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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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Hey Google
works with

Living ailesinin en yeni üyesi olan Living Now, zamansız tasarımının yanı sıra 
geleneksel kurulum yöntemlerinden vazgeçmeden sunmuş olduğu akıllı 
çözümler ile sektörde bir ilk olmaya devam ediyor. 

Zamansız Tasarım, 
Akıllı Çözümler.

Teknoloji ve tasarımın en iyi şekilde birleştirilmesi ile doğan 
Living Now, dünyanın en prestijli ödülü olan IF Design Award’u 
almaya hak kazanmıştır.

Living Now

Home + Control
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Değerli Okurlarımız,

101. Sayımızda ETMD olarak gerçekleştirdiğimiz ve katılım gösterdiğimiz etkinlikleri okuma fırsatı bulacaksınız. 
Bunun yanı sıra teknik, gezi ve mesleki makalelere de bu sayımızda yer verdik.

ETMD olarak son aylarda etkileşim almaya başlayan yeniliklerimizin de ilanlarını göreceksiniz. Bunlardan 
biri ETMD’ Ye Sor canlı yayınları, Youtube kanalımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan aynı anda canlı 
yayınlanan programları daha sonra kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Birbirinden değerli konukları ağırladığımız 
yayınlarımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bir diğer yenilikte yine dijital platformlardan 
olan Spotify da, bu platformun en büyük etkileşim kitlesi trafikte kalanlardır biliyorsunuz ve sizlerde Spotify 
kanalımıza abone olup o saatlerinizi hem bize destek olarak hem de keyif alarak geçirebilirsiniz.

ETMD Yönetimi ve Çalışma ekibi olarak yeni bir heyecana daha başladık. Geleneksel futbol ligimizi pandemi 
koşulları nedeniyle uzunca bir süre gerçekleştirememiştik, 2022 yılında gerçekleştirebiliyor olmaktan çok 
mutluyuz. ETMD Futbol Ligi 2022’yi değerli Ahmet Nuri Işlek Turnuvası olarak düzenledik ve ilk haftayı başarılı 
bir organizasyon ile tamamladık. Turnuvamızı takip etmek ve seyirci olarak katılmak isterseniz bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

101. sayımızı keyifle okumanız dileğiyle.

Saygılarımla.

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

Editör

EDITÖRÜN KALEMINDENEDITÖRÜN KALEMINDEN
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Başkandan

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

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Değerli Meslektaşlarım,

Sizde takdir edersiniz ki Mühendislik kavramı sorumluluk merkezinde vücut bulur.
Düne, yaşadığımız ana ve yarına olan sorumluluklarımızı bazı zamanlar unutuyoruz. Bunun sonuçları da 
maalesef ağır oluyor, düzeltmek te pek mümkün olamıyor.  
Affınıza sığınarak biri Fuzuli’den diğeri Nazım Hikmet’ten iki şiirle sizlere ulaşmak istiyorum;

“Beyhude gamlanma divane gönül! 
Cümle âlemin rızkını veren vardır. 

Yaptığın hatayı görmüyor sanma. 
Kalpte gizli en derin sırları bilen vardır.
Mal - ı emlakım var deyu güvenme! 
Arkam var deyu dayanma! 
Sırt üstü insanı yere varan vardır. 

Beyhude gamlanma divane gönül! 
Cümle âlemin rızkını veren vardır. 

Derdime vakıf değil canan. 
Beni handan bilir. 
Hakkı vardır şad olanlar. 
Herkesi şadan bilir. 

Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. 
Çektiğim alamı bir ben birde Allah’ım bilir. “

 “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.” demiş büyük şair Fuzuli.



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R 9

Teknik ve ilimden vaz geçemeyenler olarak biz mühendisler; insanımız, ülkemiz, değerlerimiz ve mesleğimiz 
için ilim ve fen ışığında dün olduğu gibi bu gün ve yarın da susmayacağız daha iyiye, doğruya olan koşumuzu 
hızlandırarak devam ettireceğiz.

Yangınların %65’inden fazlası “elektrik kaynaklı” olduğu itfaiye raporlarında var iken, bu işleri yapanlar 
ve yaptıranlar, kabul edenler, projelendirenler, işverenler bizler iken kral çıplak demenin zamanı gelmiştir 
düşüncesindeyim.   

“Akrep gibisin kardeşim, 
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. 
Serçe gibisin kardeşim, 
serçenin telaşı içindesin. 
Midye gibisin kardeşim, 
midye gibi kapalı, rahat. 
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim. 
Bir değil, 
              beş değil, 
                             yüz milyonlarlasın maalesef. 
Koyun gibisin kardeşim, 
gocuklu celep kaldırınca sopasını 
sürüye katılıverirsin hemen 
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye. 
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, 
hani şu derya içre olup 
deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. 
Ve bu dünyada, bu zulüm 
senin sayende. 
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer 
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak 
kabahat senin, 
- demeğe de dilim varmıyor ama - 
 kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!” (NHR)

Son cümle; “- demeğe de dilim varmıyor ama - kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!” çok sert, biraz daha 
yumuşak olabilirdi sanki. Ancak hak vermemek mümkün değil. Üstünde durmamız gereken “çoğu” ifadesi. 
Mesleğini teknik ve etik değerlerle sürdüren meslektaşlarımıza saygı ile.

Biz ETMD çatısı altında her şeye rağmen çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz.
Ilgi duyarsanız sizleri de bekliyoruz.

Saygılarımla,

Başkandan

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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DERGIMIZE REKLAM VERMEK IÇIN
BIZIMLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ
0216 - 464 70 80    -    info@etmd.org.tr 
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6 ÜLKEDEN 10 EĞITMEN VE 
400 SEKTÖR TEMSILCISI 
YILKOMER SEMINERINDE 
BULUŞTU! ETMD OLARAK 
ETKINLIKTE YER ALDIK!
Bu yıl 5.’si düzenlenen Yılkomer Yıldırımdan Korunma ve Koruma 
Mühendisliği semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti. Uluslararası alanda 
konusunda uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen; 5.Yılkomer 
Türkiye’nin En Geniş Kapsamlı Yıldırımdan Korunma Semineri’ne 350 farklı 
kurum kuruluş ve 400’ e yakın sektör temsilcisi katılım sağladı.

Haber
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Yılkomer ve Yılkomer’ in global partnerlerinin katıldığı seminerde 10 ayrı oturumda Dünya genelinde yer alan 
en güncel Yıldırımdan Korunma teknolojileri anlatıldı. Soru / Cevap kısmında ise 10 eğitmenin katılımıyla 

tüm teknik konular tartışıldı. Oldukça başarılı geçen etkinliğe ülke genelinden birçok akademisyende katılım 
sağladı. Boğaziçi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Istanbul Teknik Üniversitesi ve ülke genelinden birçok üni-
versite yanında ”Milli Savunma” konusunda faaliyet gösteren birçok devlet kurumundan teknik kişiler eğitime 
katkı sağladı.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak desteklediğimiz Tüzel Üyemiz Yılkomer ana sponsorluğunda ger-
çekleşen etkinliğe RAYCAP, GROMTOR, SERTEC SRL, GEWISS, RALTEK, EKOSIS firmaları da destek verdi. Italya, 
Irlanda, Yunanistan, Slovenya, Paraguay, Polonya’dan gelen eğitmenlerin anlattığı Dış Yıldırımdan Korunma 
Sistemler, Alçak Gerilim Parafudr Sistemleri, Raycap Strikesorb Teknolojisi, Sertec Yıldırım Engelleme Sistem-
leri, Gromtor Izoleli Yıldırımdan Korunma Sistemleri, Gewis B,F,AIR, Restart gibi özellikle Kaçak Akım Röleleri 
eğitimde ilgi gören ürünlerdi.

Yılkomer Genel Müdürü Serdar Aksoy öncülüğünde eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika sunumunu RAY-
CAP ürünlerini Türkiye genelinde kullanan müşteriler gerçekleşti.

Tüm katılımcıların bilgiye doyduğu etkinlik muhteşem bir konserle sona erdi.

Haber
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18. RLC GÜNLERI 
GERÇEKLEŞTI!
ETMD ETKINLIK BOYUNCA 
PANELLERI VE STANT 
KURULUMUYLA YER ALDI!
2005 yılında “Elektronik Günleri” adı altında “Sadece Derse Girerek 
Mühendis Olunmaz” sloganı ile başlayan RLC Günleri; Zamanla Elektrik, 
Elektronik, Enerji, Otomasyon ve Aydınlatma alanlarında geniş bir kitleye 
yayılmış bir kariyer etkinliği oldu.

Haber

Her geçen yıl artan katılımcı kitlesiyle birlikte profesyonelleşen RLC Günleri, Türkiye’de sanayi-öğrenci-aka-
demisyen iş birliğine olanak sağlayan “Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği”dir.

RLC Günleri düzenlenirken öncelikli amaç, firmalarla öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak, öğrencileri sek-
törün dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgilendirerek sektör için daha kaliteli ve bilinçli bireylerin yetişmesine 
katkıda bulunmak; aynı zamanda gelişen teknolojiyi takip ederek, katılımcılarına bunlardan faydalanma imkânı 
sunmak.
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Haber

17 yılda 123 farklı firma ile katılımcılarımızı buluşturarak iş ve staj bulmalarına olanak sağladı. 255 oturum ve 
94 panel gerçekleştirerek dinleyicileri sektör hakkında bilgilendirdi. Tecrübelerinin verdiği özgüvenle bu yıl 18. 
sini ünlü oyuncu Hakan Bilgin’in sunuculuğu eşliğinde düzenlenen 18. RLC Günleri teknik ve kariyer odaklı otu-
rumlar, sektör ile üniversitenin karşılıklı olarak birbirlerinden beklentilerinin tartışılacağı paneller, öğrencilerin 
şirketlerle birebir görüşme imkânı bulacağı birbirinden interaktif ve eğlenceli stantların bulunduğu fuar alanı, 
sosyal konuklar ve çekilişler ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılara unutulmayacak benzersiz bir 
etkinlik yaşattı…

ETMD olarak stant açarak ve iki gün birbirinden değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz katkısıyla paneller düzen-
leyerek 18. RLC Günlerine katkı sunduk. Aynı zamanda etkinliğe gerek sosyal medya hesaplarımızda gerekse 
web sayfamızda yer vererek medya desteği de sunduk.

08 Mart 2022 Tarihinde, saat 16.00 – 17.00 saatleri arasında ETMD Yönetim Kurulu Üyelerimiz: Sn. Gülcan 
ÜNAL, Sn. Cemil TOPAK, Sn. Ebru KURUCU ve Icra Kurulu Başkanımız: Sn. Zafer MUTLU, Icra Kurulu Üyemiz Sn. 
Mehmet DEMIREL ile ‘’Elektrik Her Yerde’’ konu başlığında ETMD Paneli’ nde yer aldılar.

09 Mart 2022 Tarihinde ise: Her yıl heyecanla beklenen ‘’Yönetimin Liderleri Paneli’’ nde ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Mustafa CEMALOĞLU moderatörlüğünde gerçekleşti ve konukları birbirinden değerli liderlerdi.

ENOSAD Başkanı Sn. Hasan Basri KAYAKIRAN, SCHNEIDER Elektrik Customer Satisfaction Quality Zone Dire-
ctor MEA Sn. Selin KELEŞOĞLU, EAE Elektrik Iç Tesisat Ürün ve Satış Müdür Sn. Muzaffer KILIÇ panel boyunca 
öğrencilere deneyimlerinden ve gelecek iş yaşamlarında ipuçları verdikleri konuşmaları boyunca moderatör 
Sn. Mustafa CEMALOĞLU’ nun salonda gülümsemelere sebep olan sorularına da yanıt verdiler.

