune olarak getirilen 25 
kVar bir ünite bulabildik. Bizim ihtiyacımız takriben 
350 - 400 kVar idi. Fakat verdikleri bilgi bulabildi-
ğimiz kondansatörden daha önemliydi; “Şişe Cam 
şirketinin Paşabahçe fabrikasında, Alman firması 
tarafından yapılan yeni tesislerde kullanılmak üze-
re kondansatörler de getirilmiş ancak o günlerde 
kompanzasyon mecburi olmadığı reaktif enerji be-
deli uygulansa dahi çok düşük olduğu için getirilen 
kondansatörler tesis edilmemiş ve ambara kaldırıl-
mıştı.” 

Bu bilgiyi alır almaz soluğu Paşabahçe de aldık. 
Ilgililer ile yaptığımız görüşmede ihtiyacımız olan 
kondansatörlerin tamamını üstelik bütçemizin yarı 
fiyatına satın aldık. Tamamda bu kondansatörlerin 
nasıl anahtarlayacaktık.!? Kontaktör yok, reaktif 
güç rölesi yok, yok, yok… Kullanacağımız yer küçük 
sanayi sitesi bölgesi, ticarethaneler var, konutlar 
var. Gündüz yükü gece yükünden çok fazla, gün-

düze göre yaparsak gece aşırı gerilim, geceye göre 
yaparsak başka sorunlar… 

Tekrar Bankalar Caddesi’ne döndük. Kontaktör ye-
rine yine o günlerde kullanılan, üzerinde start - stop 
butonu bulunan yağ dolu çelik bir kutu içinde çalı-
şan kontaktörlerden (yağlı şalterler) satın aldık. Bu 
işimizi görecekti. Böylece projenin ikinci fazını da 

Kompanzasyon pano
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halletmiştik. Kondansatörleri Küçük Sanayi Bölge-
si’ndeki 3 ayrı trafo merkezine tesis etmemiz uy-
gun olacaktı. Küçük Sanayi Bölgesi’ndeki atölyeler 
yalnız gündüzleri çalışıyordu. Kondansatörleri de-
vamlı devrede tutmamız halinde geceleri aşırı geri-
lim yükselmeleri olabilecek ve o bölgedeki konutlar 
zarar görecekti. Bugün geliştirilmiş olarak kullandı-
ğımız reaktif güç kontrol röleleri de yoktu. Belki yurt 
dışında vardı ama getirtebilmemiz imkânsız gibiy-
di. Projenin üçüncü fazı olarak ona da bir çare bul-
duk. Sokak aydınlatmasını mevsim şartlarına göre 
devreye alıp çıkaran, mekanik astronomik şalterler 
trafo merkezlerine tesis edilmişti. Bunlardan istifa-
de ederek kondansatörlerin devreye girip çıkmasını 
sağladık. (Sokak aydınlatması devreye girdiğinde 
kondansatörler devreden çıkacak, sokak aydınlat-
ması devreden çıkınca kondansatörler devreye gi-
recek şekilde.) Iki sistem on gün gibi çok kısa za-
manda, bizim hedefimizden de önce gerçekleşti ve 
düzenli de çalıştı. 

O ay için gelen faturada reaktif enerji bedeli gö-
rünmüyordu. O günlerde iki yılda bir yapılan sayaç 
ayarları için işletmemiz ilgilileri, sayaçları Bursa 
ve Eskişehir Elektrik Işletmeleri’ne götürüyorlardı. 
Bu olayı ve faturadaki kazancı anlattıkları zaman 
kimsenin inanmadığına dair cevaplar getirmişlerdi. 

Yaptığımız bu işlemin akabinde ilginç bir olay mey-
dana geldi. Reaktif enerji bedeli olmayan faturadan 
sonraki günlerde işletmemizdeki teknisyenler, il-
çemizi besleyen 34,5 / 15 kV trafo merkezine, An-
kara Etibank Yük Tevzi’ den mühendisler geldiğini 
ve bazı ölçümler yaptıklarını ilettiler. Trafo merke-
zine gittiğimde gelen meslektaşlarımın sayaç ölçü 
devrelerinde kontroller yaptıkları dikkatimi çekti. 
Gelenlerden biri hem Bursa’dan hemşerim hem de 
Yıldız Teknik okulundan ağabeyim Halit Rodoplu 
idi. Ne gibi kontroller yaptıklarını sorduğumda, “Il-
çemizin reaktif tüketiminin fazla olduğunu ancak 
ikinci ayda bunun sıfırlandığını, dolayısı ile ölçüm 
devrelerinde bir hata olabileceğini ” belirttiler. Ken-
dilerine kompanzasyon olayını anlattığımda hem 
şaşırdılar hem de kendilerine haber vermediğim 
için sitem ettiler. Çünkü Ankara’dan Inegöl’e sırf bu 
iş için gelmişlerdi. Sonunda hep birlikte neşe içinde 
köfte yemeğe gittik. 

Ilk işim olarak çalışmaya başladığım Inegöl Bele-
diyesi Elektrik Işletmesi’nde karşılaştığım olaylar 
bununla bitmiyor; yine o günlerde şehir dağıtım 
sistemi olarak 34,5 kV tesis edilmeye henüz baş-
lanmamıştı. Birçok yerde mevcut olan 6,3 ve 10 kV 
sistemler yerine 15 kV uygulaması başlamıştı. Il - 
ilçe elektrik dağıtım sistemlerinin projeleri, ünitele-

Kompanzasyon
şebekesi
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rin tip projeleri ve şartnameleri iller bankası tara-
fından yapılıyordu. Şehir içindeki 15 kV dağıtım için 
kullanılan mesnet izolatörlerinin bağlantı demiri 
yükseklikleri 15 kV gerilime göre faz-toprak arası 
(8,6 kV için) 15 cm olacak şekilde tespit edilmiş-
ti. Fakat, bilhassa bulutlu havalarda direğe konan 
kuşların en küçük hareketlerinde toprak kısa dev-
resi oluyor ve açma trafo merkezinde olduğu için 
şehir karanlıkta kalıyordu. 34,5 /15 kV, 3 MVA trafo 
merkezinin işletmesi Adapazarı’ndan yapıldığı ve 
anahtarı işletmemize verilmediği için Adapazarı’n-
dan gelecek mühendisi beklemek zorunda kalıyor-
duk. Enerjilendirme için trafo merkezindeki kesi-
cinin devreye alınması kafi gelmiyordu. O yıllarda 
dağıtım trafolarının A.G. tarafında kullanılan EAW 
şalterlerin termik röleleri açma devreleri şalterin 
düşük gerilim bobinine bağlı olduğundan, (Düşük 
gerilim bobinini devre dışı bırakmak şalterin koru-
ma yapmasına mani olmaktı.) 17 trafodaki şalter-
ler devre dışı kalıyordu. Yeniden enerjilendirme için 
tüm dağıtım trafolarının tek tek devreye alınması 
gerekiyordu. Bu açmaların kuşların tüneme zamanı 
olan akşamüstü ve akşam ezanı saatine rastlaması 
sebebi ile dedikoduların nerelere vardığını siz hayal 
edin. 
Bu olaylar bize; “Tesisleri projelendirirken teorik 
hesap ve düzenlemeleri mutlaka dikkate almalı-
yız. Ancak önceki çalışmalarımızdan edindiğimiz 
pratik uygulamaları da beraberinde düşünmeliyiz.” 

deneyimini kazandırmıştı. Etibank Adapazarı’nı 
(Çok çalışkan değerli ağabeyimiz, Elk. Müh. Ahmet 
Birinci’yi) ikna ederek trafo merkezinin anahtarı-
nı ve devreye alma yetkisini aldıktan sonra biraz 
olsun dedikodulardan kurtulduk. Ilkyazımda ilçe-
mizde 320 kVA (2 x 160 KVA) hidroelektrik sant-
ralı olduğunu, ancak reaktif güç ihtiyacı sebebi ile 
bundan ancak 160 kW alabildiğimizi belirtmiştim. 
Enterkonnekte sisteme bağlanınca bu üniteleri en-
terkonnekte sistemle senkronize olarak çalıştırdık. 
Kompanzasyon sistemini kurunca ve bu ünitelerin 
jeneratörlerinin ikaz akımlarını arttırınca 320 kW al-
maya başladık. Fakat ilçemizde gece elektrik tüke-
timi 200-250 kW’ı geçmiyordu. Hidroelektrik sant-
ralımız depolu (barajlı) olmadığından üretilen fazla 
enerji enterkonnekte sisteme bedelsiz veriliyordu. 

Bu konuda Etibank Yük Tevzi Daire Başkanlığı’na; 
“Üretilen fazla enerjinin satın alınması için ikinci 
bir sayaç konulmasını veya mevcut sayaçların geri 
dönmeli olarak düzenlenerek aldığımız enerjiye 
mahsup edilmesini” talep eden bir yazı gönderdik. 
Gelen cevap ; “Fazla enerji üretilen saatlerde o böl-
gede bu enerjiyi tüketecek müşterinin bulunmadı-
ğı dolayısı ile fazla enerjinin satın alınamayacağı.” 
şeklindeydi. Bu kadar küçük güç için dahi cevap ve-
rilmesi bizleri memnun etmişti. Bu gün acaba böyle 
bir cevap gelir mi? 
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Yeni mezun olduğumuz yıllarda hocalarımız okulda 
asistan olarak kalmamız için öneri getirirlerdi. Is-
tanbul’da kalmanız halinde ev kirası en az 300TL, 
yakıt vs. ödemeleri takriben 100TL, yol masrafı 
100TL, toplam 500TL. Peki, alacağınız aylık ne ka-
dar? 600TL civarında. Ek iş olmadan asistan olarak 
kalmak ne mümkün. Hele bir de sizden “Oğlum mü-
hendis oldu.” diye destek bekleyen aileniz varsa! Ya 
da burs aldığınız kuruluşta çalışma mecburiyetiniz 
varsa! Eyvah, eyvah.

Böyle olunca da mecburen Ankara’nın yolunu tutar-
sınız. Çünkü tüm çalışabileceğiniz kurumların mer-
kezi orası. Hiç yalnız olmazsınız. Öğle paydosunda 
Sıhhiye ile Bakanlıklar arası yürüyüşe çıktığınızda 
bir önceki, bir sonraki mezunlardan en az yirmisi 
ile karşılaşırsınız. Peki, Ankara’da kiralar mı ucuz, 
yoksa geçim mi bedava? Hiç de öyle değil; çünkü 
10195 sayılı teknik personel kararnamesine göre 
istihdam ediliyorsunuz. Nedir bu kararname? Bu 
kararname yalnız teknik personele uygulanıyor. 4 
yılık üniversite veya yüksek okullardan mezun olan 
mühendislere 44TL/gün, 5 yıllık üniversite veya 
okullardan mezun olan mühendisler 52TL/gün baz 
yevmiye veriliyor. Ancak tüm kuruluşlar mühendis 
istihdam edebilmek için bunun iki üst derecesini 
veriyorlar. Yani 44TL/gün yerine 66TL/gün, 52TL/
gün yerine 74TL/gün. Ayrıca günlük harcırahı-
nız 24,75TL/gün. O günlerde Ankara’da Necatibey 
Caddesi’nde, Atlantik Oteli’nde bir kişi konaklama 
ücreti kahvaltı dâhil 10TL/gün. Şimdi bunu bir de 
yukarıda belirttiğimiz hususlar ile mukayese ediniz. 

Inegöl Belediyesi Elektrik Işletmesi Mühendisi ola-
rak 44TL/gün baz yevmiye ile işe başladım. Aynı 
zamanda Bursa Erkek Sanat Enstitüsü bünyesinde 
açılan Akşam Tekniker Okulu’nda 1. ve 2. Sınıflara 
elektroteknik dersi vermek üzere hocalarım tarafın-
dan davet edildim. Ayda 600TL oradan kazancım 
vardı. Güzel bir gelirdi. Bununla ne yaparsınız? Tabi 
ki öğrencilerinizi sık sık yemeğe davet edersiniz. 

Peki, bu kararname ne zaman ve ne için çıkarılmış. 
Bu konuda çok fazla bilgim olduğunu söyleyemem. 
Ancak bu kararnamenin, Karayolları Genel Müdür-
lüğü, Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü ve Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nin kuruluşu ve ülkemizin teknik 
eleman ihtiyacının karşılanması ile ilgili olduğunu 
tahmin ediyorum. Kendisi ile sohbet yaptığım Sn. 
Vecdi Diker bana bu anlamda açıklamalarda bulun-
muştu. Rahmetli Vecdi Diker Istanbul Caddebostan 
Amerikan Kolejinden mezun olduktan sonra tahsili-
ni Amerika’da tamamlamış ve Karayolu Inşaat Mü-
hendisi olmuş. Nafia vekâletinde çalışırken 1950 li 

yıllarda Karayollarını, Devlet Su Işleri ve Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’ni kuran mütevelli heyette gö-
revlendirilmiş. (Karayolları Genel Müdürlüğü, Sn. 
Vecdi Diker’in ismini Istanbul’da Altunizade - Üm-
raniye arasındaki yolun tünellerinden birine verdi ve 
hakkında bir anı kitabı yayınladı.) 

Kararnameye gelince; biliyorsunuz 1950 yılından 
itibaren birçok ödün vererek Birleşmiş Milletler teş-
kilatına girdik ve Amerika ile siyasi ve ekonomik 
ilişkilerimizi geliştirdik. Bu ilişkiler çerçevesinde 
Devlet Karayolları ve Devlet Su işleri, ülkemizde-
ki uzmanlar içinden görevlendirilen (Biri, Sn. Vec-
di Diker idi.) mütevelli heyeti ile birlikte Amerikalı 
uzmanlar tarafından organize edilerek kuruldu. Bu 
kuruluşların tüm donanımları ölçüm aletleri, tüm 
vasıta ve iş makineleri dâhil olmak üzere Marshall 
planı kapsamında, Amerika tarafından hibe edildi. 

Devlet Su Işleri’nin vasıtaları yeşil, Devlet Karayol-
ları’nın ise turuncu renkli idi. Ancak bu kuruluşların 
proje geliştirme ve yapımı için lisan bilen mühen-
dislere ihtiyacı vardı. Oysa ülkemizde yalnız Robert 
Koleji (Şimdi Boğaziçi Üniversitesi) Ingilizce öğre-
tim yapıyordu. Onun mühendis mezunları da ge-
nellikle yurt dışında çalışmayı (Galiba biri hariç, DSI 
de Barajlar Dairesi Reisi olarak başarılı çalışmalar 
yapan Sn. Hırant Mumcan) tercih ediyorlardı. Öyle 
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ise yabancı lisan ile öğretim yapan bir teknik üni-
versiteye ihtiyaç vardı. 

DSI ve Karayolları teşkilatını kuran mütevelli heye-
tine yine Amerikalı uzmanlar ile birlikte Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’ nin (ODTÜ) kurulması görevi de 
verildi. Üniversite kurulmuştu mezunlar lisan bili-
yorlardı, fakat ülkemizde çalışmayı tercih edecekler 
miydi? Öyle ise maddi durumları için de bir çözüm 
üretmek gerekiyordu. Işte, teknisyeni, görevlisi ve 
mühendisinin istifade edeceği 10195 sayılı teknik 
eleman ücret kararnamesi bu şartlar altında ger-
çekleşmiş. Hiç unutmam benim sınıf arkadaşla-
rımdan birisi (Rahmetli Muhammer Doğan) 1966 
yıllarında PTT’de CENTO komünikasyon sistemi 
üzerinde çalışırken, yevmiye, devamlı harcırah ve 
24 saat mesai ile birlikte takriben 3.500TL/ay ücret 
alıyordu.

