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İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

EEC Çözüm Demektir. 

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

entegrasyon 
• Entegre merkezi saat sistemleri 

50 yıldır İsviçre’de tasarlanıp üretilen G+M Elektronik seslendirme, acil anons ve merkezi saat sistemleriyle 
ihtiyacınıza özel çözümler sunuyoruz. Yüksek ses kaliteli, dijital ve network tabanlı G+M profesyonel 
seslendirme ve EN54 onaylı acil anons sistemlerine EEC güvencesiyle sahip olmak için bizi arayın.
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Değerli Okurlarımız,

ETMD Bizden Haberler Dergimizin 102. Sayısı ile sizlere ulaşıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

Içeriklerimizde diğer sayılarımızda da olduğu gibi, iç etkinliklerimizi, teknik makaleleri ve sosyal içerikleri okuma 
fırsatı bulacaksınız. 

Dergimizde bu sayı iki yeni teknik yazı dizimiz daha başlıyor. Sayın Kevork Benlioğlu’ nun ‘’Acil Aydınlatma’’ 
makalesinin 1. bölümü ve Sayın Ali Alper Çelebi’nin derlemesiyle ‘’Ark Hatası Femomeni ve AFDD’ lerin 
Çalışması’’ başlıklı makalesinin 1. bölümü. Derneğimiz adına verdikleri emekler için teşekkür ederiz.

Desteğini esirgemeyen ve yazılarıyla yer alan herkes adına 102. sayımızı keyifle okumanızı diliyorum.

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,

Bir zaman önce “enteresan, muhteşem, olağanüstü, inanılmaz …” cümleleri ile karşıladığımız teknolojiler şimdilerde 
nasıl da sıradanlaştı. 

Bugün artık yeni teknolojileri bu heyecanla karşılamıyoruz, normal geliyor. Dünkü gelecekle bu kadar iç içe yaşamamız 
bize bugünden sonraki geleceğin hakkında ipuçları verse dahi hayal sınırlarımızı oldukça zorlamakta ve şüpheler 
alabildiğine artmakta, her zaman olduğu gibi komplo teorileri de alabildiğine üretilmekte.

Kilosu 6-7 bin dolarlar seviyesinde olan cep telefonları, kilosu 9-10 bin dolara gelen F35 uçakları ya da milyonlarca/
milyarlarca dolara satılan algoritmalar, matrisler… bugün kullandığımız teknolojik yapılardan bazıları. Bunların hiçbiri 
gökten zembille inmedi. Tesadüflerin rolü olsa bile çalışmanın, emeğin ve gayretlerin sonucu. Odağından ayrılmış 
olan herhangi bir şeyin hedefini bulması mümkün değil. Hedefleri olan insan ve sistemleri başarısız kılmak için 
yapacağımız basit şeyler vardır. Siyasi, idari ve bireysel anlamsız çekişmeler, egolar, ben yaptımlar, sen yaptınlar, 
ama’lar, fakatlar, tesis yoklar falan. Bunlardan birini veya birkaçını işin içine soktuğunuz da başarısızlığı başarmış 
olursunuz. 

Bizler yarının teknolojisinin neresinde olacağımızı bugün ki seçimlerimizle belirliyor ve konumlandırıyoruz. Bireysel, 
toplumsal, sosyolojik vs. hangi taraftan bakarsak bakalım bunların hepsinin altında tanımlı olan yâda olmayan bir 
mühendisliğin yattığı aşikârdır. Gayret göstermez, çalışmaz ve en kötüsü edilgen olduğumuz da bilginin her türlüsüne 
ulaşabildiğimiz bu zaman da ‘’Devrim Arabalarını’’ bir filim olarak görür, Vecihi Hürkuş’u, Nuri Demirağ’ı bizden birileri 
gibi değil başka bir dünyadan gelmiş ülkemize şöyle bir uğramış varlıklar gibi görürüz. 

Bir başka uzaylı Mustafa Kemal Atatürk; hayatının ve memleket şartlarının nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak 
odaklanmanın ve adanmışlığın neticesinde var olanı nasıl şekillendirdiğini de biliyoruz. 

Bu örnekler ortak akılla, birlik ve beraberlikle doğru olanı yapmak geçmişimize olan borcumuz olduğu gibi geleceğe 
olan sorumluluğumuzu da ifade ediyor. 

Biz ETMD olarak başarısızlıkların başarılmaması, iyi olanı yapılandırmak, mesleğimizin sağlam temeller üzerinde 
yükselmesinde ihtiyaç duyulan teknik, psikolojik, sosyolojik ve hukuksal tarafta mücadele vermekte, geleceğin 
sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktayız. 

Sizlerle birlikte yalnız değiliz, olmadık, olmamız da mümkün değil.

Saygılarımla.
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Başkandan

ETMD Kurumsal İletişim HattımızETMD Kurumsal İletişim Hattımız

Bize artık WhatsApp’ tanBize artık WhatsApp’ tan
ulaşabilirsiniz:ulaşabilirsiniz:

0552 866 70 34

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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TMMOB ELEKTRIK 
MÜHENDISLERI ODASI ‘NI 
ZIYARET ETTIK
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi 43. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Saadet Nuruilah GÜLEÇ’ i ETMD Yönetimi Olarak 
Makamında  Ziyaret Ettik.

Haber
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sayın 
Saadet Nuruilah GÜLEÇ’ i ETMD Yönetim Kurulu olarak makamında  ziyaret ederek, tebriklerimizi sunduk. Iş 
birliği çalışmalarımızın devam edeceği yeni dönemde görevlerinde başarılar dileriz.

EMO Istanbul Şubesi’ nin 43. Dönem Genel Kurulu ve seçimleri sonrasında Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısın-
da görev dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

• Başkan Saadet Nuruilah GÜLEÇ
• Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar ÖZCANLAR
• Yazman Dağıstan BEKİROĞLU
• Sayman Emrullah AY
• Üye Nursemin YILDIZ
• Üye Ekrem GÜLTEKİN
• Üye Serkan Uğur BAYRAKTAR

• Yedek Üye Nihal TÜRÜT
• Yedek Üye Hansel ÖZGÜMÜŞ
• Yedek Üye Tigin ÖZTÜRK
• Yedek Üye Erkan SOLMAZ
• Yedek Üye Cem BÜLBÜL
• Yedek Üye Murat BİLMEZ
• Yedek Üye Enes YILMAZER

Haber
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BIZDEN HABERLER

ETMD ile ilgili tüm haberlerimize web sitemizden ulaşabilirsiniz:

• ETMD Haberleri,
• Basında çıkan haberler,
• Iş ilanları,
• Içimizden,
• ETMD Akademi,
• Üyelerimizden haberler,
• Sektörel haberler, 

gibi konu başlıklar altında birçok haber kaynağı sitemizde yer almaktadır. Siz de hemen şimdi web sitemizi 
ziyaret ediniz:

www.etmd.org.tr
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ETMD GELENEKSEL YAZA 
MERHABA BULUŞMASI 
KAHVALTI ETKINLIĞI 
28 MAYIS 2022 TARIHINDE 
GERÇEKLEŞTI
Her yıl düzenlenen buluşmanın bu yılki davetinde yine çok değerli isimler 
yer aldı.

Haber

Sheraton Ataköy Otelde gerçekleşen etkinliğe katılım yüksekti.

Davetlilerin ve ETMD Yönetim Kurulunun enerjisinin yarattığı coşkulu etkinlik alanından misafirler keyif alarak 
ayrıldı.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa CEMALOĞU Buluşmada Davetlilere Teşekkür Etti!

Buluşmada söz alan Sn. Mustafa Cemaloğlu misafirlere hoş geldiniz konuşmasını günün anlam ve önemine 
hitaben okuduğu bir şiirle birlikte gerçekleştirdi. Sektörle ilgili görüşlerini dile getirdi ve davetlilere katılımları 
için teşekkür etti. Mustafa Bey daha sonra değerli katılımcılara söz verdi.

Ilk olarak söz alanlar; ETMD’nin kurucularından Sayın Ismet Defne ve Sayın A. Medih Ertan oldu. Daha sonra 
Üniversitelerden gelen değerli misafirlerimiz söz aldı. Kocaeli Üniversitesinde Öğretim Üyesi Dr. Necmi Cemal 
Özdemir ve Prof. Dr. Galip Cansever mesleki ve derneği değerlendiren görüşlerde bulundular. ETMD destekçisi 
olduğu ve her yıl katılım gösterdiği Hannover Messe WIN EURASIA Fuarlarının Genel Müdür Yardımcı Sayın Bel-
kıs Ertaşkın, ETMD Ankara Şube kurucularından Sayın Aykut Açıkgöz, ETMD Tekirdağ Temsilcisi Ömer Rama-
zan Taşkın ve ETMD Bursa Temsilcisi Sayın Orkun Estik söz aldı. Son olarak gazeteci Sayın Mustafa Ateşoğlu 
(Elektricity Dergisi) söz alarak görüşlerini sundu.