Emeği geçen RLC ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Haber

ETMD FUTBOL LIGI

TURNUVASI (2022) BAŞLIYOR!
AHMET NURI IŞLEK

Her yıl bahar aylarında Istanbul’da düzenlenen kurumsal şirket 
çalışanlarının katılımıyla, hizmetleri ve katılımcı kitlesiyle Türkiye’nin bu 
alandaki en büyük ve en profesyonel kurumları arasında gerçekleşen 
etkinlik başlıyor!

ETMD’ nin geleneksel etkinliklerinden olan turnuva fark yaratan bir etkinlik; Artan personel motivas-
yonu, şirket içi dayanışma, yoğun seyirci katılımı final maçı heyecanını bir arada topluyor. 

14 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan turnuva Göztepe Spor Tesislerinde, saat 14:00 ile 17:00 
saatleri arasında gerçekleşecek.

11 Mayıs Çarşamba günü yapılan çekiliş töreniyle A ve B grupları takımları belirlendi. Hazırlanan 
fikstüre göre takımlar 3 hafta kendi gruplarıyla maç yapacaklar. Üç garanti maçında en çok puanı 
toplayan toplam 4 takım, tur atlayacak.

ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R16
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Haber
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LİG AKIŞ:

• Maç Yayını
• Her Maçın Detaylı Haberi
• Her Maçın Editörlerce Yorumlanması
• Her Maçın Profesyonel Fotoğrafları
• Her Maçın Full HD Videosu
• Maç Sonu Röportajlar
• Oyuncu & Takım Istatistikleri
• Profesyonel Maç Topu

Ahmet Nuri Işlek Turnuvası tüm maçlarında, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri yapılacak. Çekimler web 
sitesinden ve Youtube kanalından yayınlanacak. 

• Maçların haberleri, haftanın enleri (haftanın takımı, haftanın futbolcusu, haftanın maçı, haftanın golü, 
haftanın kurtarışı), 

• Final maçı 4 kameralı profesyonel reji ile CANLI olarak yayınlanacak,

TURNUVADA FİNALE KADAR SÜREÇTE SAĞLANACAK İMKANLAR:

• Her karşılaşma için ambulans,
• Futbolcular için su,
• Şampiyon takım için minimum 60 cm boyunda Italyan kupa,
• Birinci, ikinci ve üçüncü takımlar için Italyan madalya,
• Gol kralı ve Fair Play için kristal plaket.

AHMET NURİ İŞLEK TURNUVASI 2022 FİKSTÜR:

A GRUBU

1. Hafta (14.05.2022)
EAE Elektrik - Arte Teknoloji
Pardus Yet - Omega Pano

 
2. Hafta (21.05.2022)

Arte Teknoloji - Pardus Yet
Omega Pano - EAE Elektrik

 
3. Hafta (28.05.2022)

EAE Elektrik - Pardus Yet
Omega Pano - Arte Teknoloji

B GRUBU

 1. Hafta (14.05.2022)
BBM Pano - Optimus Doruk

EEC - Hem Elektrik
 

2. Hafta (21.05.2022)
Optimus Doruk - EEC  

HEM Elektrik - BBM Pano
 

3. Hafta (28.05.2022)
BBM Pano - EEC

HEM Elektrik - Optimus Doruk
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1. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

14.00 BBM Pano - Optimus Doruk (B Grubu)
15.00 EAE Elektrik - Arte Teknoloji (A Grubu)
16.00 EEC - Hem Elektrik (B Grubu)
17.00 Pardus Yet - Omega Pano (A Grubu)

Detaylar ve seyirci katılımı için bize ulaşabilirsiniz.
info@etmd.org.tr
0552 866 70 34
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ETMD YÖNETIM KURULU 
ÜYELERI, ELEKTRIK PROJE 
FIRMALARI VE KURUMSAL 
ÜYELERIYLE KAHVALTI 
ETKINLIĞINDE BULUŞTU…
26 Mart 2022 tarihinde, ETMD Yönetimi elektrik proje firmaları ile kurumsal 
üye firmalarını bir araya getirdi.

ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R20
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Etkinlikte geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ama hatıralarımızda katkılarıyla iz bırakan Değerli Bayram Ekici 
anıldı.

Sektörde proje anlamında yaşanan sıkıntılar ve derneğimizden beklentiler konuşuldu. ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Mustafa Cemaloğlu’ nun açılış konuşması ve sunumundan sonra katılımcılara söz verildi.

Etkinliğin gerçekleşme amacından yola çıkılarak ileriye yönelik sektöre katkı sağlamak ve güç birliği yapabil-
mek adına bundan sonraki süreçte çalıştay yapılmasına karar verildi.
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ETMD TEKIRDAĞ 
TEMSILCILIĞI’MIZIN IFTAR 
DAVETINE KATILDIK
Gerçekleşen iftar yemeğinde Tekirdağ Bölgemizde yer alan çalışma 
arkadaşlarımızla bir araya gelerek hedeflerimiz üzerinden görüşmeler 
gerçekleştirdik. 

ETMD adına Tekirdağ Bölgesi’nde gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları ve nazik davetleri için teşekkür ederiz.
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RFID NEDIR?

Kaan FIRAT
Kardeş Elektrik - Kraus & Naimer 
Ürün Grubu Sorumlusu

HellermannTyton, elektrik kabloları ile veri ağları alt-
yapılarının işaretlenmesi, korunması, izole edilmesi, 
bağlanması, kurulumu, sabitlenmesi ve gruplanarak 
birleştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. 
Bu ürün gruplarında önde gelen üretici ve tedarikçi-
lerdendir. Bunun yanı sıra müşteriye özel endüstriyel 
uygulamalar için de parçalar geliştirmektedir.

Modern standartlarda 18 üretim tesisimiz ile 13 
farklı noktada ürün geliştiriyoruz. Bünyesindeki 
6000 çalışanıyla HellermannTyton bugün 39 ülkede 
en yüksek standartlarda hizmet sunmakta ve müş-
terilerinin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık 
yapmaktadır.
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RFID, nesneleri veya insanları otomatik olarak 
belirlemek için radyo dalgalarını kullanan tek-
nolojiler için genel bir terimdir. Veri transferi, 

elektromanyetik dalgalar ile gerçekleşmektedir.

Her durumda RFID’in tanımlanmasını sağlamak için 
tanımlamak istediğiniz parçaların, bir okuyucunun 
talebine cevap verebilen RFID aktarıcısı ve RFID eti-
ketine ihtiyacı vardır. Bu, sistemin adını açıklayan ve 
yalnızca aktarıcı ile okuyucu arasında direk temas 
gerekliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlayan radyo 
dalgalarıyla yapılmaktadır.

RFID teknolojisi, temassız ve görüşsüz olarak ilgili 
ürünlere bilgi aktarılmasını mümkün hale getirmek-
tedir. 

HellermannTyton, hızlı ve hassas raporlama oluştur-
mak için RFID okuyucularıyla okunabilen pasif RFID 
teknolojilerinin (RFID etiketlerine sahip kablo bağla-
rı ve aksesuarları) ürün gruplarını sunmaktadır.

Kablo bağlarındaki pasif RFID etiketleri aşağıdaki 
gibi uygulamalar için kullanılmaktadır;

• Kaynak ve ürün yönetimi
• Hırsızlığı önleme ve izlenebilirlik
• Güvenlik etiketlemesi
• Önemli bakım
• Servis doğrulama ve zaman kaydı
• Sızıntı saptama
• Bagaj etiketleme
• Araç belirleme
• Otomasyon prosesleri

RFID Takip, RFID Kablo Bağları ve Aksesuarlarıyla 
Oluşturulabilen Akıllı Çözümler

• Üretimde üretkenliğin artırılması: RFID etiket-
li kablo bağlarının birçok fonksiyonu bir araya 
getirmesi sayesinde, pek çok adım ortadan 
kaldırılmaktadır - bağlama, demet haline ge-
tirme, etiketleme, belirleme, ürün güvenliği… 

• RFID takibi ve zorlu ortamlarda bile çok 
daha güvenilir etiket ve belirleme ürünle-
ri: RFID etiketinde saklanan bilgiler, her za-
man en uç noktadaki üretime ait ve işlev-
sel ortamlarda dahi okunabilir kılmaktadır. 

• Erişilemez parçaların işaretlenmesi ve tanım-
lanması: Barkodlu etiketler gibi geleneksel 

kimlik belirleme yöntemleri zorlukla okunurken 
RFID kablo bağları güvenilir bir alternatiftir. 

• Endüstri 4.0’daki uygulamaların desteklenmesi: 
Akıllı fabrikanın amaçları da kısıtlanmamakta-
dır. Günümüzde, kablo bağları neredeyse her 
endüstride kullanılmaktadır, RFID teknolojisiyle 
birlikte Akıllı Fabrika kavramı desteklenebilmek-
tedir.

RFID Etiketlerinin Avantajları

Birçok görev birleştirilmiştir: Kablo bağı; bir bilgi ta-
şıyıcı, ürün etiketi ve kablo bağlama işlevini yerine 
getirir - her biri aynı zamanda

• RFID etiketi şeklinde benzersiz kimlik tanımla-
ma, benzersiz kod ile programlanmaktadır

• Hızlı ve kağıtsız veri toplama
• Raporlarda yazım hatalarının ortadan kaldırıl-

ması
• Kağıt işinin azaltılması sayesinde işçilik saatle-

rinin azaltılması
• Cihazların ve deponun kontrollü yönetimi
• Barkodlara nazaran daha fazla verinin tutulabil-

mesi
• Mevzuata uygunluk
• Güncel bilginin kolayca paylaşılması
• Ekipman denetimlerinin, bakım işleri vb. yöne-

tilmesi
• Nemli, tozlu, kirli koşullar, aşındırıcı ortamlar, 

titreşim ve darbe gibi en zorlu ortamlarda güve-
nilir operasyon

• Temasa ve gözlemeye gerek yoktur. 

RFID Ne İçin Kullanılır?

RFID takip birçok endüstride kullanılmaktadır. Ru-
tin bakım ve tamir işlemlerinin kolay yönetimi dahil, 
kaynak yönetimi, elektrik denetimi, envanter, dağı-
tım ve kiralama hizmetleri alanlarındaki ürünlerin 
güvenceye alınması, serileştirilmesi, takibi ve belir-
lenmesi için kullanılabilmektedir

Envanter Yönetimi İçin RFID Takibi

RFID sistemleri değerli alet veya ekipmanları ba-
sitçe tanımlar ve yönetir. Bunun için etiketlenecek 
ürünün yalnızca benzersiz bir kodla programlanmış 
olan HellermannTyton RFID kablo bağı ile donatıl-
ması gerekmektedir. 

Önceden programlanmış kodu veri tabanına bağla-
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yabilir ya da veritabanı ihtiyaçlarınıza göre özel kod 
eklenebilir.

Her bir bileşenin takip edilebilir olması ürünlerin tes-
lim alınmasında da fayda getirmektedir. Maliyetler 
daha şeffaf olmakta, değer akışı en uygun hale ge-
tirilebilmektedir. Taklit ürünlerin belirlenmesi daha 
kolaydır. RFID kablolarının kullanımı taklit ürünleri 
tamamıyla imkansız hale getirmektedir. RFID çipi 
benzersiz bir kimlik bilgisine sahiptir. RFID kablo 
bağları, üzerlerinde sakladıkları bilginin güvenilirliği-
ni garantilemektedir. 