Kısaca öğretmenlik olayını da anlatmadan geçe-
meyeceğim. Hocalarımın bana öğretmenlik görevi 
verdiği tarihte Akşam Tekniker Okulu’nda üç yıl öğ-
retim vardı. Bursa’da yeni olduğu için bir ve ikinci 
sınıflar öğretimdeydi. Birinci sınıftaki öğrenciler 
genellikle yeni mezun fakat ikinci sınıftakiler ise 
çoğunlukla çok eski mezunlardı. En gençleri benim 
enstitüden sınıf arkadaşlarımdı. Ben bunlara mate-
matiğe dayanan elektrotekniği nasıl anlatacaktım. 
Rahmetli Adnan Ergeneli hocamı taklit ederek önce 
matematik, sonra elektroteknik anlatmaya karar 
verdim. Fakat imajiner sayılar, vektörler filan derken 
eski mezunların kafası biraz karıştı, hatta bölüm 
başkanı hocam beni ikaz etti, daha basit anlatmam 
için. Ben yolumda devam ettim. Inanır mısınız hep-
si başarılı oldu. 

Dersler cuma akşamı ile cumartesi ve pazar idi. Be-
nim ikametim Inegöl’de, okul Bursa’da olduğu için 
çoğu zaman gece Bursa’da kalmam gerekiyordu. 
Bu durumlarda ya otel de ya da öğrencilerin bekâr 
evlerinde kalıyordum. Tabi, akşam yemeklerimde 
benim davetimle öğrenciler ile birlikte oluyorduk. 
En hoşlandığım ise; birbirimize çok yakın olduğu-
muz bu yemeklerde dahi, ne (Benim eski sınıf ar-
kadaşlarım dâhil,) eski teknisyenlerden ne de yeni 
öğrencilerden bir defa olsun “Hocam imtihanda 
hangi konudan soracaksın veya nasıl bir problem 
hazırladın ?” şeklinde bir soru ile karşılaşmadım.

Beni gururlandıran en önemli olay ise ders verdiğim 
yıllardan tam 50 yıl sonra 2015 yılında öğrencim 
ve arkadaşım rahmetli Mete Ünmeriç’in cenaze-
sinde karşılaştığım, yine öğrencim olan (O günler-
de emekli olmuş rahatsızlığı sebebi ile arkadaşla-

rın kollarında gelen,) Bursa’nın en eski ve tanınan 
elektrik teknisyeni Besim’in beni tanıması ve elekt-
rotekniği iyi anlattığımı (En çok zorlandığı vektörler 
ve imajiner sayılara rağmen.) söylemesi gözlerimi 
yaşartmıştı. 

Sevgili meslektaşlarım, ders alınacak hataların ve 
bunlardan çıkarılacak deneyimlerin yanında böyle 
hatıraları da anlatmadan geçemiyor insan. Affınıza 
sığınarak vaktinizi aldım. Tabi ki hikâyeler yine bu-
rada bitmiyor. 10195 nereye kadar devam etti? Niçin 
kaldırılıp 657 uygulaması başlatıldı? Inegöl Elektrik 
Işletmesi’ndeki görevimi tamamlayarak nereye git-
tim? Mesleğimiz ile ilgili olarak neler yaptım? Neler 
ile karşılaştım? Şehirlerde 34,5 kV uygulaması nasıl 
başladı? Ilk 154 - 380 kV trafo merkezleri ihaleleri 
nasıl yapıldı? Gelecek yazılarımda sizlere, sizlerin 
katkıları ile anlatmaya çalışayım.

İçimizden
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www.etmd.org.tr
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Teknik Yazı

ELEKTRIK
HATLARINDAKI 
KIRMIZI-BEYAZ 
IKAZ KÜRELERI

Elektrik hatları arasına dizilmiş kırmızı-beyaz kürelerin varlığı hepimizin 
bir şekilde dikkatini çekmiştir. Peki bu kürelerin ne işe yaradığını, hangi 
malzemeden üretildiğini ve uygulamadaki önemini biliyor musunuz? 
Yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER34
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Teknik Yazı
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Teknik Yazı

İKAZ KÜRELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Elektrik hatları arasına dizilmiş bu küreler ikaz kü-
resi olarak adlandırılmaktadır. Elektik telleri üzeri-
ne, alçaktan uçan uçak ve helikopterleri engellere 
karşı uyarmak amacıyla yerleştirilmektedirler. Bu-
nunla birlikte, ikaz kürelerinin gün ışığındaki kulla-
nımı yüksek iletim hattı ve nehir geçen iletim hattı 
kablolarını işaretlemektir.

Genelde havaalanlarına yakın yerlere ve üzerinden 
kablo çekilen nehir, göl, fiyord, vadi, yol, demiryolu, 
inşaat alanı ve boru hatlarında kullanılmaktadırlar. 
Diğer kullanım mekânları ise şu şekilde sıralanabi-
lir; askeri üslerin, polis istasyonlarının, helikopter 
rotalarının ve diğer alçak uçuş bölgelerinin yakın-
ları. Ikaz küreleri en üstteki iletkenin, kablo koruyu-
cunun üstüne veya en üstteki yüksek gerilim kule-
lerinin üzerine takılmaktadır.

İKAZ KÜRELERİ HAKKINDA ANAHTAR BİLGİLER

Iki yarımküreden oluşan ikaz küreleri, havadan ge-
çen iletken üzerine iki cıvatalı klemp ile bağlıdır. Ikaz 
kürelerinin temel unsurları ise UV ve ozona daya-
nıklı materyalleridir. Özel kurulum mekanizma tek 
bir hat teknisyeninin kolaylıkla ikaz küresini iletken 
üzerine yerleştirmesine olanak tanımaktadır.

Ayrıca, düzgün tasarlanmış klemp yapısı cıvatala-
rın sıkılmasından dolayı küre materyalinde oluşan 
deformasyonu engellemektedir. Paslanmaz çelik 
güvenlik plakası uygulaması sayesinde, klemp kay-
bı imkânsızdır.

Kürelerin sahip olduğu yüksek rijidite akustik gü-

rültülerle birlikte iki küre arasındaki tıkırtıları ve 
titreşim yorulması problemlerini havadan geçen 
iletken üzerindeki tüm kullanım ömürleri boyunca 
önlemektedir.

Bununla birlikte, yüksek gerilim hatlarını görülebi-
lir yapan (özellikle alçak uçuş yapan pilotlar için) 
ikaz kürelerinde renk seçimi oldukça önemli bir ko-
nudur. Kürelerin kurulumu sırasında beyaz, kırmızı, 
turuncu gibi renkler; kürenin kullanıldığı alanın arka 
plan renklerine göre seçilmelidir. Kürelerin görüle-
bilirliğini sağlamak amacıyla, seçilen ikaz küreleri-
nin renkleri ile kürenin kullanıldığı çevre renklerinin 
arasında kontrast olmalıdır.

Ikaz küreleri hakkında diğer önemli bir bilgi de ikaz 
kürelerinin kullanımının Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü’nün (International Civil Aviation Organiza-
tion/ICAO) koştuğu spesifikasyonlardan (6. Bölüm 
14. Ek) biri olmasıdır.

İKAZ KÜRELERİNİN KURULUMU

Ikaz küreleri, yukarıdan geçen kuleye ait yıldırım-
dan koruma toprağının asma halatına monte edil-
mektedir. Iki küre arasındaki yabancı menşeili bir 
firma tarafından önerilen mesafe aşağıdaki gibidir:

• Kürelerin çapı 600 mm ise, aralarındaki uzaklık 
30 m’den fazla olmamalıdır. 

• Kürelerin çapı 800 mm ise, aralarındaki uzaklık 
35 m’den fazla olmamalıdır. 

• Kürelerin çapı 1300 mm ise, aralarındaki uzak-
lık 40 m’den fazla olmamalıdır.

Ikaz Küresinin Iletim Hattı Üzerinde Görünümü

Ikaz Küresi
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Teknik Yazı

Kurulum sırasında dikkat edilmesi gereken bir 
diğer unsurlardan biri kürelerin ağırlığının, en 
yüksekte yer alan işaretli hatın ağırlığında daha az 
olmasıdır. Ikincisi ise hat çapının klemp tarafından 
ayarlanan aralığı geçmemesi şartıdır.

İKAZ KÜRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Ikaz kürelerinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralana-
bilir:

• Küre çapı genellikle 600 mm’dir.
• Ikaz küreleri UV ve ozona dayanıklı üç renk (kır-

mızı, turuncu, beyaz) şeklinde uygulanabilmek-
tedir.

• Mevsim değişikliklerinde ikaz kürelerinin görü-
lebilirliği sürdürmek amaçlı renklerini değiştir-
mek gerekebilmektedir.

• Çeneler aliminyumdan yapılmıştır ve yivli ka-
nallar içermektedir. Bu da kaymayı imkânsız 
hale getirmektedir.

• Ikaz küreleri izole edilmiş hatta herhangi bir 
ayarlama yapmadan, herhangi bir gerilimdeki 
iletim ve dağıtım hatlarında kullanılabilmekte-
dir.

• Polietilenden yapılmaktadır.
• Alüminyum bazlı iletkenler ve OPGW kablo ko-

ruyucuları için, ikaz kürelerinin kalkan çubukla-
rın üzerine kurulması önerilmektedir.

• Küredeki drenaj delikleri yağmurun küre içinde 
birikimini önlemektedir.

• Akıllıca bir istifleme ile taşıma ve depolama 
maliyetleri azaltılabilmektedir.

Ikaz Küresine Ait Yarıküreler

Klemp Yapısı

Ikaz Kürelerinin Kurulumu
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Teknik Yazı

İKAZ KÜRELERİ VE DİREK BOYAMA TEKNİK 
ŞARTNAMESİ

Ikaz küreleri hakkında Türkiye’de firmalarca uyulan 
şartname aşağıdaki gibi verilmiştir:
 

1. KAPSAM

Teknik şartnamenin bu bölümü uçak, helikopter 
vs. için gündüz işaretlemesinin yapılacağı belirti-
len enerji iletim hatlarında bu iş için kullanılacak 
ikaz kürelerinin imalat ve montaj esaslarıyla ve 
direklerin toprak kulelerinin boyanması ile ilgili 
hususları kapsar.

 
2. YÜKLENİCİNİN GÖREVİ

Yüklenici, bu teknik şartnamede belirtilen özellikler 
dahilinde ikaz kürelerinin imalat veya temini ile 
montaj işlerini noksansız ve kusursuz olarak ikmal 
edecektir.

3. İKAZ KÜRESİNİN ÖZELLİKLERİ

Ikaz küresini meydana getiren dış ve iç yarım 
kürelerin her birinin dört bölüme ayrılarak sıra ile 
bölümlerin turuncu-beyaz, turuncu-beyaz renk 
boya ile boyanacaktır.

Akıllıca Istiflenmiş Yarıküreler
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Teknik Yazı

3.1.Dış Özellikler:

• En az 1.2 mm kalınlığında alüminyum veya 
alüminyum alaşım levhadan yapılmış olacak-
tır.

• Tel boyunca işaretleme işlemini kolaylaştıran, 
tüm vida/cıvataları sabit olan bağlama klemp-
leri bulunmalıdır. Bu klempler şiddetli rüzgar 
ve titreşimlere maruz kaldığında gevşeyerek 
yer değişikliğine ve herhangi bir hasara yol 
açmamalıdır.

• Bağlama klempleri toprak teliyle elektrolitik 
korozyona neden olmamalıdır.

• Korozyona karşı doğal aliminyum yapısı üze-
rinde boya olmalıdır.

• Bağlantı elemanları (cıvata, somun v.b.) sıcak 
daldırma galvanizli çelikten olacaktır.

• Üzerindeki boya dökülmeye, kavlamaya ve 
renk değişimine dayanıklı cinsten olmalıdır.

• Tellerdeki ilave yükten oluşan gerilmeyi mini-
mumda tutmak için nem ve suyun birikmesini 
önleyen her iki yarım kürede 12 mm çapında 
drenaj delikleri olmalıdır.

• Ikaz küreleri koruma iletkeni yönünde 12 KN 
çekme yüküne dayanacaktır.

3.2.Yapım:

Ikaz küresine ait parçalar sırasıyla aşağıda belir-
tilmiştir:

• Dış Yarıküre
• Bağlama klempi üst bölümü
• Çelik, OPGW veya AACSR Koruma iletkeni
• Somun kilit rondelaları ve elastik durdurma 

somunlarıyla sabit cıvatalar
• Bağlama klempi alt bölümü
• Iç yarıküre
 
3.3.Karakteristik:

• Dış çap: 600 mm ± 10 mm
• Et kalınlığı: 1,2 mm
• Koruma iletkeni dış çapı: Ikaz küresi takılacak 

koruma iletkeninin çapı
 
3.4.Montaj:

Yerden yüksekliği 30 m’nin üzerinde olan koruma 
iletkeni çapına uyacak şekilde boyutlandırılmış 
dökme alüminyum alaşımlı klemplerle alüminyum 
yarıküre birbirine monte edilecektir.
Yarıkürelerin üzerine perçinlenmiş bağlama 
klempleri sabit vida/cıvataların yardımıyla hat 

boyunca plan-profilde işaretlenen yerlere monte 
edilecektir.
 

4.DİREK BOYAMA:

Direk yüksekliğinin 1/10’undan az olmayacak 
şekilde üst kısmı boyanacak direklerin köşebent-
lerinin iç ve dış yüzeyleri 1. kat epoksi astar 2.kat 
(min 50 mikron) epoksi son kat (RAL 2004 kodlu) 
turuncu renk boyanacaktır. Bu işlemin akabinde 
boya üzerine cam tozu katılacaktır. Boyama işlemi 
imalatçının önerilerine göre yapılacaktır. Boya-
nacak yüzeyler temiz galvanizli yüzey olacak ve 
yağdan gresten, diğer yabancı maddeler arınmış 
olacaktır. Ilk katman kurumadan önce ikinci kat-
man uygulanmayacaktır.

ELEKTRİKPORT
www.elektrikport.com

ŞARTNAMEYE GÖRE İKAZ KÜRELERİNİN 
YERLEŞİMİ

1. 0-120 m’ye kadar menziller: Ikaz küresi takıl-
mayacak

2. 121-240 m’ye kadar menziller: 1 adet
3. 241-360 m’ye kadar menziller: 2 adet
4. 361-480 m’ye kadar menziller: 3 adet
5. 481-600 m’ye kadar menziller: 4 adet
6. 601-720 m’ye kadar menziller: 5 adet
7. 721-840 m’ye kadar menziller: 6 adet
8. 841-960 m’ye kadar menziller: 7 adet

E.İ. Hatlarında;
• 960 metreden sonraki her 120 metre için ilave 

bir adet ikaz küresi kullanılacak. 

• OPGW’li tek koruma iletkeni olması halinde, 
ikaz küresi OPGW koruma iletkenine takılacak-
tır. 

