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Değerli Okurlarımız,
Bitirmekte olduğumuz 2020 yılının son sayısı ile karşınızdayız.
95. sayımızda sizler için yine birbirinden değerli yazarlara ve makalelerine yer verdik. Bir önceki sayımızda
başladığımız yazı dizilerimizin 2.bölümlerine devam ettik, bu sayımızda. Bizden desteklerini esirmeyen EEC
firmasından değerli Sn. Can ÖNDER’ in ‘’Acil Anons Seslendirme ve Sistemleri’’ ni anlatan makalesine ve yine
her zaman iş birliği içinde olduğumuz ElektrikPort’ un teknik makalelerine yer verdik. Güncel yazılarımızın
yanında, sizler için Sn. V. Tuncer ÖZEKLİ ise; Puerto - Limon, Kosta Rika’ yı kaleme aldı.
Derneğimiz faaliyetleri arasında neler yaptığımıza dair dergimizde kısa paylaşımlar yaptık 95. sayımızda
ancak çok daha fazlasını öğrenmek isterseniz; internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan da
takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim.
Sonlarına gelmiş olduğumuz 2020 yılıyla birlikte, sizleri mutsuz eden her ne var ise geride kalmasını ve yeni
yılda tüm arzularınızın gerçekleşmesini diliyorum.
Sevgi ve sağlıkla kalın,
Saygılarımla.

6

ETM D · Bİ Z D E N H A B E R L E R

Başkandan

BAŞKANIMIZIN MESAJI
Mustafa CEMALOĞLU

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

Değerli Arkadaşlar,
İçinde yaşadığımız şu günlerde pek çok şeyden mahrum kaldık. Bütününün içerisinde iş hayatımızda; yüz
yüze görüşmelerimiz, ziyaretlerimiz, saha gezmelerimiz gibi faaliyetlerimiz çok azaldı. Tabi ki işler de azaldı.
Pek çoğumuz bütçelerimizi defalarca yeniden gözden geçirmek zorunda kaldık.
Tam da bu kısıtlı durum, bize pek çok şeyi gözden geçirme fırsatı sundu. Elbet bu durum bir süre sonra
bitecek, biliyoruz. Sürenin sonunda her şeyin çok daha iyi olması gibi bir hayale de kapılmadan çalışma
yöntemlerimizi gözden geçirip, atladıklarımızı veya dikkatte almadıklarımızı yeni bir boyutta değerlendirmek
zorundayız. Kazanç sağlayan her türlü faaliyeti ticari faaliyet olarak kabul edersek, zaten ezelden beri var
olan kuralları tereddüt etmeden uygulamalı, çekinmemeli, korkmamalı ve kişiselleştirmemeliyiz. Unutmamak
lazım ki kontrol etmek, garanti istemek asla ve asla güvene mani değildir.
İş hayatına yeni bir dünya düzeni geldi, şu sıralar zeminini sağlamlaştırmaya ve yayılmaya çalışıyor, görünen
o ki başarılı olacak. Bu yeni güneş elbette bizim de üzerimize doğuyor. Biz de gecikmeden yerimizi almalıyız.
Birbiri ile iletişimde olan makineler, “master” “slave” sistemleri, çapraz sorgu, akış diyagramı, alt kümeler,
üst kümeler... Yazılım sektörü bu işin temel taşı. Hayal edilen ifade edilebildiğinde, sonuca gitmek mümkün
oluyor.
Daha az insan emeği, daha az masraf, daha çok makine, daha çok üretim, daha çok tüketim.
Deli Sorular;
Bu tüketimi sağlamak için tüketicinin gelirleri nasıl olacak?
Kıt kaynaklar nasıl, yönetilebilecek mi?
Adil bölüşme olacak mı?
Bu gidiş yok edici savaşlara mı, endüstri toplumunun bitmesine mi yol açacak?
Sonrasında kurulacak düzenler insan odaklı mı olacak?
Sahi insan bu işin neresinde?
İnsan sadece bir kaynak mıdır?
Yoksa insan kıt kaynak bile değil midir?
Saygılarımla.
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VİRÜSE HEP BİRLİKTE
DUR DİYELİM
Maske - Mesafe - Hijyen!

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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DERGİMİZE REKLAM VERMEK İÇİN
BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ
0216 - 464 70 80
info@etmd.org.tr
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PHOENIX CONTACT
SEMINERI 27 KASIM 2020
TARIHINDE GERÇEKLEŞTI
Phoenix Contact işbirliği ile 27 Kasım Cuma günü “Aşırı Gerilime Karşı Korumanın Temelleri” konu başlıklı
çevrimiçi (online) eğitim gerçekleşti.
Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen eğitim, Phoenix Contact’ da Yeni İş ve Proje Geliştirme Müdürü Sn.
Bora Yurtsever tarafından verildi. Sayın Bora Yurtsever ; Aşırı Gerilime Karşı Koruma Neden Gereklidir? Aşırı
Gerilimlerin Oluşumu. Aşırı Gerilime Karşı Koruma Nasıl Yapılmalı? Aşırı Gerilim Koruma Modülü Seçim Kriterleri ve Konfigürasyon, Test ve İzleme ve Eğitim Yazılımı konu başlıklarını değerlendirdi ve konular hakkında
katılımcıların tüm sorularını yanıtladı.
Sn. Bora Yurtsever ve Phoenix Contact Frimasına değerli katkıları için teşekkür ediyoruz.
Eğitimin sunumuna internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz: www.etmd.org.tr
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

SEMİNER
KATILIMLARINIZI
BEKLİYORUZ
DERNEĞIMIZ KURULUŞ TARIHINDEN
BUGÜNE KADAR MESLEKI SEMINERLER
GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.
SIZ DE SEMINER VEREBILIRSINIZ.
BAŞVURUN, TAKVIM OLUŞTURALIM!

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Kozyatağı, Gülbahar Sk. Ege Yıldız Sitesi B Blok Kat 7, D:23, 34742 Kadıköy/İstanbul
0216 - 464 70 80 - www.etmd.org.tr
ETMD · B İZDEN H A B ER L ER
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ELEKTRIK SEKTÖRÜ
BOYUTLANDIRMA RAPORU
Likya Çalışma Grubumuz tarafından hazırlanan
“Elektrik Sektörü Boyutlandırma Raporu” etmd.org.tr sayfamızda!

Buradaki bilgiler çeşitli kaynaklardan derlenmiş olup referans olarak gösterilip kullanılması uygun değildir.
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Tüzel Üyelerimiz

ABB Elektrik

AE ARMA Elektropanç

AE Bina Teknolojileri

Aktif Mühendislik

Anel Group

ANSİ Enerji Mühendislik

ART Pano
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Tüzel Üyelerimiz

BBM Pano

Cihan Elektrik

Çetin Elektrik

EAE Elektrik

Effe Elektrik

Elin Grup

ERC Sistem

ETMD · B İZDEN H A B ER L ER

17

Tüzel Üyelerimiz

ERDE Mühendislik

Felio Sylvania

Legrand

Nap Bilişim

Neocom

Novatek

ORGE

Poly Cert
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Tüzel Üyelerimiz

Prysmian Kablo ve Sistemleri

Sasel

Schneider Elektrik

Sigma Elektrik

Sinerji Elektrik

Teksan Jeneratör

Tense Elektrik

Yılkomer
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Teknik Yazı

YÜKSEK GERİLİM ŞALT
SAHALARINDA KULLANILAN
AKIM TRAFOLARI VE
GÖREVLERİ
Ömer Ramazan TAŞKIN
Elektrik Elektronik Mühendisi
TEİAŞ Tekirdağ - İşletme ve
Bakım Müdürü

Ömer Ramazan TAŞKIN
2013 yılı Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunu, 2013-2015 yılları arasında Öztaş Elektrik şirketi, 2015 yılı ağustos ayında
TEİAŞ Tekirdağ İşletme ve Bakım Müdürlüğü’nde
işletme mühendisi olarak çalıştı.
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2017 yılı Eylül ayı itibariyle Tekirdağ İşletme ve Bakım Müdürlüğü görevini yürütmekte.
Evli ve bir çocuk babası.

E

lektrik yüksek gerilim (YG) şalt sahalarındaki
en önemli teçhizat tartışmasız güç transformatörleridir. Transformatör Merkezlerindeki
(TM) birçok teçhizat güç transformatörlerinin korunması için tesis edilmiştir. TM’lerde tesis edilen
koruma sistemlerinin doğru işleyebilmesi için doğru veri girdisi gerekmektedir. Doğru veri girdisini
ise tesis ettiğimiz sisteme uygun değerlerdeki ölçü

Teknik Yazı

transformatörleriyle elde ederiz. Bu yazımda sizlerle YG sistemlerinde kullanılan 170-420 kV akım
transformatörlerinin yapısı, kullanım amaçları ve
bakımlarını içeren bilgiler sunacağım.
Akım transformatörü; normal kullanma şartlarında primer akımı belirli bir oran dahilinde düşüren
ve koruma-ölçü sistemlerine veri girdisini sağlayan teçhizattır. Genelde tek faz olarak üretilirler ve
üç fazlı bir sistemde faz akımlarının ölçülebilmesi
için üç adet kullanılması gerekir. 170-420 kV Akım
transformatörlerinin izolasyonu için yağ kullanılmıştır. Faz-Toprak izolasyonunu sağlamak için
ise buşing kullanılır ve kullanılan buşingler tercihe bağlı olarak seramik veya silikon malzemeden
imal edilmektedir. Tasarımsal olarak sistemde Buşing Tipi, Kafa Tipi, Kazan Tipi ve Kaskat Tipi Akım
Transformatörleri bulunmaktadır.
Akım transformatörlerini yapısal olarak incelediğimizde ; Primer Sargı , kalın kesitli iletkenlerden az
sayıda sipir sarılmış olup devreye seri bağlanmıştır
ve Sekonder Sargı, ince kesitli iletkenlerden çok sayıda sipir sarılmıştır. Sekonder sargıya ölçü aletleri
ve koruma röleleri seri olarak bağlanır. Mağnetik
Nüve , ince silisli saçlar paketlenip preslenerek teçhizat gücüne uygun kesitte yapılmıştır. Akım transformatörlerinin nüvesindeki mağnetik akı sabit
olmayıp primer akımın büyüklüğüne göre değişir.
İzolasyon Malzemesi, yağlı tip akım transformatörlerinde kullanılan izolasyon yağı IEC 60296 standartlarına uygun olması gerekmektedir. Yağın dol-

durulması esnasında içerisindeki nem ve gaz özel
yöntemlerle ayrıştırılır ve yağ dolum işlemi bittikten
sonra akım transformatörü hava almayacak şekilde kapatılır bu sayede teçhizata hermetik özellik
kazandırılır. Nemden ve gazdan arındırılan bu yağın
bakımına gerek duyulmaz herhangi bir sebeple yağın hava ile temas etmesi sonucu hermetik yapısı
bozulan ürün ile ilgili üretici firmayla görüşülmesi
veya ürünün sistemden çıkarılması uygun olacaktır.
Akım transformatörlerinin çalışma prensibi ; primer
sargıdan geçen alternatif akım nüvede değişken bir
Fi mağnetik akısını oluşturur. Bu değişken Fi akısı
mağnetik nüve üzerinden devresini tamamlar. Bu
akının etkisinde kalan sekonder sargıda bir gerilim
indüklenir. İndüklenen bu gerilim, akım transformatörünün sekonder devresinden bir akım geçirir.
Primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı
yaklaşık sıfır derecedir ve faz farkının sıfır derece
olması için sekonder uçların topraklanması yapılırken polarite olmayan (S2) ucundan toprak bağlantısının yapılması gerekmektedir. Sekonder ucun
topraklama irtibatını doğrudan şalt toprağı sistemine bağlayabildiğimiz gibi transformatörün gövdesiyle de topraklanabilir. Sekonder sargıların bir
ucunun topraklanması emniyet açısından da büyük
önem arz etmektedir. Primer sargı ile sekonder sargı arasında meydana gelen bir kısa devrede, primer
devre gerilimi , topraklanan sekonder uçtan beslendiği güç transformatörünün yıldız noktası ile devresini tamamlar. Sekonder sargının topraklamasının
yapılmaması durumunda olası arıza durumunda,

Bağlantı Şeması

ETMD · B İZDEN H A B ER L ER
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Teknik Yazı

Akım Trafosu Etiketi
primer devre gerilimi , sekonder de bağlı olan ölçü
ve koruma devrelerine tatbik eder. Ölçme ve koruma devresinde meydana gelen bu yüksek gerilim
ölçü ve koruma elemanlarında izolasyon delinmesi
sonucu İSG açısından risk teşkil etmektedir.

Akım transformatörü devreye seri bağlandığı için
sistemde meydana gelen aşırı yüklenmelere ve arızalara maruz kalmakta ve sargılarda ısınma meydana gelmekte olup termik anma akımı bu noktada
önem kazanmaktadır.

TM tesislerinde kullanılacak akım transformatörü
seçiminde primer anma akımı , sekonder anma akımı , termik anma akımı, sürekli termik anma akımı,
görünür güç, hata sınıfı, işletme şartları ve doyma
katsayısı gibi değerler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgileri teçhizat etiketinde bulabileceğimiz
gibi kullanım kılavuzunda da belirtilmektedir.