Tehlikeli Ortam İçin RFID Takibi

RFID takibi için başka bir örnek olarak kıyıdan uzak 
(offshore) bir rüzgar santralini ele alın. Mühendis-
lerin tamir veya bakım görevlerini yerine getirmeleri 
için genel olarak değerli ekipman kullanmaları ge-
rekmektedir.

Envanteri yönetmek ve/veya ekipmanın yerini be-
lirlemek için bir RFID kablo bağı kullanabilirsiniz. 
Programlanan bilgi, aletlerin kolayca takip edilmesi 
için bir bilgi ve yönetim aracı olarak hizmet veren 
veri tabanına bağlanabilir.

NFC teknolojisinin (yakın alan iletişimi) yardımıyla 
mühendis, tablet bilgisayarındaki bir uygulamayı 
kullanarak RFID bağlantısıyla iletişim kurabilir. Bu 
yolla, kullanılmadan önce ekipmanın kontrol edil-
mesi ve iş bitirildikten sonra tekrar kontrol edilmesi 
mümkündür. Bu sistemle elde edilen büyük fayda, 
bu ürünlerin hem kullanıcısına hem de yöneticilerine 
kalıcı kontrol sağlamasıdır.

Zor Koşullar İçin RFID Takibi

Üretim tesisindeki koşullar, sıcaklık, kirlilik ve yağlar 
gibi zorlayıcı şartlara sahip olduğunda, farklı malze-
melerden yapılan RFID kablo bağları ideal çözümdür. 
Örnek olarak, hortumların tamir işlemlerini gerçek-
leştiren hidrolik servis verilebilir. Aşırı zorlu koşullar 
bir araya gelmektedir. Hidrolik yağ, vida çözümü ve 
kir geleneksel etiketleme ürününü okunmaz hale ge-
lene kadar tahrip etmiştir. Bu durum servis personeli 
için oldukça problemli bir durum olmuştur. Artık ilgi-
lendikleri hortumun hangi tip hortum olduğunu belir-
leyememişlerdir. Hortumun üzerindeki maksimum 
basınç nedir? Hortum ne zaman yapılmış ve tesis 
edilmiştir? En son kim üzerinde çalışmıştır? 

Servis şirketi için çözüm, yağdan ve ısıdan etkilen-

meyen, metalden imal edilmiş HellermannTyton 
RFID kablo bağlarını kullanmak olmuştur. 

İnşaat İçin RFID Takibi

RFID takibi için vinç inşaatı gibi başka alanlara ait 
sayısız örnek vardır. Önceki ürün etiketlerinin erişi-
mi zor olduğu bir referans örnekte, müşterinin talebi 
üzerine uygulanan farklı boya katmanları sebebiyle 
artık okunamaz hale gelmiştir. Yerleşik olan çip sa-
yesinde ve zorlu ortamlar veya boya katmanlarına 
karşı dayanıklı olması sayesinde HellermannTyton 
RFID kablo bağlarının kullanılmasıyla bilgi kalıcı ola-
rak okunabilir olmaktadır.

Otomotiv Endüstrisi İçin RFID Takibi

Bileşenlerin takip edilebilmesi sayesinde süreçler 
basitleştirilmekte ve en uygun hale getirilmekte-
dir. Örnek olarak, arıza durumu, bakım aralıklarının 
anımsanması veya gözetimi sayılabilir.

Burada, RFID kablo bağı aynı zamanda daha güve-
nilir olan ve geleneksel etiketleme çözümlerinden 
daha az çaba gerektiren bir güvenlik tedbiri olarak 
görev almaktadır. 

Etiketleme ürünü olarak RFID kablo bağındaki bilgi-
nin doğruluğu garanti altına alınmaktadır. Bu, hangi 
çalışanın hangi özelliklerdeki hangi bileşeni hangi 
fabrikada ve hangi günde monte ettiğini çok hassas 
şekilde takip edebilmeniz anlamına gelmektedir. 
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Ahmet Levent CEYLAN
BTS Yangın Güvenlik Yapı
Teknolojileri Şirket Müdürü

DEMIRYOLU TÜNELLERINDE 
FIBER OPTIK SENSÖR 
TEKNOLOJISIYLE YANGIN 
ALGILAMA

Demiryollarının yeraltı bağlantı bölgelerinde 
yüksek derece güvenirlik, aşağıdaki risklerden 
dolayı son derece önemlidir:

• Yolcu ve personel güvenliği
• Tünel ve platform bölgelerinin sürekli kullanımı
• Operasyonun sorunsuz işlemesi
• Bakım işlerinin asgariye indirilmesi

Bandweaver’ın FireLaser DTS Teknolojisi’nin, hafif 
ve ağır demiryolu altyapılarında, doğrusal yangın 

algılama sistemli yangın güvenliği alanında başarı-
lı bir geçmişi bulunmaktadır. Düşük bakım maliyeti, 
düşük işletme maliyeti, yüksek güvenilirlik ve etkili 
yangın algılama unsurlarından dolayı, FireLaser DTS 
teknolojisi demiryolu tünel ve istasyon platform/
konkors bölgelerindeki uygulamalar için son derece 
uygundur.

Yangınlar ve saha testleri göstermektedir ki, tünel içi 
yanan malzemeler sonucunda oluşan sıcaklık yük-
selmesi, normal bir yangın durumundakine kıyasla 
çok daha hızlıdır. Tünel içinde yükselen sıcaklığa 
bağlı olarak oluşan duman ve gazların yayılım hızı 
ve yönünü belirleyen faktörler şunlardır:

• Yangının boyutu, mertebesi
• Havalandırma sistemi
• Doğal hava akışları
• Duman tahliye sistemleri
• Tünel yapısı ve eğimi

Yangınlar ve saha testleri göstermektedir ki, tünel içi yanan malzemeler 
sonucunda oluşan sıcaklık yükselmesi, normal bir yangın durumundakine 
kıyasla çok daha hızlıdır.
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Tünellerde, sistemin erken algılama sağlaması, hasarın asgariye indirilmesi açısından son derece önemlidir. 
Yangın anında erken müdahale, yangının tek bir bölgede izole edilmesini sağlar. Yangının yayılmasına müsaa-
de edilmesi, yapıya ciddi zararlar vermekle birlikte, insan hayatını da risk altına sokmaktadır.

AKILLI ALARMLAR VE TAM KAPSAM

Fiber optik doğrusal yangın algılama teknolojisinin en önemli avantajlarından iki tanesi, akıllı alarm fonksiyon-
ları ve ölçümün kablo boyunca yayılmış olması özelliğidir. DTS temelli fiber optik (F/o) doğrusal yangın algıla-
ma sistemlerinde, üç değişik tipte alarmlar programlanabilir.
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Ölçüm teknolojisinin tünel içindeki homojen yayılmış yapısından ötürü, LHD sistemlerinde bütün kablo bo-
yunca, her 0.5m’de bir sıcaklık profili izlenebilir. Geleneksel algılama sistemlerinde, yangının noktasal bir de-
dektörün hemen altında meydana gelmemesi durumunda, yangın lokasyonunun belirlenmesindeki kesinlik, 
dedektörler arası boşluktan dolayı söz konusu olamaz. FireLaser DTS F/o sensör kablolu yangın algılama sis-
teminde, ortamda yayılan ısının bütünleşik kablo (doğrusal) tarafından algılanması ve sistemde gösterilmesi 
sebebiyle, bu şekilde boşluklar oluşmaz.

Yukarıdaki diyagram, tünel yangınlarında oluşan ısı profilini göstermektedir. Sistemin tünel geneline yayılmış 
yapısı ve akıllı alarm özelliği sayesinde, sistem yangını çok erken algılayabilmekte, 10m/s’ye kadar hızlı rüzgâ-
rın bulunduğu ortamlarda bile doğru konum bilgisi verebilmektedir.

SİSTEM ENTEGRASYONU

FireLaser DTS sistemini içinde barındıran yangın algılama sistemi, yangını algıladığı anda ilgili, önceden prog-
ramlanmış koruyucu tedbirleri uygular (alarm sinyalleri, havalandırma kontrolü, yangın söndürme vs.). Yangın 
alarm sisteminin gerekli kurtarma ve söndürme mekanizmalarını sistematik olarak hayata geçirebilmesi için, 
yangın başladığı lokasyon bilgisini kesin olarak verebilmesi gerekir.

Bandweaver FireLaser DTS Ünitesi, kendisine direk bağlı olan F/o sensör kablo boyunca, tünel içindeki herhan-
gi bir noktadaki sıcaklığı tespit edebilen merkezi bir sensör kontrol ünitesidir. F/o sensör kablo tünel boyunca 
tünelin tavanı, zemin altı boşluk, elektrik odaları gibi bölgeler boyunca işlenebilir. F/o sensör kablo, yazılım va-
sıtasıyla FireLaser DTS Ünitesinin menziliyle orantılı çoklu yangın algılama bölgesine ayrılır ve her bir bölge için 
ayrı alarm karakteristikleri tanımlanabilir. Bu sayede sistem Işletmenin istek ve şartlarına uygun son derece 
esnek bir yapıda olur.
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AKILLI BÖLGE KONFİGÜRASYONU

FireLaser LHD sistemi, akıllı bölge ve akıllı alarm oluşturmada eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Bu durum, her bölge-
nin kendi özel koşuluna göre konfigürasyonunu ve sistemdeki diğer unsurlarla entegrasyonunu sağlar. Farklı 
bölge konfigürasyonlarıyla ilgili örnek olarak, acil çıkışlar, havalandırma bölgeleri ve yangın söndürme gösteri-
lebilir.

Aşağıdaki tablo, akıllı bölgelerin sisteme nasıl entegre olabileceğini göstermektedir. Fiber optik LHD sistemi her 
olayın adres ve sıcaklık değerini kesin olarak belirleyerek Işletmeye bildirir. Böylelikle Işletme operatörü, olası 
yangın durumunda tünel için hazırlanan yangın senaryosu üzerinden sistemin nasıl tepki vereceğini kolaylıkla 
programlayabilir. Bazı durumlarda, bütün bir bölge bir röle kontağı üzerinden haberleştirilebilir (yangın paneline 
direk kontak) ve bölgedeki yangın söndürmeyi aktifleştirebilir. Bazı durumlarda ise, aksiyon alacak olan başka 
bir 3. Parti sisteme Modbus TCP/IP (veya başka bir protokol) ile gerçek veri aktarılabilir. Aşağıdaki diyagram, 
diğer alt sistemlerin entegrasyonuyla tünel içinde yangın senaryosunun nasıl işleyeceğini göstermektedir.
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FİBER OPTİK SENSÖR KABLO

F/o sensör kablo tamamıyla pasiftir ve standart fiber optik telekomünikasyon fiberi temellidir. Yangın endüst-
risinde standart fiber konfigürasyonu olarak, 10km’ye kadar olan mesafelerde üstün performans sağladığı için 
62.5/125 MM (Multi Mode) fiber optik kullanılmaktadır.

F/o sensör kablonda, fiber kıllar ve tamamen pasif olması sebebiyle aşağıdaki avantajlar bulunmaktadır:

• Tam kapsam: Ayrık olmayan, sürekli doğrusal ölçüm. F/o sensör kablo boyunca 50cm’de bir ölçüm nok-
tası.

• Elektromanyetik parazitlere karşı duyarsızlık: Yüksek elektromanyetizma bulunan ortamlarda rahatlıkla so-
runsuz kullanılabilir ve diğer ekipmanları etkilemez.