• Iki koruma iletkeni olması halinde, ikaz küresi 
bir tanesine takılacak.
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YK Üyelerimizi Tanıyalım

Herkese Merhaba,
Sizlere bu yazıyı tüm dünyayı etkisi altına alan covid19 ile ülkemizin mücadele 
döneminin 2. ayında sokağa çıkma yasağı ile geçirdiğimiz bir hafta sonunda 
yazıyorum. Tarihin başlangıcından bugüne kadar insanoğlu birçok dramla 
yüzleşmek zorunda kalmış, biz de kendi dönemimizin dramlarından birisi ile bir 
süredir yüzleşiyoruz. Hayatımıza girdiği günden bugüne bu salgın hastalığın 
konu olmadığı bir arkadaş sohbeti, bir televizyon yayını veya bir iş toplantısına 
rastlamak pek mümkün değil. Bu sebeple ben de bana ayrılan bu sayfada 
covid19 salgınından bahsetmek istiyorum,  virüsün bana öğrettiklerinden.

CEMIL TOPAK
Yönetim Kurulu Üyelerimizi Tanıyalım
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YK Üyelerimizi Tanıyalım

Doğum ile ölüm arasında muazzam bir hız ile 
yaşadığımız modern dünyada bizler koca 
koca kuleler, köprüler, yollar, metrolar, alışve-

riş merkezleri yaparken, yani hep hacimsel olarak 
yapılarımızı büyütürken bu modern sistemi nere-
deyse tamamen durma noktasına getiren şeyin göz 
ile dahi görülemeyen küçücük bir virüs olması ne il-
ginç bir ironidir. Şahsen ben bu durumdan kendime 
bir ders çıkararak, zamanı sıkıştırarak yaşadığım, 
24 saatin yetmediği hissi ile günümü geçirdiğim, 
bedenimize yoğun bir stres yükleyerek esas ema-
netimiz olan ruhumuzu dinlemeyi ve dinlendirmeyi 
unuttuğumuz yıllarımı sorgulama fırsatı buldum.

Insanoğlunun en özel yeteneklerinden birisi de çok 
çabuk unutuyor olmasıdır, bu salgın bir süre sonra 
geçer mi ya da sonumuz olup bizleri diğer evrene 
gönderecek sebep mi olur bilemiyorum ancak ilk 
ihtimal gerçekleşirse hepimizin bu salgını tama-
men unutup tekrar eski hayatımıza döneceğimizi 
düşünüyorum, ta ki yeni bir yavaşlatıcı etki hayatı-
mıza girene kadar.

Konya’nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldim, küçük 
bir kentte kocaman bir aile içerisinde sevgi dolu bir 
çocukluğum oldu, küçük kentlerde yaşayan çocuk-
ların ortak özelliği çok iyi hayal kurma yetenekle-
ridir, benim de boyumdan büyük hayallerim vardı, 
bu hayallerin bir parçası olarak ailemden ayrılıp 
bağımsız olma çabalarım kısa sürede başarılı oldu 
ve lise öğrenimini geçirmek için 14 yaşında Antalya 
Aksu Fen Lisesini kazandım ve 4 yıl boyunca ya-
tılı okudum. Antalya’ya geldiğim ilk otobüs yolcu-
luğumu asla unutamıyorum, otobüsten indiğimde 
uzunluğu kendi boyum kadar olan, içerdiği ürünlerle 
bir kermes açılabilecek zenginlikte valizimi okulun 
yurduna kadar taşımak beni epey yormuştu, hayat 
bana ilk derslerini öğretmeye başlıyordu, bağımsız 
olmanın, kendi başına yaşamanın keyfi çok güzeldi 
ancak bunun için 14 yaşın omuzlarına oldukça ağır 
yükler yüklenmeliydi. 

Lisede yatılı okuyanlar bilirler, çocukluktan gençli-
ğe beraber geçtiğiniz, aynı odayı paylaştığınız, aynı 
şarkıları söylediğiniz, etüt odasında sigara içerken 
aynı nöbetçi öğretmene yakalandığınız kocaman 
bir aileniz daha oluverir. Velhasıl lise öğrenimi, hâlâ 
hayatımda olan çok sevdiğim bir çok güzel insan 
hediye etti bana. Hatta birisini o kadar çok sevmi-
şim ki hâlâ beraber yaşamaya devam ediyorum.

Başarılı bir ağabeyin arkasında kardeş olmak zor-
dur, nedense en az onun kadar başarılı olmak zo-
rundasındır en azından beklenti budur. Benimki 

de çok başarılı olup Istanbul’da çok iyi bir üniver-
site kazanınca bana da Istanbul yolları göründü 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
bölümünü kazandım. Üniversite hayatım boyunca 
çok da başarılı bir öğrenci olduğumu söyleyemem, 
vaktimi derslerden çok kitap okumaya, film izleme-
ye, arkadaşlarımla vakit geçirmeye harcadığım 5,5 
senenin ardından sonunda okulum beni mezun et-
meye karar verdi. Işte tam o dönemde hayatımda 
çok önemli bir yere sahip Orge Elektrik’te işe baş-
ladım. Saha mühendisi, teklif mühendisi, proje mü-
dürü, proje koordinatörü, teklif müdürü, teknik satın 
alma müdürü gibi görevlerle dolu dolu geçirdiğim 
yılların ardından 10. yılımda teklif ve satın almadan 
sorumlu genel müdür yardımcısı olarak bu büyük 
ailenin bir parçası olmaya büyük bir onurla devam 
ediyorum.
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Sektörümüz elektrik taahhüt olunca imalattan, 
malzeme teminine, işveren sözleşmelerinden hu-
kuki altyapı yetersizliğine, eksik yönetmeliklerden 
olmayan denetime kadar bir çok sorun ve eksikle 
uğraşmak zorundayız. Bir taraftan işimizi yaparken 
bir taraftan da bu sorunlara çözüm bulmak ve sek-
törümüzün eksikliklerini giderebilmek adına, bunun 
için ülkemizdeki en önemli zemin olan Elektrik Te-
sisat Mühendisleri Derneği’nin 10. Dönem yönetim 
kurulu üyesi olmak onurla taşıdığım bir başka so-
rumluluğumdur.  
  
Yağız Kaan ve Metehan adında iki aslan parçasının 
babası olmak, dünyalar tatlısı bir eşin kocası olmak, 
işimden geride kalan zamanlarımı geçirdiğim en 
büyük hobilerim. Bu hobilerim dışında çadır kampı, 
karavan kampı, doğa yürüyüşleri, felsefe ve farklı 
yemek kültürlerini keşfetmek gibi ilgi alanlarım var.
Evdeki ve işteki 2 büyük ailem dışında hayatımın 
merkezinde bir de tasavvuf var. Bu alanda da es-
kilerin tabiri ile seyr-ü süluk seferime yani hakikat 
yolculuğuna devam ediyorum.

Insan hayatı bir yolculuksa, tıpkı Simyacının hika-
yesi gibi, insanın en büyük yolculuğu kendi içine 
yaptığı yolculuktur.

Insanın en büyük buluşu, içindeki gizli beni bulma-
sıdır.

Peki nasıl bulunur? 

Cevap; ‘Aramak ile bulunmaz ancak bulanlar ara-
yanlardır’.
  

Herkese sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum.

Cemil TOPAK
Elektrik Mühendisi
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

YK Üyelerimizi Tanıyalım
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YK Üyelerimizi Tanıyalım
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Bir sıfır ev tükettiği kadar sürdürülebilir enerji üretir. Buna konut sakinlerinin ısı 
ve enerji tüketimi de dahildir. Bir sıfır evin (yeni) inşaatı durumunda, yüklenici 
bir Enerji Performans Garantisi düzenler. Kiracı bir enerji faturası değil, şirkete 
bir Enerji Performans Ücreti (EPV) ödemektedir.

BEŞ ADIMDA, DOĞAL GAZSIZ VEYA 
TAMAMEN ELEKTRIKLI “SIFIR” EV

Bir sıfır evin gerçekleştirilmesi karmaşıktır, 
çünkü tüm dış kabuğa bakılması gerekir, bu 
özellikle yenileme yapılırken oldukça zor ola-

bilen bir şeydir.
Ayrıca, iyi zemin yalıtımı bir zorunluluktur ve diğer 
şeylerin yanı sıra, seçilen yalıtımla birlikte enerji 
üretimi, depolanması ve izlenmesi için doğru ekip-
man seçimi yapılmalıdır.

SORUN BOYUNCA BEŞ ADIM
Aşağıdaki beş adımı atarak, “sıfır”, doğal gazsız 
veya tamamen elektrikli bir ev inşa etmek veya ye-
nilemek mümkündür:

Adım 1: Enerji talebini sınırlayın ve yalıtım çözüm-
lerini belirleyin. 
Adım 2: Enerji üretmek için sistemleri belirleyin. 
Adım 3: Evdeki diğer (akıllı) sistemleri belirleyin. 
Adım 4: EPV açısından kimin ne yapması gerekti-
ğini belirleyin. 

Adım 5: Gelecekteki sakinlerle doğru iletişim kurun. 
Enerji tutkusu bağlamında düşünüldüğünde, her-
kes için uygun fiyatlı, konforlu, enerji açısından nötr 
bir ev tutkusudur.

Adım 1: Enerji talebini sınırlayın ve yalıtım çözüm-
lerini belirleyin

YENİ YAPI
Geleneksel yapı: Temel form, taş ve cam yünü gibi 
yün türlerini kullanan boşluk duvar yalıtımıdır. Bun-
lar daha az sürdürülebilirdir, çünkü yüksek sıcaklık-
larda üretimleri çok fazla enerjiye mal olur. Sonuç 
olarak uzun bir geri ödeme süresi mevcuttur. Piya-
sada selüloz gibi sürdürülebilir yün türleri de vardır. 
Bu atık kağıttan yapılır ve yenilenebilirdir. Aynı za-
manda köpük de dayanıklı bir yalıtım çözümüdür. 
Sert poliüretan veya PIR levhalar ince bir yalıtım ta-
bakası sağlar. Bu tabakalar enerjisel olarak yünden 
daha iyidir, ancak üretimi için kimyasallar kullanılır. 
Köpüğün geri dönüşümü de zordur.

Teknik Yazı
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Prefabrik yapı: Prefabrik inşaat veya endüstriyel 
inşaat, esas olarak binaların maliyetini sürekli ola-
rak azaltmayı amaçlamaktadır. Halen teknik olarak 
geliştirilmekte olan çeşitli yalıtım çözümleri vardır, 
böylece pazarda belirli bir çözüm için tek bir tercih 
olduğu söylenemez.

1. Ahşap iskelet yapımında çok miktarda yün kul-
lanılır, fakat selüloz sistemleri ile de deneyler yapıl-
maktadır. Bu, sandviç yapılar şeklinde sert köpük 
için de geçerlidir. Bunlar kendi içlerinde güçlüdür, 
hafif, ahşap yapılar için iyidir.

2. Sandviç panel yaklaşımı içinde üç seçenek kulla-
nılır: polistiren, PIR plakaları ve PUR plakaları. Üre-
ticiler ortak bir konuda sürekli olarak yeni yenilikçi 
çözümler geliştiriyorlar: daha ince ve daha yangına 
dayanıklı. 

Not: Cam yünü ve taş yünü, yangına karşı en daya-
nıklı olanlardır.

YENİLEME
Yukarıdaki yalıtım çözümleri yenileme için de ge-
çerlidir. Bununla birlikte, iç, dış ve boşluklu duvar 
arasında farklılıklar vardır.

1. Iç duvarın yalıtımı için, özellikle sandviç plakalar 
ve geleneksel çıtalar kullanılır.

2. Dış duvarın yalıtımı için ana odak, evin etrafında 
yeni bir yapı ile karşılaştırılabilir bir kabuk yapma 
olasılıklarıdır.

3. Boşluklu duvarı yalıtmak için, duvar boşluğuna 
üflenen pullar ve “inciler” gibi çözümler vardır.

Not: Yalıtımın amacı, evin hem daha ucuz hem de 
daha sürdürülebilir bir şekilde ısıtılarak ısı talebini 
azaltmaktır. Bir yerlerde bir dönüm noktası ortaya 
çıkar. Bu nedenle evi, yalıtım ve ısıtma tesisatının 
bir parçası olduğu tutarlı bir sistem olarak görmek 
önemlidir. Tüm seçeneklerle bir hesaplama yapın 
ve ayrıca hava sızdırmazlığına dikkat edin: bu as-
lında yalıtımdan daha da önemlidir.

Adım 2: Enerji üretmek için sistemleri belirleyin.

Enerji üretmek için iki tür sistem vardır: doğrudan/
birincil sistemler ve dolaylı/ikincil sistemler.

1. Doğrudan sistemler enerjiyi toplar ve elektriğe 
dönüştürür. Elektrik için güneş panellerini ve termal 
enerji için güneş sistemlerini düşünün. Isı biyokütle 
ile de üretilebilir. Ek olarak, dışarıdan enerji sürdü-
rülebilir bir ısıtma şebekesi, güneş panelleri veya 
rüzgar gülleri aracılığıyla elde edilebilir.

2. Dolaylı üretim sistemine bir örnek bir ısı pom-
pasıdır. Bu, havadan ısı almak için elektrik kulla-
nır. Hava/su ısı pompası ile 1kW/s elektrikle 4 ila 6 
kW/s ısı üretmek mümkündür. Isıtma şebekelerinin 
sürdürülebilirliği ile ilgili tartışmalar dikkat edilmesi 
gereken önemli bir noktadır.

Adım 3: Evdeki diğer (akıllı) sistemleri belirleyin.

Yerden ısıtma ve radyatörler gibi ısı dağıtım sis-
temleri bir su kaynağı ile çalışır. Bunlar hidronik 
sistemler olarak adlandırılır: bir su borusundan 
beslenirler.

1.   Toprak ısı pompası düşük sıcaklıkta ısıtma, sı-

Teknik Yazı

Ön cephe

Solar paneller

Çatı

Ön cephe
Zemin yalıtımı

Enerji modülü
(SEM, invertör,
ısı pompası, WTW)
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cak su ve pasif soğutma sağlar. Yüksek verimlili-
ğe sahip kanıtlanmış bir teknolojidir. Yaz aylarında 
enerji tasarruflu soğutma ekstra bir artıdır. Toprak 
kaynaklı ısı pompası sessiz ve rahattır. Yoğun ola-
rak inşa edilmiş alanlarda, çeşitli kaynaklar arasın-
da ve su toplama alanlarında, diğerlerinin yanı sıra, 
toprak sistemlerinde kısıtlamalar olabilir. Toprak 
kaynaklı ısı pompası, yerden ısıtma ve düşük sıcak-
lık radyatörleri (güçlendiriciler olsun veya olmasın) 
gibi yüksek derecede yalıtım ve düşük sıcaklıkta 
ısıtmaya sahip tüm evler için uygundur.

