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Editörün Kaleminden

Değerli Dostlarımız,

2000 yılı başlarında kurulan derneğimiz 23 Şubat 2013 tarihinde Genel Kurulu’nu yaparak Yeni Yönetim Kurulunu seçti. 
Editörümüz Sn. V. Tuncer Özekli ETMD Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Kendisine başarılı olacağından kuşkumuzun 
olmadığı yeni görevinde kolaylıklar diliyoruz. 

Genel Kurul’umuz ile ilgili bilgileri ve 2013 - 2015 Dönemi Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetim Kurulu ve Üye 
Değerlendirme Kurulu’nun Asıl ve Yedek üyelerinin isimlerini ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Buraya kadar her şey çok kolaydı. Sayın V. Tuncer Özekli’ den sonra EDİTÖRLÜK görevinin bana verildiğini, neler 
yapabileceğimi düşünmekten yorulduğumu, heyecanımı anlatması ise işin zor tarafı.

Beni yalnız bırakmayacağınıza  yazılarınızla, önerilerinizle, katkıda bulunacağınıza emin olarak bu görevi kabul ettim. 

Hepimizin dergisi olan ETMD Bizden Haberler’i hep birlikte çıkaracağız. 

Bu sayımız WIN FUARI için hazırlandı. Bildiğiniz gibi ETMD WIN FUARI-ELECTROTECH Bölümünün destekçisi. Bu sene de 
21-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.  Fuarda  PANEL’imiz var. 23 Mart 2013 tarihinde yapılacak Panelin konusu ‘Bina 
Otomasyonu ve Enerji Verimliliği ‘Siemens-Schneider Elektrik ve ABB firmalarının katılımcı olacağı Panelin moderatörü ise 
Yönetim Kurulu Üyemiz Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik - Elektronik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Galip CANSEVER. 

14 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Geleneksel ETMD Gecemizle ilgili bilgileri ve fotoğrafları bu sayımızda sizlerle 
paylaşıyoruz.

56. sayımızın konuklarına gelince; Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doçent Dr. Süleyman ADAK  “Aydınlatma 
Projelerinde Aydınlık Seviyeleri ve Gerilim Düşümü Hesabı”, Fatih KARINSIZ Elektrik Koruma Kapsamları ve Trafolar” ve 
Vehbi BÖLAT ise “Solar Enerji (Güneş Enerjisi) ve Solar Paneller (Güneş Panelleri)” başlıklı yazıları ile aramızdalar.

Aslında üç dostumuzda artık konuk değil ev sahibi oldular. Yazıları ile Dergimize verdikleri destek için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Okurlarımıza birçok konuda bilgilerini yenileme imkanını sağlıyorlar.

Bu sayımızın bir diğer konuğu da Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Yüksel ARMAĞAN Enerji Bakanlığının web 
sitesinde görüşe açılan “Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Yönetmeliği”ni ve bu Yönetmelik ile ilgili görüşlerini sizlerle 
paylaşıyor. Sizlerden bu Yönetmelik ile ilgili katkılarınızı da beklediğini belirtiyor. 

Teknik konular dışında ise, Rüknettin KUMKALE mali konularda bizleri aydınlatmayı sürdürürken, Tayfun TAŞKAN köşesinde 
yaşamın bir başka tarafından sesleniyor. 

Bu sayımızda, yazı konusunda destek veren 2M Kablo, Ergun Elektrik ve Legrand firmalarına da teşekkür ediyoruz. 
Başta da söylediğim gibi bu görevi kabul ederken ETMD’nin Tanju Akleman yönetimindeki ekibi güvencemdi, arkamda ise 
tüm üyelerimizin olduğunu biliyorum. 

Sizlerin destek ve yardımları ile dergimizin beklenir, aranır, okunur  olması niteliğini kuvvetlendireceğiz. Elektrik Mühendisliği 
alanında paylaşmak istediğiniz bilgilerin yanı sıra deneyimlerinizi de anlatmanızı bekliyoruz. Genç arkadaşlarım mesleği 
seçme nedenlerini, çalışma hayatlarının ilk günlerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz.

Geçen Dönem Yönetim Kuruluna teşekkür ederek Yeni Yönetim Dönemimiz ile birlikte sizlere MERHABA diyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla 

Tülay KANIT
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi
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23 Şubat 2013 Cumartesi günü gerçekleştirilen ETMD Genel Kurul’unda 2011 -2013 dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sermet ŞATIR’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Divan Kurulu seçimi yapıldı. 
Tahsin Yüksel ARMAĞAN’ın başkanlığını yaptığı Divan Kurulu, gündemin maddeleri doğrultusunda Genel 
Kurul’u başlattı.