• Aşınma ve titreşime karşı dayanım: Sensörün hareket eden bir parçası olmaması ve aşınmaya karşı duyar-
sız olması sebebiyle, kablo uzun ömürlüdür ve 30 sene boyunca kullanılabilir.
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FibeFiber kabloları fiber optik kabloya maksimum koruma sağlarken, sistemin çok hızlı tepki vermesi amacıyla 
güçlü termal iletim özelliğine göre tasarlanmıştır. Kablonun ayrıca hafif ve esnek olması, kurulumun kolay ol-
masını sağlar. (21kg/km)

KABLO MONTAJI VE KONUMLANDIRILMASI

F/o sensör kablo, tünelin tavanına, çeşitli sabitleme yöntemleri kullanılarak asılabilir. Eğer F/o sensör kablo düz 
bir çizgi boyunca (tünel doğrultusunda) konumlandırılmışsa, sabitlemeler belirli aralıklarda yapılabilir. F/o sen-
sör kablo düz bir çizgi boyunca konumlandırılmamışsa, ilave sabitleme yöntemlerinin kullanılması gerekebilir. 
Kablo bağları, F/o sensör kablonun sabitleme noktasına bağlanması için gereklidir. Kablo parametrelerinin 
aşılmaması amaçlı, F/o sensör kablonun montajının dikkatlice yapılması da son derece önemlidir. Tünelin 
uzunluğu ve boyutları göz önüne alındığında, bir veya iki kablo gereksinimi ortaya çıkabilir.
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FireLaser DTS kontrol ünitelerinin konumları, sahanın yapısına göre belirlenir. Uygulamaya bağlı olarak, her 
bir kanala ait kablo mesafeleri dikkate alınır ve tasarım aşamasında bu mesafelere göre hesaplar yapılarak 
kontrol ünite bölgeleri belirlenmelidir. Birçok yeni uygulama, ikiz tünelli yapıdadır ve bir tünelden öbürüne geçiş 
mümkün olduğundan, uygulanan fiber optik kablo bir tünelden öbür tünele geçiş yapabilir ve bu sayede kablo 
döngüsü formu oluşturulabilir.

SİSTEM YEDEKLİLİĞİ

Müşteri gerekliliklerine göre, değişik seviyelerde yedeklilik zorunlu olabilir. Yine de temel olarak iki tür yedeklilik 
bulunmaktadır:

• Kablo Yedekliliği: Kablonun kopması durumunda, sistem çalışmaya devam edecektir (kablo kopukluğunu 
belirten sistem arıza alarmı oluşacaktır).

• Kontrol Ünitesi Yedekliliği: Kontrol ünitelerinin bir tanesinde arıza oluşması durumunda, sistem diğer kont-
rol ünitesi üzerinden çalışmaya devam edecektir.

Tünel projelerinde tekli, çift, veya çoklu tünel uygulamaları ve sistemin hem açık uçlu, hem kapalı çevrim (loop) 
yapı seçenekleri bulunduğundan, uygulama yönteminde birkaç seçenek mevcuttur. Aşağıda, bu seçeneklerden 
örnekler görülebilir.

Asgari koruma seviyesi, F/o sensör kablonun, tünel yapısına bağlı olarak tavana montajıyla sağlanır. Düz bir 
tavan yapısında, F/o sensör kablo tavanın orta bölgesinde, tavan yüzeyinden 25-150mm alçaklıkla konumlan-
dırılabilir. Tavsiye edilen kablo sabitleme mesafelerine göre (genelde 1.5m) uygun bir sabitleme yöntemi uy-
gulanmalıdır. Bu tür, F/o sensör kablonun ana yangın riskinden belirli bir mesafe uzaklıkta olduğu uygulamaya 
“alan koruması” adı verilir.



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R 35

Teknik Yazı

Resim 9: Sistem Yedeklilik Seçenekleri
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BIZI SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKIP EDEBILIRSINIZ



Daha iyi yarınlar için
imzanı at.

Gelecek nesillerin yarınları için
bugünden sorumluluk alın
Daha iyi bir gelecek için iş modelimizi daha da 
güçlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliği her alandaki faaliyetlerimize 
entegre ediyoruz. Hepimizin birlikte nefes aldığı bu 
dünya için enerjimizi yarınlara bağlıyoruz.

Daha fazla bilgi için;
www.prysmiangroup.com.tr/surdurulebilirlik
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Çiğdem ÖZDEMİR 
Intergeo Çevre Teknolojileri
Elektrik Elektronik Mühendisi

HANGISI DAHA TEHLIKELI:
AC MI DC MI?

Elektrik, gerekli yalıtım ve topraklama yapılmadığı taktirde canlıların ha-
yatını tehlikeye atar ve yangın riskini arttırır. Hem alternatif akım hem de 
doğru akım oldukça tehlikelidir fakat aralarındaki bazı farklardan dolayı 
biri diğerinden daha tehlikelidir. Detaylarını yazımızda inceleyelim.

Doğru akımın -DC(Direct Current)- zamanla şid-
deti ve yönünü değişmezken, alternatif akımın 
- AC (Alternating Current) - zamanla yönü ile 

şiddeti değiştirir ve belli bir frekansa sahiptir. Aynı 
seviyelerdeki Alternatif Akım, Doğru Akımdan daha 
tehlikelidir.  Düşük frekanslı AC akım ise yüksek fre-
kanslı AC akımdan daha tehlikelidir.
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Elektrik Hangi Durumlarda ve Neden Tehlikelidir?
 
Elektriğin asıl ölümcül özelliğinin akım miktarı ol-
duğunu düşünülür. Buna karşılık, elektrik ile ilgili 
birçok noktada bulunan uyarı levhalarında, gerilim 
üzerinden bir tasvir yapılmakta ve aslında öldürücü 
darbeyi vuranın gerilim olduğu belirtilmektedir. Peki 
hangisi doğru?

Elektriği hissetmemizin sebebi, dolaylı olarak ca-
nımızı acıtan ve hatta ölüme sebep olan, elektrik 
akımıdır. Elektrik akımı, bir bölgeden geçen yüklü 
parçacıkların (elektron vb) sayısına verilen isimdir. 
Genel olarak, elektrik çarpması sonucu oluşacak 
hasarın şiddetini belirleyecek olan faktörler şöyle 
sıralanabilir:

• Akım yoğunluğu
• Doku direnci
• Temas süresi

Elektrik ile temas edildiğinde dokularımıza ve organ-
larımıza zarar veren, yakan ve hatta kalbimizin dur-
masına neden olan unsur, akım içerisinde bulunan 
yukarıda bahsedilen yüklü parçacıklar ve daha net 
anlatım ile bu yüklü parçaların yoğunluğudur. Bunlar, 
vücut içerisinde hızla yol alırken, farklı dirence sahip 
dokularda farklı miktarda ısı üretirler ve doku yan-
masına neden olurlar. Bu nedenle akımın ne süreyle, 
hangi dokular üzerinden geçtiği, hasarın miktarını 
da etkilemektedir.

Bir insan doğru akıma maruz kaldığında, anlık bir 
şokla kasları kısa ve kasılı hale gelirken enerji ta-
rafından uzağa fırlatılır. Alternatif akıma kapılma 

durumunda ise, kişinin kaslarında onu hareketsiz 
bırakacak kasılma ve spazm oluşur. Alternatif akı-
mın sürekli değişen doğası şok durumunda kalpte 
atriyal fibrilasyona sebep olur. Yani kalbin elektrik-
sel aktivitesinin bozulması sonucu üst kalp kapak-
çıkları hızlı ve düzensiz atmaya başlar. Bu durum, 
doğru akımın sebep olduğu kalp durmasından daha 
tehlikelidir. Çünkü durmuş kalbin normale dönmesi, 
fibrilasyona uğramış kalpten daha kolaydır. Fibrilas-
yona uğramış kalp, DC sinyaller gönderen defibrilla-
tör cihazıyla normale döndürülür.

Elektriğin canlılara verdiği zarar; maruz kalınan akım 
veya gerilim değerinin yanı sıra kişinin vücut direnci, 
cildinin kalınlığı, kilosu, cinsiyeti, yaşı ve bulunduğu 
yerin ıslak/kuru olması gibi birçok değişkene bağlı 
olarak farklılık gösterir. Standartlara göre en güvenli 
gerilim değeri üst sınırları, AC için 50 Volt, DC için 
nemli ortamda 25 Volt ve kuru ortamda 120 Volt’tur. 
Bu değerler ortalama insan vücut direncine göre he-
saplandığı için kişiden kişiye değişkenlik gösterebi-
lir.

Bunlara ek olarak, elektrik akımı ile nasıl temas edil-
diği de önemlidir; çünkü elektrik akımının şiddeti-
ne bağlı olarak kaslar kontrolsüzce kasılacağı için, 
kasların doğal kasılma yönleri, şoktan kurtulma ih-
timalini etkilemektedir. Örneğin avuç içi ile bir elekt-
rik teli kavranacak olursa, bu telden yayılan elektrik 
nedeniyle el kasları daha da kasılacak ve teli daha 
da sıkı tutmaya neden olacaktır. Yani şahıs, elektrik 
çarpıyor olmasına rağmen şoktan kurtulma yönün-
de hareket edemeyecektir (buna bırakmama olgusu 
denir). Bu durum, temas süresini arttırarak, ölüm ris-
kini yükseltecektir.

Şekil 1: Alternatif akım ve doğru akımın zamana bağlı büyüklük grafikleri
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Şekil 2: Alternatif akım ve doğru akımın vücuda etkisi

Gerilim, akım üretmek için gereken potansiyel fark-
tır. Daha teknik ifade ile, iki nokta arasında bir test 
yükünü hareket ettirebilmek için yük başına yapıl-
ması gereken iş miktarıdır. Görebileceğiniz gibi, akı-
mın oluşmasını sağlayan unsur, gerilimdir ve eğer 
gerilim farkı yoksa, elektrik akamaz yani akım olu-
şamaz.

“GERİLİM SİLAHTIR, AKIM KURŞUNDUR.”
 

Dolayısıyla gerilim miktarı da, bir elektrik akımının 
ölümcül olup olmayacağı hakkında bize bilgi vere-
bilir. En nihayetinde canınızı acıtacak veya sizi öldü-
recek düzeyde akımın vücudunuzdan geçebilmesi 
için, yeterince büyük bir gerilim gereklidir. Ayrıca 
ortalama bir insanın vücut direncini sabit alacak 
olursanız, gerilim ile akım doğrusal olarak ilişkili ola-
caktır. Bu durumda, gerilimden söz ederek de risk 
analizi yapmanız mümkün olacaktır.

Burada önemli nokta, aşırı yüksek gerilimin insan 
derisinin dielektrik özelliklerini bozabilmesi ve vücut 
direncini düşürebilmesidir. Bu sayede aynı gerilim 
ile çok daha yüksek akım üretmek mümkün olur. 

Insan vücudu için dielektrik özelliklerin bozunması 
olayı yaklaşık 600 Volt seviyesinde başlar. Işte tam 
da bu nedenle birçok elektrikli tel üzerinde gerilim 
bilgisi verilir; çünkü 600 Volt üzeri gerilim seviyele-
rinde muhtemelen bireysel özellikleriniz artık öne-
mini tamamen yitirecektir ve üzerinizden, neredeyse 
kesin olarak kalıcı hasar oluşacak düzeyde elektrik 
akımı geçecektir.
 