2. Hava ısı pompası düşük sıcaklıkta ısıtma sağlar 
ve sıcak musluk suyu üretir. Orta derecede enerji 
verimliliğine sahip kanıtlanmış bir teknolojidir ve 
dış ünite olarak kurulumu nispeten kolaydır. Ancak 
yer kaplar ve ses çıkarır. Bir hava ısı pompası ile, 
klima ile karşılaştırılabilecek şekilde sadece aktif 
soğutma mümkündür. Dış hava sıcaklığı düştük-
çe verimlilik hızla düşer. Hava kaynaklı ısı pompası 
mevcut ve yeni evler için uygundur, ancak yüksek 
derecede yalıtım gerektirir ve düşük sıcaklıkta ısıt-
ma sağlar.

3. Sıcak ve soğuk deposu TES, özellikle dairelerde 
düşük sıcaklıkta ısıtma için toplu bir çözümdür. 
Isıyı daha da yükseltmek için ev başına kombine 
bir ısı pompası kullanılmalıdır. Yüksek verimliliğe 
sahip kanıtlanmış bir teknolojidir ve yaz aylarında 
enerji tasarruflu soğutma sağlar. Bir TES, son kul-
lanıcılar için zorunlu bir bağlantı anlamına gelir ve 
toprak yapısı veya yeraltı suyu koruması nedeniyle 
her yerde mümkün değildir veya izin verilmez. Ay-

rıca, konut başına bağlantı maliyeti yüksektir. TES 
esas olarak yeni inşaatlarda kullanılır, ancak yoğun 
yenileme için mükemmel bir seçenektir.

Kızılötesi gibi elektrikli ısıtma sistemleri, tamamı 
elektrikli evler için iyi bir seçenektir. Kızılötesi çok 
fazla enerjiye mal olur, ancak hareket sensörleri 
kullanılarak akıllıca kontrol edilebilir ve enerji ta-
sarruflu hale getirilebilir. Bu, konut sakininin davra-
nışına bağlıdır. Kızılötesi, bir ısı pompasından daha 
ucuzdur ve kurulumu kolaydır. Ancak, bir su ısıtıcısı 
gereklidir. Ideal, su pompası ve kızılötesinin melez 
bir kombinasyonudur. Yatak odasında ısıtması her 
zaman açık olmak zorunda değildir, bu nedenle kı-
zılötesi çözüm akıllıca olacaktır. Daha sonra zemin 
kat için bir ısı pompası da kullanılabilir.

Enerji modülü üzerinden entegre sistem kurulu-
mu kolay bir enerji modülü kullanmak da her za-
man dikkate değerdir. ABB’nin Akıllı Enerji Yönetimi 
(SEM) modülü standart olarak entegre edilmiştir.

Adım 4: EPV açısından kimin ne yapması gerekti-
ğini belirleyin.

Akıllı Enerji Yönetim sistemi (SEM)
Entegre SEM sistemi, ev başına enerji tüketimini 
izler, “gerçek zamanlı verilere” yanıt verir, elektrik 
ve mekanik kurulumlarının iyi koordine edilmesini 
sağlar ve tüm bilgileri bulutta güvenli bir şekilde 
saklar. Bu, bir evin izlenmesini sağlar ve konut sa-
kinlerine enerji tüketimi hakkında daha iyi bir fikir 
verir. Bu şekilde enerji tasarrufu yapabilir ve vaat 

Teknik Yazı

Izleme

Görüntüleme

Haberleşme

OptimizasyonABB’nin SEM’i,
optimum enerji verimliliği için maksimum bağlantı
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Isı pompası dış kısmı
Soğutucu akışkanı 
dış havayla ısıtır

ABB invertörü
Akıllı güneş paneli 
invertörü

ABB Akıllı Enerji 
Yönetimi (SEM)
Enerji akışının 
izlenmesi, veri 
haberleşmesi ve 
optimizasyonu için

Yedek tank
Yedek tankta sıcak
su depolanır

Isı pompası iç kısmı
Musluk suyu ve 
merkezi ısıtma 
suyunu ısıtır

Isı pompası anakartı
Isı pompasının iç ve 
dış kısmını kontrol 
eder

WTW (ısı geri kazanımı)
Minimum enerji 
kaybıyla sağlıklı temiz 
hava sağlar

Örnek enerji modülü ve bileşenleri

edilen sonuçların elde edildiğini görebilirler. Konut 
birliği ve tesisatçı aynı zamanda evleri beklenen ve 
gerçek tüketimi açısından izleyebilir ve böylece yıl-
lık Enerji Performans Garantisini (EPG) karşılayabi-
lir.

Not: Gelecekte, ev otomasyonu ile ısıtma ve hava-
landırma kontrol ve kontrolü giderek daha fazla en-
tegre edilecektir. Ev ne kadar enerji verimli olursa, 
özellikle konfor ve sağlık ve nem ve küfü önlemek 
için havalandırma daha önemli hale gelir. Ek ola-
rak, nem yapıya zarar verir. Tabii ki pencere açma 
yasağı yoktur, ancak konut sakini yalıtım kaybının 
farkında olmalıdır.



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER48

Teknik Yazı

Inşaatçı bir performans garantisi vermek istiyor 
ve konut sakini de bunu görmek istiyor. Şirket, 
evin enerji performans kriterlerini karşıladığını 
göstermek istiyor, böylece kiracıdan bir EPV talep 
edebiliyor. Birçok kurum, evlerin, özellikle sistem 
tedarikçilerinin enerji performansını özel izleme 
modülleriyle izler. Bu, rollerde bir değişime neden 
olur, böylece inşaatçıya daha az sorumluluk ve-
rilir ve konut sağlayıcıları kaliteden ve dolayısıy-
la EPV’den sorumludur. Tedarikçiler, montaj, çatı, 
cephe veya iç kaplama gibi parçaları veya modülle-
ri için garanti verir. Buna dayanarak, inşaatçı konut 
sakinine garanti verebilir.

Not: Şu anda inşaat uygulamaları hâlâ tuğla, çatı ki-
remitleri, kurulum vb. için ayrı tedarikçilerle oldukça 
bölünmüş durumda. Gelecek otomotiv sektöründe 
olduğu gibi sistem entegratörleri oluşacaktır.

Adım 5: Gelecekteki sakinlerle doğru iletişim kurun.

Konut sakinlerinin davranışlarını ayarlama 2017 
tarihli TNO raporunda, “Enerji açısından nötr bir 
inşa ortamı için yeni teknolojilerinin envanteri” ra-
porunda, konut sakinlerinin merkezi olarak dönü-
şüm boyunca iletişim süreçlerine dâhil edilmesi 
tavsiye edilmektedir. Değişikliklerle ilgili iletişim, 
sakinlerin hedeflerine ulaşmak için de uyarlanması 

gereken davranışlarının anlaşılmasını sağlar. Bi-
reysel sakinler için de amaç nötr-masraf hedefine 
ulaşmaktır. Sonuçta, sakinler (çok) uzun süre duş 
almak, ısıtma açıkken bir pencere açmak gibi kök-
leşmiş alışkanlıklara sahiptir. Sistem, örneğin (diji-
tal) bir enerji koçu aracılığıyla, somut geri bildirim 
şeklinde, bilgilendirilmesi gereken konut sakinlerini 
uyarır.

YENİ İNŞAAT
Konut sakinleri, en modern tekniklerle modern bir 
ev alırlar, ancak yeni binalarıyla nasıl başa çıkma-
ları gerektiğini, normal kullanımın ne olduğunu ve 
örneğin en uygun iklim koşullarının ne olduğunu 
açıklamak önemlidir. Tüm bu faktörler demetleri-
ni etkiler. Izleme sistemleri hakkında geri bildirim 
takip edilebilir. Iyi bilgi, bununla doğru bir şekilde 
başa çıkmak için vazgeçilmezdir.

YENİLEME
Evleri yenilenen konut sakinleri için bilgi daha da 
önemlidir. Bu, sakinlerin önceden de iyi bir şekilde 
yönlendirilmesini gerektirir. Şu anda, yerleşik ileti-
şim alanı, esas olarak büyük inşaatçılar tarafından 
konuşlandırılan önemli bir profesyonelleştirme sü-
recinden geçmektedir.

Akıllı Enerji Yönetimi
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Ali Alper ÇELEBİ
Technical and Design Promotion Manager
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

YENİ BİNA
Ev sakinleri en modern tekniklerle modern bir ev sa-
hibi olacaklar, ancak yeni evleriyle nasıl başa çıkı-
lacağını, normal kullanımın ne olduğunu ve örneğin 
en uygun iklim koşullarının ne olduğunu açıklamak 
önemlidir. Tüm bu faktörler çözüm paketini etkiler. 
Sistemlerin izlenmesi hakkında geri bildirim alına-
bilir. Bununla doğru bir şekilde başa çıkmak için, iyi 
bilgi kaçınılmazdır.
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HATALI YANGIN 
ALARMLARI 

SIK KARŞILAŞILAN ve CAN SIKICI BIR SORUN

Bir işletmede en can sıkıcı durumlardan birisi yangın alarm sisteminin 
sürekli hatalı alarmlar üretmesidir.
Peki sistemin bu hatalı alarmları üretmesinin nedenleri nelerdir ve bu 
nedenler nasıl ortadan kaldırılır?

Kendinizi böyle bir işletmedeki bir güvenlik 
personelinin yerine koyun. Normalde sistem-
den bir ön alarm bilgisi geldiğinde sahaya in-

tikal edip gerçekten yangın olup olmadığını kontrol 
etmeniz gerekiyor. Ancak o kadar sık hatalı alarm 

bilgisi geliyor ki, bir süre sonra gelen tüm ön alarm-
ların hatalı olduğu ön kabulüyle bu alarmları önem-
semiyor ve kontrol için sahaya gitmiyorsunuz. Hat-
ta çok sık gelen hatalı alarmlardan bunalıp, sistemi 
kısmen veya komple devreden çıkarma kararı alı-
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yorsunuz. Bir işletmedeki yangın alarm sisteminin 
bu şekilde “yalancı çoban” durumuna düşmesi, ve 
hatta devreden çıkarılması, gerçekten çıkacak bir 
yangında, zamanında tahliye ve müdahale yapıla-
maması sonucu can ve mal kaybı riskini de bera-
berinde getireceğinden, asla olmaması gereken bir 
durumdur.

Peki, sistemin bu hatalı alarmları 
üretmesinin nedenleri nelerdir? 
Sistemin kullanımındaki hata-
lar, projelendirme aşamasın-
da yanlış ürün seçimi gibi 
hatalar, sistem kurulumu 
sonrası ortam şartlarının 
değişmesi, tesisat ve kablo-
lamada yapılan hatalar, 
ve yeterli sıklıkta periyodik 
bakım yapılmaması bu hatalı 
alarmların oluşmasındaki ana 
etkenlerdir. Daha detaylı olarak 
hatalı alarmların sebeplerine dair 
birkaç örnek aşağıda listelenmiştir: 

• Havada toz, kir, buhar gibi partiküllerin bulun-
duğu ortamlarda duman algılaması yapılması, 
havadaki bu partiküllerin yangın dumanı olarak 
algılanması sebebiyle hatalı alarmlara yol aça-
bilecektir. Ortamdaki partiküllerin yoğunluğu ve 
büyüklüğüne bağlı olarak filtre kullanılan aktif 
hava çekmeli duman algılaması bu hatalı alarm 
riskini azaltsa da tamamen önüne geçemeyece-
ktir. Bu gibi ortamlarda duman yerine noktasal 
veya lineer sıcaklık algılaması yapılması veya 
yangın dumanını diğer partiküllerden ayırabilen 
UV/IR sensörlü ışın tipi duman dedektörlerinin 
kullanılması hatalı alarmların önüne geçecektir.  

• Isı algılaması yapan cihazların, ortam 
ısısının yangın dışında bir sebeple artmasını, 
yangından kaynaklı olarak algılaması hatalı 
alarmlara sebep olmaktadır. Özellikle dışarıya 
sıcak hava veren ısıtma sistemleri veya ocak, 
fırın gibi cihazların olduğu alanlarda bu du-
rum meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek 
için, yangın sebepli ısı artışlarını, herhangi 
başka bir sebeple oluşan ısı artışlarından 
ayırabilen ve buna göre yangın olup ol-
madığı kararını verebilen akıllı tip ısı algıla-
ma sistemleri kullanmak yerinde olacaktır.  

• Alev dedektörleri tasarım aşamasında or-
tam özelliklerine uygun olmayan tipte seçil-
irse hatalı alarmlara yol açabilirler. Örneğin 

UV (ultraviyole) sensörlü alev dedektörleri 
güneş ışığına, kaynak işleminde ortaya çıkan 
ışığa, yıldırım ışınına, elektrik arkına ve halo-
jen lambaların yaydığı ışığa maruz kaldığında 
hatalı alarm verebilecektir. UV sensörlü alev 
dedektörlerini bu gibi risklerin olmadığı iç or-

tamlarda kullanmak, hatalı alarm riskinin 
olduğu bu gibi alanlarda ise çok spek-

trumlu IR alev dedektörlerinin kul-
lanılmak doğru çözüm olacaktır. 

• Bir yangın durumu ol-
madığı halde, yangın buton-
larına basılması da hatalı 
alarmların sebepleri ar-
asındadır. Hatalı ve bilinç-
siz kullanımdan kaynaklı bu 
durumun önüne geçmek için 

tesisteki kişilerin yalnızca 
alarm durumunda bu butonlara 

basmaları yönünde bilgilendirme 
yapılmalıdır. Ayrıca tek hareketle 

değil, 2 hareketle (cam kırma ve kol 
çekme gibi) aktive edilen butonlar kullan-

mak da yanlışlıkla basılmayı engelleyebilecek 
bir önlemdir.
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Bir yangın alarm sistemi sürekli hatalı alarmlar 
üretiyorsa, üretilen alarmları önemsememek veya 
sistemi devreden çıkarmak yerine hatalı alarmların 
sebebini bulmak ve bu sebepleri ortadan kaldırmak 
gereklidir. Aksi takdirde tesis yangına karşı savun-
masız kalacaktır. Örneğin sürekli hatalı alarmın 
geldiği bölgedeki kablolamanın kontrol edilip, 
kablolama tesisatında hata olup olmadığına bakıl-
malı ve varsa ilgili hata düzeltilmelidir. 

Yanlış alarmların önüne geçmenin en etkili yolu 
yangın alarm sistemi ve CCTV sistemi entegra-
syonudur. Tesiste bulunan yangın alarm sistemi 
ile entegre çalışacak IP CCTV sistemi sayesinde, 
bir yangın ön alarmının oluştuğu noktanın kamera 
görüntüsü anlık olarak güvenlik görevlisinin ekranı-
na düşebilecektir. Özellikle gelişmiş görüntü ana-
lizine sahip kameralar yangın oluşumunu oldukça 
erken aşamada tespit edebilmektedir. Bu sayede 
sahaya intikal etmeye gerek kalmadan oluşan 
alarmın gerçekten bir yangına mı ait olduğu, yoksa 
hatalı alarm mı olduğu anlık olarak tespit edilebi-
lecektir.

Kurulacak yangın sisteminin tasarımı ve işletil-
mesinin EN 54-14 Standardı’na ve Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uy-
gun yapılması, kablolama ve tesisatın hatasız ol-
ması ve sistemin düzenli bakımlarının zamanında 
ve eksiksiz yapılması hatalı alarm oluşumunu min-
imuma indirecektir. 