Sürekli termik anma akımı, akım transformatörünün nominal akımının 1,2 katı olarak uygulanır.
(In*1,2)

Primer anma akımı, teçhizatın kullanılacağı devrede primer gerilim seviyesinde görülecek maksimum akım değerine göre seçilmesi gereken bir değerdir. Türkiye Elektrik İletim Sisteminde kullanılan
170-420 kV akım transformatörlerinin primer anma
akım değeri 4000 A kadar mevcuttur.
Sekonder anma akımı, 1-2-5 A olarak çeşitli standartlarda belirtilmiştir. Sistemdeki önemi ise ölçü
ve koruma devrelerinde kullanılacak aletlerin akım
değerleri sekonder anma akımına göre seçilir. Özellikle Bara Koruma Rölesinin aktif olduğu sistemlerde herhangi bir devrede akım transformatörü değişimi yapılırken sekonder anma akımı bara koruma
koordinasyonu açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca akım transformatörü ile ölçü-koruma
aletleri arasında mesafenin uzun olduğu sistemlerde güç kayıplarını veya gerilim düşümünü azaltmak
için sekonder anma akımı 1 A seçilmektedir.
Termik anma akımı (Ith), akım transformatörünün
termik bakımından dayanabileceği akım değeridir.
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Görünür güç, akım transformatörü hata sınıfının
normal sınırlarını aşmadan bağlanabilecek VA cinsinden toplam yüktür. Sistemimizde bulunan YG
akım transformatörlerinin geneli 30 VA güç değerindedir.
Hata sınıfı (Oranı), primer akım nüvedeki mıknatıslanma, histerisiz ve fuko akımlarını da beslemesi
sonucu primer akımın sekonder akıma oranının tam
olarak dönüşüm oranına eşit olmaması ile ortaya
çıkar. Hata oranı özellikle ölçü aletlerindeki hata
payını azaltıp artıracağından ekonomik boyutta değerlendirilir. Bu yüzden küçük doyma katsayısı ile
yüksek doğruluk elde edebilmek için Nikel alaşımlı saç nüveleri kullanılır. Hassasiyet arttıkça akım
transformatörünün değeri de artacaktır. Teçhizat
etiketinde Cl-Fs-Sn yazıyorsa ölçüm ve 5P,10P yazıyorsa koruma (Protection) amaçlı kullanıldığı anlaşılacaktır. Normal işletme şartlarında; 0,1 ve 0,2 sınıfı ölçü transformatörleri çok hassas olduklarından
genellikle diğer cihazları etalon etmek için kullanılan
laboratuar tipidir, 0,5 sınıfı ölçü aletleri hassas ölçmelerde, 1 sınıfı ölçü transformatörleri devresinde
sayaç bulunmayan endüstriyel ölçmelerde, 3 ve 5 sınıfı ölçü transformatörleri fazla hassasiyet gerektirmeyen ölçmelerde ve koruma devrelerinde kullanılır.

Teknik Yazı

İşletme şartları, akım transformatörlerinin normal
işletmede ; primer akımın %50 ile %120 arasındaki
değerlerde ve etiketinde belirtilen görünür gücün
%25 ile %100 ü arasındaki sekonder yüklerdeki durumudur.
Doyma katsayısı, akım transformatörlerinin sekonderlerindeki akım artışının sınırlandığı noktaya
doyma noktası veya bu akım , primer ile sekonder
akımın katsayısı şeklinde belirtiliyorsa doyma katsayısı olarak ifade edilir. Primerde meydana gelen
bir arızanın sekondere bağlı ölçü aletlerinin izolasyonunu delmeyecek seviyede tutabilmek için
sekonder akımın 5 katından önce doyuma ulaşacak şeklide nüve imalatı yapılmaktadır. Bu tip akım
transformatörlerinin etiketinde n≤5 veya Fs 5 veya
M5 olarak ifade edilir. Koruma devrelerinde kullanılacak akım transformatörleri için ise sekonder
akımın en az 10 katından sonra doyuma ulaşacak
şekilde nüve imalatı yapılmaktadır.
Akım transformatörleri genel itibariyle bakım ve
test gereksinimi en az olan teçhizatlardandır. Akım
transformatörlerinde iki tip test yapılır. Bu testler AC İzolasyon (%Pf) ve DC İzolasyon testleridir.

Test yaparken unutulmaması gereken en önemli
konu ise sekonder uçların hepsi kısa devre edilerek
topraklanmalıdır. Genel itibariyle dış ortam koşullarında işletilen 170-420 kV Akım transformatörlerinin testlerinin yapıldığı esnada ortam nem değeri
%70’ten büyük ise test sonuçlarında hata payı yükselebilir bu durumun önüne geçebilmek için kuşak
atılarak test çalışması yapılır. Akım transformatörlerinin bakımlarında hermetik yapı gereği yağ bakımı yapılmaz. Rutin bakımlarda ise pedigot temizliği
yapılmaktadır.
Sistemde aktif kullanılan akım transformatörlerinin
yağ seviyeleri TM işletme teknisyenleri tarafından
her gün belli aralıklarla yağ seviye göstergesi vasıtasıyla takip edilmelidir. Yağ seviye göstergesi
takibi birçok teçhizat arızasını önlemekle birlikte
can güvenliği içinse elzemdir. Yağ seviyesi olması
gerekenden aşırı düşük ise teçhizatın içerisindeki yağda eksilme olmuş olduğu ve yağın olmadığı
noktada hava ile gerekli yalıtımın sağlanamayacağı
anlaşılacak olup akım transformatörü can ve mal
güvenliğini sağlamak için ivedi şekilde servis harici edilmelidir. Yağ seviyesi olması gerekenden aşırı
yüksek seviyede ise teçhizatın içerisindeki yağda
yanıcı gaz oluştuğu ve yağın bozulmaya başlayarak izolasyon seviyesinin
azalmaya başladığı anlaşılacak olup ivedi şekilde
servis harici edilmelidir.
Yağ seviye göstergesinde
görülen aşırı yükseliş ve
düşüşlerin dışında hermetik özellik gereği dış
ortam sıcaklığına bağlı
yağ genleşmesi veya büzüşmesi yaşanarak yağ
seviye göstergesinde hafif düşüşlerin veya yükselişlerin görülmesi ise
normaldir.
Akım
transformatörleri
ile ilgili yazılacak çok şey
olmakla birlikte özellikle
sahaya yönelik bilgileri
sizlere aktarmaya gayret
ettim. Ülkemizin ve insanlığın içerisinde bulunduğu şu zor günlerin bir
an önce son bulmasını ve
tüm okurlarımıza esenlikler dilerim.
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ELEKTRIK
SISTEMLERININ
VERIMLILIĞI
IEC 60364-8-1’e Giriş
2.Bölüm

Yazı dizimizde standardın yapısını ve gerekliliklerini kısaca tanıtmayı amaçlıyoruz.
ETMD derginin son sayısında yer alan birinci bölümde Avrupa Enerji Verimliliği
Planı ve AB’nin 2020, 2030, 2050 hedeflerinin yanı sıra, yürürlükteki ilgili standartlar
hakkında kısa bilgiler verdik.
Yazımızın ikinci bölümünde IEC 60364-8-1’e giriş, standart ilkeler, yük profilleri, enerji
verimliliği yönetimi sistemi, güç kayıplarını azaltma, enerji tüketiminin ölçülmesi ve
verimlilik sınıflarına yer verilecektir.

Ali Alper ÇELEBI ( çeviren )
Technical and Design Promotion Manager
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
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E

lektrik tesisatlarının enerji verimliliği için ana
standart, IEC 60364-8-1 uluslararası standardıdır. Bu standardın ilk baskısı Ekim 2014’te,
ikincisi Şubat 2019’da yayınlandı. Standart, enerji
kullanımını daha verimli hale getirmek için lokal
üretim ve enerji depolama sistemleri de dahil olmak üzere her türlü alçak gerilim elektrik tesisatının tasarımı, montajı ve doğrulanması için gereksinimleri, önlemleri ve tavsiyeleri sunmaktadır.
Öneriler, tesisat standardının diğer kısımlarındakilere ek olarak sunulmaktadır ve hem yeni hem de
mevcut projeler olmak üzere konut projeleri, ticari
ve endüstriyel projeler ve altyapı projelerine uygulanabilir. IEC 60364-8-1, verimliliği dikkate alarak
elektrik tüketimini optimize etmek, hem tüketimi hem de maliyeti azaltmak, sürdürülebilirliği ve
çevresel etkiyi iyileştirmek için bir yöntem sunar.
Elektrik sistemine Enerji Verimliliği Önlemleri (EM)
uygulanır. Bunlar, parametrenin tanımı ve ekipman
ve bileşen seçimini etkileyen performans seviyeleri gibi pasif önlemler olabilir. Bunlar aynı zamanda
enerji üretiminin, tedarikinin, dağıtımının ve tüketiminin optimizasyonu için yöntemler gibi aktif önlemler olabilir. Aktif önlemler, yönetmeliğin getirdiği
yeni enerji verimliliği döngüsü konseptiyle ilgilidir.
Bir sistemin belirli bir enerji verimliliği seviyesine
ulaşmasını sağlamak için, artık sadece verimliliği
artırmak için hükümler uygulamak yeterli değildir.
Alınan önlemlerin etkinliğini garanti etmek için sürekli izleme gerekmektedir.

Şekil 2’de gösterilen bu döngü kalıcıdır. Bir elektrik
tesisatının standarda uyması için, herhangi bir enerji verimliliği stratejisi, tesisin tüm ömrünü kapsamalıdır. Döngü sistemin ilk denetimiyle başlar,
bunu pasif önlemlerin (yüksek verimli enerji cihazlarının seçimi) ve aktif önlemlerin (optimizasyon,
kontrol ve yönetim) tanımlaması izler. Önlemler
uygulandıktan sonra performans doğrulanmalı ve
sistem düzenli olarak sürdürülmelidir. Son olarak,
kullanıcı döngüyü tekrarlamaya devam eder: ölçme,
iyileştirme için yeni fırsatların belirlenmesi, yeni önlemler ve doğrulamaların uygulanması. Enerji verimliliği kavramını elektrik tesisatlarına uygulamak
isteyen herkes, tesisin tüm yaşam döngüsü boyunca böyle bir program izlemelidir.
STANDART İLKELER
Standardın 4. Bölümü, verimlilik önlemlerinin tesisin güvenlik seviyesini azaltmaması gerektiğini ve
enerjinin kullanılabilirliğinin bir şekilde kullanıcıya
garanti edilmesi gerektiğini belirten temel ilkeleri
paylaşmaktadır. Elektrik tasarımcısı, performans
ve kaliteden ödün vermeden kayıpların en aza indirildiği bir elektrik sistemi tanımlamak için tesisin
yük profilini, lokal enerji üretiminin kullanılabilirliğini ve yerel enerji tarifelerini dikkate almalıdır.
YÜK PROFİLLERİ
Bir enerji verimliliği planı tanımlamak için yükleri
bölgelerine veya hizmetlerine göre gruplandırmak

Şekil 2: Elektrik enerjisi verimliliğinin yönetimi için tekrarlayan süreç
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da gereklidir. Yükleri servise veya uygulamaya
göre gruplandırmak, IT yükleri, aydınlatma, ısıtma,
yazıcılar vb. belirli bir uygulamaya hizmet eden tüm
cihazların tüketiminin tanımlanması anlamına gelir.
Bölgeye göre alt bölümlere ayırma, yalnızca birinci
kat, ikinci kat, ofis, kantin vb. tüketicilerin kat konumunu dikkate almalıdır. Özel örgülerin oluşturulmasıyla daha fazla yük gruplaması mümkündür,
ancak her yük sadece bir örgüye ait olmalıdır.
Yüklerin gruplandırılması, tesisatın yük profilinin
oluşturulmasına katkıda bulunmalıdır.
Tasarımcı, tanımlanan her bir örgü için ölçüm ve
izleme cihazının kurulumunu öngörmelidir. Panolar
her örgünün ayrılmasını sağlamalıdır.
GÜÇ KAYIPLARINI EN AZA İNDİRME
Standardın ilk bölümü, güç kayıplarını en aza indirmek için elektrik tasarımı sırasında uygulanacak
en iyi uygulamalara odaklanmaktadır. Önerilen ilk
uygulama, kablo uzunluklarının azaltılması yoluyla güç kayıplarının azaltılmasını sağlayan ağırlık
merkezi yöntemidir (IEC 60364-8-1 Ek A’da ayrıntılı
olarak açıklanmıştır). Bu, yüklerin konumunu analiz ederek, mevcut rota uzunluğunu en aza indirgemek için, güç kaynaklarını ve ana panoları konumlandırarak elde edilebilir. Önerilen ikinci uygulama,
kurulum dikkate alınarak verimli ekipmanın seçilmesidir. Örneğin, bir transformatör sadece yüksüz
değil, çalışma noktasındaki verimliliğine göre
seçilmelidir. Son olarak, aşağıdaki üç ana eylem-

le sınırlandırılabilen, kablolardan kaynaklanan güç
kayıplarını dikkate alır: - Kablo kesitinin artırılması
gerilim düşümünü ve güç kayıplarını azaltır. İlave
başlangıç maliyeti, tüketimdeki azalma ile zamanla
telafi edilebilir. - Artan güç faktörü düzeltmesinin
yanı sıra reaktif gücün azaltılması, kablolardan
kaynaklanan termal güç kayıplarının azaltılmasını
destekler - Harmonik içermeyen cihazları seçerek
veya harmonik filtreleri öngörerek akım harmoniklerini azaltma.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Standardın ikinci kısmı elektrik sistemlerinin optimizasyonu, yani enerji verimliliği yönetimi ve yük
atma ile ilgilidir. Bu tür sistemleri benimsemek için
tasarımcı, güç tüketen yüklerden gerçek zamanlı veri toplayabilen bir ölçüm sistemi hazırlamalı,
lokal depolama sistemleri, güneş enerjisi sistemleri gibi güç kaynaklarından güç kullanılabilirliği
gibi girdileri ve dağıtım şebekesi enerji fiyatı girdisini almalıdır. Sıcaklık ve nem gibi çevresel veriler girdileri tamamlayabilir. Kullanıcılar daha sonra yönetim sisteminin enerji verimliliği mantığını
gerçekleştirmesini sağlamak için maksimum güç
bağlantı kesme süresini de belirten bir grup atılabilir yükü tanımlamalıdır.
İşlem şekil 3’de gösterilmektedir. Verimlilik yönetim
sistemi, enerji fiyatını da dikkate alarak yükleri kontrol edebilmeli ve mevcut güç kaynaklarının kullanımını öncelikli kılabilmelidir.