Yapılan çalışmalara göre, uygun şartlar altında in-
san vücudu için 0.01 amper (ya da 10 miliamper) 
alternatif akım bile ölümcül olabilmektedir; fakat 
birçok durumda bu düzeyde akım ölüme sebep ol-
mayacak ve daha ziyade acı verici bir deneyim ola-
caktır. Daha realistik olarak bakacak olursak, birçok 
durumda 100-200 mA (0.1-0.2 A) seviyesindeki al-
ternatif akım “ölüm tehlikesi” olarak nitelendirilmek-
tedir ve yaklaşık 500 mA seviyesinden sonraki alter-
natif akım seviyelerinde kalbin çalışması mümkün 
olmayacaktır.

Alternatif akımın frekansı bu sonucu etkileyebilmek-
tedir. Genel olarak, daha hızlı yön değiştiren elektrik 
akımı daha az etkiye sebep olmaktadır. Doğru akım 
ile bir kişinin hayatını kaybetmesi pek olası değildir 
(ancak imkansız da değildir). Buna rağmen, 60-90 
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Şekil 3: Etkin (RMS) gerilim formülü

Şekil 4: 50 Hertz AC sinyal

mA düzeyindeki doğru akım, ciddi düzeyde acı ve-
rebilir ve nefes darlığına sebep olabilir; altta yatan 
sebepler varsa bunların etkisiyle ciddi sağlık kompli-
kasyonları ve ölüm yaşanabilir. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken nokta, akımın izlediği yoldur. Yani 
akımın, vücudunuza hangi noktadan girdiği ve nere-
den çıktığı (dolayısıyla bu iki nokta arasında akımın 
nasıl bir yol izlediği) büyük öneme sahiptir. 

Saniyede 50 defa yön değiştiren alternatif akım (AC) 
kaynaklarından gelecek 1 miliamperlik (mA) elekt-
rik akımını bile hissetmeniz mümkündür. 1 Amper, 1 
saniyede akan 1 Coulomb değerindeki yük miktarı-
dır. 1 miliamper, 1 amperin 1000’de biridir. Bu kadar 
düşük miktardaki alternatif akımı bile hissetmeniz 
mümkündür. Ancak doğru akım için bu değer, 1 mA 
değerinin 5 katı kadardır. Yani 5 mA değerine kadar 
olan doğru akımı hissetmeniz pek mümkün olma-
yacaktır.

AC’ nin DC’ ye Göre Daha Tehlikeli Olma Sebepleri

1) Etkin Değer

Evlerimize gelen şebeke gerilimi 230 Volt 50 Hz’dir. 
ABD’de ise şebekeler 120 Volt 60 Hz kullanılmak-
radır. Elektrik daha az kayba sebep olduğu için AC 
olarak iletilir ve ihtiyaç durumunda DC forma çev-
rilebilir. Bahsedilen 230 V, AC olduğu için gerilimin 
tepe değeri değil, etkin değeridir. Yani tepe değerin 
0.707 ile çarpılmış hali RMS (Root Mean Square) de-
ğerini verdiğinden tepe değer aslında 325 Volt’tur. 
Aynı şekilde Amerika’da kullanılan 120 Volt AC’nin 
tepe değeri 170 Volt’a denk gelmektedir. Halbuki 
230 Volt DC, büyüklüğü zamanla değişmediği için 
hep 230 Volttur.

Etkin değer ısı etkisi ile alakalıdır. Yani bir direnç 
üzerinden akan akımın DC’de yaptığı işe eşit iş ya-
pan AC değeridir. Periyot için alternatif akımın orta-
lama değeri sıfırdır.

Kısacası AC gerilimin verdiği zararın aynısını DC an-
cak daha yüksek gerilimlerde verebilir.

2) Kapasitans Özelliği

Kapasitörler DC sinyali bloke ederken AC sinyalin 
geçmesine izin verir. Insan vücudu temas nokta-
sıyla yer arasında kapasitör gibi davranarak yalıtım 
görevi görür. DC akım ve gerilimde frekanstan söz 
edemediğimiz için formüllerde sıfır olarak alınır. 
Empedans formülünde DC için frekans sıfır oldu-
ğundan empedans değeri sonsuza yakındır. Akım 
sonsuz dirençten geçmeyeceği için kapasitör doğru 
akımı geçirmez. AC için durum çok daha farklıdır. 
Frekansı 50 Hz olan bir AC sinyal için empedans 
değeri DC’den daha küçüktür. Dolayısıyla kapasitör 
alternatif akımı geçirir. Hatta frekans değeri arttıkça 
empedans daha da küçülür ve kapasitör daha çok 
akım geçirir. Özetle insan vücudunun kapasitör gö-
revi gördüğü durumlarda AC daha tehlikelidir.
 

3) Frekans

50 Hertz’lik bir AC sinyal Şekil 4’te görüldüğü gibi 
her 0,02 saniyede bir döngü tamamlayarak 0 Volt 
değerini alır. Genellikle, gerilimin sıfır olduğu nokta-
larda elektrik akımına tutulan kişinin kendini şoktan 
kurtarabileceğine inanılır fakat insan beyni bu kadar 
kısa sürede anlık tepki verebilecek kapasitede olma-
dığından AC akımdan kurtulması dışardan bir mü-
dahale olmadıkça yahut enerji kaynağı kesilmedik-
çe zordur. Akımın kalpten geçmesi durumunda kalp 
kasında fibrilasyon oluşmasının sebebi frekanstır. 
Anlık frekans değişimi kalbin atış ritmini bozduğu 
için AC, DC’den daha tehlikelidir.

Bu yazıda AC’nin DC’den daha tehlikeli olduğundan 
bahsettik fakat bu durum kesinlikle DC’nin masum 
olduğu anlamına gelmemeli. Ikisi de insan vücudun-
da geri dönüşü olmayan hasarlar bırakmasının yanı 
sıra ölüme sebebiyet verebilir.
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Teknik Yazı

ÜLKELERE GÖRE PRIZ ÇEŞITLERI
FARKLI PRIZ, FARKLI KÜLTÜR

Bilgiyi ve teknolojiyi tüm dünyanın rahat bir şe-
kilde kullanabilmesi için standartlaştırmak 
gereklidir. Ancak karmaşık bir geçmişe sahip 

olan elektrik şebekelerinde bunu gerçekleştirmek 
neredeyse imkansız. Dünyanın birçok yerinde elekt-
rik şebekelerinin frekans değerleri farklıdır. 

Geçmiş zamanlarda bilginin paylaşımı günümüzdeki kadar rahat ve hız-
lı değildi. Dolayısıyla eski teknoloji ürünlerinin ülkelerden ülkeye farklılık 
gösterdiğini görüyoruz. Elektrik şebekelerinin frekans farkı buna bir örnek. 
Bu yazımızda ise priz çeşitlerini inceleyeceğiz.

Şekil 1: Dünyadaki Elektriksel Potansiyel ve Frekans Farklılığı
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Örneğin ülkemizde ve Avrupa’nın büyük bir kısmın-
da elektrik şebekesindeki frekans 50 Hz iken Ameri-
ka’da bu değer 60 Hz’tir. Bu tarz değer farklarından 
dolayı dünya 120 V (110-130 V ve 60 Hz) ve 230 V 
(220-240 V ve 50 Hz) merkezli gerilimlere sahip ül-
keler arasında bölünmüştür.

Bahsettiğimiz bu karmaşıklık, fiş ve priz tiplerinde 
de mevcut. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, 
iki kombinasyonun baskın olduğu 15 farklı fiş ve 
priz tipini tanır. Aşağıdaki görselde bu fiş ve priz tip-
lerini ve dünyanın en çok nerelerinde kullanıldıklarını 

C ve F tipi ise Avrupa’da ve bazı Asya ülkelerinde 
çokça kullanılıyor. C tipi “Europlug” adıyla da kulla-
nılan, 2 yuvarlak pime sahip ve kullanımı 2,5 veya 
daha az amper gerektiren cihazlarla sınırlı. F tipi ise 
19 mm aralıklı iki adet 4,8 milimetre yuvarlak pime 
ve yanda iki topraklama klipsine sahip ve 16 A akı-
ma kadar çalışabiliyor. Sizin de görselden fark etti-
ğiniz gibi bizim ülkemizde C ve F tipi priz çok yaygın 
bir şekilde kullanılıyor. Avrupa’nın çoğunluğu C ve F 
tipini kullanıyor. Ancak Birleşik Krallık G tipi priz kul-

lanmayı tercih ediyor. Italya C ve F tipinin yanında L 
tipi prizi de kullanıyor.
 
Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan ve bir takı-
mada olan Maldivler şaşırtıcı bir şekilde 6 adet priz 
tipi kullanıyor ve rekoru elinde tutuyor. Yazımızın ba-
şında bahsettiğimiz gibi gelenekselleşmiş teknoloji-
lerde tüm dünyanın kullanımı için standartlaştırma 
yapmak oldukça zor. Dolayısıyla böyle büyük farklı-
lıklar ortaya çıkıyor.

görebilirsiniz. A ve B tipini inceleyecek olursak nere-
deyse Amerika kıtasının tamamında ve Japonya’da 
kullanıldığını görebiliriz. A tipi, bazı küçük cihazlar 
ve fişli ışıkların kullanımında daha çok kullanıldığı 
için 2 düz paralel pime sahiptir ve topraklanmamış-
tır. B tipi ise 2 düz paralel pimin yanında yuvarlak 
topraklama pimine de sahiptir. A ve B fişleri Japon-
ya’da da kullanılıyor fakat Amerikan A tipindeki nötr 
pim canlı pimden daha geniş, Japon A tipinde ise bu 
genişlikler birbirine eşittir. Bu nedenle Japon fişleri 
Amerika’da çalışabilirken Amerikan fişleri Japon-
ya’da çalışamaz.

Şekil 2: Dünyadaki Priz Çeşitleri
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Teknik Yazı

ALÜMINYUM KABLO MU 
YOKSA BAKIR KABLO MU?

Gelişen teknolojinin etkisiyle, 
yatırımcılar maliyetlerini azaltmak 
amacıyla mevcut ürünlere denk 
özelliklerde olan farklı ürün arayışı 
içerisindeler. Kablo sektörü 
için bu arayış özellikle kablo 
üretiminde hammadde olarak 
kullanılan alüminyum ve bakır 
kıyaslamasında öne çıkmaktadır.

Can SAĞKOL
Prysmian Grup Ürün Müdürü

Alüminyum (Al) ve Bakır (Cu) Hakkında

Alüminyum gümüşümsü bir renge sahip, yumuşak 
ve hafif bir metaldir. Yer kürenin yaklaşık %8 oranın-
da alüminyumdan meydana geldiği tahmin edilmek-
tedir. Doğada serbest olarak çok nadir bulunur. Üre-
tim süreci çok karmaşıktır ve yüksek miktarda enerji 
gerektirir. Elektroliz sonucu %99,5 saflık seviyesinde 
alüminyum elde edilir. Alüminyumun içerisinde yer 
alan yabancı maddeler metalin dayanıklılığını azal-
tacağından, bunun önüne geçmek ve %99,9 oranın-
da saf alüminyum elde etmek için elektrolitik saflaş-
tırma metodu uygulanır.

Bakır ise kızıl bir renge sahip, doğada serbest veya 
bileşik olarak bulunan bir metaldir. Yapısının yumu-
şak olması ve kolay işlenebilmesi sebebiyle eski 
çağlardan bu yana dünyada en çok kullanılan metal-
ler arasındadır. Yer kürede %0,01 oranında olmasına 
karşın, madencilik firmalarının öncelikle tercih ettiği 
maden türüdür.
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Teknik Yazı

Özgül ağırlığı düşük olan alüminyum bakıra göre 
yaklaşık olarak yarı yarıya daha hafiftir. Ancak ilet-
kenlik özellikleri ele alındığında, bakırın iletkenliğinin 
alüminyuma göre çok daha iyi olması ya da alümin-
yumun direncinin bakıra göre daha yüksek olması, 
aynı sistem için gerekli olan alüminyum iletkenin fi-
ziksel yapısının %15-25 oranında daha fazla olması 
anlamına gelmektedir.