Can ÖNDER
Kıdemli Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
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Can ve Mal Güvenliğinizi
Şansa Bırakmayın
Yangın alarm, yangın söndürme, duman tahliye ve acil durum aydınlatma gibi 
yangından korunmayla ilgili tüm ihtiyaçlarınız için entegre çözümler sunuyoruz.

• Uluslararası NFPA, BS, EN standartlarına ve Türkiye Yangından Korunma 
Yönetmeliği’ne uygun tasarım, uygulama, bakım ve işletme hizmetleri  

• UL, LPCB, VdS, TSE ve benzeri sertifikalı, dünya çapında kalitesi kanıtlanmış  
ürünlere düşük maliyetlerle sahip olma avantajı

• Uzman kadrolar, güçlü satış sonrası bakım ve servis desteği
• 38 yıllık sistem mühendisliği deneyimi

Yeni teknolojiler, iyi mühendislik ve doğru çözümlerle işletmenizin sürdürülebilirliğini  
güvenceye almak için Entegre Yangından Korunma Çözümlerimizle yanınızdayız. 

   
  

  
A

ci
l 

D
ur

um
 A

ydınlatma
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

SEMINER
KATILIMLARINIZI
BEKLIYORUZ

DERNEĞİMİZ KURULUŞ TARİHİNDEN 
BUGÜNE KADAR MESLEKİ SEMİNERLER 
GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

SİZ DE SEMİNER VEREBİLİRSİNİZ.
BAŞVURUN, TAKVİM OLUŞTURALIM!

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Kozyatağı, Gülbahar Sk. Ege Yıldız Sitesi B Blok Kat 7, D:23, 34742 Kadıköy/Istanbul
0216 - 464 70 80  -  www.etmd.org.tr
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Vakıf Projeleri

Kadınların iş gücüne katılımlarının düşük olduğu profesyonel alanlardan 
biri olan mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, 
ekonomik ve sosyal güçlenmeye katkıda bulunmak amacıyla Limak 
Vakfı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın proje ortaklığında 
2015 yılında Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi hayata geçirildi.
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Bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan projeyle 
lise ve üniversite öğrencilerine yönelik prog-
ramların yanı sıra kurumsal hayatta kapsayı-

cı bir model ortaya koymanın hedeflendiği Eşitlik 
Mührü Programı da Türkiye’de ilk kez Limak Yatı-
rım’da başlatıldı. 

Üniversite programında; devlet üniversite-
lerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elekt-
ronik, endüstri, inşaat ve makine 
mühendisliği bölümlerindeki kız 
öğrencilere burs, mühendis-
lik fakültesindeki eğitimleri 
boyunca kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkıda bulu-
nacak 21. yüzyıl yetkinlikleri 
odağında tasarlanan “Mü-
hendislikte Liderlik Sertifika 
Programı”, online Ingilizce 
dil eğitimi, mentorluk desteği, 
staj ve istihdam imkânı ve fark-
lı platform ve organizasyonlarda 
sosyal ağ fırsatları sunuluyor. Üni-
versite programına dâhil olan öğren-
ciler dayanışma ve güçlenme bilinciyle 
hem mesleki hem de kişisel yaşamlarına hazır-
lanıyor. Öğrencilerden program kapsamında gönül-
lülük çalışmalarında bulunmaları talep ediliyor ve 
bu süreçte de destek veriliyor. 

Üniversite programının ilk yılından itibaren sıra-
sıyla; mühendislik bölümlerinde eğitim alan 40, 
54, 106 ve 110 olmak üzere 4 yılda toplam 310 kız 
öğrenci burs ve çok yönlü desteklerden faydalan-
dı. 2019-2020 döneminde ise 120 öğrenci program 
kapsamında sunulan imkânlardan yararlanıyor.

Lise programında; toplumun daha geniş ke-
simlerinde mesleklerin cinsiyeti olma-

dığı konusunda farkındalık, mesleki 
tercihlere yönelik bilgilendirme 

faaliyetleri yürütülüyor. Bu kap-
samda lise öğrencileri, öğret-
menler ve veliler için mühen-
disliği tanıtıcı, kadınların da 
bu meslekte erkeklerle eşit 
biçimde yer alabilecekleri 
mesajını veren eğitim prog-
ramları, oyunlar, rol model 

buluşmaları gibi faaliyetler 
gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetler 

sonunda kalıp yargılar nedeniyle 
kendi yetenek ve ilgilerine uygun 

meslekler yerine kendilerinden bekle-
nen mesleklere yönelen kız öğrencilerin, 

onları bu mesleklere yönlendiren öğretmenlerin 
ve velilerin bu sınırlılıklardan kurtulmaları amaçla-
nıyor.

TMK Mezunları - 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi
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2017 yılında pilot uygulamaları Hatay’da başlayan 
ve 2018’de 10 ilde (Ankara, Antalya, Artvin, Çanak-
kale, Elazığ, Hatay, Istanbul, Kırklareli, Muğla, Si-
irt) toplam 50 lisede 20 bin öğrenciye ulaşan TMK 
lise programı; 2019-2020 döneminde Öğretmen 
Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğinde faaliyetlerini 
sürdürüyor.  Türkiye’nin 10 farklı ilindeki (Adana, 
Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Isparta, 
Istanbul, Izmir, Samsun) 25 okuldan farklı branş-
lardaki 50 öğretmenin katıldığı “Eğitimcinin Eğiti-
mi” modülüyle başlangıcı yapılan yeni dönemde 
de farkındalık yaratıcı “Karar Senin” oyunu, sanal 
gerçeklik uygulamaları ve rol model buluşmaları ile 
faaliyetler devam ediyor. 

Projenin üçüncü programında ise kamu ve özel 
sektör kuruluşlarına yönelik Birleşmiş Milletler sa-
hipliğinde yürütülen tek küresel toplumsal eşitlik 
sertifika programı olan Eşitlik Mührü Programı ile 
çalışma yaşamında cinsiyetler arası oluşabilecek 
farklılıkların kapatılması ve buna ilişkin standart-
lar oluşturulması hedefleniyor. Program, şirketlerin 
kendi bünyelerinde ve iş ilişkilerinde kadın-erkek 
fırsat eşitliği ve dengesini sürekli olarak izledikleri 
ve iyileştirici tedbirler aldıkları bir iç yönetim siste-
minin kurulmasını öngörüyor.

TMK Lise Programı - Balıkesir Sırrı Yırcalı
Anadolu Lisesi Fabrika Gezisi

TMK Lise Programı - Isparta Anadolu Lisesi

TMK Lise Programı - Eğitimcinin Eğitimi

Vakıf Projeleri
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Türkiye’nin Mühendis Kızları İstanbul Buluşması

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi üniversite 
programı kapsamında her yıl gerçekleştirilen Is-
tanbul Buluşması’yla, Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen mühendislik öğrencileri, rol modeller ve 
mentorlarıyla bir araya geliyor. Bugüne kadar Ib-
rahim Betil, Cem Yılmaz, Nil Karaibrahimgil, Tolga 
Egemen, Mert Fırat, Arzu Kaprol, Hakan Elbir, Ebru 
Dildar Edin, Ebru Dorman, Şebnem Burcuoğlu, Elif 
Ergu, Ayşe Arman, Agah Uğur, Murat Kolbaşı, Dr. 
Menzer Pehlivan, Aret Vartanyan, Belçim Bilgin gibi 
alanında öne çıkmış birçok değerli ismin katıldığı 
Istanbul Buluşmalarında; konuşmacılar ilham ve-
rici hikayelerini ve tecrübelerini öğrencilerle payla-
şıyor. TMK - 4. Istanbul Buluşması

Vakıf Projeleri
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Limak Vakfı
www.limakvakfi.org

Türkiye’nin Mühendis Kızları Gönüllülük Faaliyetleri

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi üniversite 
programındaki her öğrenci gönüllülük faaliyetlerin-
de bulunuyor. 

2019 yılında ise, gönüllülük faaliyetleri kapsamında 
öğrenciler çok özel bir projeye katkıda bulundu. Öğ-
renciler, GAP Idaresi ve UNDP Türkiye ortaklığında 
yürütülen “Kadınların Güçlenmesi ve Sosyal Uyu-
mun Desteklenmesi” projesi kapsamında, Temmuz 
2019’da Şanlıurfa ve Gaziantep’teki Çok Amaçlı 
Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) ve Çocuk Gelişim 
Merkezi’nde (ÇGM) çocuklar, gençler ve kadınlar 
için bilgisayar programlarının kullanımından Ingi-
lizce dil bilgisine, etkili sunum tekniklerinden dijital 
pazarlamaya eğitimler vererek gönüllülük faaliyet-
lerinde bulundu. ÇATOM - Gönüllülük Faaliyetleri

ÇATOM - Gönüllülük Faaliyetleri

TMK Mezunu - IGA Şantiyesi TMK Mezunları

ÇATOM - Gönüllülük Faaliyetleri

Vakıf Projeleri
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DEĞIŞIME ADAPTE 
OLABILEN HAYATTA 
KALIYOR
Dünya genelinde toplumların 
sağlığını tehdit eden bir salgın 
olarak başlayan koronavirüs kısa 
süre içinde alışkanlıklarımızı, iş 
yapış biçimlerimizi, önceliklerimizi, 
planlarımızı ve nihayetinde hayata 
bakış açımızı değiştirdi. Belki 
de bu süreçte gündemimizde en 
fazla yer edinen kavramlardan biri 
“adaptasyon” oldu.

Salgınla birlikte önce hijyen konusunda alma-
mız gereken önlemlere adapte olduk, ardından 
çok kısa bir süre içinde ofislerimizi bırakıp ev-

den çalışmaya ve dijital toplantılara adapte olduk, 
zaruri ihtiyaçlar dışında evden çıkmadan yaşamaya 
ve market alışverişlerimizi bile online olarak yap-
maya adapte olduk, kendimiz için yeni uğraşlar bu-
larak evde iyi vakit geçirmeye adapte olduk, sevdik-
lerimizi korumak için görüntülü sohbetlere adapte 
olduk… Ve gördük ki, eskiden bize zor gelen ya da 
çok tercih etmediğimiz şeyler zorunluluk olunca, 
biz onlara çok hızlı adapte olduk… Çünkü insanoğ-
lu hem fiziksel hem de duygusal değişkenlere karşı 
çok gelişmiş bir adaptasyon gücüne sahip.  Ilk ola-
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rak 1864 yılında Ingiliz filozof Herbert Spencer’ın 
yayınladığı Biyoloji Ilkeleri isimli kitapta kullanılan 
ve Darwin’in doğal seçilim teorisinin temeli olan 
“Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan” 
prensibi, içinde bulunduğumuz bu zorlu döne-
min de özeti olacak gibi görünüyor.

Nasıl ki hükümetler, uluslararası 
örgütler, sivil toplum kuruluşları, 
bilim insanları, stratejistler ve 
çok daha fazlası sadece bu-
güne değil bugünden sonra 
başlayacak yeni dünya düze-
nine odaklanıyorsa, marka-
ların da aynı şekilde bugün-
den hangi adımları atmaları 
gerektiğini planlayarak “yeni 
normal” diye adlandırılan bu 
düzene hızla adapte olabilmeleri 
büyük önem taşıyor. Bizleri bekle-
yen “yeni dünya düzeni”nin tam ola-
rak nasıl olacağını yaşayarak göreceğiz 
ama bildiğimiz bir şey var ki, “artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak” ve “geleceğin toplumunun 
inşasında bilim, teknoloji ve inovasyon başroldeki 
yerini güçlendirecek”.  

Duyarlı markalar daha çok tercih ediliyor
Bilim ve teknolojinin ışığında yaşanılan bu değişim, 
kuşkusuz markaların iletişim süreçlerini de derin-
den etkiliyor. Kamuoyu araştırma şirketi Strateji 
Co’nun Dünya Gazetesi işbirliği ile Türkiye gene-
linde gerçekleştirdiği Koronavirüs Gündem Araş-
tırması’na göre; bu süreçte “duyarlı” markaları sa-
tın almayı tercih eden tüketicilerin oranı yüzde 65 
düzeyinde. Bu araştırma Türkiye’de ilk koronavirüs 
vakası tespitinin ertesi günü 12-14 Mart tarihleri 
arasında yapılmış, eğer bugün tekrarlanmış olsa bu 
oran belki çok daha yukarılara çıkabilir. Bu noktada 
markaların geliştirdikleri ürün, hizmet, teknoloji ya 
da finansal kaynakları ile çözümün bir parçası ol-
malarının ne kadar büyük önem kazandığını görü-
yoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tüketici-
lerin marka tercihlerini yaparken çok daha hassas 
olacakları gerçeğinden hareketle, sosyal sorumlu 
kurumların tüketicileri ile sıkı bağlar kuracakla-
rına şahit olacağız. Markaların sosyo ekonomik 
konulara çok daha yüksek oranda dâhil olacağını 
ve bu doğrultuda sağlık, eğitim, çevre gibi hayata 
dokunan her alanda dünyanın ve yerel toplumların 
sorunlarının çözümü için daha da yoğun olarak ça-
lışacaklarını söylemek mümkün. 

Markaların krizden güçlenerek çıkmalarında etkin 
paydaş iletişimi çok önemli 
Kriz dönemleri gibi tedirginlik ve belirsizliğin hakim 
olduğu zamanlarda iletişim ihtiyacı her zaman-

kinden daha çok artar. Nasıl ki kamuoyu te-
levizyon, bilgisayar ya da telefon ekran-

larından koronavirüsle ilgili güncel 
gelişmelere, alınan önlemlere, tav-

siyelere dikkat kesilmiş durum-
daysa, aynı şekilde markaların 
da müşterileri, hissedarları, iş 
ortakları, tedarikçileri, çalı-
şanları gibi ekosistemlerinde 
yer alan tüm iç ve dış pay-
daşları onlardan gelecek ha-
berlere odaklanmış durumda. 

Bu nedenle markaların hedef 
grup ve paydaşlarıyla iletişim-

lerini her zamankinden çok daha 
güçlü tutarak bağlarını kuvvetlen-

dirmeleri, onlara yalnız olmadıkları-
nı ve başarıya giden yolun hep birlikte 

mücadeleden geçtiğini anlatmaları, şeffaf bir 
şekilde ve düzenli periyotlarla bilgi paylaşımı yap-
maları çok önemli. Bu iletişimi doğru kanallar üze-
rinden, doğru yöntemlerle, doğru zaman planı için-
de ve büyük bir titizlikle hazırlanan doğru içeriklerle 
yapmaya özen göstermek gerekiyor.  PwC tarafın-
dan 43 ülke ve 25 farklı sektörden 2 binin üzerinde 
şirketin üst düzey yöneticilerinin görüşleri ışığında 
4 bin 500’den fazla krizin değerlendirmesi sonucu 
hazırlanan Küresel Kriz Araştırması 2019, krizden 
güçlenerek çıkan şirketlerin ortak noktalarından 
birinin iç ve dış şirket paydaşlarını kapsamaları 
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olduğunu gösteriyor. Kriz iletişimi yönetiminin ol-
mazsa olmazı olan “paydaşlarla kurulan çift yön-
lü, şeffaf ve etkili iletişim modeli” paydaşların kriz 
anında markanın yanında olmalarına büyük katkıda 
bulunuyor. Markaların önümüzdeki dönemde, pay-
daşlarının kendilerinden bilgi paylaşımı konusunda 
çok daha şeffaf ve hızlı olmalarını bekleyeceklerini 
dikkate almaları gerekiyor. 