Sn. Mustafa Cemaloğlu konuşma yaparken Sn. Medih Ertan ve Sn. Ismet Defne konuşma yaparken
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Haber

Sn. Belkıs Ertaşkın konuşma yaparkenSn. Prof. Dr.Galip Cansever konuşma yaparken



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R16

Haber

WIN EURASIA FUARI 2022 
BAŞARILI ORGANIZASYON 
EKIBI VE YOĞUN ILGIYLE 
SONA ERDI!
Destekçilerinden olduğumuz Win Eurasia Fuarı bu yıl yeni yerinde 
gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışında oldukça yoğun ilgi gören fuara ziyaretçi 
sayısı da çok yüksekti.
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Haber

Açılış Programı Şu Şekilde Gerçekleşti:

8 Haziran 2022 Çarşamba Saat 10:30’da; Istanbul Fuar Merkezi | Salon 2 Forum Alanında

Açılış Konuşmacıları:

10:30 | Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar
10:35 | Deutsche Messe Denetleme Kurulu Başkanı ve Hannover Belediye Başkanı Belit Onay
10:40 | Vodafone Türkiye Icra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker          
10:50 | Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran 
11:00 | Istanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç
11:10 | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sayın M. Fatih Kacır
11:20 | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede

Açılış konuşmalarından sonra konuşmacılarla birlikte Vip gezisi düzenlendi ve katılımcıların stantları ziyaret 
edildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdere Vip gezisi sırasında ETMD ve 
üyelerini de ziyaret etti.
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Haber

Istanbul Fuar Alanında organize edilen fuarda der-
neğimiz olarak enerji, elektrik ve elektronik teknolo-
jilerinin yer aldığı 6. Salonda yerimizi aldık. Bulundu-
ğumuz salonda yer alan ürün grupları şu şekildeydi:

• Elektrik Enerjisi Üretim sistemleri, Yanmalı 
Makineler, Kesintisiz Güç Sistemleri

• Yenilenebilir ve Temiz Enerji
• Transformatörler, Akümülatörler ve Kesintisiz 

Güç Kaynakları
• Elektrik Güç Iletimi için Kablolar ve Ekipmanlar
• Elektrik Şalterleri ve Elektrik Güç Dağıtımı 

Malzemeleri
• Elektronik ve Opto Elektronik Malzemeler
• Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçü Malzemeleri
• Aydınlatma Malzemeleri
• Elektrik Güç ve Mühendislik Hizmetleri

Win Eurasia 2022’ de geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
düzenlenen fuardaki gibi ETMD Pavilyonunda yer 
aldık ve yine bu yıl sektörde söz sahibi üye firmaları-
mızla birlikteydik.

Katılım gösteren üye firmalarımız:

• BBM PANO
• CHINT TURCA
• EAE ELEKTRIK
• EATON
• ELEKTRA ELEKTRONIK
• LIMADEM
• PRYSMIAN KABLO
• WÖMNER
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Haber

Stantlarımıza ilgi büyüktü, sektörde söz sahibi üyelerimiz ve derneğimiz olarak misafirlerimizi ağırladık.

Win Eurasia Fuarının ikinci günü dernek olarak düzenlemiş olduğumuz ETMD Paneli ise 2. Salonda gerçek-
leşti. Panelde yer alan konuklarımız öncesinde standımızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Mustafa Cemaloğlu ile sohbet ettiler.
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Haber

9 Haziran Perşembe Saat: 16.45- 18.30 arasında gerçekleşen panelde; Konuklarımız, HTK Y.K. Başkanı Sn. 
Ilhan Bağören ve Vodafone Ağ Geliştirme Direktörü Sn. Adem Özdemir oldu.

Konuklarımız ‘’5G’nin Yaşamımızda Yaratacağı Değişiklikler’’ başlığında tecrübelerini ve konu özelinde bilgi 
birimlerini anlattılar.

Konuklarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz.

2022 Yılının önde gelen etkinliği Win Eurasia Fuarı’nda derneğimizle birlikte yer alan üyelerimize ve fuarın 
organizasyonunda emeği geçen değerli ekibe teşekkür ederiz.
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Haber
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Haber

ÜYELERIMIZDEN LS ELEKTRIK 
ETKINLIK GERÇEKLEŞTIRDI!
Üyelerimizden LS ELEKTRIK 14 Haziran - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Cevahir Hotel Maltepe / Istanbul’ da etkinlik gerçekleştirdi!

Etkinlik programı şu şekildeydi:

14 Haziran ’da iş ortakları ve bayi / distribütörleri,
15 Haziran ’da tasarım, proje ve mühendislik firmaları,
16 Haziran ’ da pano imalatçıları,
17 Haziran ’da ise jeneratör firmalarını ağırladılar.

Dört gün boyunca süren etkinliklerde LS Elektrik Türkiye ekibi ve Kore Ekibi anlatımlarda bulundu.

LS Electric Ülke Müdürü San Gyu Han, Satış Müdürü Kyung Hun Choi , Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Al-
paslan Sarıbaş ve Türkiye Iş Geliştirme Müdürü Elektrik Mühendisi Emre Çalışkaner teknik sunumlar yaptılar 
aynı zamanda  Ls Elektrik firmasının kurulduğu günden bugüne gelen aşamaları ve ülkemizde hedefledikleri 
iş planları hakkında bilgilendirmede bulundular.

Derneğimiz olarak etkinlik programının ikinci günü proje ve mühendislik firmaları ile birlikte yer aldık.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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ETMD TEKIRDAĞ 
TEMSILCILIĞI ÇAY 
SOHBETLERI GERÇEKLEŞTI!
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Tekirdağ Temsilciliği’ nin 
belirli aralıklarla düzenlediği çay sohbetleri,  katılımcıların ilgisiyle devam 
ediyor.

Yakın tarihte ETMD Tekirdağ Temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu çay sohbetleri etkinliğinde EÜAŞ Tekirdağ 
DGKÇS-A santralinde başmühendis olarak görev yapan Kenan Doğan sunum yaptı. Sunumda ‘’Doğalgaz Kom-
bine Çevrim’’ santrallerinin çalışma prensipleri ve periyodik bakım çalışmaları hakkında önemli bilgiler aktardı.
Ilgi alakaları için katılımcı arkadaşlara ve değerli sunumları için Sayın Kenan Doğan’a teşekkür ederiz.

Haber
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ETMD FUTBOL 
LIGI AHMET NURI 
IŞLEK SEZONU 
2022 FINALI 
GERÇEKLEŞTI!

ETMD’ nin geleneksel etkinliklerinden olan turnuva profesyonel bir 
organizasyonla tamamlandı.

Lig boyunca her maçın detaylı haberi yapıldı, editörler tarafından yorumlandı, profesyonel fotoğrafları ve HD 
videosu çekildi, yarı final ve final maçları canlı olarak yayınlandı, maç sonu röportajları yapıldı, oyuncu ve takım 
istatistikleri yayınlandı.

A ve B gruplarında hazırlanan fikstüre göre takımlar, 3 hafta kendi gruplarıyla maç yaptı. 

Üç garanti maçında en çok puanı toplayan toplam 4 takım, tur atladı.

Puan toplayan 4 takım; EAE Elektrik, BBM Pano, HEM Elektrik ve OMEGA Pano yarı finalde karşılaştı.

Finale kalan takımlar EAE Elektrik ve OMEGA Pano 12 Haziran 2022 Pazar günü final maçında muhteşem per-
fonmaslarıyla oyunlarını sergiledi.

Toplamda 5 hafta oynanan ligte şampiyon EAE Elektrik oldu!

A Grubu Takımları

1. EAE Elektrik 
2. Omega Pano 
3. Pardus Yet 
4. Arte Teknoloji

B Grubu Takımları

1. HEM Elektrik 
2. BBM Pano 
3. Optimus Doruk 
4. EEC
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EAE Elektrik

Pardus Yet

HEM Elektrik

Optimus Doruk

Omega Pano

Arte Teknoloji

BBM Pano

EEC
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Muheteşem Final Maçının Özeti

ETMD Futbol Ligi 2022 - Ahmet Işlek Sezonu final karşılaşmasında EAE Elektrik ile Omega Pano karşı karşıya 
geldi. Yoğun seyirci karşısında oynanan bu güzel final karşılaşmasında gülen taraf 8-2’lik skorla EAE Elektrik 
oldu ve kupayı müzesine getirmeyi başardı. 

Maça fırtına gibi başlayan EAE Elektrik, maçın 4. dakikasında kaptan Cenk ile bulduğu üst üste gollerle maça 
adeta 2-0 önde başladı. Kaptan Cenk ‘in özellikle 2. golü, Şampiyonlar Ligi’nde arar olduğumuz güzellikte gol-
lerdendi. 2-0’dan sonra toparlanmak için hücumda etkili olmaya çalışan Omega Pano, 12. dakikada skoru 2-1’e 
taşıdı. Omega Pano’nun tecrübeli ismi Murat, duran topta enfes bir ayak içiyle topu 90 diye tabir edilen nokta-
ya gönderdi. Murat’ın bu golü, Sergen Yalçın’ın görmeye alışık olduğumuz güzellikte frikiklerinden biri gibiydi 
adeta... Bu golden sonra toparlanan rakibi karşısında oyundan düşmeyen EAE Elektrik, Sertaç’ın orta sahadan 
bulduğu harika golle farkı tekrar ikiye çıkarttı: 3-1. Bu golden sonra oyundaki hakimiyetini daha da artıran EAE 
Elektrik ilk yarının son bölümlerinde kaptan Özgür’ün kale önünde bulduğu golle ilk yarının skorunu belirledi: 4-1
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Ikinci yarıda daha dengeli bir futbol vardı sahada. Uzun süre 4-1 devam eden karşılaşmada, EAE Elektrik ta-
kımı 41. dakikada Sadra’nın şık golüyle farkı 4’e taşıdı. Bu golle birlikte daha da açılan EAE Elektrik, Samet ve 
Özgür’ün golleriyle skoru 7-1’e taşıdı. 6-1’den sonra Tayfun ile bir gol bulan Omega Pano skoru 7-2’ye taşıdı. 
Maçtaki gol perdesini EAE Elektrik takımından oyuna sonradan giren tecrübeli isim Samet kaydetti ve maç 8-2 
sona erdi. 

Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan EAE Elektrik şampiyonluğu doyasıya kutlarken, tüm maç boyunca 
centilmenlikten bir saniye olsun vazgeçmeyen Omega Pano seyircilerden büyük takdir topladı. Kupa töreninde 
ikincilik kupasının yanı sıra Fair-Play ödülü alan Omega Pano takımını kutluyoruz.

Şampiyonluk kupasını ETMD Başkanı Mustafa Cemaloğlu’nun elinden alan EAE Elektrik’in kupayla buluşma 
anı gerçekten görülmeye değerdi. Turnuva boyunca gösterdikleri müthiş performansı şampiyonluk kupasıyla 
süsleyen EAE Elektrik takımını kutluyoruz.