Kablo kesit hesabında kullanılan gerilim düşümü 
formülünden faydalanarak, bu iki metalin iletkenlik 
özellikleri karşılaştırıldığında;

Teknik Değerlendirme

Alüminyum ve bakırın teknik özelliklerini kısaca iki ana başlık altında toplayabiliriz.

• Fiziksel özellikler
• Elektriksel performans

Bu iki ana başlığı değerlendirmeye alırken unutmamamız gereken en önemli nokta, bu özelliklerin birbirleri ile 
etkileşim içerisinde olduğudur. Her iki metali fiziksel olarak kıyasladığımızda, öne çıkan en önemli nokta ağır-
lıklarıdır. Çünkü alüminyumun özgül ağırlığı, bakırın özgül ağırlığından daha düşüktür. Bu sebeple, kullanılması 
planlanan iletkenlerin fiziksel özellikleri ağırlık ve boyut olarak önem kazanır.
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Aynı sistemde kullanılabilen alüminyum iletkenli kablo kesitinin, bakır iletkenli kablo kesitinin yaklaşık olarak 
1,6 katı olması gerekmektedir. Öte yandan, elektriksel performans olarak direnç yapısı ile birlikte, dielektrik 
özellikleri, empedans karakteristiği, kısa devre dayanımı gibi özelliklere bakılırken, fiziksel performans olarak 
ise, sıcaklık artışına olan tepkisi, yangın dayanıklılığı ve mekaniksel dayanımı gibi konuların ele alınması gerek-
mektedir.

Kısa devre anında, bakır iletkenler alüminyum iletkenlere göre mekanik mukavemetini daha iyi korurlar. Alü-
minyum kullanılması, rijit iletkenlerde çekme ve bükülmelere, esnek iletkenlerde ise bükme, gevşeme veya 
sıkıştırma gibi olaylara sebebiyet verebilir.

Alüminyum iletkenler titreşim, çatlama ve kırılmalara bakır iletkenler kadar dayanıklı değildir. Mekaniksel yo-
rulma, tekrarlanan yükleme ve boşaltma streslerine maruz kalındığında ortaya çıkar ve mikroskobik çatlaklara 
sebep olabilir. Bu çatlaklar, zamanla kritik boyuta ulaşabilir ve büyük kopmalara yol açabilirler.

Termal iletkenliklerini incelediğimizde ise, akım altında oluşan ısı, bakır iletken tarafından çok daha hızlı dağı-
tılır. Bu durum, örneğin herhangi bir motorun aşırı akım çekmesi sırasında oluşan ısının transferinde önemli bir 
özelliktir. Iletkenin daha küçük çaplı olarak seçilmesi, ısının yüzeye daha kısa bir yoldan hızlı olarak aktarılma-
sını sağlar.

Bakır elementi, yüksek ergime sıcaklığı sayesinde termo-aktif süreçlerde meydana gelen mekaniksel kuvvetle-
re (genleşme, büzüşme vb.) mekanik özelliklerini kaybetmeden dayanabilir.

Iletken malzemelerin seçiminde önemli etkenlerden birisi de bağlantı ve eklerdir. Elektriksel bağlantıları etkile-
yen dört ana mekanizma vardır. Bunlar:

• Oksitlenme
• Galvanik etki
• Soğuk akış / Sünme
• Termal genleşme

Oksitlenme: Bağlantı noktasında metal-metal temasının azalmasına veya temas direncinin artmasına sebep 

Teknik Yazı
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olan oksit, sülfit veya inorganik filmlerden meydana gelir. Bu etki temas yüzeyinin ısınmasına ve bağlantı nokta-
sındaki sıcaklığın artmasına neden olarak arızalanmaya sebep olabilir. Alüminyumun aksine, bakır bağlantılar 
nadiren aşırı ısınır ve yüzey hazırlığı ya da oksit önleyici bileşiklerin kullanılması gerekmez.

Galvanik etki: Alüminyum ve bakır birbirleri ile temasa geçtiklerinde alüminyum, elektrolitik etki ile yapısal özel-
liğini fiziksel olarak kaybedebilir. Temas yüzeyinin azalması veya korozyon gibi sebeplerle, bağlantı noktası 
hem mekaniksel hem de elektriksel olarak bozulur. Bu nedenle, kontak contaları, bimetal sonlandırma veya 
özel teçhizat kullanımı gibi ekipman ve aksesuarlarla birlikte kullanılan alüminyum iletken bir dizi ekleme tek-
niğine ihtiyaç duymaktadır.

Soğuk akış / Sünme: Iyi bir bağlantı yapısı oluşturabilmek ve iletkenlerin yüksek temas sağlaması için basınç 
uygulanır. Bu işlem, metalin “akmasına” yani deforme olmasına neden olabilir. Bu etki daha çok alüminyum ilet-
kenlerde görülür iken, daha sert bir yapıya sahip bakır iletken için etkisi önemli olmayacak kadar azdır. Iletken 
stres altında iken, stresin seviyesi, süresi ve sıcaklığına bağlı olarak oluşan plastik deformasyonuna “sünme” 
denir. Hem soğuk akış hem de sünme, temas basıncında azalmaya, artan ek direncine ve dolayısıyla aşırı ısın-
maya yol açar. Alüminyum, bakırdan daha fazla, daha hızlı ve daha düşük sıcaklıklarda süner.

Termal genleşme: Yük altında ısınmakta olan bakır-bakır, pirinç-bakır veya kablo pabucu ile yapılan bağlan-
tı noktalarında gevşeme gözlenmezken, alüminyum iletkenlerde termal genleşmedeki yüksek farklar zaman 
içerisinde gevşemeye sebep olabilir. Temas direncinin artması, aşırı ısınmayı ve ark potansiyelinin artmasını, 
dolayısıyla yangın riskini arttırır. Bakır ile yapılan ek bağlantıları, alüminyum ek bağlantılara göre daha güçlü, 
korozyona daha fazla dayanıklı, soğuk akışa ve termal etkilere daha az duyarlı oldukları için daha güvenilir ve 
uzun ömürlüdür.

Montaj Yapısı ve Maliyet
Kablolar ister alüminyum ister bakır olsun, montaj sırasında dönüş noktalarında art arda bükülmelere veya çek-
me kuvvetlerine maruz kalırlar. Bu bükülmeler, iletkenin fiziksel olarak zorlanmasına sebep olmaktadır. Bununla 
başa çıkmak için, iletkenin esnek bir yapıya sahip olması gereklidir. Uluslararası TS EN 60228 üretim standar-
tına göre hazırlanmış olan kablolar dört sınıfa ayrılır.

• Sınıf 1: Katı iletkenler
• Sınıf 2. Örgülü iletkenler
• Sınıf 5: Bükülgen iletkenler
• Sınıf 6: Bükülgenliği Sınıf 5’den daha fazla iletkenler.

1. ve 2. sınıf iletken üretimi için hem alüminyum hem de bakır malzemenin kullanılmasına izin verilir iken, 5. ve 
6. sınıf iletken üretimi için sadece bakır kullanılmasına izin verilir. Bunun sebebi ise, bakırın esnek yapıya uygun 
olmasıdır. Aynı standart, alüminyum iletkenlerde yeterli mukavemetin sağlanması amacıyla minimum boyut 
olarak, 10 mm² ve üzerindeki kesitlerde üretilmesine izin vermektedir.

TS EN 60228 ve TS EN 50565-1 standartlarında izin verilen bükme yarıçapları, kablo çapının 2 katı ile 15 katı 
arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak aynı akım taşıma kapasitesindeki kablolar için, alüminyum kablo daha 
büyük kesitli olacağından, daha geniş bir bükme açısı ile döşenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Enerji tasarrufu ve CO2 emisyonu yönünden ele aldığımızda, elektrik ve ısıyı en iyi ileten metaller arasında, 
bakır öne çıkmaktadır. Bakırın özdirencinin düşük olması, kullanıldığı cihaz ve ünitelerde enerji performansının 
iyileştirilmesinde önemli ölçüde rol oynarken, enerji tasarrufu sağlayarak üretilen CO2 gazı emisyonunun azal-
masına da katkıda bulunur.
Kurulum, işletme ve bakım maliyetleri değerlendirildiğinde, alüminyumun yatırım maliyeti her ne kadar bakıra 
göre daha uygun olsa da bu metallerin bakım masrafları, kurulum ekipmanları, imalat masrafları ve kurulum 
işçiliği gibi konular toplam maliyete dahil edildiğinde, alüminyumun sağlamış olduğu maliyet avantajı ortadan 
kalkmış gibi olmaktadır.

Teknik Yazı
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Teknik Yazı

Ilgili karşılaştırma tablosu örneğinde, aynı akım taşıma kapasitesine sahip olan alüminyum ve bakır kablonun, 
yazımızda da bahsettiğimiz teknik değerlerinin birbirleri ile karşılaştırılması görülmektedir. Bu tabloya göre 
alüminyum iletken kullanılması durumunda;

Kablo toplam çapı %17 artmakta,
Iletken çapı %27 artmakta,
Bükme yarıçapı %17 artmakta,
Sevk makara boyutu %18 artmakta,
Iletkenlik direnci %3,8 artmakta,
Iletken kayıpları %4,1 artmakta,
Ekran kayıpları %40 artmaktadır.

Bu sebeple, alüminyum kablonun bakır kabloyla kıyaslaması yapılırken sadece satın alma maliyeti değil, teknik 
şartların işletmenin yapısına uygunluğu ve işletme maliyetlerine olan ya da olabilecek etkisinin de göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.
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Aerosol

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.

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

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

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

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

FM200, Novec, CO
2
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Tüzel Üyeler

ABB Elektrik

Çetin Elektrik

AE ARMA Elektropanç EAE Elektrik

Eaton

Chint

AE Bina Teknolojileri

Effe ElektrikAktif Mühendislik

Elektra ElektronikAnel Group

Elin GrupART Pano

ERC SistemARTE Teknoloji

Erde MühendislikBBM Pano

Felio SylvaniaCihan Elektrik

HEM Elektrik
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TÜZEL ÜYELERIMIZ
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Tüzel Üyeler

Prysmian Kablo ve
Sistemleri

Sasel

Schneider Elektrik

Sigma Elektrik

Sinerji Elektrik

Teksan

Wömner

Yılkomer

Kardeş Elektrik

İDE Elektrik

Legrand

LimaDEM Elektrik

LS Elektrik

Nap Bilişim

Neocom

Orge Elektrik

Phoenix Contact

Poly Cert
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TÜZEL ÜYELERIMIZ

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz:
www.etmd.org.tr
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CHINT HAKKINDA

EATON HAKKINDA

Tüzel Üyelerimizi Tanıyalım

1984 yılında Çin’de kurulmuştur. Güç aktarımı ve dağıtımı, otomasyon, tesisat ürünleri, orta ve yüksek gerilim 
ürün ve sistem çözümleri ile geniş ürün yelpazesi sunabilen Chint aynı zamanda özellikle yüksek gerilim proje-
lerinde anahtar teslim projeler sunmaktadır.

Chint 100’ü aşkın çözümü, 1000’i aşkın ürün serisi ile hizmet sunmakta ve kurulu beş büyük fabrikası ile Çin’in 
en önemli Ar-Ge yatırımcısı ve elektrik malzemeleri üreticisi konumundadır.
2018 sonu itibari ile 140 ülkede 30.000’in üzerinde çalışanı ile Çin’in en değerli markalarından biri haline gelmiş 
ve 10,5 Milyar Dolar satış rakamına ulaşma başarısını göstermiştir.