İşveren markası olmak hayat kurtarıyor 
PwC’nin Küresel Kriz Araştırması krizden sonra 
kendisini “daha iyi durumda gören” şirketlerin yüz-
de 93’ünün krize ekip olarak müdahale ettiklerini 
ortaya koyuyor. Iyi bir ekip çalışmasının ne kadar 
önemli olduğuna dikkat çeken bu çarpıcı veri, iş-
veren markası olmanın değerini ortaya koyuyor. 
Markaların bu dönemde kurum içi iletişim çalış-
malarına ağırlık vermeleri, çalışanlarına birlik ve 
beraberlik duygusunu aşılayarak onları duygusal 
olarak zor zamanlardan geçilen şu günlerde motive 
etmeleri hem kurumsal sadakat hem de çalışma-
ların başarısı ve sürdürülebilirliği için büyük önem 
taşıyor. Kariyernet’in “HR Pulse” araştırma serisi 
kapsamında CURIOCITY işbirliğiyle gerçekleştirdiği 
“Koronavirüs ve Iş Hayatı” araştırmasının sonuçla-
rına göre; çalışanların yüzde 36’sı şirketlerinin yö-
netimine güvenmiyor, yüzde 33’ü ise şirketlerinin 
salgın sürecindeki tutumunun iş performanslarını 
olumsuz etkilediğini belirtiyor. “Bu zorlu dönem-
de şirketiniz motivasyonunuzu artırmak için ek 
uygulamalar yapıyor mu?” sorusuna çalışanların 
yüzde 85’i ise “hayır” cevabını vermiş durumda. Bu 
noktada ülke olarak, işverenin sunduğu ekonomik, 
psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamı olarak 
özetleyebileceğimiz işveren markası anlayışında 
biraz daha yol kat etmemiz gerektiğini söylemek 
mümkün. Markaların başarılarının nitelikli, motive 
ve mutlu çalışanlarla doğru orantılı olduğunu göz 
ardı etmemek gerekiyor. Bu konuda elbette liderlere 
de büyük rol düşüyor. 

İletişim danışmanlığı ajansları sürecin neresinde?
Iç ve dış paydaşlarla iletişimin belki de her zaman-
kinden daha kıymetli hale geldiği bu dönemde mar-
kalar, iletişim danışmanlığı ajanslarının önemini bir 
kez daha hissettiler. Iletişim ajanslarının risk yöne-
timi ve kriz iletişimi süreçlerini başarılı bir şekilde 
planladıklarını, paydaşlarla olan iletişimin sağlıklı 
yönetilmesine ciddi katkılar sağladıklarını, kurum 
içi iletişim çalışmalarına büyük destek sundukla-
rını, sosyal fayda sağlayan içerik ve projeler geliş-
tirerek kurumsal itibara katkıda bulunduklarını ve 

çok daha fazlasını gördüler. Iletişimin önümüzdeki 
dönemde çok daha kritik düzeyde önem kazanaca-
ğına ve ajansların değişen koşullara “adaptasyon” 
konusunda ne kadar hızlı olabildiklerine bir kez 
daha şahit oldular. 

“Özveri, sağduyu ve toplumsal dayanışma ile bu-
günleri atlatacağız”
Yardımlaşmayı, birlik olmayı ve sabırla mücadele 
etmeyi çok iyi bilen bir toplum olarak bu zorlu gün-
leri özveri, sağduyu ve toplumsal dayanışma ile hep 
birlikte atlatacağımıza gönülden inanıyorum. En 
büyük temennim yaralarımızın daha da derinleş-
memesi için bu sürenin fazla uzamaması… 

Sağlık dolu, mutlu, umutlu günlerin çok yakın olma-
sı dileğiyle…

Sibel Selvi ARSLANTÜRK 
Inomist Iletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı

Sibel Selvi ARSLANTÜRK
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Reklam Dünyasından

REKLAM VE 
PAZARLAMADA 
RENK ALGISI
Renklerin psikolojik etkileri, markaların pazarlama  stratejilerinde önemli 
rol oynamaktadır. Peki ya size renklerin ürün veya hizmet satın alma 
kararlarımızı bilinçaltımızda önemli oranda etkilediğini söylesem...

Tanıtım ve reklam stratejilerinde kullanılan 
renkler duyularımızı bilinçaltından hareke-
te geçirmek için kullanılır. Örneğin birçok 

fast-food firmasının renklerinin sarı ve kırmızı se-
çilmesinin nedeni, insan beyninde bu iki rengin en 
fazla iştah açan renkler olduğunun ispatlanmış ol-
masıdır. Sizin şu an hangi fast-food markaları ak-
lınıza geldi? Kurumsal renkleri sarı ve kırmızı mı?

Her renk insan psikolojisinde farklı etkiler yaratıyor. 
Bunun farkında olan firmalar bu durumu pazarlama 
çalışmalarında kullanıyorlar ve böylece reklamlar-
dan şirket logolarına kadar renk seçimi çok strate-
jik bir konu haline geliyor.

Tüketicilerin bir ürünü almaya karar verdiği sürenin 
%30’unda renklerin etkili olduğu görülmüştür. Bu 
nedenle ürün ambalajları, afiş ve dergi reklamların-
da kullanılan renkler fazlasıyla önem kazanıyor.

Renklerin şirket logolarında kullanımı da son de-
rece önemlidir. Şimdi bildiğiniz bir markanın logo-
sunu aklınıza getirin, logoyu tam olarak gözünüz-
de canlandıramasanız bile bu logonun genellikle 
hangi renklerden oluştuğunu mutlaka hatırlarsınız. 
Markaların kullandığı renkler asla tesadüf değildir. 
Kurumsal kimlik çalışmalarında renkler çok önemli 
bir ayrıntıdır. 
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Gelin şimdi birlikte renklerin pazarlama sektöründe çağrıştırdığı anlam-
ları inceleyelim. Bunu yaparken siz de kendi marka karakterinizin hangi 
renk olduğunu cevaplamaya çalışın.

Satışın rengidir. Heyecan ve yüksek enerjiyi 
çağrıştıran ve en fazla kullanılan renktir. 

• Iştah açar. Fast-food markalarında sık-
lıkla kullanılır,

• Güçlü ve heyecanlı,
• Kampanyalarda öne çıkabilmek için bu 

renk kullanılmaktadır,
• Hareket ve tutku ile ilişkilidir,
• Fiziksel olarak insan vücudunu harekete 

geçirip sinirleri uyarır, kan basıncını ve 
nabzı artırır,

• Özellikle dikkat çekmesi istenilen satış 
noktalarında ve iştah uyandırdığı için 
gıda sektöründe çok sık kullanılır.

Güveni temsil eder. Bilinç altında sağlam ve 
kendinden emin olma duygusunu yaratır. 
Huzurlu ve sakin bir renk olan mavi, konsant-
rasyon ve rahatlama gerektiren ortamlarda 
tercih edilir.

• Uyum, sadakat, verimlilik, huzur ve gü-
venilirlik ile ilişkilidir,

• Mavi renk birçok bankalar tarafından 
kullanılmaktadır,

• Markaya duyulan güveni geliştirir,
• Ofislerde ve geleneksel kurumsal mar-

kalarda en çok kullanılan renktir,
• Sakinleştirir, dinginlik ve boşluk sağlar.

Yeniliği ve sakinliği temsil etmektedir. Doğa-
nın, doğallığın, sağlığın ve dengenin sembo-
lüdür. Sakinleştirir ve güven verir. 

• Sağlık, dinginlik ve doğa ile ilişkilendiri-
len bir renktir,

• Para, varlıklı insanlar ya da markalar ile 
de bağdaştırılmaktadır,

• Ofis ve mağazalarda müşterileri rahat-
latmak için kullanılır,

• Çevre ile ilgili konuların tanıtımında sık 
sık kullanılır,

• Yeşil renk, beyinde ahenk ve uyum 
uyandırır,

• Vücut ve duygular arasındaki dengeyi 
sağlayarak kararlılığa yol açar.

Zekâ ve bilinç ile paralellik taşır. Kraliyet ren-
gi olduğu için şıklığı ve zenginliği hatırlatır. 
Ruhani ve duygusal bir renktir. Duygulara hi-
tap edici ürünlerde bu renk tercih edilir.

• Yaratıcı, bilge ve hayal gücü kuvvetli 
bir markayı, hizmeti ya da ürünü temsil 
eder.

• Asalet ve imparatorluk ile ilişkilendirilen 
bir renktir,

• Beynin problem çözme alanını ve yaratı-
cılığı uyandırır,

• Güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünlerde 
sıklıkla kullanılır,

• Ruhsal enerjiyi ve hayal gücünü hareke-
te geçirir.
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Reklam Dünyasından

Güneşin ve sıcaklığın olduğu kadar altının, 
zenginliğin ve lüksün sembolüdür.

• Neşeli ve enerjik bir izlenim yaratır. Bu 
nedenle satış noktalarında kullanımı 
uygundur. 

• Dikkat çekmek için ya da uyarı amaçlı 
kullanılan bir renktir. Örnek olarak oto-
park duvarlarında genellikle sarı siyah 
kombinasyonu uyarıcı olarak kullanılır,

• Coşku, hareket ve canlılık hissi vermek-
tedir,

• Müşterilerde satın alma dürtüsü oluş-
turmak için kullanılır,

• Koyu zeminlerin üzerinde dikkat çek-
mektedir, siyah ile çok uyumludur.

Dikkat ve uyarının rengidir. Cana yakınlık, 
dışa dönüklük, iyimserlik ve mutluluk algısı 
veren bir renktir.

• Baktığınız anda sizi kendisine çeken 
bir renktir. Hem dikkat çekici hem de 
dinamizmi çok yüksektir,

• Sıcak satışı, alınabilirliği ve güveni 
sağlamaktadır,

• Coşku, hareket ve canlılık hissi 
vermektedir,

• Yaşama arzusunu arttırmakta ve moral 
vermektedir. 

Çok güçlü bir renktir. Esrarengiz, güçlü, klasik ve şık bir renk olarak algılanır. Siyah, fiyatı yüksek ürünlerin 
rengidir. Resmiyetin de rengi olan siyah makam araçlarında da tercih edilmektedir.

• Lüks, prestij ve sofistike hissi vermektedir,
• Otorite, sağlamlık ve istikrar ile ilişkilendirilir,
• Sıklıkla zekânın sembolü olarak kullanılır,
• Gücü ve tutkuyu temsil etmektedir.
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Reklam Dünyasından

Fatih ZEREN
Endüstri Yük. Mühendisi 
Plus International Ltd.
www.plus.com.tr

Romantikliğin, sevimliliğin rengidir. Feminen 
bir algı oluşturduğu için genelde kadınlara 
yönelik kullanılır.

• Araştırmalar, pembe renk kıyafet giyen 
bir satıcı karşısında müşterinin daha 
rahat davrandığını ve satın almayı daha 
rahat yaptığını gösterir,

• Insanlarda sakinleştirici bir etkisi de 
vardır,

• Dinginliği ve mutluluğu ifade eder. 
Sinirli bir kişinin öfkesini yenmesinde ve 
sakinleşmesinde pembenin rolü hayli 
büyüktür,

• Rahatlatıcı etkisi olan bir renktir. Böy-
lelikle bayanlar tarafından tercih edilen 
bir renk olmuştur. Bayan giyimlerinde 
pembe önemli bir renktir.

Toprak ve ahşap rengi olan kahverengi sağ-
lamlığı ve güveni temsil eder.

• Toprak rengi de denilen kahverengi; 
kişide güvenlik duygusunu pekiştirir,

• Toprak renkleri, genelde insanda olumlu 
etki yaratırlar,

• Ev ve gıda sektörü için önemli bir renk 
olan kahverengi sağlıklı, doğal ve orga-
nik ürünleri çağrıştırır,

• Kahverengini seven kişiler genellikle 
daha olgun, sakin ve güvenilir olur.

Saflık, temizlik ve güvenlik temaları ile ilişkilendirilir. Genellikle iyiyi temsil eder.

• Temizlik, parlaklık, sadelik ve masumiyet duyguları uyandırır,
• Beyaz devamlılığı ve istikrarı da simgeler, Çocuk ve sağlık ürünlerinde kullanılır, 
• Gözün en parlak algıladığı renk beyazdır. Bu nedenle beyaz renk; işaretlerde, paketlerde ve satış nokta-

larında zıtlık oluşturarak dikkat çekmektedir.

Diplomatik ve ağır bir renktir. Gri gözün en rahat ayırdığı renk olarak da bilinir. Hareketsizliği, sakinliği ve cid-
diyeti temsil eder.

• Pratikliği, zamansızlığı ve hayattaki dayanışmayı sembolize eder,
• Ancak yaratıcılığı öldürdüğü de düşünülmektedir,
• Turuncu ya da kırmızı kadar insanda merak ya da heyecan uyandırmıyor ancak verdiği his daha rahatla-

tıcı oluyor,
• Fazla kullanımı hiçlik hissine yol açabilir.
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Gezi
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KARAYIPLER
14 GÜNDE

Uzun zaman sonra bir başka cruise gezisi ile yine karşınızdayım. Bu sefer 
aklımızda olan ama uygun bir zamanını kolladığımız Karayipler gezisi.
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Gezi

Genelde bu geziyi Doğu ve Batı Karayipler 
turu diye ikiye ayırıyorlar. Doğu tarafı; Mia-
mi’den başlayarak sırası ile San Juan, Porto 

Rico - Charlotte Amalie, United States Virgin Islan-
ds - Philipsburg, St. Marteen- Nassau, Bahamas 
ve Miami’ de son buluyor. Batı tarafı yine Miami’ 
den başlıyarak, Ocho Rios, Jamaica - Cay-
man Islands, George Town - Cozumel, 
Mexico - Costa Maya - Mexico ve 
Miami’ ye dönüş ile bitmiş oluyor.

Doğu ve Batı Karayipler, 14 ge-
celik uzun bir tur yapacaktık, 
şimdiden bizi hoş bir heyecan 
sardı diyebilirim.

Dergimizde gezi yazıları için 
ayrılan yerin kısıtlı olması 
nedeniyle, Karayipler gezimiz-
den ancak tek bir yeri anlatmak 
durumunda kaldığım için, kusu-
ra bakmayacağınızı umarım. Ama 
şunu da belirtmek isterim ki yaptığım 
tüm gezileri içeren bir web sitesinin yapım 
aşamasındayım, zamanı geldiğinde sizleri haber-
dar edeceğimi bilmenizi isterim.

18 Ocak 2019 tarihinde Atatürk Havaalanından ha-
reketle güzel ve keyifli bir yolculuktan sonra akşam 
saat 20:00 civarı gibi Miami havaalanına vardık. O 
gece havaalanına yakın Sleep-Run Hotelde kaldık-
tan sonra ertesi gün otelin servis minibüsü ile MSC 
Cruise Terminaline geldik. Gemi giriş prosedürle-

rinden sonra gemimize adımımız attık. 