AHMET NURİ İŞLEK TURNUVASI 2022’ye katılım gösteren, emek veren tüm  firma takımlarımıza, oyunculara 
teşekkür ederiz ve 2022 şampiyonunu tebrik ederiz.
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TÜRKİYE İMSAD 

1984 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk inşaat malzemeleri sanayisinin temsilinde sürdürülebilir ve çö-
züm odaklı yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratma misyonu ile yola çıkan Türkiye 
IMSAD; sanayici, alt sektör derneği ve paydaş kurum üyeleriyle Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün 
olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini 
amaçlıyor. Bu doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, diğer taraftan ihracattaki başa-
rının artarak sürdürülebilmesi için hedefimizdeki dış pazarları yakından takip ediyor. 

Bugün 85 büyük şirket, 52 dernek ve 3 üniversite üyesiyle sektörü tek çatı altında toplayan Türkiye IMSAD, inşa-
at malzemesi sanayisinin tüm gruplarını temsil ederek sektörde önemli bir rol ve sorumluluk üstleniyor. 38 yıllık 
bir çatı kuruluşu olan Türkiye IMSAD’ın üyeleri, yaptıkları yatırımlarla, ticari faaliyetleriyle, yarattıkları istihdamla 
ve dış ticaretteki başarılarıyla, ülkenin kalkınmasına yüksek katkı sağlıyor. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında 
Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar çıkaran ve etkinlikler düzenleyen Türkiye IM-
SAD, Avrupa Komisyonunun fonladığı birçok projeye de liderlik ediyor. 2018 yılından bu yana da buildingSMART 
Türkiye şubesine ev sahipliği yapıyor.

2021 verileriyle 63,3 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemesi sanayisi, 30,8 milyar dolar 
ile Türkiye’nin ihracat lideri sektörleri arasında bulunuyor. Bu ihracatın yüzde 75’i Türkiye IMSAD üyelerince 
gerçekleştiriliyor. 1,5 milyon çalışanı istihdam eden Türkiye inşaat malzemesi sanayisi, ailelerle birlikte toplam 
nüfusun yüzde 7,5’i ile doğrudan ilgili bir sektör konumunda. 

Dernekler
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Türkiye, inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri. Inşaat malzemeleri sanayisi oto-
motiv, tekstil ve hazır giyimden sonra en yüksek ihracat yapan üçüncü sektör konumunda yer alıyor. Türkiye’nin 
toplam ihracatının miktar olarak neredeyse üçte birini, inşaat malzemeleri sanayisi gerçekleştiriyor. 

Türkiye IMSAD tarafından yayımlanan, makro-ekonomik verilerin yanı sıra, inşaat ve inşaat malzemeleri sanayi 
verilerinin kapsamlı olarak yer aldığı aylık sektör raporunun son güncel verilerine göre, inşaat malzemeleri sa-
nayi üretimi 2022 yılı ocak ayında enerji kesintileri nedeniyle önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 0,1 oranında, 
şubat ayında ise yüzde 8,3 artış kaydetmişti. Mart ayında üretimdeki büyüme devam ederek geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 4,8 arttı. Böylece enerji kesintilerinin etkisine rağmen 2022 yılının ilk üç ayında üretim, geçen 
yılın ilk üç ayına göre yüzde 4,7 arttı ve talep tarafında ise büyüme yavaşlayarak devam etti. Türkiye’nin ilk üç 
aylık büyüme verilerine göre, diğer iktisadi faaliyetlerdeki büyümeye karşın inşaat sektörü, 2021 yılı üçüncü 
çeyreğinde girdiği küçülme eğiliminden çıkamayarak 2022 yılı ilk çeyreğinde de yüzde 7,2 küçüldü.

Yine son güncel verilerin yer aldığı Türkiye IMSAD Inşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi şubat ayı 
sonuçlarına göre inşaat malzemeleri sanayi ihracatında mart ayındaki tarihi rekorların ardından yüksek perfor-
mans nisan ayında da sürdü. Ihracatta değer ve miktar olarak endeksin ölçülmeye başlandığı Ağustos 2013 
tarihinden bu yana en yüksek ikinci aylık sonuçları elde edildi. Nisan ayında 3,26 milyar dolar değerinde ihra-
cat gerçekleşirken, miktar olarak 5,91 milyon ton rakamına ulaşıldı. Inşaat malzemeleri sanayi yıllık ortalama 
ihracat birim fiyatı nisan ayında, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 25 artışla, 0,44 dolar/kg’dan 0,55 dolar/kg 
seviyesine yükseldi. Inşaat malzemeleri ithalatı ise artan risklere karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
16,5 artışla nisan ayında 841 milyon dolara ulaştı. Miktar olarak azalan inşaat malzemeleri ithalatı nisan ayın-
da 285 bin 699 ton oldu. Ortalama ithalat birim fiyatı nisan ayında 2,94 dolar/kg olurken, aylık ortalama ithalat 
birim fiyatı 3 dolar seviyesini korudu.

2013 yılından itibaren Türkiye IMSAD üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan Inşaat Malzemeleri 
Sanayi Bileşik Endeksi’nin mayıs ayı verilerine göre; Bileşik Endeks, yüksek sezona rağmen çalışma gün sayı-
sındaki azalma nedeniyle bu dönemde geriledi. Yüksek maliyetler, yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı gibi 
ekonomik unsurlar endeksi sınırladı. Geride bıraktığımız mart ve nisan aylarında mevsimsellik etkisi ile yükse-
len Bileşik Endeks mayıs ayında yön değiştirerek yeniden düşüşe geçti ve bir önceki aya göre 0,61 puan gerile-
yerek 74,81 puan oldu. Yüksek mevsim olmasına karşın mayıs ayındaki uzun tatil günleri, nisan ayında yüksek 
performans gösteren faaliyetleri önemli ölçüde sınırladı. Bu dönemde iç ve dış talepte yaşanan yavaşlamaya 
ek olarak yüksek enflasyon ve maliyetlerin olumsuz etkileri de hissedildi. Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir 
önceki aya göre değişmezken, tüm faaliyet gruplarında durağanlık yaşandı. Mevsimsellik ve yeni kamu destek-
lerine rağmen beklentiler mayıs ayında zayıfladı. Nisan ayında yeni yılın ilk artışını kaydeden Beklenti Endeksi, 
mayıs ayında 0,76 puanlık kayıpla yeniden düşüşe geçti.

Dernekler
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Teknik Yazı

Ahmet Levent CEYLAN
BTS Yangın Güvenlik Yapı
Teknolojileri Şirket Müdürü

MÜZELERDE YANGIN 
ALGILAMA VE SÖNDÜRME 
SISTEMLERININ ÖNEMI 

Ülkemizde 400’ü aşkın sayıda müze bulunmak-
tadır. Son yıllarda müzelerin Yangın Güvenli-
ği ile ilgili koruma önlemleri incelendiğinde 

maalesef alınan önlemlerin yeterli olmadığı görül-
mektedir. Özellikle, Yangından Korunma Sistemleri 
teknolojilerinin günden güne hızla geliştiği dikkate 
alındığında, önceden alınan önlemlerin ne kadar ye-

tersiz kaldığı açıktır. Bu nedenle bu konuda ciddi bir 
çalışma yapılması, risk analizlerinin yapılması, çalı-
şan duyarlılık eğitimlerinin tamamlanması, yangın 
önleme konularındaki eksikliklerin tamamlanması, 
algılama ve söndürme olanaklarının yeniden yapıl-
ması ya da iyileştirilmesi gerekmektedir. Zira her 
konuda olduğu gibi yangın algılama ve söndürme 
sistemlerinde de yeni teknolojiler sürekli güncellen-
mekte ve yeni sistem ve algılama cihazları olarak 
hayatımıza girmektedir. Ancak bu çalışmalar yapılır-
ken müzelerin mimari yapısı ve sergilenen eserlere, 
tarihi ve kültür mirasına dikkat edilmelidir. Müzede 
yangın olması durumunda en az zarara hatta hiç za-
rara uğramadan korunmasının sağlanması için özel 
tasarımlar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Dünyada, tarih ve kültür miras varlıklarının sergilendiği, geçmişten günü-
müze zarar görmeden ya da gerçeğine çok yakın korunarak ulaşabilmiş, 
yer altı ve yer üstünde birçok müze bulunmaktadır. Bu tarihi mirasları ko-
ruyarak, sonraki nesillere olabildiğince korunmuş şekilde bırakmak hepi-
mizin ortak amacı olmalıdır. Bu yazıda yangından koruma konularından 
sadece Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin nasıl olması gerektiği 
konularına değinilecektir.
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Teknik Yazı

Yangın algılama sistemi’nin amacı, yangını erken 
aşamalarda ve kuşku doğurmayacak şekilde tespit 
ederek, büyümeden müdahale edilmesinin sağlan-
masıdır. Algılama sisteminin hatalı alarm vermesi-
nin engellenmesi için yapılacak alanların özellikleri 
ve kullanım alanlarının çok iyi tespit edilmesi ve en 
uygun tasarımın yapılması önemlidir. Müzelerde bu 
hassasiyet, tarihin tanıklarının korunması için çok 
daha önemli hal almaktadır. Bu nedenle müzelerde 
seçilecek sistemler diğer alanlara göre çok daha iyi 
irdelenmeli, ortam görüntüsünü, dekorasyonu, tari-
hi ambiyansı bozmayacak özellikte olacak şekilde 
itina ile seçilmelidir. Müzelerde seçilecek yangın 
algılama sistemi çok daha erken aşamalarda hatta 
neredeyse daha gözle görülmeyecek kadar duman-
lanma olduğunda tespit edilerek derhal müdahale 
etme koşullarının oluşturulması gerekliliği dikkate 
alınmalıdır.

Müze yangınlarının verdiği zarar maalesef telafisi 
mümkün olmayan sonuçlara neden olmaktadır. Ta-
rihte yanarak ciddi tahribata neden olan yangınlar-
dan bazılarına aşağıdaki örnekler verilebilir.

“Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve La-
tin Amerika’nın en önemli antropoloji kurumlarından 
biri olan Ulusal Müzede 2 Eylül 2018 tarihinde sebe-

bi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 200 ya-
şındaki tarihi bir binada yer alan Ulusal Müze, iki asır 
boyunca ayakta kalmayı başarabilmiş olmasına kar-
şın, 6 saat gibi kısa bir sürede ağır hasar gördü. Mü-
zenin koleksiyonundaki yaklaşık 18 milyon eser ise, 
yangın ve yangından kaynaklanan duman ve kurum 
nedeniyle tahrip oldu. “Ulusal Müze aynı zamanda  
Latin Amerika bölgesinin en büyük tarihi müzesinde 
çıkan yangın, erken aşamalarda tespit edilmiş olsa, 
yaşanan yangın felakete, bunca kültür varlıklarının 
kaybına neden olmayacak ya da çok daha az tah-
ribat ile birçok eserin kurtarılması sağlanabilecekti.  
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Teknik Yazı

Bilim ve Endüstri Müzesi Yangını (ABD-Chicago – 
1963)

Henry Ford Müzesi Yangını (ABD – Dearborn – 
1970) Soyunma Odasında başlayan yangın kısa 
sürede müzenin diğer bölümlerine yayılmış ancak 
müze çalışanlarının katkıları ile küçük müze tiyatro-
suna sıçraması önlenmiştir. 

Modern Sanat Müzesi : Brezilya – 1978 nedeni tam 
olarak belirlenemeyen yangın (sigara ya da gösteri 
merkezindeki kablolardan çıktığı sanılmaktadır) 30 
dakika içerisinde müzenin sürekli koleksiyonlarının 
%90 nı ile özel bir sergiden ödünç alınan tabloların 
tamamı yok olmuştur. 

Öncelikli olarak yangının tespitinde en etkin dedek-
törün insan faktörü olduğu unutulmamalıdır. Bu ne-
denle müzede çalışan tüm personelin yangın eğitimi 
alması çok önemlidir. Müze çalışanlarının riskleri iyi 
bilmesi, acil durum prosedürlerinin oluşturulması, 
ekip çalışmalarının periyodik olarak yapılan tatbi-
katlar ile pekiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
En güncel ve teknolojik sistemler yapılmış olsa dahi, 
eğitimsiz çalışanlar nedeni ile yangının büyümesi 
engellenemeyebilir.    
                                                                                                                                              
Müzelerdeki Yangın Algılama Sistemi seçimi için 
daha önce de belirttiğimiz gibi hassas yangın algı-
lama niteliğinde olmalıdır. Bu nedenle noktasal tip 
dedektör yerine, Hava Emmeli Hassas Duman Algı-
lama Sistemi – VESDA seçilmesi hem yangının çok 
daha erken aşamalarda tespit edilmesini sağlaya-
cak hem de borulama yöntemi ile yapılacağından 
ortam dekorasyonunu bozmayacak şekilde kurulu-
mu yapılabilecektir. 

Hava emmeli hassas duman algılama sisteminin 
en son örneği adreslenebilir mikro borulu VESDA 
-VEA40 üniteleri sayesinde müze içindeki küçük ka-
palı odalarda veya bölmelerden ince borular ile hava 
emerek hangi odada veya mahalde yangının başla-
dığının adresi tespit edilebilmektedir.

Özellikle ülkemizde, elektrik yangınlarının çok yük-
sek oranda çıktığı dikkate alınarak kablo galerileri-
nin, kablo tavalarının veya kablo güzergahlarının da 
yangın algılama sistemi ile korunması çok daha et-
kili bir korunma sağlayacaktır. Bu nedenle bina için-
de doğrusal yatay veya dikey hareket eden elektrik 
kabloların fiber optik doğrusal yangın sensörü ile 
korunması yararlı olacaktır. Günümüzde fiber optik 
laser teknoloji sayesinde doğrusal yangın dedektö-
rü DTS-FireLaser teknolojisi çok gelişmiştir. 

Müzelerde yapılacak bakım çalışmalarının ne denli 
zor olduğu da dikkate alınırsa, aynı zamanda termal 
denetimi de sağlayacak sistemlerin kurulması sade-
ce yangın olarak değil elektrik kablo ve elektrik pano 
bakımlarının da çok daha sağlıklı yapılmasını sağla-
yacağından, büyük kolaylık sağlayacaktır.

Yangını erken aşamalarda tespit ettikten sonra mü-
dahale olanaklarının da doğru seçilerek, müzede 
bulunan eserlere zarar vermeyecek şekilde, yangı-
nın söndürülmesi gerekmektedir. Müze özellikleri ve 
sergilenen tarihi eserler dikkate alınarak en uygun 
söndürme sistemi seçeneği tasarlanmalıdır. Bazı 
alanlarda Otomatik Sprinkler Sistemi uygun olabile-
ceği gibi bazı müzelerde ise Su sisi ya da mimari 
yapı dikkate alınarak Temiz Gazlı Söndürme Sistem-
leri tasarımı yapılması uygun olacaktır.

Müzelerin en etkili korunmasını sağlanması için 
öncelikle, Yangını önleme olanaklarının değerlendi-
rerek Risk Analizlerinin yapılması ve eksiklerin gi-
derilerek yangın çıkmasının önlenmesi ilk prensip 
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olmalıdır. Çalışanlara yangın eğitimleri verilmeli ve 
farkındalığın artması sağlanmalıdır. Bu eğitimler pe-
riyodik olarak tekrarlanmalı, tatbikatlar ile pekiştiril-
melidir. Sonrasında Yangın Algılama Sistemi sağlıklı 
ve en uygun sistem türü seçilerek Otomatik Söndür-
me sistemlerine gerek kalmadan yangını erken aşa-
malarda tespit ederek, insanlı müdahale olanakları 
ile söndürmek en etkili çözüm yolu olacaktır. Böyle-
likle yangının ve söndürme çalışmalarının vereceği 
tahribatın önüne geçilmiş olacaktır.

Müzelerde çıkan yangınların nedenleri araştırıldı-
ğında binaların bakımları ya da restorasyonları sı-
rasında özellikle çatı tadilatları esnasında çıktığı 
görülmektedir. Bu nedenle müzelerin içlerine yapı-
lacak olan Yangın algılama ve Söndürme Sistemleri 
yangınları önlemek için yeterli olmayacaktır. Bakım 
çalışmaları uzman ekiplere yaptırılmalı ve sıcak 
işlemler yapıldığında gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanmalıdır.  Ayrıca müzelerde yangın yayılımının 
engellenmesi için de önlemler alınmalı, mimari ya-
pıya uygun olarak zonlara ayrılması sağlanmalıdır. 
Bu zonların yangın zonları olarak tanımlanarak mü-
zenin görülebilir bölümlerine asılmalı ve her bir yan-
gın zonunun yangına karşı en az 120 dakika süre ile 
yalıtımı sağlanmalıdır. Bu yalıtımlar yangın kapıları, 
yangın perdeleri ve elektrik mekanik ve inşai tesisat 
boşuklarının yangına karşı özel üretilmiş yangın dur-
durucu sistemler ve malzemeler ile koruma altına 
alınması gereklidir. 

Kültürel miraslarımız olan müzelerin korunmasını 
sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alınmasına yö-
nelik çalışmaların hassasiyetle yapılması gerekliliği 
ortadadır. Asıl önemli olan konu ise yangın koruma-
sına yönelik bütçesi ayrılmış hatta çalışması yapıl-
mış müzelerdeki hatalı seçilmiş sistemler nedeni ile 
çalışmaların maalesef en etkin şekilde yapılmadığı-
nın görülmesidir. 
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ACIL AYDINLATMA 

Işık hayattır, bilgi de…  Ikisinin de olmadığı yer karanlıktır.

Kevork BENLİOĞLU
Elektronik Cihazlar Sanayi ve 
Ticaret AŞ. (EEC Electronics) 
Genel Müdürü

Acil Aydınlatma; yangın, güvenlik, aydınlatma, 
elektrik, elektronik, mimari gibi birçok fark-
lı disiplinle etkileşen bir mühendislik dalı-

dır.  Bir binanın maliyetinde on binde bir kadar yer 
tutmadığı halde can ve mal güvenliği açısından en 
önemli unsurlardan birisidir. Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de topluma açık binalarda Acil Aydın-
latma Sisteminin kurulması ve periyodik testlerinin 
yapılması 2002 yılından itibaren “Binaların Yangın-
dan Korunması Hakkında Yönetmelik” ile güvence 
altına alınmıştır.  Yönetmelikte Acil Aydınlatma ile 
ilgili bilgiler yüzeyseldir.  2000’li yılların başında Türk 
Standardı olarak kabul edilen EN 1838 ve EN 50172 
Acil Aydınlatma Uygulama standartları ise halen In-
gilizce olarak yürürlüktedir.

Ülkemizde insan hayatının hafife alındığı en belirgin 
konulardan birisi Acil Aydınlatmadır.  Günümüzde 
halen standart ve yönetmeliklere aykırı şartnameler, 
tasarımlar, projeler, ürünler ve uygulamalar yapıl-
maktadır. Acil Aydınlatma Sistem Tasarımı ve Uygu-
laması konusunda yol gösteren Türkçe kaynak çok 
azdır.

Bu yazı dizisi Acil Aydınlatma konusunda yaşanan 
bilgi eksikliğini gidermek, ilgili standart ve yönetme-
liklere uygun olarak, sektördeki profesyoneller ka-
dar konuya ilk defa yaklaşan bir kimsenin dahi bilgi 
sahibi olmasını sağlamak, sistem tasarlayan veya 
uygulama yapan kimselere yönelik pratik bilgiler ve-
rerek bu konuda yaşanan bilgi eksikliğini gidermek 
için hazırlanmıştır. 

Ülkemize ve topluma bilgi ve ışık getirmesi dilekle-
rimle.