Chint, Türkiye’de distribütörler ile yürüttüğü işleyişini, 2017 yılı itibariyle büyüterek Türkiye’de şirketleşme kararı 
almıştır. Kendi organizasyonu ile dağıtım ağının genişlemesi ve lokal ürün çeşitliliğinin artması için çalışmala-
rını sürdürmektedir.

https://chint.com.tr/

Dünyamızın güç talebi gitgide artıyor

Bugün dünyamız kritik altyapı ve teknoloji üzerinde dönüyor. Uçaklar... Hastaneler... Fabrikalar... Veri merkez-
leri... Araçlar... Elektrik şebekesi... Günümüzde insanların her gün ihtiyaç duyduğu şeyler vardır. Ve şirketler de 
gezegenimizdeki en büyük güç zorluklarından bazılarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmamız için bize 
güvenmektedir. Eaton’da, daha güvenilir, daha verimli ve daha emniyetli güç yönetimi teknolojileriyle insanların 
hayatını ve çevreyi iyileştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz.

Biz, 97,000’den fazla çalışana sahip ve 175’ten fazla ülkede iş yapan bir güç yönetim şirketiyiz. Enerji verimli 
ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimizin elektrik gücünün yanı sıra, hidrolik ve mekanik gücü daha güvenilir, 
verimli, emniyetli ve sürdürülebilir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Bunları da, insanlara gücü daha 
verimli kullanabilecekleri araçlar temin ederek, şirketlerin daha sürdürülebilir şekilde iş yapmalarına yardım 
ederek ve Eaton’daki her çalışanımızı işimiz, toplumlarımız ve dünya üzerinde bırakabileceğimiz etki hakkında 
farklı düşünmeye teşvik ederek başarıyoruz.

Eaton’da ”zor işler bizimle kolay’’ bir iş anlayışıdır. Gücü güvenli, verimli ve güvenilir hakle getirerek, ürün ve 
hizmetlerimizi tecrübe edenlerin yaşam kalitesini iyileştiriyoruz. Biz fark yaratacak güce sahibiz ve bunu her 
gün başarıyoruz.

Craig Arnold, Chairman and CEO

https://www.eaton.com/country.html
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GECE GECE AYASOFYA 
HIPODROM DIVANYOLU VE 
HAN SOKAKLARI
Yaşadığımız şehri ne kadar tanıyoruz? Her gün yanından geçtiğimiz veya 
ismini duyduğumuz tarihi yapıların, yerlerin, sokakların hikâyelerini ne kadar 
biliyoruz? Yerli yabancı turistler binlerce kilometre uzaktan bu eserleri 
görmeye gelirken biz zamanımızı ayırıp neden bunları görmüyoruz ve bu 
gizemli binlerce yıllık tarihe sahip şehirde ‘’yaşıyormuşuz’’ gibi duruyoruz?

Gezi

Zafer MUTLU
ETMD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, 
ETMD Icra Kurulu Başkanı

Hafta içi iş için, hafta sonu ev ve çocuklar için 
koşuşturmanın içinde sıyrılıp yarı emeklilik 
yaşadığım bu günlerde bir arkadaşımızın öne-

risi ile daha evvelde Fener, Balat turuna katıldığımız 
1001 Istanbul turlarından olan “Gece Gece Ayasof-
ya hipodrom divan yolu ve han sokakları” gezisine, 
30 Mart 2022 tarihinde arkadaşlarımız ile katıldık.

Saat 18.45 de Ayasofya önündeki buluşmaya Ka-
dıköy’den katılacağımız için trafikten de kurtulmak 
amacı ile Marmaray ve tramvayı kullanarak akşa-
müstü Sultanahmet meydanına ulaştık. Üniversite 
yıllarında kaldığım yurdun Beyazıt’ta olması sebebi 
ile aşina olduğum bu semtte elbette ilk durağımız 
meşhur Sultanahmet Köftecisi oldu. Her zamanki 
gibi yerli ve yabancı turistler ile dolu olan köfteci-
de akşam yemeğimizi yedikten sonra Sultanahmet 
meydanındaki bir çay bahçesinde buluşma saatini 
bekledik.

Gezi liderimiz ve rehberimiz Ahmet Faik Özbilge ve 
yaklaşık 20 katılımcı ile buluşup bize dağıtılan telsiz 
kulaklıkları aldık ve turumuza başladık.  

Cami olarak ibadete açılan Ayasofya’nın öncelikle 
tarihi ve yapının mimarisi hakkında bilgiler aldık. 

Ayasofya aynı yere üç kez inşa edilmiş bir eser. 
Günümüzdeki Ayasofya “Üçüncü Ayasofya” olarak 
bilinmektedir. Ayasofya’nın ilk inşaatı Hristiyanlığı 
Roma Imparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul 
eden I. Konstantin döneminde başlatılmıştır. Istan-
bul’un yedi tepesinden birincisi üzerinde ahşap çatılı 
bir bazilika olarak inşa edilen ve o dönemde ‘Büyük 
Kilise’ ismiyle anılan bu yapının açılışı, 360 yılında II. 
Konstantin döneminde gerçekleşmiştir. 404 yılında 
başlayan isyanda çıkan bir yangın neticesinde bü-
yük ölçüde harap olan bu yapıdan günümüze ulaşan 
bir kalıntı bulunmamaktadır. Ikinci Ayasofya, Impa-
rator II. Theodosius tarafından birincisinin üzerine 
inşa ettirilmiş ve 415 yılında ibadete açılmıştır. Yine 
bazilika şeklinde ve ahşap çatılı olarak inşa edilen 
bu yapı ise, 532 yılında Imparator Jüstinyen aleyhin-
de çıkan Nika Ayaklanması’nda isyancılar tarafın-

Daha önceki Fener Balat gezimizde de kul-
landığımız bu telsiz kulaklıklar gerçekten çok 
faydalı. Bu sayede rehberin söylediklerini din-
lemek için sürekli yakınlarında olmak zorun-
da olmuyorsunuz. Hareket özgürlüğü ve söy-
lenenlerin tümünü duyma imkânı sunuyor. Bu 
yüzden turlara katılırken bu tarz hizmet sunan 
firmaların tercih edilmesini öneririm. 
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dan yakılıp yıkılmıştır. Imparator Jüstinyen isyanın 
hemen ardından ilk ikisinden çok daha büyük ve 
görkemli bir Ayasofya yaptırmaya karar vermiştir. 
Üçüncü Ayasofya Bizans Imparatoru I. Jüstinyen 
tarafından 532-537 yıllarında inşa ettirilmiştir. Bi-
nanın yapımına 23 Şubat 532 tarihinde başlanmış, 
1000 usta ve 10.000 işçi ile 5 yılda tamamlanmış, 
27 Aralık 537 yılında ibadete açılmıştır. Ayasofya’da 
VI. yüzyılda yapılan orijinal tavan mozaiklerinin bit-
kisel ve geometrik motifli olanları günümüze ka-
dar ulaşmış, ancak tasvirli mozaikler ikonaklazma 
akımının bitiminden sonra yapılmıştır. 1453 yılında 
Istanbul’un Osmanlılar tarafından alınmasından 
sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dö-
nüştürülmüş. 1930 ile 1935 yılları arasındaki yenile-
me çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya 
Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 
sayılı kararıyla müzeye çevrilmiş ve 86 yıl sonra 24 
Temmuz 2020 de cami olarak ibadete açılmıştır.

Hak verirsiniz ki bu kadar ismi ve tarihi aklımda 
tutmam pek kolay değil bu yüzden Google’daki 
bazı kaynaklardan affınıza sığınarak destek aldım. 
www.ayasofyacamii.gov.tr Ayasofya ile ilgili ola-
rak daha pek çok bilgiyi yine internet üzerinden 
edinmeniz elbette mümkün ama gidip yerinde gö-
rünce bıraktığı etki çok daha farklı oluyor. Mesela 
Ayasofya içindeki ‘’Terleyen direk, sütun’’ hikâyesini 
duyduğum ama yerinde görmediğim bir şeydi. Cami 
olması sebebi ile şu anda dokunulmasına izin veril-
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meyen bu sütuna ilişkin çeşitli söylentiler mevcut. 
Bunların bir kısmı için Tarihçi Prof. Dr. Dursun Gür-
lek’ in Youtube da ki videosunun linkini ekliyorum. 
https://www.youtube.com/watch?v=92HaEG8tbM0

Bunun dışında Ayasofya içinde pek çok tarihi obje, 
ikona, resim ve işaretin anlamlarını yine rehberimiz 
vasıtası ile görme ve dinleme şansına sahip olduk.

“Konstantin ve Hristiyanlık tarihindeki önemi, Ilk 
Ayasofya, Theodosius I ve II, Ioannes Chrysosto-
mos, Megalo Ekklesia, Iustinianos ve Theodora, 
Nika Isyanı, General Belisarius, Prokopius’un Resmi 
ve Gizli Tarihi, Miletli Isidoros ve Trallesli Anthemius, 
Serafimler, Kubbe, Deprem, Ağlayan Sütun, Vikingler, 
Latinler, Enrico Dandolo, Deesis, Theotokos, Konsill-
er, Zoe, Gynaikeion, Mozaik, Komnenoslar, VI. Leo 
ve Makedon Hanedanı, Vaftizhane ve daha birçok 
mühim nokta.”

Ayasofya’ya daha evvelki yıllarda müze iken bir zi-
yaretim olmuştu ancak şimdi bir rehber eşliğinde 

Gezi
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ziyaret edip hikâyelerini dinleyince yapının azameti-
ni ve neden Unesco’nun Dünya mirası listesinde yer 
aldığını daha iyi anlıyorum. 

Muhtemelen saatlerce gezsek yine de görecek ve 
dinleyecek bir şey bulabileceğimiz 1500 yıllık Aya-
sofya’dan 21:45 civarı ayrılıp Hipodrom’ a geçtik 
Hipodrom dikilitaşları ve burada yapılan yarışları, 
çıkan isyanları rehberimizden dinledik. 

Mart sonuydu ve Covid 19 sebebi ile sokaklarda ten-
halaşmaya başlamıştı. Bu kadar ayakta kaldıktan 
sonra soluklanmak için Ara sokaklardan yürüyüp 
Divan Yolu’na girdik. II. Mahmut Türbesi’nin hazire-
sindeki Türk Ocağı’nda çay molamızı verdik, kap-
anmasına ramak kala aldığımız çay ve gözlemeler 
bize önümüzdeki yol için enerji oldu. Türk ocağının 
bahçesi; Sultan Mahmut ve oğlu Sultan Abdülaziz 
ve torunu Sultan II. Abdülhamid’in türbeleri de bu-
lunduğu bir mezarlık. Ziya Gökalp, Şeyh Bedrettin, 
Muallim Naci, Said halim paşa, Gazeteci Hasan Fe-
hmi, gibi 150 ye yakın kişinin kabri burada. Gecenin 
22.00’sinde böyle bir ziyaret yapacağım aklımın 
ucundan geçmezdi doğrusu. 

Buradan çıkıp sağa kıvrıldığımızda basın müzesi 
bitişiğinde Tezveren Dede’nin türbesini görüyor-
duk. Anadolu’daki pek çok eren ve evliya öyküsü 
gibi onun hakkında da çeşitli rivayetler olduğunu 
söylüyordu rehberimiz. Sonrasında Konstantin 
Sütununa (Çemberlitaş) kadar yürüdük, meydanın 
gece halini görebildik.