Şekil 3: Enerji verimliliği ve yük yönetim sistemi
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Kullanıcılara veya enerji yöneticilerine tesisat verimliliğini etkileyebilecek herhangi bir arızalı ekipmanı gösteren raporlar, alarmlar veya uyarılar
sağlamalıdır.
ÖLÇME ÖLÇÜM SİSTEMİ
Kurulum yük profilini tanımlamak ve enerji yönetim sisteminin çalışması için gerekli tüm verileri
toplamak için esastır. Bu nedenle bu anahtar sistem elektrik uzmanları tarafından dikkatle tasarlanmalıdır. Doğruluk, ölçüm için önemli bir parametredir: güvenilir olmayan ölçümler, verimlilikle ilgili
hususları etkileyecektir. En yüksek ölçüm doğruluğu, faturalandırmayı desteklemek ve aynı zamanda kurulumun toplam güç tüketimini ve diğer
benzer kurulumlarla karşılaştırıldığında verimlilik
seviyesini değerlendirmek için kurulumun kaynağında gereklidir. Bu noktada önerilen minimum
doğruluk %1’dir. Ana dağıtım panolarında, güç kalitesini izlemek için iyi bir doğruluk düzeyi ve şebeke
analizörü işlevleri gerekir. Uç nokta düzeyinde, güç
tüketiminin süresini ve trendini izlemek yeterlidir.
Bu nedenle doğruluk seviyesi için özel bir öneri
yoktur.
etkilediğinden, daha düşük güç ve enerji ölçümleri
doğruluğuna sebep olur. İzlenecek herhangi bir veri
için standart, aşağıdaki tablolarda bildirilen IEC
61557-12’nin ölçüm sınıflandırmalarını ifade eder.

Uygulama türüne ve belirli yüklerin önemine bağlı
olarak, alt faturalandırma ihtiyaçları alt dağıtım
düzeyinde bile yüksek doğruluk gerektirebilir. Sözleşmeye bağlı alt faturalandırma uygulamaları için,
ölçüm cihazlarının IEC 62053-21 veya 6205322 ile
uyumlu bir doğruluk düzeyine sahip olması gerekir. Enerji kullanımı analizi ve güç izleme amaçları
için, ölçüm cihazı sensörlerinin doğruluğunun IEC
61557-12 Ek D’ye uyması gerekir, çünkü sensörlerin faz hatası 1’den farklı güç faktörü ölçümlerini
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Enerji verimliliği amacıyla, münferit yüklerin veya
yük grubunun (homojen) güç tüketiminin en az
%70’ini kapsayacak şekilde ölçülebilmesi için farklı
kurulum seviyelerinde sayaçlar kurulmalıdır; ayrıca ölçümler günün her saati için izlenmeli ve kullanıcının emrinde en az bir yıl saklanmalıdır. PMD
sınıfının seçimi, ölçümleme amacını ve yük türünü
dikkate almak zorunda olan tasarımcıya bırakılır.
Aşağıdaki şekilde verimlilik amacıyla kullanılan
ölçüm cihazlarının olası bir kurulumu gösterilmektedir.

ELEKTRIK TESİSATI VERİMLİLİK SINIFLARI
IEC 60364-8-1’in Ek B’si, elektrik tesisatı enerji verimlilik sınıfları (EIEC) kavramını tanıtmaktadır. Bu,
bir elektrik sisteminin verimlilik seviyesini açıkça
tanımlamak için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Verimlilik sınıfı, tesisatta uygulanan verimlilik önlemlerine karşılık gelen puanların toplamından elde edilir.

Şekil 4: Bir tesisatta ölçme örneği

ETMD · B İZDEN H A B ER L ER

31

Teknik Yazı

GEMI ELEKTRIĞI VE GEMI
TOPRAKLAMA SISTEMI
Gemileri, yüzen şehirler olarak tanımlayabiliriz. En güçlü ortak yönleri,
güç veya elektrik gereksinimleridir. Gemi elektriğinin nasıl üretildiğini ve
topraklamanın nasıl yapıldığını yazımızın devamında birlikte inceleyelim.

Esma DEVECİ
Elektrik Elektronik Mühendisi
EKZ Proje Danışmanlık

GEMILERDE ELEKTRIK ÜRETIMI NASIL OLUR?
Gemideki elektrik gücünün temel niteliği göz önüne alındığında, sürekli kullanılabilirliğini sağlamak
için çeşitli araçlar kullanılır. Ana pano en az 2 bölüme ayrılır. Hem güvenlik hem de yedeklilik sağlamak için acil durum jeneratörü tarafından sağlanan
santralin yanı sıra kesintisiz bir güç kaynağı da kullanılır. Gemilerin ve makinalarının harcadığı enerji
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miktarına göre jeneratör güçleri değişim gösterir.
Gemi seyir esnasında iken tek bir dizel jeneratör ile
gücü karşılanabilmelidir. Aynı işlem gemi pervanesini döndüren çok yüksek beygir güçlü ana makinanın şaftına bağlı alternatör ile de sağlanabilir.
Demir çekirdek üzerinde bobinlere sarılmış sabit iletken seti jeneratörü oluşturur ve bilinen adı
statordur. Rotor ise manyetik alan üreten statorun
içinde dönen bir mıknatıstır. Mekanik giriş rotorun
dönmesini sağlar ve bu sayede endüklenmiş bir
elektromanyetik kuvvet üretir. DC akımı ile enerji
verilen bir rotor sayesinde kayma halkaları ve fırçalar vasıtasıyla manyetik alan indüklenir.

farklı bileşenlerden meydana gelen güç dağıtım
sistemi ile sağlanır. Bu bileşenlerden bahsedecek
olursak:
•

Gemi jeneratörü; ana taşıyıcı ve alternatörden
oluşur.

•

Anahtar kartı; dizel jeneratörden güç alır,
bölüm kartlarına ve motor kartlarına toplu güç
sağlar.

•

Yükün bir noktadan diğer bir noktaya taşınmasına izin veren baralar bulunur.

Gemilerde güç konusunda dikkat etmemiz gereken
iki nokta vardır:

•

Herhangi bir arıza durumunda çalışan devre
kesiciler güvenliği sağlar.

•

Tek faz yerine 3 faz tercih edilir, bir fazın arıza
yapması durumunda diğer iki faz çalışmaya
devam edebilir.

•

Makinelerin emniyeti için bulunan sigortalar
acil durumlarda devreye girer.

•

AC aynı boyutlarda 3 faz için, DC’ye göre daha
fazla güç sağlar,

•

Yüksek ve alçak dağıtım bölümlerini bağlamak
için transformatörler kullanılır.

•

Elektrik dağıtım sistemi genellikle 440 V’da çalışır. 6600 V’luk büyük tesisler de mevcuttur.
Dağıtım sistemi üç kabloludur.

GEMILERDE GÜÇ DAĞITIMI NASIL OLUR?

•

Gemi makineleri doğrudan ana panoya bağlanamaz. Çok az güç tüketen küçük motorlar ve diğer
cihazlar vardır. Güç dağıtımını verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Bu işlem

•

Sistemde toprak arızası olduğunda direksiyon
kutusu gibi temel parçaların kaybolma ihtimali
vardır. Bu sebeple yalıtılmış sistem topraklı
sisteme göre daha fazla tercih edilir.
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Dağıtım sisteminin ana santralinde ana ve acil durum panoları, güç paneli panoları, motor kontrolörleri, aydınlatma ve küçük güç paneli panoları temel
elemanlar olarak bulunur. Sistem tasarımı, normal
çalışma koşullarında güç ana panodan dağıtılacak
şekilde tasarlanmıştır.
Ana pano, ana makine dairesi veya makine kontrol
odasında, güç dağıtım sisteminin merkezine yakın
olarak bulunur. Bu yerler ise genellikle geminin güvertesinin altındadır.
GEMILERDE ACIL DURUM SISTEMI
Navigasyon, güvenlik, acil aydınlatma gibi sistemler dağıtılmış paneller ile acil durum panosundan
sağlanır. Bu paneller güvertenin üzerinde olacak
şekilde yerleştirilir. Tehlike anında acil durum jeneratörü devreye girer. Acil durum jeneratörü ve acil
durum panosu ana makine alanından ayrılmış, ayrı
bir alanda güvertenin üzerinde bulunur.
Yangın anında havalandırma ve akaryakıt ekipmanlarını kapatmak için özel koruyucu sistemler
kullanılır. Bu gibi durumlarda (yangın, sel vb.) acil
anahtar kartı gerekli ekipman ve makinelere güç
sağlar. Acil durum anahtar kartı, ana anahtar kartından beslemeyi alır. Ana jeneratörler arızalandığında, ana şalter kartı beslemesini kaybeder ve bu
durum acil durum jeneratörünün otomatik olarak
devreye girmesini sağlar. Böylece geminin ve personelin güvenliğini sağlamak için her koşulda kritik
ekipman ve makine hizmeti sağlanır.
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GEMILERDE TOPRAKLAMA SISTEMI
Topraklama işleminde öncelikle gemi içerisindeki cihazlar topraklanır. Cihazlarda bulunan toprak hatları ana dağıtım panosunun toprak hattına
bağlanır. Buradan teknenin su hattının altında bakır alaşımlı metal levhaya bağlanır. Bu levha deniz
suyuna karşı dayanıklıdır. Bir diğer topraklama türü
ise statik elektriğe karşı topraklamadır. Sürtünme
sonucu meydana gelebilecek statik elektriği topraklamak için uygulanır. Yakıt tankları, makine şaftları, dümen vs. aynı topraklama barasına bir iletken
ile bağlanmaları ile gerçekleştirilir.
Gemilerde katodik koruma için zink tutyaları ve ayrı
bir elektriksel sistemler kullanılır. Zink tutyalarının
atomsal bağları zayıftır ve en kolay elektron verebilen çinko malzemesinden yapılmıştır. Bu sayede
elektronlar metal kısımlardan değilde zink tutyalardan transfer olur. Zink tutyası ile tekne gövdesi
metal olmasa bile suyun altındaki metal ekipmanlar korunmuş olur. Zink tutyaların kullanım ömrü 1
ile 3 sene arasındadır.
Elektriksel sistem zink tutyalara göre daha az tercih
edilir. Bu yöntemde teknenin baş tarafına su altında
olacak şekilde anot, arka tarafına ise katot monte
edilir ve katodik koruma cihazına bağlanır. Anot
sürekli olarak katoda elektron gönderir, bu sayede
metaller arası elektron alışverişi sağlanır. Bu sistem uzun ömürlü fakat yüksek maliyetlidir.

Teknik Yazı

BUCHHOLZ RÖLESI
Güç trafolarında meydana gelen iç arızalar sonucu yağın ısınarak
genleşmesi ve ortaya çıkan gazın etkisiyle çalışarak koruma yapan
rölelere buchholz rölesi denir. Yazımızda rölenin özelliklerini ve çalışma
şeklini inceledik.

Buchholz Rölesi

Anıl GÜL
Elektrik Elektronik Mühendisi
ElektrikPort

G

üç trafolarında meydana gelen iç arızalar
sonucu yağın ısınarak genleşmesi ve ortaya
çıkan gazın etkisiyle çalışarak koruma yapan
rölelere buchholz rölesi denir. Trafo kazanıyla genleşme kabı arasına monte edilir. Bu montaj sırasında ek yönünün kaba doğru olmasına dikkat edilir.
Rölede açma ve alarm için iki adet bağımsız kontak
vardır. Bunlar 5A, 250V AC veya 0.2A, 250V DC’dir.
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•
•
•

Transformatör buchholz rölesi
Kademe buchholz rölesi
Buşing buchholz rölesi

Buchholz rölesinin çalışmasından sonra rölenin
üst kısmında toplanan gazın incelenmesi halinde,
arızanın oluşumu hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu amaca yönelik olarak buchholz rölesinin üst kısmı cam kap içine alınır veya bu kısma,
gözetleme penceresi yerleştirilir. Söz konusu cam
kap veya gözetleme penceresinden, oluşan gazın
miktarı ve renginin belirlenmesi sonucu, arıza hakkında belirli bir bilgiye sahip olunabilir.
Toplanan gazın miktarı ve rengi aşağıda belirtilen
arızaların durumunun öğrenilmesini sağlar.

Normal işletme şartlarında trafo tankı ve buchholz
elemanı tamamen yağla doludur. Buchholz rölesi içindeki alt ve üst kontaklar açıktır. Üst kontak
kapandığında alarm, alt kontak kapandığında ise
açma yaptıracak şekilde elektriksel bağlantılar yapılır.
BUCHHOLZ RÖLESININ ÖZELLIKLERI
Buchholz rölelerinin transformatörün gerilim ve
gücüne göre uygulamada üç şekli vardır:

•

Beyaz renkli gaz: Kağıt izolasyonun yandığını

•

Siyah veya gri renkli gaz: İzolasyon yağının
yandığını

•

Sarı renkli gaz: Ağaç kısımların hasara uğradığını

•

Renksiz olan gaz: Hava olduğunu belirtir.