ACIL AYDINLATMA NEDİR?

Acil aydınlatma sistemi; normal aydınlatma siste-
minin yangın, deprem, terör, sabotaj gibi nedenlerle 
devre dışı kalması sonucu derhal devreye girerek 
insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağ-
layan ikincil bir aydınlatma türüdür.

ACIL AYDINLATMANIN AMACI NEDİR?

Acil aydınlatma sisteminin öncelikli amacı güvenli 
bir tahliye sağlayarak , can kaybını önlemektir. Acil 
aydınlatma sistemi; insanların binadan sendeleme-
den, tökezlemeden, engellere takılmadan, yerlere 
düşmeden, yaralanmadan, ezilmeden, paniğe kapıl-
madan, aşırı kalabalık ve yığılma gerçekleşmeden 
hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmesini, yan-
gın alarm ve söndürme cihazları ile ilk yardım do-
nanımının farkedilmesini sağlamalı, riskli alanlarda 
oluşabilecek kazaları önlemelidir. 

Yazı serisi 1



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R 43

Teknik Yazı

ACIL AYDINLATMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Acil aydınlatma normal şartlarda gereksinimi his-
sedilen bir aydınlatma türü değildir.  Ancak acil bir 
durumda gerektiği gibi çalışmalıdır.  Herhangi bir 
şekilde çalışmaması durumunda bunun riski insan 
hayatıdır. Acil aydınlatmayı, diğer aydınlatma türle-
rinden ayıran en önemli özellik budur. 
 

TARiHÇE

20. yüzyıl ortasından itibaren sanayi, ticaret ve kent-
leşmenin gelişmesi ile birbirinden güzel modern ya-
pılar ortaya çıkmış, bu yapılarda süreç içinde yangın, 
deprem gibi afetler ve terör, sabotaj gibi olaylar ya-
şanmış ve bunlar insanlık adına çok üzücü sonuçla-
ra neden olmuştur.  Gelişmiş ülkeler, insan hayatına 
kast eden bu tür olayların en az kayıpla atlatılması 
için yasa, yönetmelik ve standartlar çıkartarak ön-
lemler almış ve almaya devam etmektedir.  Acil ay-
dınlatma konusu da bunlardan birisidir.

SINIFLANDIRMA

EN 1838 standardı acil aydınlatmayı aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır. 

Yedek Amaçlı Aydınlatma (Stand-by Lighting)

Acil bir durum olmadan yaşanan elektrik kesintilerinde normal çalışmaların devamı için öngörülen bir aydın-
latma türüdür.  Bu tür aydınlatma acil durum kaçış senaryolarına dahil edilmez.

Acil Kaçış Aydınlatması (Emergency Escape Lighting) 

Acil bir durumda insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlarken potansiyel tehlikelere 
müdahale ve ilkyardım yapılmasına imkan sağlayan aydınlatma türüdür.
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Kaçış Yolu Aydınlatması (Escape Route Lighting)

Acil bir durumda, kaçış yollarını aydınlatarak ilgili alanın güvenli bir şekilde boşaltılması amacıyla kaçış yönü-
nü göstererek insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan aydınlatma türüdür.

Açık Alan Aydınlatması (Open Area Lighting, Anti-Panic Lighting)

Acil bir durumda, tanımlanmış olan kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan bölgeler, sığınaklar veya toplanma 
bölgeleri için öngörülen aydınlatma türüdür.

Tehlikeli Alanı Aydınlatması (High Risk Task Area Lighting)

Acil bir durumda, tehlikeli bir işlem veya durumun oluşabileceği yerlerde bulunan kimselerin güvenliği için 
yapılan ve bazı sistemler için kullanıcılarına uygun devreden çıkarma/ kapatma işlemlerine olanak tanıyan 
aydınlatma türüdür.

Acil Durumda Aydınlatma Sağlayan Cihazlar (Acil Aydınlatma Arma-
türleri)

Çıkışlara doğru yönlendirilen insanların; kaçış yolları, açık alanlar, 
riskli bölgeler gibi bulunabileceği ve geçebilecekleri yerleri aydınlatan, 
içinde bir ışık kaynağı bulunan cihazlardır.  Işık kaynağı olarak floresan, 
halojen veya günümüzde olduğu gibi giderek artan oranda LED lamba 
kullanılır.

Duvara, tavana veya asma tavana monte edilirler. Tij, zincir, askı teli vb. 
elemanlarla sarkıtılarak da asılabilir.  Bazı tiplerde ışık kaynağı isteni-
len doğrultuya ayarlanabilir. Cihazların aydınlatma yapmasına engel 
olacak şekilde istifleme veya dekorasyon yapılmamalıdır.

Bazen ortamda bulunan ve seçilmiş olan bazı aydınaltma armatürlerin 
içine acil aydınlatma kiti takılarak bu aydınlatma armatürleri acil ay-
dınlatma armatürüne çevrilebilir.  Bu durumda şebeke gerilimi mevcut 
iken armatür istendiğinde açılıp kapatılabilir, acil bir durumda armatür-
de bulunan lambalardan birisi gerekli olan acil aydınlatma seviyesinde 
yanarak acil aydınlatma sağlar.

ACİL AYDINLATMA NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Acil aydınlatma sistemi aşağıdaki cihazlardan oluşur.
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Acil Durumda Yönlendirme Sağlayan Cihazlar (Acil Yönlendirme 
Armatürleri)

Tahliye sırasında insanları çıkışlara doğru yönlendiren, içinde bir ışık 
kaynağı bulunan cihazlardır.  Tek veya çift yüzlü olabilirler. Üzerlerinde 
yönlendirme sağlayan grafik işaretler bulunmaktadır. Montaj yükseklik-
leri 2 metre cıvarında olmalıdır. 

Duvara, tavana veya asma tavana monte edilirler. Tij, zincir, askı teli 
vb. elemanlarla sarkıtılarak da asılabilirler. Işık kaynağı olarak floresan, 
halojen veya günümüzde olduğu gibi giderek artan oranda LED lamba 
kullanılır.

Yönlendirme veya bilgilendirme açısından harici olarak aydınlatılan 
ışıksız bir işaret de kullanılabilir.  Bu durumda ışıksız olan bu işaret bir 
acil aydınlatma armatürü ile aydınlatılmalıdır.  Işıksız bu işaret fosforlu 
olarak tabir edilen tiplerden de olabilir, yani fosforlu bir işaret olsa bile 
acil durumda bu ışıklı bir acil aydınlatma armatürü tarafından aydınla-
tılmalıdır.
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LinkedIn / etmd
Instagram / etmd.tr
Twitter / etmd_resmi
Facebook / etmd.tr
YouTube / etmd

BIZI SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKIP EDEBILIRSINIZ



Daha iyi yarınlar için
imzanı at.

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

Gelecek nesillerin yarınları için 
bugünden sorumluluk alın
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ARK HATASI FENOMENI VE ARK HATASI FENOMENI VE 
AFDD’LERIN ÇALIŞMASIAFDD’LERIN ÇALIŞMASI

Elektrik tesisatındaki ark arızalarının erken tespiti, konut ve ticari tesisat-
larda yangından korunmaya katkıda bulunarak insanlar ve değerli varlıklar 
için ek güvenlik sağlar. Uluslararası ürün standardı “IEC 62606 - Ark Hatası 
Tespit Cihazları için Genel Gereklilikler” ile uyumlu olarak üretilen AFDD’ler 
hatalı elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangın risklerini azaltır.

Ali Alper ÇELEBİ ( çeviren )
ABB Global Ürün Yöneticisi

AFDD Teknik Yazı Dizisi

Aşağıdaki kılavuz, uygulama kullanıcılarının bir 
elektrik arkının fiziksel fenomenini, cihazların 
işleyişini, ana özelliklerini ve faydalarını anla-

malarına yardımcı olacaktır.

Üç bölümden oluşan yazı dizimizin birinci bölü-
münde ark hatası koruma cihazlarının tarihçesini 
inceleyecek, yangınlar ve yangın olgusu ile birlikte 
istatistiki bilgilere yer vereceğiz. Ayrıca elektriksel 
ark olgusuna giriş yapıp bilimsel tanımlamasına de-
ğineceğiz. Ark hatasından korunma ve yönetmelik-
lerle ilgili diğer iki bölümümüzü de ETMD – Bizden 
Haberler dergimizin takip eden sayılarında okuyabi-
lirsiniz.

GİRİŞ

Ark Arızası Devre Kesici (AFCI) 1980 yılında Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde patentlenmiştir. AFCI, 
Ocak 2008’de Ulusal Elektrik Kodu (NEC, ABD Tesi-
sat Yönetmeliği) tarafından kullanılması öngörülen 
elektrik ark hatalarını tespit etmek için tasarlanmış 
bir cihazdır.

Özellikle, konutların bazı odalarında tüm devreleri 
15 / 20 A’dan korumak için AFCI cihazlarının kullanı-
mını öngörmüştür. NEC, bunu ‘Arka özgü özellikleri 
tanıyarak ve bir ark hatası tespit edildiğinde devre-
nin enerjisini keserek ark hatalarının etkilerinden 
koruma sağlamayı amaçlayan bir cihaz’ olarak ta-
nımlar.

2012 yılının başında, Ark Arızası Algılama Ciha-
zı (AFDD), IEC dünyasına tanıtılmaya başlandı ve 
Ağustos 2013’te ark arıza koruma cihazları için ge-
reksinimleri belirleyen Teknik Ürün Standartları IEC 
62606’nın yayınlanmasıyla sonuçlandı.



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R 49

Teknik Yazı

YANGINLAR 

Yangın olgusu

Yangın, ısı, ışık ve çeşitli reaksiyon ürünlerini serbest bırakan ekzotermik kimyasal yanma sürecinde malze-
menin hızlı ve kontrolsüz oksidasyonudur. Üç temel unsur gerektirir: yanıcı bir madde, oksijen ve uygun bir 
sıcaklık. Bir yangının farklı aşamaları aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir.