Sonrasında gündüz vakti hınca hınç insan kalabalığı 
içinde yürümekte zorlanacağımız yolda gecenin bu 
saatinde bizim gibi meraklılar veya işi olan birkaç 
kişi ve grubun dışında tamamen boş bu sokaklar-
da yürümenin keyfini çıkarttık. Gece gece gezmenin 
de bu güzelliği var. Etraf o kadar tenha ki yapıları, 
sokakları çok daha rahat görebiliyorsunuz. 

Nuru Osmaniye civarından Kapalıçarşı’nın etrafında-
ki han sokakları, Sandal Bedesteni, Çuhacı Han, 

Gezi
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Mahmutpaşa, Büyük Yeni Han, Çakmakçılar Yokuşu, 
Büyük Valide Han, Kösem Sultan, Doyçe Oryent 
Bank, Vakıf Hanlar, Sultan hamam, Yıldız Dede gibi 
yapıları hem gördük hem de rehberimizden öyküler-
ini dinledik. Her yapının farklı bir öyküsü var. Kimi 
içimizi burktu, hüzünlendirdi kimi ise gülümsetti.

Ve 18.45 de başladığımız gezimizi yaklaşık 4 saat 
sonra Eminönü ve arkasından da Sirkeci garın-
da sonlandırıp Istanbul ‘u keşfetmeye başka bir 
lokasyondan devam etmek üzere evimize doğru 
23.00’deki Marmaray ile döndük.

Yaşadığımız kentlere ve tarihsel yapılara sahip çıkıl-
masını, tarihe olan ilginin artması ve bu eserlerin ge-
lecek nesillere iletilmesindeki sorumluluk bilincinin 
yerleşmesi dileklerimle… 
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Pazarlama

KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI!

P A Z A R L A M A

Değişen ekonomik koşullar ile önemi her geçen gün artan “Pazarlama” 
kavramına yakından bakmak, tarihsel süreç içindeki gelişimini izleyerek, 
günümüz dünyasında ondan nasıl daha fazla faydalanabileceğimizi anla-
mak üzerine hazırlanan yazı dizisine bu sayfalarda başlıyoruz.

Zafer MUTLU
ETMD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, 
ETMD Icra Kurulu Başkanı

Üretim ve hizmet sektörlerinde rekabetin geç-
mişe göre çok artmasıyla birlikte firmalar, 
tüketiciler için daha fazla ön plana çıkmak is-

tediler. Bu da karlarını arttırabilmek için arayışlarını 

yoğunlaştırarak pazarlama departmanlarına olan 
ilgiyi ve pazarlamanın günümüzde şirket içindeki 
konumunun artmasına sebebiyet verdi.

Pazarlama kavramı eski çağlardan beri var olsa da 
pazarlamanın akademik bir disiplin olarak kabul 
edilmesi 20. yüzyılda başladı. Önceleri pazarlama 
kavramı sadece üretime ekonomik değer yaratıcı 
olarak görülürken,  Amerikan Pazarlama Derneği’n-
ce 1984 yılındaki toplantısında yapılan tanımı  şöyle 
olmuştu: “Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara 
ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştir-
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mek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştiril-
mesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılma-
sına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.

Kaynaklar pazarlama kavramının ilk olarak 1450’de 
yazılı reklamların gündeme gelmesiyle meydana 
çıktığını ve aynı yıl Gutenburg ‘’movable type’’ seri 
baskı makinesinin icadıyla da 1730’da ilk derginin 
çıktığını ve dergide reklamların yayımlanmaya baş-
ladığını göstermektedir. Sonrasında afişler, billbo-
ardlar, radyo, TV, telefon pazarlama mecraları ola-
rak kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise internet, 
pazarlamacıların kullandığı en büyük mecra haline 
geldi.

18. yüzyıl sonlarında başlayan sanayi devrimiyle 
birlikte üretici firmaların ortaya çıktı. 1. Dünya sava-
şına kadar olan dönemde, ticari markalar da geniş 
kapsamlı olarak kullanılmaya başladı. 1915-1929 
yıllar kitlesel markaların oluştuğu dönem oldu. Bu-
günkü anlamda pazarlama kavramının başlangıç 
dönemi olarak düşünülebilir. Bu dönemde oluşan 
markaların pazarlanması bu alanda çalışan kişile-
rin bir uzmanlık alanında çalışması anlamını getir-
di. 1929 ABD’deki büyük buhran ile alım gücünün 
düşmesi fiyat odaklı bir çalışma sergilenmesine, 
rekabetin artması yeni firma ve markaların piyasaya 
girmesine sebebiyet verdi. 

1960’lı yılların sonuna kadar olan süreçte asıl amaç 
satıcının ilişki yönetimi ve promosyon desteğiy-
le birlikte alıcı talep ve isteklerini göz ardı ederek 

mevcut ürünün satılmasına yönelik ‘’Pazarlama’’ 
yapması esasına dayanmaktaydı. Firmaların esas 
odaklandıkları konu kaliteli ürün yapmaktı. Firmalar 
ürünlerinde yetiştikleri kalite standartlarını koruduk-
ça müşterilerinin bu ürünü satın alıp tüketeceklerine 
inanmışlardı.

1970’ten sonra firmalar, müşteri isteklerini önemse-
meye ve üretim ve hizmetlerini bu yönde şekillendir-
meye başladılar. Müşterilerini ve piyasayı anlamak 
için piyasa pazarlama araştırması yapmaya bu araş-
tırmaların çıkardığı bilgiye göre “araştırma ve geliş-
tirme” planları uygulayarak, müşterinin gelecekteki 
zevklerine uygun ürün ortaya çıkartmaya başladılar. 
Pazarlama bu noktada üretimin ve planlamanın da 
içine dâhil olmaya başlayarak sıfırdan – satışa hatta 
satış sonrası hizmetleri de dâhil edecek şekilde tüm 
süreçteki yerini genişletti. Sonraki dönemlerde ürü-
nün satış stratejilerinin belirlenmesinde pazarlama 
stratejilerinin oluşturulması, kar maksimizasyonu-
nun sağlanması, yeni pazarlar bulunması, vb. stra-
tejik açıdan önemli olan noktaların uygulanmasında 
da Stratejik pazarlama, pazarlama olgusu içindeki 
yerini aldı. 

Bugün pazarlama artan rekabet ve daralan pazarlar 
içinde firmaların en önemli çıkış yoludur. Ülkemiz 
özelinde hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ra-
kipler ile mücadele edebilmek ve yeni pazarlara 
açılabilmenin, ayakta kalabilmenin yegâne yolu iş-
letmelerin doğru pazarlama yapabilmesinden geç-
mektedir.



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R68

Av. Onur GEMİCİ
Birleşim Mühendislik A.Ş.

Hukuk Köşesi

TÜRK BORÇLAR KANUNU 
ÇERÇEVESİNDE AYIP 
KAVRAMI VE YASAL 
DÜZENLEMELER 
Ticaret hayatında karşılaşılan sorunların başında, satılan ürünün ayıplı / kusurlu 
olması, belirtilen vasıfları taşımaması, taahhüt edilen nitelikte olmaması ve alıcının 
beklediği yararı sağlamaması gelmektedir. Böyle bir durum karşısında tarafların 
hak ve yükümlülükleri Türk Borçlar Kanunu (TBK) ile düzenlenmiştir.

TBK 219. Maddesi ayıbı “Satıcı, alıcıya karşı 
herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin 
satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu 

olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliği-
ne aykırı olan, kullanım amacı bakımından değe-
rini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan 
kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hu-
kuki ya da ekonomik ayıpların bulunması…” şek-
linde tanımlamıştır. Tanımda belirtilen ayıpların 

satılan üründe olması halinde satıcının sorumlu-
luğu doğmakta ve alıcıya bu ayıplı ürünlerle ilgili 
bir kısım seçimlik haklar tanınmaktadır. Alıcının 
bu seçimlik hakları kullanması ise belirli yüküm-
lülükleri yerine getirmesine bağlanmıştır.

Öncelikle ayıp türleri olarak “Açık Ayıp” ve “Gizli 
Ayıp” kavramlarına bir göz atılması gerekmektedir. 

Açık Ayıp; Alıcının almış olduğu ürünü işlerin 
olağan akışına göre imkân bulur bulmaz gözden 
geçirmesi halinde görebildiği ayıp olarak tanımla-
nabilmektedir. 

Gizli Ayıp; Alıcının olağan bir gözden geçirme ile 
anlayamayacağı, sonradan ortaya çıkan ayıptır.
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Alıcı tarafından karşılan bu tür ayıplarda satıcının 
sorumluluğuna gidilebilmesi için alıcının yapması 
gereken tek yükümlülüğü durumun satıcıya bildi-
rilmesidir. TBK 223. Maddesine göre; “Alıcı, dev-
raldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına 
göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek 
ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren 
bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona 
bildirmek zorundadır. 

Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı 
ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, 
satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya 
çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu 
hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu 
sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmeli-
dir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul 
edilmiş sayılır.”

Alıcının bu yükümlülüğü açık ayıplarda, ayıbın 
tespit edilmesinden itibaren uygun bir süre içeri-
sinde, gizli ayıplarda ise ayıbın anlaşılmasından 
itibaren hemen satıcıya bildirim yapılması gerek-
mektedir. Aksi halde alıcı satılan bu ürünü ayıpla 
birlikte kabul etmiş sayılır ve kanunu öngördüğü 
seçimlik hakları kullanma imkânını kaybedecek-
tir. Burada ayıbın ne zaman ortaya çıktığı, açık 
ayıp mı? Yoksa gizli ayıp mı? Olduğu hususları 
ile bildirimin yapıldığını ispat yükü alıcıya aittir. 
Dolayısıyla her ne kadar alıcının yazılı bildirim 
yapması yönünden yasal bir düzenleme bulunma-
sa bile ispat açısından bildirimin yazılı bir şekilde 
yapılması yerinde olacaktır.

Alıcının bildirim yükümlülüğünü yerine getirme-
sinden sonra artık satıcının sorumluluğu kapsa-
mında seçimlik haklarını kullanabilecektir. Alıcı-
nın seçimlik hakları TBK 227. Maddesinde;

“1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek 
sözleşmeden dönme. 

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde 
indirim isteme. 

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün 
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücret-
siz onarılmasını isteme. 

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile de-
ğiştirilmesini isteme.”

Şeklinde sayılmıştır. Bunun dışında alıcı genel 
hükümler çerçevesinde uğramış olduğu zararlara 
ilişkin tazminat isteme hakkına da sahiptir. 

Alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanma-
sının ağır bir yaptırım olduğunun veya haksızlığa 
sebebiyet vereceğinin hâkim tarafından tespiti ha-
linde ise hâkim satılanın onarılmasını veya satış 
bedelinin indirilmesine karar verebilir.

Ayrıca kanun satıcıya, alıcının seçimlik haklarını 
kullanmasını önleyebilecek bir imkân da tanımış-
tır. Eğer satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benze-
rini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını 
gidererek seçimlik haklarını kullanmasının önüne 
geçebilecektir. 

Özetle; Satılan ürünün ayıplı olduğunun alıcı ta-
rafından anlaşılması ve ayıbın türüne göre uygun 
sürelerde bildirim yükümlülüğünü yerine getir-
mesi durumunda, söz konusu ayıplarla ilgili kanu-
nun öngördüğü seçimlik haklarını kullanabilecek-
tir. Satıcı bu ayıplar sebebiyle kusuru olmadığını 
ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacaktır.
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