Ayrıca buchholz rölesinin çalışma sebebinin yorumunu yapabilmek için toplanan gazın yanıcılığının
belirlenmesi gerekir. Rölenin üstündeki gaz boşaltma musluğu açılır ve musluktan çıkan gaza kibrit
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alevi yaklaştırılarak yanıcı olup olmadığı kontrol
edilir.
Gazın yanıcı olması, transformatörde iç arızanın
oluştuğunu ifade eder. Bu durumda güç transformatörü gerekli test ve bakım yapılmadan servise
alınmamalıdır. Gaz yanıcı değilse musluktan çıkan
gaz havadır ve boşaldıktan sonra ilgililerin izniyle
transformatör servise alınabilir. İşletme şartlarında
yapılan deneyde yağ ile dolu bir trafo tankına ark
uygulandığında rölenin 50-100 milisaniye içinde
çalıştığı görülmüştür.
BUCHHOLZ RÖLESI NASIL ÇALIŞIR?
Buchholz rölesi içinde hareketli iki şamandıra vardır. Üstteki küçük arızalarda, alttaki ise büyük arızalarda çalışır. Arıza sırasında yukarı çıkan gaz
kabarcıkları şamandıraları hareket ettirir. Şamandıraların içinde bulunan cıva, devreyi kapatarak açma
ve alarm sistemlerinin çalışmasını sağlar. Böylece
arızanın oluşturacağı zarar önlenmiş olur.
Buchholz rölesinin çalışma şeklini şöyle sıralayabiliriz:
Trafonun içindeki lokal bir arıza başlaması veya
trafoya iyi vakum tatbik edilmemesi neticesinde
doldurulan yağın içinde biriken hava kabarcıkla-
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rının, zamanla ısınmasıyla buchholz rölesinin üst
kısmında birikip yağı aşağı doğru itmesi, üstteki
kontakları kapanmasına sebep olur ve trafoda buchholz alarm sinyali alınır. Böyle bir durumda biriken gaz bir balona alınarak yanıcı olup olmadığına
bakılır ve ona göre değerlendirilir.
Gerilim altında çalışan bir trafonun sargıları arasında veya sargılarla kazan arasında bir kısa devre
olduğunda, meydana gelen ark, trafo yağında gaz
üretir ve yağdaki ani genleşme trafo içindeki genleşme kabına doğru hızlı bir akış sağlar. Buchholz
rölesi alt kontakları kapanmasını sağlayarak kesiciye açtırır, trafoyu servis dışı bırakır.
Buchholz ünitesi ve bunun trafo ile genleşme kabına bağlayan boru, gelişigüzel bir şekilde seçilemez. Kullanılacak borunun çapı yatakla yaptığı açı
trafo dizaynı ile ilgilidir. Eğer alt kontaklar belli bir
basıncın altında kapanıyorsa ve eğer trafo cebri soğutmalıysa yağ pompalarının devreye girip çıkması
anındaki darbelerde meydana gelen geçici yağ sirkülasyon değişmeleri bucholz kontaklarının kapanmasına sebep olabilir. Mesela 10 MVA’nın trafolar
için boru çapı en az 7,5 cm, yağ akış hızı ortalama
olarak minimum 110 cm/saniye değerinde buchholz kontağı kapatacak şekilde trafo dizayn edilmiş
olmalıdır. Çok soğuk havalarda yağın büzülmesi ile
de buchholz içindeki kontaklar kapanabilir.

Aerosol

FM200, Novec, CO2

Yangını Kaynağında Söndürün
Elektrik panoları veya bağlantı kutularında çıkabilecek yangınlar, tesis yetkililerinin en
büyük korkularından biridir. Sanayi tesislerinde ve ticari binalarda yangınların yaklaşık
dörtte biri elektrik pano ve buatlarında başlamaktadır. Kapalı pano hacimlerinde
başlayan bir yangın çok geç fark edilebilmekte ve önemli can ve mal kayıplarına neden
olmaktadır.
Pano-içi yangınlarını yüksek sıcaklık ve alevle tetiklenerek otomatik olarak söndüren
çözümler sunuyoruz. Küçük bütçelerle hızlı bir şekilde kurduğumuz bu otonom
çözümler çoğu zaman ana hacimdeki otomatik söndürme tesisatının aktivasyonuna
gerek kalmadan yangını kaynağında söndürüyorlar.
• Temiz Gazlı Fipron Cord ve Sticker Mikrokapsülasyon Çözümleri
• Otonom Aerosol Söndürücü Çözümleri
• Direkt ve Endirekt Otonom Gazlı Söndürme Çözümleri
Yeni teknolojiler, iyi mühendislik ve doğru çözümlerle her zaman yanınızdayız.
Uzmanlarımızla görüşmek için bizi arayın.

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Akıllı Binalar için Komple Çözümler

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

Teknik Yazı

ACIL ANONS VE
SESLENDIRME SISTEMINDE
DAĞITILMIŞ SISTEM
YAPISININ FAYDALARI

Can ÖNDER
Kıdemli Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina Kontrol
Sistemleri

Acil anons ve seslendirme sistemleri; tesisat topolojisi ve yangın alarm sistemi entegrasyonu şekline
göre aşağıdaki üç farklı yapıda kurulabilirler:
•
•
•

Merkezi Acil Anons Sistemleri
Dağıtılmış Acil Anons Sistemleri
Yangın Alarm Sistemi içinde Entegre Dağıtılmış Yapı

Acil anons ve seslendirme sistemleri tasarımında
karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, yatay ola-
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rak dağınık yapıdaki kısım veya binalardan oluşan,
büyük yüz ölçüme sahip tesisler için uygun sistem
çözümünü sağlamaktır.
MERKEZI ACIL ANONS SISTEMI:
Merkezi sistem yapısında anons ünitesi, amplifikatörler gibi tüm merkezi ekipmanlar tek bir noktada toplanır ve tesisteki bütün hoparlör hatları bu
noktaya çekilir. Merkezi yapı, yüksek binalar ve özel
seslendirme gereksinimleri olan havalimanı, stadyum, metro istasyonları gibi tesisler için ekonomik
bir çözümdür. Ancak geniş yerleşim alanına sahip
ya da kampüs tipi birden fazla binadan oluşan tesislerde ciddi tesisat maliyetleri oluşmakta ve toplam sahip olma maliyetleri yükselmektedir. Özellikle geniş bir alanına kurulu endüstriyel tesisler,

Teknik Yazı

lerek, sistem merkezinde yüksek amplifikatör gücü
sağlamak, hoparlör hatları için yüksek kesitli kablo
kullanmak veya her hatta daha az hoparlör bulunacak şekilde hoparlör hattı sayısını artırmak gerekecektir. Ancak alınacak bu önlemlerin hepsi de
maliyet artışı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, merkezi yapıda hoparlör hatlarının tek merkeze
çekilmesi, harici ortamdaki kablolamayı artıracak,
bu da yıldırımdan etkilenmeye bağlı olarak sistemin
arızaya geçme ihtimalini yükseltecektir.
DAĞITILMIŞ ACIL ANONS SISTEMI:

Merkezi Acil Anons Sistemi

üniversite kampüsleri, sağlık kompleksleri, büyük
alışveriş merkezleri, otel ve tatil köyleri buna örnek
olarak verilebilir. Bu gibi tesislerde, sistem merkezi tek bir noktada olacak şekilde tasarlanan bir acil
anons ve seslendirme sistemi bazı önemli sorunlara yol açabilir.
Öncelikle, tüm tesisteki hoparlör hatlarının tek bir
noktaya çekilmesi, kablolamada malzeme ve işçilik
maliyetlerini ciddi ölçüde artıracağı gibi, kablolama
için harcanacak iş gücü/zaman kaynağı da daha
fazla olacaktır. Ayrıca, hoparlör hatlarının uzun olması, gerilim düşümü sonucu hat sonundaki hoparlörlerin çalışma gücünde azalmaya ve sağladıkları
ses şiddetinin (desibel) düşmesine sebep olacaktır.
Bunun önüne geçmek için de merkezi yapıda bir
sistem tasarlanırken bu gerilim düşümü öngörü-

Dağıtılmış sistem yapısında, tesisteki farklı binalarda bulunacak sistem merkezleri, binalar arası
network altyapısı üzerinden haberleşebileceklerdir.
Sistem merkezleri kendi zon’larına lokal anonslar
yayınlayacak şekilde bağımsız olarak çalışabilecekleri gibi, acil durumlarda network haberleşmesi
sayesinde tüm sistem merkezlerinin aynı canlı veya
kayıtlı anonsu eşzamanlı yayınlayabilecekleri şekilde tek merkezden kontrolü de mümkün olacaktır.
Bu sistem yapısında hoparlörler kendi bulundukları
binadaki sistem merkezine bağlı olacağından, hoparlör hattı mesafesi bir sorun olmaktan çıkacaktır.
Bu sayede mesafeden kaynaklı gerilim düşümlerine bağlı güç azalmalarının önüne geçebilmek için
yüksek amplifikatör gücü sağlamak, hoparlör hatlarında yüksek kesitli kablo kullanmak veya hoparlör hattı sayısını artırmak gibi maliyeti yükseltecek
uygulamalara gerek kalmayacaktır. Binalar arasında hoparlör hattı olmayacak, sadece network kablosu çekilecektir. Bu durum kablolamada malzeme
ve işçilik maliyeti anlamında ciddi bir avantaj yaratacaktır. Network kablolaması bakır olabileceği
gibi, sistem merkezleri arasındaki mesafe fazla ise
fiber network çözümü de tercih edilebilir.

Dağıtılmış Acil Anons Sistemi
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Özellikle EN 54 standartlarının geçerli olduğu Avrupa ülkelerinde gittikçe daha çok benimsenmekte
olan dağıtılmış yapıda acil anons ve seslendirme
sistemi çözümü, merkezi sistem çözümüne kıyasla kablo tesisat maliyetini düşürmesi, lokal anons
gereksinimini doğrudan sağlaması, ölçeklenebilir
yapıda olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Hem merkezi yapıdaki, hem de dağıtılmış
yapıdaki acil anons sistemleri, yangın alarm sistemi
ile röle tabanlı entegrasyona sahip olabilmektedir.
YANGIN ALARM SISTEMI IÇINDE ENTEGRE DAĞITILMIŞ YAPI:
UL standartlarının geçerli olduğu ABD ve Kanada’da ise, yangın alarm sistemi ile entegre yapıdaki dağıtılmış acil anons sistemi çözümü uygulanmaktadır. Bu yapıda hem yangın alarm sistemi
hem de acil anons sistemi ortak panellere sahiptir.
Yangın alarm sisteminin dedektör, buton, modül
gibi adresli cihazlarının bağlandığı loop kartları ile
acil anons sisteminin hoparlör hatlarının bağlandığı zon amplifikatörleri aynı panelin içerisinde yer
alır. Bu yüzden acil anons sistemi için ilave dikili tip
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Yangın Alarm Sistemi içinde Entegre Dağıtılmış Yapı

rack kabinete ihtiyaç duyulmaz. Bu yapıda farklı iki
sistem olmadığından yangın alarm sisteminin ve
acil anons sisteminin yazılımsal veya röle tabanlı
entegrasyonuna gerek yoktur. Dağıtılmış yapıda olduğu gibi kontrol panellerinin sahaya dağınık olmasına bağlı olarak hoparlör zon hatları kısalmakta,
daha az kablo kullanımı ile kablo ve montaj işçiliği
avantajı sağlanmaktadır. Kısa hoparlör zon hattında daha az gerilim düşümü olur, bu sayede bir zon
hattına daha fazla hoparlör bağlanarak daha az sayıda zon ile sistem çözümü oluşturulabilir. Sahaya
dağıtılmış panellerin, ilgili personelin bulunacağı
lokasyonlarda veya elektrik odalarında olma gereksinimi bulunmayıp herhangi bir lokasyona montajı
yapılabilir. Tek merkezden tüm sistem kontrol edilir.

olmak için, sistemi tasarlayacak olan çözüm ortağınızın bu alanda uzmanlığı ve uzun yıllara dayalı
mühendislik tecrübesi olduğundan emin olmalısınız. Unutulmamalıdır ki, doğru bir çözüm ancak iyi
bir mühendislikle mümkündür.

Acil anons ve seslendirme sistemi çözümleri incelendiğinde görülmektedir ki, büyük yüz ölçümlü
veya çok sayıda binadan oluşan tesisler için merkezi yapıda değil, dağıtılmış yapıdaki sistem çözümlerinden birini tercih etmek, daha ekonomik olmasının yanı sıra, daha esnek ve kararlı çalışan bir
acil anons ve seslendirme sistemine sahip olmak
anlamına gelmektedir.
Can güvenliğini doğrudan ilgilendiren acil anons
ve seslendirme sisteminin daha en baştan doğru
tasarlanması, ileride meydana gelebilecek kayıpların önüne geçecektir. Aynı şekilde, acil durumda
yapılan bir tahliye anonsunun hatalı bir tasarım
sonucu meydana gelen gerilim düşümü sebebiyle duyulamaması, telafisi olmayan can kayıplarına
sebep olabilir. Tesisinizde standartlara uygun, tüm
gereksinimlerinizi karşılayabilecek, optimum acil
anons ve seslendirme sistemi çözümüne sahip
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ŞÖNT REAKTÖR NEDIR?
Güç sistemlerinde, sistemin sağlıklı çalışması için gerilim ve frekans
değerlerinin nominal değerlere yakın olması istenir. Aktif ve reaktif
güçteki artışlar, frekans ve gerilimin düşmesine sebep olur. İşte tam da
bu noktada, sistem dengesini korumak için şönt reaktörler kullanılır. Bu
yazımızda şönt reaktörü inceleyeceğiz.

Resul ÇEVİK
Elektrik Elektronik Mühendisi
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

İLETIM HATLARINDA REAKTIF GÜÇ DENGESI
Alternatif akım iletim hatlarındaki gerilim; kapasitif
yüklenme ve hat yükü olmak üzere 2 ana nedenden etkilenir. Kapasitif yüklenme, aynı zamanda
reaktif güç üretimi olarak da geçer ve hattın geometrisi ile gerilimine bağladır. (İletim hattı iletken
görevi, hava ise yalıtkan görevi gördüğü için bir
kapasitif güç meydana gelir.) Hat yükünde; üretilen ve tüketilen reaktif güç birbirine eşit olmalıdır.
Üretilen, tüketilenden fazla olduğu takdirde hatta
gerilim yükselmesi meydana gelir. Bu da oldukça
tehlikeli bir durumdur.
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Bu tür reaktif güç dengesini sağlayıp, gerilim
dalgalanmalarını önlemek için; senkron generatör,
şönt kapasitör, şönt reaktör, statik Var kompansatörü gibi birçok düzenleme cihazı kullanılır.