Bir yangının tüm odayı kapsaması için sadece üç dakika yeterlidir, çünkü bugün geçmişe göre daha fazla ya-
nıcı malzeme kullanıyoruz. Ilk kıvılcımlanma aşamasında, yanıcı maddelerden çıkan buharlar, kolayca kontrol 
edilebilen yanma sürecini başlatır. Yayılma aşaması sırasında, ısı yangını besler ve sıcaklıkta yavaş bir artış ve 
duman emisyonunu belirler. Bu adımda, yangın henüz tam olarak gelişmemiştir, ancak parlamayı önlemek için 
yönetilmelidir. Bu aşamada, sıcaklıkta ani bir artış ve yanmaya dahil olan malzeme miktarında bir artış olur. 
Yangın aslında çok yüksek sıcaklıklara ulaşır (1.000 °C’yi bile geçer) ve sonunda sönme aşamasına gelmeden 
önce yakıt ve oksijen olduğu sürece yanma kontrol edilemez hale gelir. Bu nedenle, yangının parlama aşama-
sına gelmeden kontrol edilmesi esastır. 

Sıcaklık

Zaman
Kıvılcım

Başlangıç
aşaması

Büyüme
aşaması

Tam gelişmiş
aşama

Azalma 
aşaması

SönmeParlama

Şekil - 1: Yangının aşamaları
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Nedenler ve istatistikler

Avrupa’da her yıl çeşitli türlerde 2.000.000’den fazla yangın rapor edilmektedir; ortalama olarak, bunların %90’ı 
binalarda meydana gelmektedir. Yangınlar, Avrupa’da her yıl yaklaşık 4.000 veya günde yaklaşık 11 kişinin ölü-
müne neden olmakta ve 70.000 kişiyi ağır yaralanmalarla hastaneye sevk etmektedir. 
(Kaynak: firesafeeurope.eu)

Şekil 2, Almanya’daki yangınların nedenlerini göstermektedir (Kaynak: 2016 IFS-ev.org): En fazla sayıda yangın 
(%31,7) özellikle konut ortamlarında elektrik sorunlarından kaynaklandı.

%32 Elektrik

%7 Aşırı ısınma

%18 Insan hatası

%25 Açık yangın

%10 Kundaklama

%9 Diğerleri

Şekil - 2: Almanya’da yangınların sebepleri (2015)

2015 yılında 230.000 yangında hasara elektrik neden oldu (Kaynak: GDV), bununla beraber dumana, yangına 
ve alevlere maruz kalmaktan 343 ölüm ve elektrikle ölümcül temastan 77 ölüm daha meydana geldi (Kaynak: 
destatis.de).

Elektrik tesisatlarındaki arızalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere elektrik yangınlarının ana nedenidir:

• Kısa devreler, iki iletken temas ettiğinde ve hızlı bir şekilde yüksek akım çekişi oluşturduğunda meydana 
gelir, bu da iletkenlerin patlamasına neden olur ve bu da daha sonra yakındaki herhangi bir yanıcı malze-
meyi tutuşturabilir. 

• Aşırı yük, bir elektrik devresi çalışması için tasarlandığından daha fazla akım taşıdığında meydana gelir. 
Aşırı ısınmış bir iletken, yalıtımına zarar verebilir ve yakındaki herhangi bir yanıcı malzemeyi tutuşturarak 
yangına neden olabilir. 

• Yıldırım çarpmalarıyla ilgili geçici aşırı gerilimler veya dalgalanmalar, belirli yüklerin anında bozulmasına 
neden olur ve potansiyel olarak bir yangın başlatabilir.
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ELEKTRİKSEL ARK

Olgusu ve yapısı

“Kontak arkları” genellikle, düşük iletken yollar yoluyla doğrudan veya dolaylı temas konumundaki farklı geri-
limlerdeki iki iletken parça ile ilgilidir.  

Örneğin, bu durumda iletken parçalar bir anahtarlama elemanının metal kontakları olabilir.

Ayrıca ark arızası, sıfırdan farklı ve ihmal edilemez bir empedans ile karakterize edilen arızanın bir örneğini 
teşkil eder. Iki farklı türde olabilir:

• Paralel ark hatası – normalde izole edilmiş iletken parçalar arasındaki izolasyon arızası 

• Seri ark hatası - normalde kesintiye uğramayan aktif bir iletkenin kısmi bozulması ve istenmeyen şekilde 
serbest kalması

Ilk durumda, ark esas olarak kontaklar tarafından salınan metalik buharlardan (öncelikle karbon) oluşur. Ark 
ortamı, aralarında oluşturulan termal rejim ile aralarındaki çarpışmaların bir sonucu olarak iyonize parçacıklar 
tarafından zenginleştirilecektir. Ark gelişimi, “Paschen Eğrisi” ile gösterilen iki kontak arasındaki gerilim ve 
mesafe ile ilgilidir. Bu eğri, iletkenler arasındaki mesafe ve basıncın çarpımının bir fonksiyonu olan iyonize bir 
gazdaki tetik gerilimini gösterir. Örneğin, Şekil 3’te gösterildiği gibi, iki iletken arasında hava göz önünde bu-
lundurulduğunda, minimum arıza gerilimi (101 kPa ve 7.5 μm mesafe için) 327 V DC’ye eşit olarak elde edilir.

• Uzun süreli aşırı gerilimler (birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar), yüksek olmayabilen ancak süresi, 
elektrikli ekipmandaki belirli bileşenlerin aşırı ısınmasına ve hatta bu koşullar altında çalışacak şekilde 
doğru şekilde boyutlandırılmamışlarsa alev almasına neden olacak kadar uzun olan gerilimlerdir. Bu aşırı 
gerilimler, besleme şebekesindeki arızalardan kaynaklanabilir (nötr iletkende kopma, yüksek gerilim şebe-
ke kablosunun toprağına kısa devre). 

• Yalıtımın zarar görmesi önemli bir sorundur. Yeni yalıtım malzemesi, izleme akımlarının akışını önlemek 
için çok yüksek yüzey direncine sahiptir, ancak zamanla kirlilik, toz, çeşitli kirlilik türleri vb. gibi malze-
me birikintilerine yol açar. Bu birikintiler nemi de emerse, yalıtımın yüzeyini iletken haline getirebilirler. 
Birikintiler kuru kalırsa, yüzey direnci çok yüksek kalır, bu nedenle akımları izleme tehlikesi yoktur. Ancak 
malzemenin yüzeyi kuruduğunda, mikro arklar yerel olarak görünebilir (kırpışmalar), yalıtım malzemesini 
bozarak ve izleme akımını artıran yerel karbon birikintileri üretebilir. Akım 300 mA’yı aşarsa, yüzey ısıtma-
sı ve üretilen kıvılcımlar karbon birikintilerini tutuşturmak için yeterlidir. Bazı durumlarda akım PE iletke-
ninden geçebilir ve bir kaçak (artık) akım cihazı tarafından algılanabilir. Aksi takdirde, ark hatası algılama 
gibi belirli bir koruma cihazı gereklidir.  

• Çok prizli adaptörlerin ve uzatma kablolarının yanlış kullanımı gibi eski binalardaki uygunsuz kurulum-
lar da kritik bir sorundur. Minyatür Devre Kesiciler (MCB) ve Kaçak Akım Cihazları (RCD), Aşırı Gerilim 
Koruma Cihazı (SPD), Güç frekansı Aşırı Gerilim Koruması (POP) gibi mevcut koruma cihazları sırasıyla 
aşırı akımlar, kaçak akımlar ve aşırı gerilimler için etkin açmayı garanti edebilmektedir. Yalıtımın ve uygun 
olmayan kurulumların hasar görmesi, özel olarak bir ark arıza cihazı tarafından korunması gereken bir ark 
(kaçak akım olmadan da) oluşmasına neden olabilir.
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Teknik Yazı

V başlatma ( V DC )

Boşluk

C gözenekli
C yoğun

Cu
Cu Katot

V Paschen
V kaynak maks

C Katot

Şekil - 3: Hava ve diğer gazlar için Paschen eğrisi

Bu, bir alçak gerilim devresinde 230 V’ta bir elektrik arkı başlatmanın imkânsız olacağını düşündürebilir. Ancak, 
yalıtımın erimesi sürecinin bir sonucu olarak salınan karbon parçacıklarının varlığının eşiği düşürdüğü ve dola-
yısıyla ark olasılığını artırdığı gösterilmiştir.

Aslında, hasarlı bir iletken, ilk birleştirilmiş kontaklar arasında elektrik arklarının oluşmasını kolaylaştırabilir. Bu 
örnek göz önüne alındığında, akım hasarlı kısımdan geçer ve bunun sonucunda akım yoğunluğu artma eğili-
mindedir. Joule etkisinden etkilenen bölgede artan ısı, yalıtımı aşırı ısıtmaya başlar. Bu noktada bakır oksitlenir 
ve ardından birleşerek yalıtımı karbonize etmeye başlar. Iki iletken arasında bir hava boşluğu durumu oluştu-
ğundan, yalıtımda küçük arklar oluşmaya başlar.
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Teknik Yazı

Arkın fiziksel yapısı, Şekil 4’te gösterildiği gibi genel olarak üç bölüme ayrılmıştır.

1. Katot
2. Anot
3. Alan şarjı bölgesi
4. Geçiş bölgesi

5. Katodik bölge
6. Anodik bölge
7. Pozitif sütun

Şekil - 4: Elektriksel arkın yapısı

Katodik ve anodik alanların uzantıları azalırken, pozitif sütun neredeyse tüm elektrik ark uzunluğunu içerir. 
Özellikle, katot bölgesi, negatif potansiyelde (katot) elektrot ile ve pozitif potansiyelde (anot) anot ile doğrudan 
temas halindedir. Her ikisi de pozitif sütunlu (nötr bölge) bir geçiş bölgesi ve “alan şarjı bölgesi” olarak adlan-
dırılan elektrotla temas halinde daha uzun bir bölge ile karakterize edilir. Özellikle, katoda bitişik kısım, pozitif 
iyonların yaygınlığı ile karakterize edilirken, anoda bitişik kısım elektronların yaygınlığı ile karakterize edilir.