Gemimizin ismi MSC Sea Side, 
2017 yapımı, yolcu sayısı 5200, 

mürettebat sayısı 1413, ağırlığı 
154.000 ton, uzunluk 323m, 
genişliği 41m. Bu bilgilerden 
de anlaşılacağı üzere, hayli 
büyük bir gemi, ilk defa böyle 
bir gemi ile seyahat edecek-
tik. Tereddütlerimiz olmadı 
değil, ama gördükki yemek 

zamanlarını 17:00, 19:00 ve 
21:00 saatleri olarak, üç oturu-

ma ayırmışlardı. Bize ait olan 2. 
oturumdu, saat 19:00 olması hay-

li hoşumuza gitti. Diğer gemilerden 
farklı olarak orta kısımda büyükçe bir atri-

um vardı ve 6, 7 ve 8. katlarda tüm kafeleri, barları, 
mağazaları yaymışlar. Atrium sayesinde katlar ara-
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sında merdivenlerle geçişler yapabiliyorduk. Mer-
divenlerin basamaklarını, Swarovski taşlarla tama-
men kaplamışlar, basamaklar alttan vuran ışıklarla 
pırıl pırıl parlıyordu.

Bu geziye eşim, kızım ve güzel torunum Defne ve 
kızımın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden hocası Prof. 
Dr. Merih Sarıdoğan ile Uzman Dr. Suna Roylas da 
katıldılar.

Bu yazıda sadece Meksika-Cozumel’ den bahset-
mek istedim, sebebi nedir diye sorarsanız, özel bir 
nedeni yok, öylesine karar verdim.
Evet, şimdi Cozumel’ den biraz bahsedelim, Cozu-
mel Adası, Meksika’nın doğusunda Yucatan Yarı-
madası kıyısında Karayip denizinde bulunuyor. Ilk 
sakinleri Maya’lar, deniz ve plaj turizmine hizmet 
ediyor, 647,33 km2 büyüklüğünde şirin bir ada. 30 
Ocak, Çarşamba günü saat 10:00’ da cruise termi-
naline bağlandık, akşam 18:00’ e kadar adayı gezme 
zamanımız vardı.  Rıhtıma çıktığımızda dört kişilik 
gitar, trampet ve keman çalan bir orkestra Meksika 
şarkıları çalarak bizleri karşıladı, yine çekçek ara-
baları ile bekleyen Meksikalılar da yürüyemeyen-
leri iskeleden karaya kadar götürmek için hemen 
geminin önünde bekliyorlardı. Biz yürümeyi tercih 
ederek terminal çıkışına geldiğimizde, polislerle 
karşılaştık. Polis köpekleri ile hepimizin çantalarını 
kontrol ettiler. Gemiden getirilen meyve, sandviç ve 
içecekleri alarak çöp sepetine attılar. Neyse ki bizde 
vukuat olmadı. Terminal dışına çıktığımızda Turist 

Danışma Ofisi’nden bir ada haritası temin ettik. Ada 
küçük gibi görünse de öyle yürüyerek dolaşmanın 
neredeyse imkansız olduğunu anladık. Ada ortadan 
bir yolla ikiye bölünmüş durumda, kuzey tarafında 
San Gevasio Maya harabeleri var, Iguana dolu vah-
şi yaşam barınağı olduğu söylenen bu yere gitmeyi 
düşünmedik.  Terminalden dışarı çıktığımızda Mek-
sika kafelerinin bulunduğu yol kenarında Lighthou-
se’ın önünde tur şoförleri ile karşılaştık. Genelde 
minibüsler 10 kişilik olunca, ekonomik olarak adayı 
nasıl dolaşırız fikrini nasıl hayata geçiririz diye dü-
şünürken, gemiden inen dört kişilik bir Alman ailesi 
de bize, birlikte bir minibüs tutmayı önerdiler. Tak-
si şoförü ile görüşerek 4 saatlik bir ada turunu, kişi 
başı 30 USD yerine 20 USD olarak anlaştık. Altı kişi 
biz, dörtte Almanlar toplam on kişi minibüse bindik, 
böylece ada turumuz başladı. 

Önce adayı ikiye ayıran ‘’Transvelsel de Cozumel’’ 
yolu üzerinde Tekila Çiftliği ‘’Hacienda Antigua’ ya’’  
geldik. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili, içinde bar 
ve restoranın da bulunduğu çiftliğe demir parmak-
lı bir kapıdan girdik. Hemen girişte bizi karşılayan 
Meksikalı bize ürettikleri tekiladan margarita yapa-
rak tatmamız için sundu. Çiftlik evine gidene kadar 
arsanın her tarafı tekila ağaçları ile dolu olduğunu 
gördük. Içeride tekilanın nasıl yapıldığını, oradaki 
yönetici bizlere proses ekipmanları üzerinden an-
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lattı. Ev yapımı tekilanın şişesi 90 USD deyince al-
masak da olur dedik. 

Buradan ayrılarak tekrar minibüse dolduk, her iki 
tarafı da ağaçlarla çevrili harika yoldan geçerek 
adanın açık deniz tarafına geçtik. Quintana Roo 
yolu üzerinde girişinde ‘’Coconuts’’ tabelası olan, 
palmiyeler içinde, Meksika restoranı ve güzel bir 
kumsalı olan bu yerde ufak bir hayvanat bahçesi 
vardı. Tel çitlerle çevreli bir alan içinde bir timsah 
bile gördüm. Yine yol tarafında girişte bir kulübede 
hediyelik eşyalar satılıyordu. Ne diyeyim turistler 
için her şeyi düşünmüşler. Içeride bizimkiler boş bir 
masa bularak oturdu. Meksika yemeği naco ve ya-
nında içecek bir şeyler ısmarladık. Isteyenler denize 
girdi, Karayip Denizi çok fazla tuzlu değil, ve turku-
az rengi ile hayli cezbedici, iki saat kadar burada 
vakit geçirdik. Bir adamın elinde iguana taşıması, 
gelenleri karşılaması ve onlarla iguananın birlik-
te fotoğraflarını çektirdiğini görünce bu da ayrı bir 
meslek olmuş dedim. Her neyse, zamanımız doldu, 
tam şoförümüzün dediği saatte Almanlarla birlikte 
minibüsün önünde buluştuk.

Yolumuza tekrar devam ederek ‘’Freedom in Para-
dise’’ Bob Marley Plajı da deniyor, burada durarak 
fotoğraf çekme molası verdik. Plajın hemen yanın-
da tabiat parkını ‘’Punta Sur Park’’ının girişini de 

Gezi
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Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
Elektrik Mühendisi

görmüş olduk. Artık vaktimiz neredeyse tamam-
lanıyordu, dönüş yoluna düştük. Tüm yol boyunca 
birçok plajla karşılaştık, yolun bir tarafı deniz ama 
kara tarafı tamamen vahşi orman gibiydi. Içinde 
timsahların, iguanaların olduğunu öğrendik. Yarım 
saatlik bir yolculuktan sonra gemimizin bulunduğu 
deniz tarafına geldik şehir trafiğine de yakalanmış 
olduk, bunun sebebi de bizim yanaştığımız termi-
nalin haricinde bir cruise terminalinin ‘’Puerta Maya 
Criuse Terminal‘’ in daha olduğunu gördük. O arada 
Hard Rock Cafe’nin de önünden geçtik, bu nasıl bir 
şey adamlar dünyanın her tarafına el atmışlar, aldı-
ğınız her şey sizin oraya gittiğinizi teyit ediyor. Ne 
ticaret ama...

Buradan da bir hatıra almak isterdik ama zamanın-
da önünde duramadığımız için tekrar 5-6 km geriye 
dönmeyi göze alamadık. Bu güzel tur için şoförü-
müze ve uyumlu yolculuk yapmalarından dolayı 
Alman dostlarımıza teşekkür ettik. Etrafta birçok 
güzel mağazayı, kafeyi görünce biraz etrafta do-

laşmak isteyerek Alman arkadaşlardan 
müsaade istedik. Alman arkadaşlar asıl 
zamana bağlı kaldığımız için bize çok 
teşekkür ettiklerini söyleyerek, Cost 
Maya’ da da birlikte tur yapmayı öner-
diler, bizde kısmetse neden olmasın 
diyerek onlardan ayrıldık. Nasıl uyumlu 
olmayalım, grubumuzda Profesör Dr., 
Docent Dr., Uzman Dr.’ lar ve bir de Mü-
hendis olunca zamana riayet edilmesi 
çok normaldi.

Cruise Terminaline girişte yine Meksika 
şarkıları söyleyen yerel kıyafetli bir or-
kestra ile suratlarında kurukafa maske-
si olan üç kişi, birlikte fotoğraf çekilmek 
için bahşiş bekliyorlardı. Eğer bahşiş 
vermeden fotoğraf çekmeye kalkarsa-
nız, kurukafalılar hemen elleriyle yüzle-
rini kapıyor ya da arkalarını dönüyorlar. 

Gemimizin önünde gemi personeli ve 
animatörler iskelede her iki tarafta du-
rarak, bizi evinize hoş geldin müziği ve 
danslarıyla karşılıyorlardı. Doğrusu bu 
davranış bizleri çok etkiledi, bizlerde 
herkes gibi dans ederek aralarından 
geçtik.

Evet cruise gezimizde, güzel bir yeri 
daha geride bıraktık. Sırada Costa 
Maya var ama dergide bana ayrılan 
yeri doldurduk sanırım. Gerek gemide 

gerekse adada karşılaştığım tüm Meksikalılar çok 
neşeli, samimi ve saygılı insanlardı, onları tanıdığım 
için gerçekten çok memnunum. 

Cozumel’ e gelince, turkuaz denizi, kumsalları, ka-
feleri ile güzel bir ada. Ileride bir daha gelir miyim, 
dersem, biraz zor. 2019 yılında yaptığım bu gezi ge-
ride kaldı ve şimdi sene 2020 ve şu sıralar korona-
virüs nedeniyle dünyada salgın hastalık cirit atar-
ken bu kaosta bir yere gidilecek durum yok, zaten 
yurt dışı yasağı da buna izin vermiyor. Umarım bu 
salgın hastalık en kısa zamanda son bulur ve hepi-
miz normal yaşantımıza döneriz.

Hepimize salgın hastalıklardan uzak, sağlıklı, keyif-
li, nice güzel günler diliyorum.

Gezi
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Mühendis Canlılar

Dünyanın en güzel kuşlarından ve
göçmen kuşlarından biri olan

KIRLANGIÇLAR
Öz ötücü kuşlardandır. Küçük ve ince yapılıdır, ucu yassı kısa gagasının 
yarığı çok derindir. Kanatları uzun, kuyruğu çatallıdır. Çok hızlı uçarak 
havada yakaladığı sinek ve uçan böceklerle beslenir. Dünyanın her 
yerinde yaşayabilirler, göç ederken büyük topluluklar halinde uçarlar. 
Yalnız gündüzleri uçar, geceleri ormanlarda, göl kıyılarında konaklarlar.
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Mühendis Canlılar

Kırlangıçların, yuva şekilleri yaşadıkları bölge-
ye, kuşun cinsine göre değişir. Bir kısım kır-
langıçlar ağaç kovuklarına yuva yaptığı halde, 

başka bazı çeşitleri ise saçak altlarına, duvarlara, 
kilden ve çamurdan sağlam yuvalar kurarlar. Kum-
luk yerlerde yaşayanlar yuvalarını kumların arasın-
da yaparlar.

Yuva yapma konusunda usta olan bu kuşlar, kul-
landıkları zekâları ile yuvalarını sağlamlaştırabil-
mek adına bildikleri bütün tüyoları kullanırlar. Çoğu 
zaman bir mimar edasında, çoğu zamanda bir mü-
hendis edasında, kullanacakları malzemeleri se-
çerken itinalı ve dikkatli bir şekilde seçim yaparlar. 
Seçtikleri malzemeleri sıkıştırarak, gerilmeye elve-
rişli yapıp, yuvalarını tıpkı bir sığınak misali koru-
malı ve ehemmiyetli işlerler.

Bazı kırlangıç türleri, minik evlerini bina veya 
yüksek alanlara yapmak istemezler. Bu-

nun yerine yer altına yapmayı kendileri 
için uygun görürler. Yuvalarını yerin 

altına gizleyen bu akıllı kuşlar tü-
nelleri yukarı doğru eğimli yapıp, 
yağmur yağdığında içeriye su 
girmemesi ve yuvalarını su basıp 
ortada kalmamaları için pek çok 
teknik uygularlar. Kırlangıçlar 
zemine yuva yaparken çoğun-

lukla nehir ve sahil boyunca, dik 
kum setlerinin yakın çevrelerini 

kullanırlar.

Kırlangıçlar yuvaların inşa edildiği yer-
leri özenle seçerler. Yuvanın kurulacağı 

bölgeyi erkek kuş belirler, fakat yuvanın kurulu-
şu dişi kuşa aittir. Yuvanın yeri ve yuvada kullanı-
lacak malzemelerin bulunması erkek kuşun göre-
vidir. Erkek kuş gerekli malzemeyi ararken dişi kuş 
ise yuvanın kurulacağı yerden ayrılmaz ve seçtikle-
ri bölgeye başka kuşların yuva yapmasını önlemek 
için koruma halindedir. Genellikle seçtikleri bölge-
ler, hava durumundan ve avcı kuşlardan etkilen-
meyecek köşelerdir. Kuşlar yuvalarını inşa etmek 
için kazar, birleştirir, malzemeleri üst üste yığar ve 
yuvayı adeta duvar gibi örerler. Kuşların genellikle 
çamurdan inşa edilen bu yuvaları yapmak için ge-
rekli malzemeleri taşımaya uygun olan gagaları ve 
ayakları vardır. Dişi kırlangıç, erkek kırlangıcın ağız 
salgısıyla harç ederek gagasıyla getirdiği çamuru 
toplar, saman ve otlarla sekiz gün içinde sağlam bir 
yuva yaparlar. Kırlangıçların yuvalarının sağlamlı-
ğının bir sebebinin de salgılarında bulunan bir en-
zim olduğu, toprağı çamur yaparken kullandıkları 
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bu enzimin tüm nemi dışarıda tuttuğu bilinmekte-
dir. Dişi, yuva için özel olarak hazırlanmış bu mal-
zemeyle, geniş ve yassı gagasını, bir mala gibi kul-
lanarak yuvasının duvarlarını sıvar. Dişi kuş yuvayı 
yapmaya önce dıştan başlar, ilk olarak küçük daire-
ler oluşturur, daireler küçüldükçe yapı daha sıklaşır. 
Küçük çamur parçalarını birbirlerini kilitle-
yecek şekilde iç içe ve üst üste örer. 
Genellikle yuvaları, kubbe görü-
nümlüdür. Yuvanın ağırlık merke-
zi yapıyı kesen üç düzlemin orta 
noktasında kalır, girip çıktıkları 
yer ise rüzgarın en az olduğu 
yöne bakar. Yuvalarının çoğu 
ancak bir kırlangıcın girebi-
leceği kadardır. Eni yaklaşık 
20 cm, derinliği 10 cm kadar 
olup yuvanın içini pamukla, 
başka kuşların göğüslerinden 
kopan hafif  tüylerle bazen de 
kendi tüyleri ile döşerler.