Teknik Yazı

ŞÖNT REAKTÖR NEDIR?
Şönt reaktörler, elektrik havai hatlarında meydana gelen kapasitif gücü kompanze eden endüktif
yüklerdir. Havai hatta, doğrudan ya da kesiciler ile
bağlanabilirler. Endüktif yük üreterek, hattın oluşturduğu kapasitif reaktif gücü tüketirler ve denge
sağlarlar. Şebekedeki kapasitif yükler şebekeye
enerji verirken, şönt reaktör şebekeden enerji çeker;
kapasitif yükler enerji çekerken ise, şönt reaktörler
şebekeye enerji verir. Ayrıca, şebekedeki güç durumuna göre kesici ile devreye alınıp, çıkartılabilirler.
Şebekeye de paralel bağlanırlar.
Şönt reaktörlerde tek bir sargı bulunmaktadır. Bu
yüzden birincil sargının magnetomotive kuvveti
(MMF) ikaz magnetomotive kuvvetine eşittir. Sargı
dirençleri, girdap akımı ve histerezis kayıpları uygun tasarım yöntemleri ile minimize edilmeye çalışılır. Genel olarak, hava boşluklu demir çekirdek
(nüve) kullanılır. Demir çekirdek; ince tabakalı, özel
kaplamalı çelik levhaların birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Sargıları ise tıpkı transformatörlerde
olduğu gibi, bakır iletkenlerden oluşmaktadır. İletkenler ise kağıt yalıtımlıdır.

Genellikle 5-bacaklı çekirdek tip olan şönt reaktörler kullanılır. Böylelikle 3 fazın her biri manyetik
olarak bağımsız olur. Bunlara mahfazalı tip de denmektedir (Shell type). 3-bacaklı çekirdek tasarımı
da mevcuttur. Bu tip de fazlar arasında manyetik
bağlanma meydana gelir (core type).

3-Bacaklı ve 5-Bacaklı Çekirdek Tipi Şönt Reaktör
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Şönt reaktörler genellikle yüksek gerilim hatlarının iki bitiş noktasına yerleştirilir ve nominal hat geriliminin
aşılması durumları göz önünde bulundurularak güç seçimi yapılır. İki bitiş noktasına yerleştirilmelerinin sebebi ise; hangi uçta enerji olup olmadığı konusunda belirsizlikler yaşanmasıdır.

Pi Model İletim Hattının İki Çıkış Trafına Bağlanan Şönt Reaktörler

ŞÖNT REAKTÖRÜN BAZI ÖZELLIKLERI
•

Soğutma: Şönt reaktörlerde soğutma sistemi
olarak ONAN (Oil Natural Air Natural) sistemi
yeterli olabilmektedir.

•

Çeşitleri: Kuru ve yağlı tip olmak üzere 2 tip
şönt reaktör bulunmaktadır. Kuru tipte hava
çekirdeği kullanılır. Bakımı kolaydır ve daha az
kayba sahiptir. Ancak, düşük güçteki reaktörlerde kullanılırlar (34.5Kv gerilime kadar). Yağlı
tipte ise; demir çekirdek yağın içindedir. Kayıpları kuru tipe göre fazladır ama yüksek güçteki
reaktörlerde kullanılırlar.

•

Koruma ve Ölçümleri: Yağ tankının basıncını
kontrol etmek için, basınç emniyet valfi kullanılır. Buchholz rölesi ile yağ sıcaklığı kontrol edilir. Silikajel ile reaktörün içindeki nem
kontrol edilir ve gözlenir. Ayrıca, sargı sıcaklıkları ve yağ sıcaklıkları da sensörler yardımı ile
ölçülebilmektedir.
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Tek Fazlı Çalışan Reaktörlerin Dış Görünüşü

3 Fazlı Çalışan Reaktörlerin Dış Görünüşü

Teknik Yazı

Tek Fazlı veya 3 Fazlı Çalışan Reaktörlerin Bağlantı Şemaları

Tek Fazlı Şönt Reaktör Bağlantısı

3 Fazlı Şönt Reaktör Bağlantısı

ENERJI SISTEMLERINDE OLUŞAN KAPASITIFREAKTIF ENERJININ NEDEN OLDUĞU BAŞLICA
SORUNLAR

Tek faz veya 3 faz şönt reaktör seçiminde maliyet
ve risk analizi yapılır. Aynı sistemde kullanmak üzere alınacak 3 fazlı şönt reaktör ile 3 adet tek fazlı
reaktörü kıyaslarsak; 3 fazlı olanın güç kayıpları diğerine daha az olacaktır ve maliyet açısından daha
düşük fiyatlara gelecektir. Öte yandan yedek olarak
alınacak bir tek fazlı reaktör, yedek olarak alınacak
3 fazlı reaktöre göre ekonomik açıdan daha mantıklı olacaktır.

1. Reaktif enerji ceza bedeli ödenmesine neden
olur,
2. Enerji sisteminin, sisteme bağlı bulunan
araç-gereç ve makinelerin verimini ve ömrünü
azaltır,
3. Sisteme daha az aktif enerji gücü akışına
neden olur,
4. Enerji sisteminde istenmeyen bakım ve onarım
masraflarına neden olur.

ENERJI SISTEMLERINDE KAPASITIF-REAKTIF ETKI
OLUŞMASININ BAŞLICA NEDENLERI
1. Şehir merkezleri dışına kurulmuş TV- radyo vericileri ve radyo baz istasyonları gibi çok uzun
enerji kabloları ile beslenen sistemlerde, yük
kapasitesinin düşük olması nedeniyle besleme
kablolarının oluşturduğu kapasitif etki sistemin
aşırı kompanze edilmesine neden olmaktadır.
2. Enerji nakil hatlarında ve genel enerji dağıtım
sistemlerinde de benzer kapasitif etki oluşmaktadır.
3. UPS ve benzeri gibi kondansatör içeren elektronik cihazların fazla sayıda kullanılması veya
tesise aşırı kompanzasyon yapılmış olması
sonucunda da sistemde kapasitif-reaktif enerji
artışı olmaktadır.

Bu problemleri ortadan kaldırmak için sisteme paralel olarak şönt reaktör bağlamak gerekmektedir.
Şönt reaktörler endüktif yük oluşturarak istenmeyen kapasitif etkiyi sönümlendirir ve bu sayede
yukarıda yazılı olan problemler ortadan kaldırılmış
olur.
Şönt reaktörler kompanzasyon sistemlerinin dışında, elektrik test sistemleri ve laboratuarlarda
endüktif yük olarak da kullanılmaktadır. Standart
değerlerde ürettiğimiz şönt reaktörleri, kompanzasyon yapılacak tesisin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı gerilim ve güç değerlerinde de üretmekteyiz. Harmonik bozunumları yüksek seviyelerde
olan endüstriyel tesislere kaliteli bir kompanzasyon
sistemi kurabilmek için harmonik analiz raporu ve
her bir fazın reaktif yük değerlerinin bildirilmesi gereklidir.
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Teknik Yazı

TRANSFORMATÖR
ÇEVIRME ORANI TTR TEST CIHAZLARI
Transformatörler elektrik enerjisinin iletilmesinde ve dağıtılmasında
sistemin en önemli elemanları arasındadır. Transformatörlerin sorunsuz
ve en iyi verimde çalışabilmesi için gerekli olan testler yapılmalı ve
değerlerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Transformatör çevirme
oranlarının hesaplanması, rutin testleri ve kullanılan TTR Test Cihazları
hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Engin GÜLGÖR
Elektrik Elektronik Mühendisi
ElektrikPort
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T

ransformatörler sanayide birçok elektrik ve
elektronik uygulamalarda kullanılmaktadır.
Gerilim-akım yükseltme ya da düşürme, akım
gürültülerini önleme ve işaret ölçme gibi geniş bir
kullanım alanı vardır. Transformatörlerin etiket değerlerinde belirlenen nominal ve standart değerlerinde çalışıp çalışmadığının kontrolü için bir dizi

Teknik Yazı

testlere tabi tutulurlar. Bunlardan en önemlisi ve
en çok kullanılan test, transformatörün belirtilen
değerlerde çevirme oranının doğruluğu için yapılan
çevirme oranı testidir. Çevirme oranı testine değinecek olursak;

İdeal bir transformatörün primer ve sekonder kısmındaki akım oranı ile sarımların oranı ters orantılıdır.

TRANSFORMATÖR ÇEVIRME ORANI
Tranformatör çevirme oranı; primer ve sekonder
sarım sayılarının veya primer ve sekonder gerilim
değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir. İdeal bir tranformatörde gerilim oranı doğrudan sarım
oranına bağlıdır ve birbirlerine eşittir.

Akım ile sarım sayısı arasındaki bağıntı

Vs
Is
Vp
Ip
Ns
Gerilim ve sarım sayısı arasındaki bağıntı

Np

=
=
=
=
=
=

Sekonder gerilim,
Sekonder akım,
Primer gerilim,
Primer akım,
Sekonder sarım sayısı,
Primer sarım sayısı

Transformatörlerin sarım sayıları, transformatörün yükseltici veya alçaltıcı transformatör olduğunu belirler.
Yükseltici (step-up) transformatörlerin sekonder gerilimi, primer geriliminden yüksektir. Ayrıca bir transformatör gerilim yükseltiyorsa, akım düşürücü olarak da nitelendirilebilir.
Alçaltıcı (step-down) transformatörlerin sekonder gerilimi, primer geriliminden düşüktür. Ayrıca bir transformatör gerilim düşürüyorsa, akım yükseltici olarak da nitelendirilebilir.
Bu iki durum aslında bize güç ifadesinin değişmediğini göstermektedir. Yani bir transformatörün primer tarafındaki güç ile sekonder tarafındaki güç eşittir.
Aynı transformatörü hem step-down (alçaltıcı) hem de step-up (yükseltici) transformatör olarak kullanabilirsiniz.

Gerilim - Akım Dönüşüm Oranları
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Teknik Yazı

TRANSFORMATÖR ÇEVIRME ORANI NEDEN TEST
EDILIR?
Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri,
ölçümde kullanılan akım transformatörleri ve gerilim transformatörleri gibi elektrik sistemindeki
elemanlarda zamanla sargılar arasındaki çevirme
oranında değişiklikler görülür. Hem ölçüm hem de
kontrolde bu farklılıklar problemlere ve eksik ya da
fazla faturalandırmalara sebep olabilirler.
Çevirme oranındaki değişim, transformatörün sekonderinden alınan çıkış voltajının istenilen değerde olmamasını sağlayacaktır. Başlangıçta tasarlanan akım/gerilim değerlerinin dışında çıkışa
yansıyacak değerlerin dışında gerekenden az bir
gerilim/akım veya gerekenden fazla bir gerilim/
akım değeri sistemlerde izolasyon sorunlarına,
dengesiz yüklenmelere, şalt elemanlarında ani açmalara ve yangınlara sebep olabilir.

HANGI TÜR CIHAZLAR ILE TEST EDILIR?
Transformatörlerin çevirme oranları testi için TTR
Cihazı olarak bilinen yani açılımı “Transformer Turn
Ratio” olan cihazlar ile test edilir. Bu test cihazlarını kullanırken transformatörün büyüklüğünü göz
önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü birçok işletme farklı boyutlarda transformatörler kullanabiliyor. Ayrıca kullanılacak olan test cihazı uygun
özelliklerde seçilmelidir. Cihazların sağlamlığı, anlaşılabilirliği, sahada kullanım kolaylığı gibi birçok
etken göz önünde bulundurularak cihaz seçilmelidir.
NEDEN TTR TEST CIHAZLARINA İHTIYAÇ
DUYARIZ?

TTR cihazlarının transformatörlere bağlantı şekli

ÇEVIRME ORANINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
Tüm transformatörler kullanıldığı sistemde aralıksız ve devamlı enerji altında çalışan sistemlerdir.
Zaman içerisinde toz, nem gibi çevresel faktörler sebebi ile çevirme oranlarında bazı değişmeler
gözlenebilir.
Teorik olarak ideal bir transformatörün, çevirme
oranını belirlemek için değeri bilinen bir giriş voltajı
sarımlardan birine uygulanır. Çıkış voltajı ölçülerek,
giriş ve çıkış gerilim değerlerinin oranı hesaplanarak sarım oranı belirlenmiş olur. İşte bu belirlediğimiz oran ile transformatörün üretiminde belirlenen
ve transformatörün etiketi üzerine yazılan değerle
aynı olmalıdır.
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Bu cihazlar bir mühendis için önemli bir yardımcıdır. Bir transformatörün çevirim oranı testlerini tam
otomatik olarak sorunsuz bir şekilde yapar ve sonuç bilgilerini bize çok doğru bir şekilde verir. Bu
sonuçları cihazınızın ekranında rahatça görebilirsiniz. Ayrıca raporları anında cihazlar sayesinde kağıt üzerine dökebilirsiniz.

Etkili Zaman Yönetimi

ETKİLİ
ZAMAN YÖNETİMİ (II)
“Kötü bir planlama bile hiç plan yapmamaktan iyidir.”
Charles De Gaulle

Önceki yazımızda ağırlıklı olarak zaman kavramının özelliklerine değindik. Bu bölümde zamanımızı nasıl daha değerli hale getirebiliriz ?
Bunu görelim.
Zaman yönetiminin en önemli öğesi zaman planlamasıdır. Doğru bir
planlama ile zamanın kölesi değil patronu olur zamanın bizi değil bizim
zaman içinde kendimizi doğru yönetmemizi sağlarız.