Dalga biçimleri ve ark kararlılığı

Bir ark, arkı sürdürmek amacıyla akımı değiştiren 
gerilim değerlerini gösteren bir karakteristik eğri 
(gerilim-akım) ile temsil edilebilir. Sinüzoidal kararlı 
durum ark karakteristiği, Şekil 5’te gösterildiği gibi 
hem pozitif hem de negatif değerler alır; burada Ua 
ark gerilimidir ve I akımdır.

Şekil - 5: Sinüzoidal kararlı durumda ark karakteristiği
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Teknik Yazı

Özellikle birinci çeyrekte eğri (pozitif akım değerlerine karşılık gelir) önce artar sonra azalır. Bu üçüncü çeyrekte 
de yansıtılır. Iki çeyreğin eğrileri arasındaki bağlantı kısımları, akımın işareti tersine çevirdiği anlara karşılık ge-
lir. Ark akımı da ideal sinüzoidal akımdan farklıdır. Şekil 6’da gösterildiği gibi, ideal akım dalga biçimini sıfırda 
geçen “omuzlar” ile bir şekil alır. Bunun temel nedeni, güç kaynağının bu kısa anlar için “kemeri” destekleyeme-
mesidir. Dirençli bir yükü gösteren akım ve ark gerilimi dalga formuna ait değerler de Şekil 6 ve 7’de gösteril-
mektedir.

Akım (A)

Zaman (milisaniye)
Ark akımı
Ideal akım

Şekil - 6: Sinüzoidal akım ve ark akımı arasındaki farklar (60 Hz frekansında)

Gerilim (V)

Zaman (milisaniye)
Ark akımı
Ark boyunca gerilim

Şekil - 7: Gerilim ve akım ark dalga biçimleri (60 Hz frekansında)

Akım (A)
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Teknik Yazı

Önceki dalga biçimlerinden, besleme devresinin sinüzoidal yapısının hem gerilimin hem de akımın sıfır geçişin-
de ark karakteristiğine yansıdığını ve bunun, kapatma ve olası yeniden başlatma açısından sonuçları olduğunu 
görmek mümkündür.

Bir ark oluşma olasılığını tahmin etmek genellikle zordur ve yoğunluğu, dalga biçimi ve yangına neden olma 
kapasitesi aşağıdakiler gibi birçok değişken faktöre bağlıdır:

• iletken parçalar arasındaki gerilim
• iletken parçalar arasındaki mesafe,
• elektrik yükü (varsa) seri veya yüke paralel
• lokal ısı dağılımı koşulları
• yanabilen, karbonize olabilen veya yanıcı gazlar salabilen bitişik malzemeler

Özellikle ark kararlılığı, gerilim seviyesinin (ve dolayısıyla akımın) arttırılmasıyla geniş ölçüde etkinleştirilir. 
Örneğin iki farklı gerilim seviyesi düşünün - 115 Vrms ve 230 Vrms. 230 Vrms durumundaki ark akımı, 115 
Vrms’ye kıyasla daha fazla artar (bkz. Şekil 8), daha yüksek termiyonik elektron emisyonuna ve sıfır geçişten 
sonra daha fazla yeniden darbe olasılığına neden olur.

Akım (A)

Akım (A)

Zaman (ms)

Zaman (ms)

Şekil - 8: 115 Vrms (üstte) 230 Vrms devre durumunda ark akımı (altta)
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

SEMINER
KATILIMLARINIZI

BEKLIYORUZ
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/Istanbul

0216 - 464 70 80  -  www.etmd.org.tr





ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R58

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

PODCAST
Yayınlarına Başladık

Yayınlarımıza Spotify uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

ETMD’ye Sor
Canlı Yayında Sorularınızı Sorun

Uzmanlarımız Cevaplasın

ETMD - YouTube Kanalı

CANLI

YAYIN
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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 Sylvania

Günsan

Cihan 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

HEM Elektrik

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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BIZ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

ELEKTRIK TESISAT MÜHENDISLERININ
BIRLEŞTIRICI GÜCÜ

BIRLIKTE OLDUĞUMUZDA NELER 
BAŞARABILECEĞIMIZI BILIYORUZ.

SEKTÖRÜNÜZDEN,  MESLEĞINIZDEN VE 
GELECEĞINIZDEN EMIN OLMAK IÇIN SIZLER DE

BIZE KATILIN.

www.etmd.org.tr
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Pazarlama

PAZARLAMA KARMASI 
Pazarlama karması özelindeki kavramlara yakından baktığımızda doğru 
bir pazarlama için pazarlama karması içinde yer alan maddeler titizlikle 
incelenmesi ve doğru şekilde uygulanması gerektiğini görüyoruz.

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

Pazarlamaya yön veren önemli kurumlardan 
biri olan Amerikan Pazarlama Birliği pazarla-
mayı; “Bireylerin ve örgütlerin amaçlarına uy-

gun değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin 
ve fikirlerin oluşturulmasını, fiyatlandırmasını, dağı-
tımını ve tutundurma çabalarını planlama ve uygula-
ma sürecidir.” şeklinde ifade etmektedir. 
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Pazarlama

Burada ifade edilen kavramlar olan ürün, fiyat, tutun-
durma ve dağıtım Pazarlamanın babası olarak ta-
nımlanan Philip Kotler tarafından pazarlama karma-
sı olarak nitelendirilmiştir. Bu kavramların Ingilizce 
dilinde ki isimlerinin her birinin P ile başlamasından 
dolayı da - Ürün ( Product ) ; Fiyat ( Price ) ; Dağıtım 
( Place ) ; Tutundurma ( Promotion ) – pazarlama 
karması olarak nitelendirilen bu kavram 4P olarak 
nitelendirilmiştir. 

4P kavramına zaman içinde yeni eklemeler yapıl-
masının gerekliliği de zaman içinde sorgulanmıştır. 
Örneğin Paketleme ( Packaging ) nin de bu kavram 
içinde yer alması gerekliliği sorgulanmış ancak 
Ürün ( Product ) içinde olduğu gerekçesi ile kabul 
edilmemiştir. Yine de bu 4 ana kavram içinde olma-
yan Insan ( people ) ; Fiziksel olanaklar ( Physical 
Evidance ) , süreç ( Proses ) son yılllarda bu kav-
ramın içine entegre edilerek pazarlama karması 7P 
olarak da ifade edilmeye başlanmıştır. Bu noktada 
ürün pazarlaması için 4P, hizmet pazarlaması için 
ise 7P kavramı kullanımı artmıştır. Ayrıca 4 & 7 P nin 
tüketici odaklı olmadığını savunan bir kısım P yerine 
C; tüketiciye sağlanan değer (,customer value) , tü-
keticiye maliyeti,( cost to customer) , iletişim (com-
munication) , kolaylık  (convience)  başlıkları altında 
tüketici odaklı pazarlama karmasını oluşturmuşlar-
dır. Pazarlamayı P’lere ve C’lere sınırlamamak ge-
rektiğini düşünenlerde mevcuttur.

7P pazarlama karması özelindeki kavramlara yakın-
dan baktığımızda;

1. Ürün ( Product ): Pazarlaması yapılacak şeyin 
ne olduğunun cevabı buradadır. Ürün kablo, 
şalter, sigorta vb soyut bir şey olabildiği gibi 
tasarım, uygulama, yazılım gibi soyut bir şeyde 
olabilir. Satılması, kullandırılması istenen hedef 
kitlenin ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak 
tasarlanması önem arz etmektedir.

2. Dağıtım ( Place ): Ürün veya hizmetin kullanıcı 
ile buluşabileceği yerleri ve yöntemleri ifade et-
mektedir. Bu yerler bazen bir satıcı, köşe başın-
daki elektrikçi, mağaza olabildiği gibi bazen de 
sosyal medya platformları, çevrimiçi pazarlar 
olabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken alıcının 
ulaşabileceği doğru kanal ve yolları bulmaktır

3. Fiyat ( Price ): Bir ürünün satış fiyatı; Ürünün 
maliyeti; kullanıcının ürünü almaya razı olduğu 
fiyat; rakiplerin durumu, sizin o pazarda bulun-
mak istediğiniz yer,  stratejiniz, elde etmeyi plan-

ladığınız kar gibi farklı koşullar dikkate alınarak 
belirlenir. Çok dikkat edilmesi gereken bir araş-
tırma ve hesaplama neticesi belirlenmelidir. 

4. Tutundurma ( Promotion ): Olası pek çok rakibi 
arasından ürünün kullanıcı tarafında öne çık-
ması, farklılık yaratılması noktasında yapılan 
çalışmalar bu faaliyetler içinde yer almaktadır. 
Reklam, halkla ilişkiler faaliyeti, gittikçe artan 
oranda arama motoru reklamları, dijital video 
reklamları, e-mail reklamları gibi dijital pazarla-
ma argümanlarının kullanımı farklılık yaratılma-
sı için kullanılan yöntemlerdendir. 

5. Insanlar ( People ): Müşteri ile birebir temasta 
olan kişilerin davranışları, konuşmaları, yakla-
şımları satış, pazarlamadaki iletişimde olan bu 
insanların genişletilmiş pazarlama karması için-
de yer almalarını sağlamıştır.

6. Süreç ( Process ): Ürün veya hizmetin son kulla-
nıcıya ulaşması sırasındaki aşamalar ve bunla-
rın kontrolleri bu maddeyi içermektedir.  

7. Fiziksel kanıt ( Physical Evidence ): Satış yeri 
olan mağazanın atmosferi, müşteride yarattığı 
his, ışıklandırma, koku, müzik vb. Etki tüketicinin 
tekrar aynı yerden alış veriş yapma isteğini art-
tıran bir noktadır.  