Kırlangıçlar farklı bölgelerde nasıl yuva 
kurarlar;

Amerika’da yaşayan kahverengimsi siyah sırtlı, 
beyaz karınlı kabakanat kırlangıç (Stelgidopteryx 
ruficollis), yapıların çevresine, köprü altlarına, kaya 
oyuklarına ya da çatlaklarına yuva yapar. Kuzey 
Amerika’ya özgü başka bir tür olan mor kırlangıç 

(Progne subis) ise ağaç kovuğuna ya da insan eliy-
le hazırlanmış çok gözlü bir kuş evine yerleşerek 
yuvasının içini otlar ve tüylerle döşer. Uzun kuyruğu 
derin bir çatalla ikiye ayrılan dişi kır kırlangıcı (Hi-
rundo rustica), yuvasına genel olarak beyaz renkli, 
benekli ya da beneksiz 27 yumurta bırakır. Bu ne-

denle yuvasını korunaklı bir yere yapması 
büyük önem taşır.

Avrasya ve Afrika’da yaşayan 
yaklaşık 12 cm uzunluğundaki 

ev kırlangıcı (Delichon urbica), 
daha çok duvarlara, saçak 
altlarına, bazen de kayalık-
lara ve köprü altlarına, ça-
murdan yuvalar yaparlar. Kır 
kırlangıcınınki gibi açık olma-
yan yuvasının küçük bir girişi 

vardır. Çamurdan yuva yapan 
diğer türler gibi yuvasını saman 

ve otla sağlamlaştırır. Kuruyarak 
sertleşen çamur, dişinin kuluçkaya 

yattığı beyaz renkli 45 yumurtanın ve 
yumurtalardan sağ çıkmayı başaran 20-25 

yavrunun ağırlığını çekebilecek kadar sağlamdır.

Uçurum kırlangıçları, yuvalarını uçurum kenarları-
na, bina veya avlu duvarlarına çimento ile yapıştırır-
lar. Bu çimentoyu elde ediş yöntemleri ise oldukça 
pratiktir. Gagalarıyla çamur veya kil parçaları toplar 
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ve bu malzemeleri inşaat alanına taşırlar. Çamuru 
yapışkan ağız sıvılarıyla karıştırıp, uçurumun yü-
zeyine sürerler ve üstünde yuvarlak bir açıklık bı-
rakarak düzgün bir çömlek şeklinde biçim verirler. 
Çömleğin içini çim, yosun ve tüyle doldururlar. Bu 
yuvaları çoğunlukla sarkan bir kaya çıkıntısının al-
tına inşa etmelerinin nedeni ise yağmur yağdığında 
suyun çamuru yumuşatmasını ve yuvayı yıkmasını 
önlemektir.

Palmiye deniz kırlangıcı, yuvasını palmiyelerin sal-
lanan dallarının altında ve bazen de insan yapımı 
köprülerin dikey yüzeylerinde yapar. Bu kuş türü, bir 
yastık oluşturabilmek için yaprağın dikey yüzeyine, 
tüylerle karıştırarak ağız salgısını bulaştırır. Dişi 
yumurtlamaya başlayacağı zaman vücudu dikey 
olacak şekilde bu yastığın üst kısmına yerleşir. Kuş 
yumurtayı çıkardıktan sonra, yumurtayı kuyruğuyla 
kenarından yavaş yavaş iterek göğsüyle ve göbe-
ğiyle yastığın içine bastırır. Daha sonra yumurtayı 
kaplayacak şekilde gagasında bir sıvı üretir. Vücu-
dunu yanlara doğru sallayarak, bir yandan da yu-
murtayı yaprağa yapıştıracak şekilde ağız sıvısıyla 
iyice kaplar. Ikinci yumurtayı da aynı şekilde diğeri-
nin yanına yerleştirir.

Kırlangıçlar ve çeşitleri, her birinin doğal yaşamı 
hakkında kaleme alınacak çok  söz var ancak bu 
son cümlemiz olsun; tüm canlılar gibi kırlangıçlar 
için de  önemli olan yavrularının yaşamının koru-
maktır, yavruları korumanın en etkili yolu ise sağ-
lam ve korunaklı yuvalar inşa etmektir. 
Biz insanlar için de öyle değil midir ?

Öykülerine dünyayı sığdırmış değerli 
edebiyatçımız Sabahattin Ali, Değirmen 
adlı öykü kitabında nasıl da güzel anlatmış 
‘’KIRLANGIÇLAR’’ ı...
Sevgi ve saygıyla anıyoruz!

Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kena-
rında, dalları suya sarkan ihtiyar bir söğüt 
ağacı vardır. İlkbaharın başlangıçlarında 
bu söğüdün dallarına bir dişi kırlangıç gelip 
kondu; derenin bir başından bir başına 
yıldırım gibi uçan, beyaz göğüslerini suya 
dokundurarak şeffaf kanatlı küçük böcekleri 
yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya baş-
ladı. Başını hafif sallıyordu. Derin düşünce-
lere daldığı belliydi.

Söğüdün dalları hışırdadı. Bir erkek kırlangıç 
geldi, dişinin karşısındaki dala kondu.

Kırlangıçlar arasında pek teklif yoktur. Uzun 
uzadıya takdim filan edilmeden konuşmaya 
başladılar ve pek az sonra da ahbap oldular.

Evvela havadan, sudan bahsedildi. (İki kişi 
birbirlerini yeni tanıdıkları zaman havadan 
sudan bahsetmek âdettir.)
Fakat biraz sonra erkek bir iki dal ileri geldi, 
dişi daha az çekingen bir hal aldı.

Muhabbeti kaynattılar.

“Olur ya!” demeyin, iki kırlangıcın ilkbaharda, 
herkes dört tarafa koşup çalışırken bir söğüt 
dalında oturup yarenlik etmeleri gündelik 
işlerden değildir.



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER80

Hayat

GERÇEK

Eflatun “Insanlar gerçeğe değil, gerçek görünen 
şeylere inanırlar” der. Sanki Eflatun, yakla-
şık 2500 yıl önce, hem kendi döneminin, hem 

bugünün insanını görmüş. Çünkü insanlar kendi 
ürettikleri gerçeklere inanıyorlar, dünyasal koşul-
lara göre oluşturdukları huyları, ahlakı, anlayışı 
gerçek gibi görüyorlar. Gerçekten uzaklaşıp kendi 
ürettikleri şeyleri gerçek olarak gördükleri zaman 

yaşamları zorlaşıyor. Dünyasal bilgilerle, dünyasal 
gerçeğe ulaşmak para, pul, mal, mülk, servet, şöh-
ret gibi geçici şeylerin hepsini gerçek gibi görüp 
amaç edinmek hem kendi dünyalarında hem de di-
ğer insanlarla aralarında önemli sorunlar yaratıyor. 
Yanlış şeyler arayınca gerçek bulunamaz. Gerçek 
ancak kendini arayana teslim olur.

Insanlar dünyaya odaklı, gerçeklerden uzak, gerçek zannettikleri şeylere 
bağlı bir yaşam sürdürüyorlar; gerçek karmaşası içinde yaşıyorlar. 
Sözlüklerden alınan bilgilere göre: Gerçek; bir nesne veya nitelik olarak 
var olan, varlığı inkâr edilemeyen şey demektir. Gerçeğin içinde yalan 
yoktur. Gerçek, düşünülen, tasarımlanan, hayal edilen değil, doğadaki gibi 
olan, doğayı aynen yansıtan şeydir. Gerçeğin asıl olması veya aslından 
bir parça olması gerekir.

İnal AYDINOĞLU
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Bilge bir kişi, “Insan gözüyle değil, yüreğiyle bak-
tığı zaman gerçeği görür.” der. Göz bizi her zaman 
yanıltır. Görme eylemi gözden geçip beyne ulaşan 
etkilerle oluşur. Görmenin oluşması, yaşama yan-
sıması beyin yoluyladır. Beyin de aynı beden 
gibi ölümlü ve dünyaya ait bir organdır. 
Oysaki gerçek, ölümsüz ve sınırsız-
dır. Kişinin gerçeğe ulaşması için 
kendi özüne, kendi kalbine ulaş-
ması gerekir. Kalbimiz Allah’ın 
nefesi ve sevgisiyle doludur. 
Orada şefkat, merhamet, ba-
ğışlayıcılık ve tüm sıfatla-
rı ile Allah mevcuttur. Onlar 
gerçektir, gözün gördükleri 
gerçek değildir. Bir gün iyi, 
bir gün kötü, bir gün şöyle, bir 
gün böyle görür. Beyin ise her 
şeyi o günkü duruma göre ve 
çıkarına uygun şekilde değerlen-
dirir. Kimin söylediğini anımsamı-
yorum ama bilge kişilerin söylediği bir 
söz vardır: “Allah yolunda yürüyen dürüst kişi 
yalnızca gerçeği söyler, akıllı kişi ise zamana göre 
davranır, zamanı gelince gerekeni söyler.” Gönlün-
deki yüceliğe, Allah sevgisine, gerçeğe ulaşan kişi 
için ay, gün, dil, din, ırk, mezhep, milliyet hiçbir şey 
önemli değildir. Çünkü o hepsidir. Bu anlayış en gü-
zel Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın genel merkezin-
de simgelenmiştir. Genel merkezde bir ibadethane 
vardır; ne camiye, ne kiliseye, ne havraya, ne diğer 
dinlerin mabetlerine, hiç birine benzemez;  o Allah 
gerçeğine ulaşan insanı simgeler. Benim anlayışı-
ma göre, insanın hangi dinden, mezhepten olursa 
olsun, hiçbir mimari şekle bağlanmamasını, insan 
olduğunu bilmesini, insanın birliğine inanmasını ve 
Allah gerçeğine ulaşacak huzuru birlikte bulması-
nı ifade etmektedir. Çünkü insan gerçek mutluluğa 
ancak insanları ayıran engelleri ortadan kaldırdığı 
zaman ulaşabilir.

Gerçek tarif edilemez ve anlatılamaz. Mevlana di-
yor ki: “Ne kadar bilirsen bil, söyleyeceklerin karşı-
dakinin anlayacağı kadardır.” Senin söylediklerin ve 
tariflerin de senin gördüğün ve anladığın kadardır. 
O nedenle hiç kimseyi yargılamamak ve hüküm ver-
memek gerekir. Çünkü hükümlerin ve değer yargı-
larının tümü insan ürünüdür. Insan neyi tarif ederse 
etsin gerçekten uzaklaşır. Doğada hiçbir şey sabit 
değildir. Her şey her an değişir. Bu denli değişimin 
içinde bizim söylediğimiz her şey zandan ibaret-
tir. Ne hakkında konuşur, ne hakkında yargıda bu-
lunur ve karar verirseniz, biliniz ki o gerçek değil, 
sizin yorumunuzdur. Hazreti Muhammed bir gün 

namazdan sonra cami avlusunda sohbet eden ce-
maati görür, ne konuştuklarını sorar. “Allah’ın zatını 
konuşuyoruz.” derler. “Aklınıza ne gelirse gelsin, bi-
liniz ki o Allah değildir.” buyurur.

Gerçeğin en büyük düşmanı taraftarlıktır. 
Hangi konuda veya kimin tarafında 

olursanız olunuz gerçekten uzak-
laşırsınız. Taraf tutmak, o tarafı 

sevmek, o tarafın değer yargı-
larını kabul etmek demektir. 
Oysaki gerçeğe yalnızca ger-
çek arayışıyla ulaşılır. Başka 
yollar, başka taraflar başka 
arayışlar denediğiniz zaman 
önünüzde binlerce yol görür-

sünüz. Siz farklı yollar dene-
dikçe gerçek sizden uzaklaş-

maya başlar.

Evrende hiç değişmeyen bir tek ger-
çek vardır: Yüce Allah. Onun yoluna gir-

diğiniz, onun yolunda yürüdüğünüz zaman 
hayatınız kolaylaşır, kalbiniz aydınlanır. Yaşamınız-
daki tüm yanlış anlamalar kaybolur. 

İNAL AYDINOĞLU KİMDİR?

Inal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir ekonomist 
ve işadamıdır. 1978 yılında başladığı gönüllülük 
yolculuğunda bulduğu coşku, sevinç ve 
mutluluğu başka insanlarla paylaşma çabası 
içindedir. Bu amaçla gazete ve dergilerde yazılar 
yazmakta, televizyon programları yapmakta, 
kurslar, seminerler, konferanslar vermektedir.

Marmara Üniversite ve bazı özel üniversitelerde 
lisans ve yüksek lisans programlarında öğretim 
görevlisidir. Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, 
Daha Iyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci 
Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine, Kadın Erkek 
Üzerine, Bilinçli Yaşam Üzerine, Özgür Yaşam 
Üzerine, Karşılıksız “Bir Gönüllü Yolculuğu”, 
Gönüllülük “Insanlık ve Mutluluk Yolu”, Sevgi 
Liderliği “Gönüllülükte Başarı Yolu”, Içsel Yaşam 
Üzerine, “Ruhsal Değerlerimizin Aydınlığında” 
Iyi Yaşamak olmak üzere Inal Aydınoğlu’nun 
yayınlanmış 13 kitabı bulunmaktadır.





LinkedIn / etmd
Instagram / etmd.tr

Twitter / etmd_resmi
Facebook / etmd.tr

YouTube / etmd

Bizi Sosyal Medya
Hesaplarımızdan

Takip Edebilirsiniz



Tehlİkelİ

“Benim reklama ihtiyacım yok,
beni bilen biliyor” diyen...

D Ü

N



“Markam neden görünür
değil” diyor...

DAHA Tehlİkelİ

126.000+ 22.600+

/elektrikport

10.000+ 6.600+

b
u

g ü n

AYLIK
500.000 Ziyaretçisi

1.000.000 Sayfa Okunması ile



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER86

İndeks

REKLAM INDEKSI

AE ARMA-ELEKTROPANÇ 17

ALIMAR 65

BTS 55

EAE ELEKTRIK Arka kapak

EAE ELEKTROTEKNIK 3

EEC Ön kapak içi, 53

ELEKTRIKPORT 84, 85

ERDE MÜHENDISLIK 7

ETMD 16, 33, 54, 82

MISIRLIOĞLU 61

TORO MAKINA 5

WIN EURASIA Arka kapak içi

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER86



Destekleyen Dernekler Resmi Seyahat Acentesi

Resmi HavayoluDestekleyenler

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

Organizatör

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

Ücretsiz Giriş Bileti:
win-eurasia.com

Enerji 

Verimliliği 

Temasıyla

Industrial Energy Systems
EURASIA

10 - 13 Mart 2021
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı



Data CenterHospitals

Oil&GasTunnels 
Oil&Gas

Airport
Tunnels 

Airport

HospitalsData Center

Data Center

Data Center

Data Center

Hospitals

Hospitals

Hospitals

Oil&Gas

Oil&Gas

Oil&Gas

Tunnels 

Tunnels 

Tunnels 

Oil&Gas

Oil&Gas

Oil&Gas

Airport

Airport

Airport

Tunnels 

Tunnels 

Tunnels 

Airport

Airport

Airport

Hospitals

Hospitals

Hospitals

Data Center

Data Center

Data Center

BUSBAR GAME

www.eae.com.tr

GECMISTEN GELEN

YENILIKCI COZUM

. .

.

. . .
. .

.. ..

210x297+5mm ETMD

14 Mart 2019 Perşembe 16:27:47