Sehavet ARMAĞAN
ODTÜ - 1968,
Industrial Management
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Etkili Zaman Yönetimi

ZAMAN PLANLAMASI
- Programlama
• Uzun dönemli planlama.
• Kısa dönemli planlama
- Uygulama
• Kendinize “bitiş tarihi” hedefleri verin.
• Büyük projeleri küçük görevler halinde bölün.
• Bir seferde tek bir işleme odaklanın.
• Başarılarınızı ödüllendirin.
HEDEFLERİMİZİ BELİRLEYELİM;
Hedeflerimizin Özellikleri;
- Uyumlu,
- Ölçülebilir,
- Gerçekçi
• Ulaşılması mümkün olacak kadar kolay,
• Ciddi bir çaba gerektirecek kadar zor,
- Zamana Bağlı,
- Ulaşılabilir,

ZAMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİNİN KAZANDIRDIKLARI
• Öğrenim ve özel hedeflere daha sağlam ve
çabuk ulaşabilirsiniz.
• Gerçekten önemli işleriniz ve hedefleriniz için
zaman kazanırsınız.
• Daha az stres yaşarsınız.
• Konsantrasyonunuz artar, zor görünen işleri
zamanında bitirirsiniz.
• Gün bitiminde halledilmemiş işler gözümüzden kaçmaz, kontrol kolaylaşır.
• Konular üzerinde hakimiyetimiz artar.
• Konu hakimiyeti başarınızı, başarınız da moralinizi yükseltir.
• Öğrenim ve özel hedeflere daha rahat ve çabuk
ulaşabilirsiniz.

olmalıdır.

• Gerçekten önemli işleriniz ve hedefleriniz için
zaman kazanırsınız.

UZUN DÖNEMLİ PLANLAMADA İZLENMESİ
GEREKEN YOL.

• Daha az stres yaşarsınız.

1. Hedeflerimizi önceliklendirelim.
2. Her hedefi isimlendirelim veya kodlayalım.
3. Her hedefin gerçekleştirilebilmesi amacı ile,
kullanabileceğimiz çalışma günü sayısını
belirliyelim.
4. Bu süreyi kullanmayı düşündüğümüz günler
üzerinde tercihen hep aynı zaman dilimlerinde bloke edelim. Ajandamız üzerinde hedefin
ismini/kodunu belirleyelim.
5. Tüm hedefler için aynı çalışmayı yapalım.
6. Haftalık takip edip gereken yerlerde revize
edelim.
Kısa dönemli planlamada uzun dönemli planlamadaki yöntemi daha kısa bir süre için aynen uyguluyoruz.

• Konsantrasyonunuz artar, zor görünen işleri
zamanında bitirirsiniz.
• Gün bitiminde halledilmemiş işler gözümüzden kaçmaz, kontrol kolaylaşır.
• Zaman ve yaşamınızın kontrolünü elinizde
tutabilirsiniz.
• Geleceğinizi etkileme fırsatına sahipsiniz.
Günü yakalayın, Bu anı yakalayın, şimdi harekete geçin.
“YAPTIĞIMIZ ŞEYLER İÇİN PİŞMANLIK ZAMANLA GEÇER. NE VAR Kİ;
YAPTIĞIMIZ ŞEYLER İÇİN PİŞMANLIĞIN ÇARESİ YOKTUR.”
• Zaman da para gibi harcama veya yatırım için
kullanılabilir.
Amaçsız, boşa harcanabilir veya geleceği
zenginleştirecek şekilde yatırımı yapılabilir.
Bir örnek ele alalım. Yarın paranızın olmasını
istiyorsanız daha dolu, daha iyi bir yaşantı için,
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Etkili Zaman Yönetimi

karşısında başarılı olmak için, araştırma geliştirmeye yatırmaları gibi,
İnsanların da kişisel araştırma - geliştirme
programları olmalıdır. Yeni ilgi alanları ve
faaliyetleri gözlemek ( araştırma ) ve yeni bilgi
ve becerilerin edinilmesi ( geliştirme ) için
zaman ayırmaktır.
Ne yazık ki, yararı hemen alınamayan faaliyetlerin, üretken olmadığı kanısında olan bazı
“realistler” vardır. Şu an ve bulunduğunuz yerle
uğraşmanın daha doğru olduğunu savunurlar.

istediğiniz şeyleri satın alabilmek için her maaşınızın bir kısmını ayırıp, bir kenara koymanız gerekir. Bunu, günlük yaşam giderlerinize
bakmaksızın sürekli yapmalısınız. Yatırımınız
sağlam ise, bunun karşılığını alırsınız.
Parayı harcamış olsaydınız, bu karşılığı ala
mazdınız. Başka bir deyişle, yatırımlarınızın
değerini bilerek arttırmış oldunuz.
• Zamanınız için de durumunuz aynıdır.
Tamamını anlık gereksinimlere ve acil durumlara harcayarak, yatırım amacına pek bir şey
bırakmayabilirsiniz. Veya kendinizi geliştirmek
için, bir miktarı bir kenara ayırabilirsiniz.
Belli bir miktarda zamanı, kendi yeteneklerinizi ve gelecekteki potansiyelinizi geliştirmeye
ayırırsanız, zamanı harcamak yerine, yatırım
yapıyorsunuz demektir.
• Bir anlamda tabii ki, tüm zamanınız yakın geleceğe yatırımdır. Ancak burada, özellikle, yakın
zamanda çok az veya hiç yarar sağlamayacak
uzun vadeli yatırımlardan söz ediyoruz.
• Şirketlerin bugünkü kazançlarını gelecekteki
tüketici gereksinimleri ve değişen piyasalar

• Yangını söndürürken ve günün gereksinimlerini yerine getirirken çok mutludurlar.
• Bu gibi insanları sistemin çarkı veya kölesi
olarak görürüz. Mesaj açıktır, kendi zamanımızdan veya işyerindeki zamandan bahsediyor
olalım : Geleceğe yatırım yapmayanların fazla
bir geleceği olamaz.

“Büyük insanların idealleri, sıradan insanlarınsa
hevesleri vardır.”
Washington Irving

ZAMAN YÖNETİMİ DİYAGRAMI
YAŞAM
TARZIMIZI
GÖZDEN
GEÇİRELİM

YETKİ DEVRETMEYİ ÖĞRENELİM

KESİNTİLERİ
PROGRAMLAMAYI ÖĞRENELİM
ÖĞRENELİM

ETKİLİ
ZAMAN
YÖNETİMİ
İÇİN

İLETİŞİM
BECERİLERİMİZİ
GELİŞTİRELİM
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HERGÜN KİŞİSEL ZAMANIMIZI
PROGRAMLAYALIM

BİR “FİKİR DEFTERİ” TAŞIMAYI
ALIŞKANLIK EDİNELİM

Etkili Zaman Yönetimi

ATATÜRK ‘ten zaman yönetimi ile ilgili tavsiyeler:
•

•
•

•
•

•

•

•

Davranış ve çalışmalarınızda gecikmeye yer
vermeyin, süratli olun, ama gerekirse dönüş
yapmayı da bilin.
Zemini ve zamanı kollayın.
Görevlerin tamamlanması için mutlaka süre
koyun. Konulan son süre genellikle istenilen
sonuçların elde edilmesini sağlar. Süresi konulmamış bir görev vermeyin.
Görevin süresini, çalışan kendi saptarsa o işin
gerçekleşmesi için daha canla başla çalışır.
Kararınızı vermiş olsanız bile en uygun zamanı
beklemeyi bilin, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayın.
Tasarladığınız işlerden herhangi birini gerçekleştirme sırası geldi mi, bu fırsatı bir an bile
kaçırmayın.
Büyük başarılar bazen bir an içinde çıkan ve
derhal kavranarak istifade edilmediği takdirde
yok olacak bir fırsat meselesidir.
Zamanı gelmiş bir fırsatı kaçırmayın, zamansız
olan hiçbir şeyi zorlamayın. Her vakit ele geçmeyecek fırsatları tam sırasında yakalamayı,
onlardan sonuna kadar faydalanmayı bilin.

Sehavet ARMAĞAN, Özgeçmiş:
1968 ODTÜ Industrial Management bugünkü
Endüstri Mühendisliği mezunudur. KOSGEB’
in kuruluşunda Birleşmiş Milletler (UNİDO)
eş uzmanı olarak çalıştı. Birleşmiş Milletler
burslusu olarak İngiltere’ de pazarlama ve
Norveç’ te Küçük Sanayi konusunda eğitim
aldı. Daha sonra Harvard Universitesi - Boston’ da üst düzey yöneticiler için “Organizasyonların Etkinliği” (organizational effectivenes) eğitimi aldı. En son görevi Finans
sektöründe İnsan Kaynakları ve Kurumsal
Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’dır. Ankara’ da Atılım Üniversitesi Master Programında “Çağdaş Yönetim”
konusunda öğretim üyeliği yaptı. Armağan
Mühendislik Ltd. kurucu ortağıdır. Hizmet
Sektörü ve Sanayide “Yeniden Yapılanma”,
“İnovasyon Yönetimi ve Değişim Mühendisliği” (Kurumsal Dönüşüm) konusunda danışmanlık yapmaktadır. Wiesbaden/Almanya,
Amerikan Hava Kuvvetleri, Endüstri Mühendisliği’ nde çalışırken Hedeflerle Yönetim
(Management By Objectives) konusunda
proje yöneticisi olarak Dünya Birinciliği alıp
üstün başarı (Superior Performance) ödülü
ile ödüllendirilmiştir.
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Gezi

Sokak Karnavalı - Ressam Honoria Cabraca Acosta

Orta Amerika - Karayipler Gezisi

PUERTO LIMON
KOSTA RIKA
Vahit Tuncer ÖZEKLİ
Elektrik Mühendisi
www.gezimagneti.com

S

on yazımda 2019 senesi, Karayipler gezisi,
Cozumel’ den bahsetmiştim, bu sefer 2020
senesi, pandemı öncesi ailece yaptığımız, 12
gün süren Orta Amerika cruise gezisinden bahsetmek istiyorum. Miami’ den başlayan Falmouth
(Jamaica), Colon (Panama), Puerto Limon (Costa Rica), Roatan Adası (Honduras), Costa Maya
(Mexico), ve Ocean Cay (MSC Marine Reserve)’ den
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sonra Miami’ de son buluyordu. Çok düşündüm
acaba hangisini burada yazmalıyım diye ama zaten tüm bu yerleri sonunda hayata geçirebildiğim
www.gezimagneti.com sitesinde detaylı olarak yazıyorum. Bu yazımda, mutlu insanlar ülkesi Puerto
Limon-Costa Rica’yı seçtim.
22 Ocak 2020, sabah saat 08.00 gibi MSC Divina
gemimiz ‘’Puerto Limon’’ rıhtımına bağlandı. Rıhtıma baktığımızda tur otobüsleri çoktan gelmişti.
Verraque Rainforest - Yağmur Omanları, Plajda atla
gezinti, Tortequero Kanalı’nda tekneyle tur, nehirde
rafting gibi aktiviteler, hatta Limon’ da en yüksek
tepeye teleferikle çıkmak da alternatifler arasındaydı. Puerto Limon’ un turistik bir yer olmadığını

Gezi

Puerto Limon- Cruise Rıhtımı ve Quiribiri Adası

biliyorduk, bu küçük ama ilginç yerde vakit geçirmeye karar verdik. Para birimi Kosta Rika Kolonu
(1 YTL=192 KRC) ama Amerikan Doları’ burada
da geçiyordu, konuşma dili ise İspanyolca. Kosta
Rika bir Orta Amerika ülkesi, kuzeyinde Nikaragua,
güneydoğusunda ise Panama ile komşu. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda Karayip Denizi var.
Zengin sahil anlamına gelen ‘’Costa Rica’’ isminin
bir rivayete göre 1502 yılında Kristof Kolomb’un
Kosta Rika’nın sahillerine uğradığında yerlilerin çok
miktarda ziynet eşyası, altın mücevher kullanması
nedeniyle verdiği söyleniyor.
İspanya’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra ilerleyen yıllarda en istikrarlı ve gelişmiş ülkelerden
biri haline gelen Kosta Rika, 1949 senesinde kabul
edilen yasa ile ülkede orduyu tamamen kaldırmış.
İnsani kalkınmaya önem vererek gerçekleştirmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2010 yılında örnek ülke seçilmiş.
Ülkenin en önemli limanı olan Puerto Limon, 1870
yılında bir liman kenti olarak kurulmuş, Limon
eyaletinin başkenti. Bölgeyi vuran bir çok deprem
nedeniyle biraz harabe olan Puerto Limon’ da çok
katlı olmayan binalar, renkli mimarisi ve açık hava
pazarları, ahşap el oyma ve hediyelik eşyalar için
bulunulmaz bir yer deniyor.

Gemiden bakınca tam karşımızda yemyeşil tropikal
bir ada olan Quiribiri Adasını görüyorduk. Önceki ismi Quiribri olan bu ada daha sonradan Uvita
olarak biliniyormuş. Puerto Limon’dan bir kaç mil
uzakta, 800 metre uzunluğunda ve 305 metre genişliğinde, yağmur ormanlarına sahip olan bu yemyeşil adacıkta deniz feneri, iskele ve bir de mano
inşa edilmiş. 26 Eylül 1985 yılında tarihi ve mimari
miras alanı ilan edilen ada, 1986 yılında ‘’Uluslararası İsimlendirme Komisyonu’’ ismini tekrar Quiribri
olarak belirlemiş.