Doğru bir pazarlama için pazarlama karması içinde 
yer alan maddeler titizlikle incelenmeli ve doğru şe-
kilde uygulanmalıdır. 
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GÖKYÜZÜNÜN IÇINDE BIR YER
METEORA

Bugün Yunanistan’a, Atina’ya, Selanik’e ya da Yunan adalarına gitmeyen 
veya gitmeyi istemeyen az kişi vardır diye düşünüyorum. Herkes bu 
saydığım popüler yerleri bilir ve tatil planlarını bu şehirler üzerine yapar. 
Bu yazımda size önereceğim yer saydığım bu güzel şehirlerden bir başka 
gerçek üstü güzellikte. Yerde miyim, gökte mi? dedirtecek cinsten. Sanki 
kendinizi Avatar’ da uçan kayalar üzerinde hissedeceğiniz bir yer, Meteora...

Gezi

Gökçe ALAÇLI
Birleşim Grup 
Kurumsal Iletişim Yöneticisi

Antik Yunanca ‘da  ‘’ Gökte asılı’’  veya “Havada 
asılı” anlamına gelen “Meteoros” sözcüğün-
den alıyor adını Meteora. Inanın bir yerin adı 

bu kadar güzel ifade edilebilir. Pindus Dağları’nın gü-
neyinde bulunan ve düz vadide gökyüzüne uzanan 
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Gezi

300-500 metre aralığındaki dik kayalardan oluşuyor 
yapısı. 10. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl arasında in-
zivaya çekilen keşişlerin dev kayaların üzerine akıl 
almaz bir şekilde inşa ettiği Meteora manastırla-
rı Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ndeki Kalanbaka 
yakınlarında kurulu bir bölge. Yunanistan’ın diğer 
şehirlerinden gelen keşişlerle birlikte toplam 20 
manastır oluşturulmuş bu doğa harikası yerde. Böl-
gede erkekler ve kadınlar için olmak üzere aktif olan 
altı tane manastır bulunmakta. Aralarında en ihti-
şamlı olanı ise “Megalo Meteoron” yani Büyük Mete-
ora manastırı. Diğerleri ise Varlaam, Rousanou, Aziz 
Nicholas Anapausas, Aziz Stephen ve Kutsal Teslis 
manastırları. 
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Gezi
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Gezi

Meteora Akdeniz iklimine sahip bir bölge. Konum 
olarak karasal bir bölgede yer alsa da sahip olduğu 
ılıman iklimi sayesinde yıl boyunca güneşli bir hava-
sı var. Kış aylarında bol yağış almakta. Yaz aylarında 
ortalama sıcaklık 27-30 derece civarında seyreder. 
Mayıs ve eylül ayları arası en ideal gezi aralığını ya-
şayabilirsiniz.

Ve tabii ki buraya gelip de konaklamadan gitmeyi 
düşünmeyin. Kayalar arasındaki Kastraki Köyü ma-
sal gibi bir konaklama geçirmek istiyorsanız müte-
vazı yapıları, kamp alanları ile az görülen bir manza-
ra sunuyor size. 

Meteora’yı ziyaretim üzerinden biraz zaman geçti 
ama deneyimlediğim kadarı ile manastırlar ve köy-
ler arasında minibüs kullanabilirsiniz ancak Meteo-
ra dağlık bir bölge olduğu için burada toplu taşıma 
aracı bulunmuyordu. Ayrıca Meteora’da yürüyerek 
keşif yapmak inanın daha zevkli olacaktır.

UNESCO tarafından dünya mirası listesinde bulu-
nan ve Game of Thrones dizisinin bazı bölümlerinin 
çekimlerine ev sahipliği yapmış Meteora ‘yı görmek 
hayatta yaşayabileceğiniz nadir güzellikteki dene-
yimlerden biri olabilir, rotanızı ona göre yapmanızı 
tavsiye ederim.
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Av. Onur GEMİCİ
Birleşim Mühendislik A.Ş.

Hukuk Köşesi

ADİ KONKORDATOYA 
GENEL BAKIŞ 
Ticaret hayatındaki olumsuz durumlar karşısında, işletmelerin iflas etmeksizin 
bu olumsuz durumu atlatması ve ticaret hayatına devam etmesini sağlamaya 
yönelik hukukumuzun öngördüğü birtakım düzenlemeler mevcuttur. Bu hukuki 
düzenlemelerden yaygın olarak kullanılan iflas erteleme kurumu, 7101 Sayılı “İcra 
ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
yürürlükten kaldırılmış, aynı kanun ile yeniden düzenlenen konkordato kurumu ise 
daha aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Konkordato kurumu kendi içerisinde 
adi konkordato, iflas sonrası konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato 
olmak üzere 3 ana türde karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımız ile uygulamada en sık 
karşılaşılan adi konkordatoya genel bir bakış yapılacaktır.

Konkordato, İcra ve İflas Kanunu (İİK) 285. 
maddesinde belirtildiği şekli ile “Borçları-
nı, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya 

vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan 
herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat 
yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya 
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Hukuk Köşesi

muhtemel bir iflâstan kurtulmak için…” başvura-
bileceği hukuki bir yol şeklinde tanımlanmaktadır. 
Konkordato başvurusu ile birlikte borçlu, mahke-
meye iflastan ne şekilde kurtulabileceği yönünde-
ki somut rapor ve delillerini sunacak, bu doğrul-
tuda da alacaklıları ile masaya oturarak borçlarını 
yapılandırabilecek ve ticari hayatına devam ede-
bilmek için bir fırsat yakalayacaktır. Yine borçlu-
nun iflasını isteyebilecek her alacaklı, mahkemeye 
vereceği gerekçeli bir dilekçe ile borçlu hakkında 
konkordato talep edebilecektir. Konkordato baş-
vurusu ile konkordato süresince borçlunun mal-
varlığının korunması ve ticari faaliyetinin devam 
etmesi amaçlanmakta ve bu suretle de borçların 
ödemesi beklenmektedir.
 
Konkordato başvurusu ile borçlu tarafından İİK 
286. maddesinde öngörülen belgelerin mahke-
meye sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin ek-
siksiz bir şekilde mahkemeye sunulması halinde, 
mahkeme tarafından öncelikle “geçici mühlet” adı 
altında borçluya 3 aylık bir süre verilecek ve bu süre 
zarfında borçlunun mallarının muhafazası için ge-
rekli görülen tüm tedbirler alınacaktır. Mahkeme 

tarafından verilen bu geçici mühlet kararı ticaret 
sicil gazetesi ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan 
portalında ilan edilecek, tapu müdürlüğü, ticaret 
sicil müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlara derhal 
bildirilecektir. Borçlunun mallarının muhafazası 
için alınacak tedbirlerin başında ise borçlu aley-
hine icra ve iflas işlemlerinin başlatılamaması, 
başlatılmış olan işlemlerin ise durdurulması yer 
almaktadır. Böylelikle borçlu mallarının cebri icra 
yolu ile haczedilmesi ve satışı engellenecek, borç-
lunun ticari faaliyetini sürdürmesi sağlanacaktır.

Mahkeme tarafından verilecek bu geçici mühlet 
içerisinde konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşma-
yacağının denetlenmesi için geçici konkordato ko-
miseri görevlendirilecektir. Borçlu veya geçici ko-
miserin talebi üzerine mahkeme tarafından geçici 
mühlet 2 ay daha uzatılabilecektir.

Geçici mühlet süresi içerisinde mahkeme tara-
fından kesin mühlet verilmek üzere duruşma ya-
pılacak, bu duruşma ile geçici komiserin raporu 
ve alacaklıların itirazlarının değerlendirilerek 
konkordatonun başarıya ulaşacağının anlaşılma-

ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R 73



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R74

sı halinde, bu kez mahkeme tarafından borçluya 
1 yıllık kesin mühlet verilecektir. Bu 1 yıllık kesin 
mühlet içeresinde geçici komiser görevine devam 
edebileceği gibi yeni komiser görevlendirilmesi de 
mümkündür. Aynı zamanda mahkemece uygun 
görülmesi halinde yedi alacaklıyı geçmemek üze-
re, alacaklıların hukuki niteliği de dikkate alına-
rak bir alacaklılar kurulu oluşturulabilecektir. Bu 
durumda kanunun öngördüğü süreler içerisinde 
alacaklılar kurulu toplantısı yapılacak ve kararlar 
oy çokluğu ile alınacaktır. İşbu alacaklılar kurulu 
toplantısına komiser başkanlık edecek ve oy çok-
luğu ile bir konkordato projesinin kabul edilmesi 
sağlanmaya çalışılacaktır. Mahkeme tarafından 
verilen 1 yıllık kesin mühlet, komiserin veya borç-
lunun talebi ile mahkeme tarafından 6 aya kadar 
daha uzatılabilecektir.

Yürütülen konkordato süreci sonucunda borçlu-
nun durumunun iyileşme gösterdiğinin komiser 

raporu ve sunulan konkordato projesi ile anlaşıl-
ması halinde mahkeme tarafından kesin mühlet 
içerisinde konkordato projesi tasdik edilecektir. 
İşbu konkordato projesinin yerine getirilmesini 
sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye 
tedbirlerini almakla üzere bir kayyım tayin edile-
bilecek ve bu durumda kayyım tarafından düzen-
li olarak mahkemeye rapor sunulacaktır. Borçlu 
tarafından tasdikli konkordato projesine uygun 
davranılması ve projenin olumlu sonuç vermesi 
neticesinde ise konkordato amacına ulaşacak ve 
borçlunun normal ticari hayatına dönmesi sağlan-
mış olacaktır.

Konkordato sürecinin amaçlandığı şekilde yürü-
memesi ve/veya süreç içerisinde sonuç vermeyece-
ğinin anlaşılması halinde ise mahkeme tarafından 
konkordato talebinin reddi ile konkordato süreci 
sonlanacak ve iflasa tabi borçlular için mahkeme 
tarafından resen iflasa karar verilecektir.

Hukuk Köşesi
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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
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