Quiribiri Adası
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Yerel Orkestra

Gemiden indiğimizde, rıhtımda yerel orkestranın
çaldığı müzik neşe ve enerji doluydu. Şarkıda, Limon’ da tabiatı yaşamamızı, kültür ve müziğini beğeneceğimizi söyleyerek bizleri hoş geldiniz diyerek
karşılıyorlardı. Cruise Terminaline girdiğimizde yerel hediyelik eşyalar, tişörtler, ahşap oyma eşyalarla
dolu bir çok standlarla sanki açık pazarda gibiydik.

69 Çeşit Hayvan Sesi Çıkaran Düdükler

Cumhurbaşkanı Laura Çinçilla Miranda Anıtı
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Terminalden çıkınca hemen sağ tarafta Balvanero
Varga Parkı’na girdik. Yemyeşil yüksek ağaçlarla çevrili, çeşitli kuş sesleri ile dolu olan bu parkın
içi harika, insanların dinlenebileceği bankların yanı
sıra bir de sarı sütunlu şadırvan ile 2010-2016 yıllarında Limon Bölge’ sinin geliştirilmesinde önem
veren Cumhurbaşkanı Laura Çinçilla Miranda’ ya
saygı amacıyla Limon Belediyesi’ nin yaptırdığı
anıtla, eskiden yaşayan yerlileri temsil eden heykellerde parkın içinde konumlanmıştı.

Gezi

Belediye Binası - Limon Tanıtımı

Parkın etrafından dolaşarak Tomais Guardia caddesine geldik. Rotary Klüp Limon pankartı asılı ‘’Antique Palacio Municipal’’ Antik Belediye Binası’nın
önünde Limon’a Hoşgeldiniz Yazısı, Kosta Rika Haritası, Limon tarihi yazısı ve Puerto Limon’un önemli
yerlerini gösteren krokisi ile Quiribri adası hakkında
İspanyolca ve İngilizce yazılı panolar vardı. Kosta
Rika’nın tanıtımını çok güzel yapmışlardı, keyifle
okudum. Binanın önünde bulunan bir yerli heykeli dikkatimi çekti. İsmi Pablo Presbere, 1670’ lerde
doğmuş, Suinse veya Suinsi Şefi olduğuna inanılıyor. 1709 yılında İspanyol işgalcilere karşı isyan
ederek, cesareti ve yiğitliğiyle Talamanca’nın en
korkulan savaşçısı olarak tanınmış. Vali ‘nin isyancıları bastırmak için kur-duğu bir ordu sonucunda 4
Temmuz 1710’da Cartago şehrinde vurulmuş.
Belediye Binası’ndan ayrılınca, denize arkamıza
alarak, merkeze doğru Angel Miguel Velazquez
caddesinden yürüdük, sağ tarafımızda balkon kapıları ve pencereleri rengarenk olan ‘’Pension Costa Rika’’ binası vardı. Caddenin her iki tarafında iki
katlı binaların altlarında daha çok mağaza ve kafeler bulunuyordu. Pizza Hut’a gelmeden önce köşe
başında ‘’coconut’’ satan genci görünce dayanamadık, tadına baktığımızda gayet güzeldi.

Pension Costa Rica

Coconut Satıcısı
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Angel Miguel Velazquez Caddesi üzerinde üç ressamın eserlerini sergiledikleri “Pasaje de Cristal”
Sanat Malzemeleri mağazasına geldik. Genelde
Kosta Rika’ nın geçmiş yaşantısını anlatan yağlı
boya resimler yapıyorladı. Fotoğrafını çektiğim ressamın ismi Honoria Cabraca Acosta, Talamance de
Limon, Bambu 1962 doğumlu, profesyonel olarak
resim yapmaya 1981 yılında başlamış. Papa II. Paul
gibi karekterlerin ülkeyi ziyareti esnasında resimlerinden birisini ressamın hediyesi olarak alması
onuruna sahip. Ayrıca, Jose Maria Figures Olsen ve
Abel Pacheco gibi ülkenin eski Cumhurbaşkanları
da eserlerinden almışlar.

on Costa Rica’ nın karşısında olan kafeye geldik.
Sokaktan geçenleri seyrederken aynı zamanda iki
müzisyenin biri tumba diğerinin de marakas çalarak yerel şarkılar söylemesi bizlere güzel dakikalar
geçirtti.
Neredeyse beş saate yakın zamandır dolaşıyorduk,
vaktin nasıl geçtiğinin farkına bile varamadık, Puerto Limon çok sakin ve tabii bir yer, henüz bozulmamış, turistik ve modern yerler görmek biraz zor,
daha önce geçirilen depremlerin etkisiyle olsa gerek binalar çoğunlukla iki, üç katlı. Her yerde olduğu
gibi burada da caddeler elektrik direkleri ve havai
hatlarla doluydu. Biraz da bu nedenle sanki eski bir
kasabayı andırıyordu. Artık gemiye dönme zamanı yaklaşıyordu, limana doğru yürümeye başladık,
çoğunlukla bayan elbiseler ve hediyelik eşya satan
mağazalar hemen her geçtiğimiz caddede bulunuyordu.
En ilgimizi çeken, bir sokak sanatçısının kuş tüyleri üzerine papağan, tukan gibi kuşlar ile Kosta Rika’nın sembol hayvanlarının yaptığı resimleri adeta
tablo gibiydi.

Caddelerde Kosta Rika’ nın tanıtımı ile ilgili panolar
ve küçük heykelcikler vardı. En çok da, Hawksbill
deniz kaplumbağalarının deniz ekosistemlerinin
işlevinde ne kadar önemli olduğunu, mercan resif
sistemlerinde belirli sünger türleri ile beslenerek bu
ortamların biyo çeşitliliğini sınırladıklarından bahsediyorlardı.
Caddeler gemi yolcularından ziyade yerel insanlarla doluydu, Mercado Municipal, bildiğimiz Belediye
Pazarı’nı geçtikten sonra Pollazo Mercado önünden dolaşarak Catedral Sagrado Corazon de Jesus
katolik kilisesine geldik. Güzel mimarisi ile modern
görünümlü, renkli vitray pencereleri olan kilise, 25
sene önce yapılmış. Kapısında kilisenin rahibini
gördük. Müslüman olduğumuzu, Türkiye’den geldiğimizi söylediğimizde ’Hepimiz tek bir tanrıya inanıyoruz’ diyerek, güler yüzle bizle sohbet etti daha
sonra da iyi günler diyerek ayrıldık.
Plaza Puerto Limon, Ticaret Merkezinin bulunduğu
Dr. Benjamin de Cespedes caddesinden geçtikten
sonra Playa Los Panos, Parque Abel Robles sahiline kadar geldikten ve kahve içecek bir yer aradık, renkli pencereleri, balkon kapıları olan Pensi-
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Cruise Terminali küçücük bir yer, 300 metre kare
ya var ya yok, içinde bir çok stant var, her birinde
Kosta Rika’ya özgü çeşitli hediyelik eşyalar ile yerel
puro ve kahve de tezgahları süslüyordu. Dikkatimi
çeken hemen hemen tüm hediyelik eşyaların, şapkaların, tişörtlerin üzerine yazılmış iki kelime ‘’Pura
Vida’’ Kosta Rika’ lıların hayat felsefesini anlatıyor.
’Saf Hayat’, anlamı, hayatı doya doya yaşamak, hayattan zevk almak, hayatı akışına bırakmak, zorlamamak, günlük hayatta bu sözü çok sık kullanarak,
Tanrı’nın kendilerine bahşettiği bu güzel ülkede barış ve zevk içinde sürdürdükleri yaşamları için şükrediyorlar.

Angel Miguel Velazquez Caddesi

Gezi

Hayvan Motifli Kuş Tüyleri

Terminalden gemiye gidene kadar o kadar fotoğraf çekecek yerler vardı ki gemiye gelene kadar bir
saat daha oyalandık, sabahki müzisyenler bu sefer
de Puerto Limon’a tekrar gelmemiz için şarkılarla bizleri uğurluyordu. İstemeye istemeye de olsa
günlük yaşantısını gördüğümüz Puerto Limon’dan
ayrılmak üzere gemiye bindik. Saat18:00’de gemi
kalkmadan her yer karanlık olmuştu. Şimdi, bu güzel insanlar ülkesini arkamızda bırakarak yarını denizde geçirecek, ertesi günü ise yine değişik bir ülke
Honduras’a Ruatan adasına gelecektik.

Turistik Eşya Mağazası

Neşeli Latin İkili

Puerto Limon bizde güzel bir anı olarak akıllarımızda kalacaktı, tropikal ormanlarına gitmemiş, kumsallarında yürümemiş olmamıza rağmen, samimi
insanlar, tabii sokaklar, yemyeşil park alanları, ilginç kuş sesleri ile bu sakin yaşamı görmek insana
huzur veriyordu. Burada ressamlık, tahta oymacılık,
deri işleri gibi sanatlarla da insanlar geçinip gidiyorlar. Büyük şehrin ihtiyaçlarına sanki burada hiç
gerek yokmuş gibi.
Sakinlikten huzur bulanlar Puerto Limon için güzel
bir yer diyebilirim.
PURA VİDA...

Gemiye Dönüş…

Hepimize pandemiden uzak, sağlıklı, keyifli, nice
güzel günler diliyorum.
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Mühendis Canlılar

KRAL
KELEBEKLER
Mühendis canlılarımızda bu sayımızda sizler için Kral Kelebekleri
araştırdık. Yön yetenekleri, hayatta kalma savaşları gibi birçok özellikleri
yanı sıra öne çıktığını düşündüğümüz, adeta biyokimya alanında çalışan
bir bilim adamı edasıyla doğaya sunduğu katkılarından da biraz söz
edeceğiz.
Yazı: Nevlan BİLİR
ETMD - Editör
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K

ral kelebekler, (Danaus plexippus) Nymphalidae ailesinde sınıflandırılan göçmen kelebeklerdir. Kral kelebekleri Kanada, Amerika
Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Avusturalya, Kanada Adaları, Azor Adaları ve Batı Avrupa’da yaşarlar. Geniş bir kanat açıklığı vardır ve kanatlarının
üzerinde bulunan turuncu siyah ve beyaz çizgileri
desenleri sayesinde kolayca tanınırlar.

2005 yılında National Geographic’ den Vico Gutierrez adlı gözlemci, bu kelebeklere benzeyen ultralight adını verdiği hava aracıyla Kral Kelebeklerin sır
dolu yolculuğunu izlemiş ve izlenimlerini paylaşmıştır;

Kral kelebekleri diğer kelebeklerden oldukça uzun
bir ömre sahiptir. Boyutları, 8 ile 10 santimetre
arasındadır. Erkek olanları biraz daha büyüktür ve
her bir kanadın arkasındaki orta kısımlarında siyah
bir nokta bulunur. Yetişkinler yaklaşık yarım gram
ağırlığındadır.

Kat edilen mesafe de 4 bin 800 kilometre! Her yıl
Kanada’da kış mevsimi başladığında, turuncu-siyah kanatlı milyonlarca Kral Kelebeği, kışı geçirmek için Meksika Michoacan’ da bulunan ılıman
ormanlara doğru kanat çırpmış.

KRAL KELEBEKLERININ AYNI YIL IÇINDE SADECE
DÖRT NESLI OLUŞMAKTADIR.
1. Her şey, daha çok süt otu
olarak da bilinen ipek otu
cinsinden bitkiler üzerine
yumurta bırakıldığında
başlar. Yumurtalar iki milimetre büyüklüğünde dahi
değillerken, dört veya sekiz
gün sonra yumurtadan
çıkarlar.
2. Larvalar yumurtalardan çıkar
ve annelerinin onları bıraktığı
yaprakla beslenirler. Sonunda, tüm
vücutlarında sarı, siyah ve beyaz çizgili
desenleri olan güçlü tırtıllara dönüşürler.
Yedikleri yiyecek miktarına bağlı olarak bu tırtıl
aşamasında yaklaşık iki hafta kalırlar.
3. Kendilerini yeterince besledikten sonra, tırtıllar kozalarını yapmak için hazırlanırlar, bu da
metamorfoz işlemlerine başlamalarına olanak
sağlar. Koza altın noktalı ve siyah bantlı kireç
yeşil rengindedir. Bu işlem 10 gün kadar sürer.
4. Dönüşümün sonunda, kozanın içerisinden bir
kral kelebeği ortaya çıkar. Tahmini ömrü, ne
zaman doğduğuna bağlı olacaktır. İlkbahar ve
yaz aylarında erken doğanlar iki ile üç hafta
arasında yaşarlar. Bununla birlikte, yaz sonunda ve sonbaharın başlangıcında doğanlar sekiz
aya kadar yaşayabilirler. Bu türler Kanada’dan
Meksika’ya gidiş dönüşü de içeren, büyük ve
muhteşem göçlerine başlarlar.
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Kanada’dan başlayıp, Meksika’da son bulan bu yolculuk tam 72 gün sürmüş.

Kral Kelebeklerinin yolculuk boyunca acıkmamak
için yaptıkları inanılmaz olan şey; kendilerini bu
yolculukta ağırlaştırmakmış.
Bu muazzam yaratıklar yolculuğa
başlamadan önce çiçek özleri ile
beslenerek normalden daha ağırlaşırlar, çünkü önlerinde yaklaşık
4.800 km’lik bir yol vardır.
Bu yolculuk esnasında, birçok
defa fırtına ve şiddetli yağmurlar sonucunda savrularak yön
değiştirseler de hiçbir zaman
kaybolmazlar ve hiç görmedikleri
yerlere doğru yollarına olağan hızları ile devam ederler.
İlkbaharın gelmesiyle, bu kelebekler kendilerine çiçek özü ziyafeti çekerek, geri dönüş için

Mühendis Canlılar

hazırlık yapar ve enerji toplarlar. Böylece, Her Mart
Ayının 15’inde doğdukları yere dönüş yapmak üzere, kuzeye doğru yola çıkarlar. Bu arada, muazzam
bir plan doğrultusunda, üreme organlarının gelişmesiyle çiftleşecek konuma gelirler. Böylece, geri
dönüş yolunda yani, Mart-Nisan aylarında, dişi kelebekler 700’er yumurtayı uygun yerlere bırakarak
15 Mayıs’ta yaşam sürelerini sonlandırmış olurlar.
Uzun zamandan beri, şempanze ve bazı başka hayvanların bitkilerden tıbbi amaçla faydalandıkları bilinen bir gerçek. Ancak son yıllarda tedaviye yönelik
davranışların hayvanlar aleminde zannedilenden
yaygın olduğu ortaya çıkıyor. Toplu iğne başı kadar
beyinleri olan hayvanlar bile hastalıklar karşısında
ne yapmaları gerektiğini biliyor. Mesela, anne kral
kelebekleri kendilerine parazit bulaşması durumunda, yumurtalarını, içlerinden çıkacak larvalara
ilaç olacak belirli bir tür ipek otunun üstüne bırakıyor. Yavrular yumurtalarından çıkıp larva haline
geldiğinde bitkinin zehirli yapraklarını yiyorlar. Zehir yavruları parazitte karşı dirençli hale getiriyor ve
bu sayede hasta olmalarına engel oluyor. Mucize
anneler biyokimyacıları kıskandıracak bir döngünün içinde yavrularını güvende tutmayı başarabiliyor. Bu durum birçok soruyu beraberinde getiriyor,

doğru ipek otu türünü nereden biliyor, anne kral
kelebekleri yavrularını korumayı, iyi nesiller yetiştirmeyi nasıl öğreniyor?
Michigan Üniversitesi’nde kral kelebekleri üzerine
araştırma yapan Prof. Mark Hunter, “Karşılaştığımız
belki de en büyük sürpriz, meyve sineği ve kelebek
gibi hayvanların hastalığın sonraki nesil üzerindeki
etkilerini en aza indirecek besinleri seçebilmeleriydi.” İfadelerini kullanıyor. Aynı araştırma grubunda
bulunan Dr. Thierry Lefevre ve Doç. Jaap de Roode’ un Science dergisi için Prof. Hunter ile birlikte
kaleme aldıkları makalede, çoğu hayvanın öğrenerek değil, doğuştan gelen tepkilerle “ilaç” kullandığı
şeklinde belirtiliyor.
Daha fazlasını öğrenebilmeyi diliyor ve doğa’ ya
minnetimizi sunuyoruz.

Kaynaklar Hakkında::
Yazı: Selcen Pirge
Atlas Şubat 2015 / Sayı 263
https://www.atlasdergisi.com/kesfet/bilim/dogustan-doktorlar-2.html
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-zamanın dışında-

MAYA SANAT GALERİSİ
1951-1955

Adalet Cimcoz

68 yıl önce açıldı.
Sadece 4 yıl açık kalmasına rağmen “ülkenin ilk uzun soluklu özel sanat galerisi”
olarak tarihe geçti.
Açılışından 4 gün sonra yazar Fikret
Adil, Yeni İstanbul Gazetesi’nde kaleme
aldığı Maya adlı yazısında,
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“Dün şehrimizde, sessiz sedasız bir hadise
oldu. Beyoğlu’nda küçük bir sanat galerisi
açıldı. Memleketimizde ve sanat merkezi
olan İstanbul’’da güzel sanatların mahsullerini teşhir ve satışa arz için ne bir
sergi salonu ne de bir galeri var idi” diyecek ama 4 yıl sonra ekonomik zorluklara
direnen Maya için Bülent Ecevit, Mayıs
1954 tarihli Ulus Gazetesi’ndeki “Maya
Yaşamalıdır” yazısında galerinin kapanışına, tarihi notunu şu sözleriyle düşecekti:

Hayatın İçinden

Adalet Cimcoz arkadaşları ile seslendirme yaparken

“İstanbullular bunu, kendilerine verilmiş
son bir şans saymalıdırlar. Eğer bu şansı
iyiye kullanmazlarsa, nüfusu bir milyonu aşan ve Türkiye’nin en varlıklı insanlarını toplayan tarihi İstanbul şehri,
bir küçük sanat galerisini yaşatamamış
olmanın yüz karasından kolay kolay kurtulamaz”
Bugün bile üzerine tezler hazırlanıyor,
kitaplar yazılıyor.
“Zamansız galeri Maya”yı farklı kılan
belki kurucuları, belki de hayatları Maya
ile kesişen sanatçılar.

Maya deyince akla gelen ilk isim, kurucusu Adalet Cimcoz.
Dostları O’na Ada dermiş.
Türkan Şoray, Belgin Doruk, Sezer Sezin,
Muhterem Nur, Fatma Girik, Filiz Akın
ve birçok oyuncunun belleğimizde yer
edinen sesi olmuş Adalet Cimcoz, dönemin
seslendirme sanatçısı Ferdi Tayfur’un
kardeşiydi.
Dublaj kraliçesi, gazete ve dergilerde sanat
yazıları, kitap, öykü ve roman değerlen
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Adalet Cimcoz, Sabahattin Ali, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Fikret Adil ve arkadaşları

dirmeleri yazdı. Fitne Fücür mahlasıyla
dedikodu tarzında eleştirel yazılar yayınladı.
Brecht, Büchner, Kafka, Traven gibi yazarların eserlerini Türkçe’ye kazandırdı.
Kafka’dan Milena’ya Mektuplar çevirisiyle 1962 TDK çeviri ödülünü kazandı.
1951’de Beyoğlu Kallavi Sokak 20 numaralı apartmanın 1. katında küçücük bir
dairede kurdu Maya Sanat Galerisi’ni.
Adalet Cimcoz, Orhan Veli ve Sabahattin
Eyüboğlu birlikte karar verdiler bu kültür-sanat projesini hayata geçirmeye.
Orhan Veli sergilerini açmak istediği 18
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sanatçının adını, tıpkı şiirlerini yazdığı gibi sigara paketinin arkasına yazdı.
Kendisi de Anadolu’dan sergilemek için
folklorik eşyalar getirecekti.
Ama Maya’nın açılışını göremeden öldü
Orhan Veli.
Maya, müzecilik ve sanat galerisi kavramlarının ayrılmaya başladığı bir dönemde sanatçılarla sanatseverler arasında
bir köprü görevi üstlendi.
Resimden karikatüre, plastik sanatlardan edebiyata, fotoğraftan şiire her türlü
sanat dalına kapılarını açan Maya, kısa
zamanda sanat merkezi haline geldi.

Hayatın İçinden

Maya’nın önceliği genç sanatçıları desteklemekti. Böylece dönemin genç sanatçıları
eserlerini sergileme ve satış imkânı bulacak, geçim derdiyle sanatından vazgeçebilecek gençler, tersine ülkeye yeni eserler
kazandıracaktı.
Sergileri yenilikçiydi Maya’nın.
1952 yılının ilk sergisi resimli şiirdi mesela. Resimlere şiirler yazılmış ya da şiirlere
resimler yapılmıştı. Ressam Saynur Güzelson’un bir resmi Orhan Veli’nin Cımbızlı Şiiriyle birlikte, yine Orhan Veli’nin

İstanbul şiiri ressam Fikret Otyam’ın
başka bir resmi ile kol kola girmiş, birbirlerini anlatıyorlardı.
Adalet Cimcoz’un sanatçı çevresi o denli
ustalarla doluydu ki hemen hemen her
ustanın hayatı Maya ile kesişti. Belki de
Maya’yı bu denli –zamanın dışında- kılan bu hayatların ta kendisiydi.
4. yılın sonlarında ekonomik sıkıntılar
baş gösterdi. Adalet Cimcoz ekonomik
sıkıntıları kendi imkânlarıyla aşmaya çalışsa da bir müddet sonra sıkıntılar arttı.
Kapanma haberleri çıkmaya başlayınca

Adalet Cimcoz, Sait Faik Abasıyanık ve arkadaşları
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Hayatın İçinden

Adalet Cimcoz

Mayacılar galerinin kurtuluşu için kurtarıcı sergi açmaya karar verdiler. Birçok
sanatçı destek için kurtarıcı sergiye eser
gönderdi. Birçok gazetede destek yazıları
çıktı.
Bülent Ecevit “Eğer Maya, gördüğü
ilgisizlik yüzünden kapanmak zorunda
kalırsa, İstanbulluların bundan utanması
gerekir” diye yazacak ancak tüm gayretlere ve kapanışa gösterilen dirence rağmen
Maya ekonomik zorluklarla baş edemeyerek ve 1955’de kapanacaktı.

4 yıl önce Maya’nın açılış haberini yapan Fikret Adil kapanış yazısı olarak
aşağıdaki satırları kaleme aldı:
“Maya gelecek mevsim açılmayacak.
Buna rağmen yine de büyük, çok büyük
hizmetlerde bulundu. Maya, sanat tarihine geçecektir ve takdirle anılacaktır. Ve
İstanbul, ilk hususi sanat galerisini açmış
şehir olacaktır. Aynı zamanda kapatmak
mecburiyetinde kalmış şehir !”

Yazı: Mehmet PAK
Genel Müdür - ERDE Mühendislik
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Güncel

O hem günahkar, hem kurtarıcı hem de en büyük futbolcu!

DIEGO
ARMANDO
MARADONA

“Tanrının Eli”, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol
efsanelerinden biri olan Diego Armando Maradona,
60 yaşında hayatını kaybetti.
Spor dünyasından büyük bir yıldız daha kaydı!

Yazı: Fatih ZEREN
Endüstri Yük. Mühendisi
www.plus.com.tr
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O

, hayatını siyah-beyaz gibi uç noktalarda yaşadı. Kendisi iki cümleyle hayata olan bakış
açısını şu şekilde dile getirmiştir:
“Ben, gollerimle ve hatalarımla Maradona’yım.
Hepsini kaldırabilecek omuzlara ve herkesle başa
çıkabilecek bir yüreğe sahibim.”
Diego Armando Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde fakir bir ailenin çocuğu olarak Buenos Aires’deki bir hastanede dünyaya
geldi.
On yaşındayken bir yetenek avcısı tarafından fark edildi ve bir
mahalle kulübü olan Estrella
Roja’da futbol oynamaya başladı. Daha bir yıl geçmeden Los
Cebollitas adlı kulübe geçti ve
1975 yılında on beş yaşındayken, Buenos Aires’in Argentinos
Juniors kulübünün altyapısına
transfer oldu. Maradona aynı kulüpte ilk profesyonel sözleşmesini imzalarken daha on altı yaşına bile basmamıştı !
Maradona, Argentinos Juniors kulübünde çıktığı
167 maçta tam 116 gole imza attı.
Bu performansıyla dikkat çeken Maradona 1981
yılında Arjantin’in en büyük kulüplerinden biri olan
Boca Juniors’a 1 milyon Pound’a transfer olur ve
1982 yılında ilk şampiyonluğunu yaşar.

74
74

ETM
ETMDD · · Bİ
BİZZDDEENN HHAABBEERRLLEERR

Maradona 17 yaşında Arjantin milli takımına seçilir.
1977-1994 yılları arasında çıktığı 91 maçta toplam
34 gole imza atar.
1982 yılında İspanya’da düzenlenen FIFA Dünya
Kupası’ndan sonra Maradona 7,6 milyon Dolar karşılığında İspanyol kulübü FC Barcelona’ya transfer
olur ve en pahalı oyuncu unvanını alır.
İspanya’da çok mutlu olamayan Maradona Athletic Bilbao maçında ayak
bileğini kırar ve uzun bir süre yeşil
sahalardan uzak kalır. Buna rağmen Barcelona forması altında
58 maçta 38 gol atar.
Ancak, kulüp başkanı ile bir türlü anlaşamayan yıldız oyuncu
Barcelona’da iki yıl oynadıktan
sonra tekrar bir rekor ücret karşılığında İtalya’nın Napoli takımına transfer olur. Bu sefer Maradona için ödenen ücret 10,48 milyon
Dolar dır !
1986 yılında Meksika’da düzenlenen FIFA Dünya
Kupası’nda Maradona’nın kaptanlık yaptığı Arjantin
millî takımı finalde Almanya’yı 3-2 yenerek Dünya
Kupası’nın sahibi olur. Maradona finalde gol atamasa da, turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere’ye
karşığı attığı ve “Tanrı’nın Eli” olarak adlandırılan
golle tarihe geçer.

Güncel

“Tanrının Eli”
1986 FIFA Dünya Kupası
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Bu yıllarda Maradona İtalya’da kariyerin en iyi dönemini yaşar. Napoli’de 7 yıl boyunca 188 maça çıkar ve toplam 81 gole imza atar. Maradona ile birlikte Napoli kulübü de tarihinin en başarılı dönemini
geçirir. Maradona ile birlikte 2 lig şampiyonluğu kazanan Napoli 1989 yılında UEFA Kupa şampiyonluğunu da kazanır.
Ancak, taraftarların sevgisi, kazandığı paralar ve
inanılmaz büyük egosu Maradona’da kişisel problemlere yol açar. Yaşadığı stres yıldız oyuncuyu kokain batağına sürükler ve bu muhteşem kariyerinin
sonu yavaş yavaş yaklaşır.
Uyuşturucu kullanımından dolayı 15 ay futboldan
“men cezası” alan Maradona 1992 yılında Napoli’den ayrılır.
Her şeye rağmen İtalyanlar kendisini o kadar sever
ki, Maradona Napoli’den ayrıldığında giydiği 10 numaralı forma emekliye ayrılır!
Aktif futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra Teknik Direktör olarak kariyerine devam etmek isteyen
Maradona maalesef bu kulvarda kendisinden beklenen başarıyı gösteremez.
Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020’de kalp
krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İnanılmaz futbol yeteneği ile futbol sevenleri arasında her zaman hatırlanacaktır.
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DIEGO ARMANDO MARADONA ( 1960 - 2020 )
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