ETMD Yeni Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin bir kısmı ilk Yönetim Kurulu Toplantısında: Tahsin 
Yüksel ARMAĞAN, Etem BAKAÇ, Doğan ALKAN, Sami ATABEY, Atilla KARADAĞ, Tülay KANIT, V. Tuncer 
ÖZEKLİ, Hayri KARTOPU, Gülçin KÖSEKUL, Murat KARAYILMAZ, Alp Arslan OK

Derneğimiz Genel Kurulu 
Yapıldı

Yeni Yönetim Kurulu Başkanımız
V. Tuncer ÖZEKLİ

Divan Kurulu: Murat KARAYILMAZ, Tahsin Yüksel ARMAĞAN, Kadri PİYALE
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Sermet ŞATIR Faaliyet Raporunu okurken

Öncelikle geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sermet ŞATIR 2011 - 2013 dönemi 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi:

2011-2013 dönemi Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derneği Faaliyet Raporu aşağıdadır:

1. Electrotech (WIN) Fuarı Etkinlikleri

Electrotech (WIN) 2011 ve 2012 fuarlarında yine 
HM Bileşim ile sürdürülen işbirliği devam etmiştir. 
Her iki fuar döneminde de stand açılmış, fuar 
süresince ETMD’nin tanıtımı ve ETMD yayınlarının 
satışı yapılmış ve aşağıda özetlenen seminerler 
gerçekleştirilmiştir. Ankara, İzmir, Sakarya, 
Bursa ve Çorlu temsilciliklerimiz aracılığı ile 
meslektaşlarımızın fuara ulaşımları sağlanmıştır.
 
Electrotech’11 Seminer ve Panelleri

günü 10:30 – 13:00 saatleri arasında TÜYAP 
Beylikdüzü Kongre ve Fuar Merkezi, Karadeniz 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panel Yöneticisi: 

Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ, ETMD Yönetim Kurulu 
Üyesi (İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik 
Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 
Konuşmacılar:

Ömer GÜL: EPDK Mevzuatı Çerçevesinde 
Harmonikler ve Kompanzasyon
Bahadır ÜNLÜSOY: Kompanzasyon
Murat UÇAR: Pasif Filtre
Özgür GENÇER: Tristörlü Filtre
Kazım TOPALOĞLU: Aktif Filtre
 
Electrotech’12 Seminer ve Panelleri

Mart 2012 Cumartesi günü 10:30-13:30 saatleri 
arasında TÜYAP Beylikdüzü Kongre ve Fuar 
Merkezi, Karadeniz Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Panel Yöneticisi: 

Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ, ETMD Yönetim Kurulu 
Üyesi (İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik 
Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL (İ.T.Ü. Öğretim Üyesi)
Cihan KARAMIK (Schneider)
Serkan KURNAZOĞLU (Siemens)
 

“Lisanssız Enerji Üretimi “ Konferansı,  31 
Mart 2012 Cumartesi günü 14:00-16:00 saatleri 
arasında TÜYAP Beylikdüzü Kongre ve Fuar 
Merkezi, Kınalı Salonunda gerçekleştirildi. 

Konferans Konuşmacıları: 

Tahsin Yüksel ARMAĞAN, ETMD Yönetim Kurulu 
Üyesi (Armağan Mühendislik)
Bilal ŞİMŞEK (TEDAŞ Genel Müdürlüğü)

Electrotech’13 Seminer ve Panelleri

21 Mart 2013 – 24 Mart 2013 tarihleri arasında 
düzenlenecek Electrotech’13 Fuarı kapsamında 
düzenlenecek ETMD Etkinlikleri ile ilgili çalışmalar 
devam ediyor.
 
2. Best Fuarı

HM Bileşim tarafından düzenlenecek BEST Fuarı’na 
destek vermek üzere ETMD ile HM Bileşim arasında 
2012 yılından itibaren geçerli olmak üzere sözleşme 
imzalandı.

İlk BEST fuarı 8-11 Kasım 2012 tarihleri arasında 
Lütfi Kırdar Kongre Sarayı-Fuar Alanında 
gerçekleştirildi. Fuar süresince ETMD standı 

birlikte “Bina Otomasyon Sistemleri ve Sağladığı 
Avantajlar” Paneli gerçekleştirildi. Panelin 
moderatörlüğü ETMD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Adnan KAYPMAZ tarafından yapılırken panele 
ABB, Schneider, Siemens, Smart, Honeywell, JCI 
firmalarının temsilcileri konuşmacı olarak katıldılar. 
 
3. ISO - Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısına Katılım

İstanbul Sanayi Odası tarafından, 20 Ekim 2011 
tarihinde düzenlenen İstanbul Sanayi Formu – 
Meslek Komiteleri Ortak Toplantısına ETMD adına 
Başkan Sermet ŞATIR ve Genel Sekreter Doğan 
ALKAN katıldılar.
 
4. Bütünleşik Tasarım Çalıştayı ve 
Toplantıları

TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri derneği), 
ETMD, Serbest Mimarlar Derneği ve ITU nün 
ortaklaşa çalışması ile 2 Mayıs 2012 tarihinde 
WOW Istanbul Convention Center da Bütünleşik 
tasarım çalışmaları başlatılmıştır. Derneğimiz adına 
toplantılara Sermet ŞATIR katılmakta olup, yönetim 
kurulu üyelerinden Sn. Berrin Yavuz ilk çalıştayda 
ETMD adına sunum yapmıştır.



18

Bütünleşik tasarım çalıştayının amacı, bina tasarımı 
ve yapımıyla ilgili farklı disiplinlerdeki tasarımcıların 
bir araya getirilmesi;  bu tasarımcıların konuya 
bakışını, çalışmalarında karşılaştıkları güçlükleri 
ve özellikle bütünleşik tasarım konusunda ileriye 
dönük düşüncelerini paylaşacakları bir ortamın 
hazırlanmasıdır. Nihai hedef ise, ülkemizdeki 
tasarımcıları bütünleşik tasarım yolunda bir araya 
getirecek ileriye yönelik etkin çalışma yöntemlerinin 
belirlenmesi ve rekabet gücümüzün arttırılmasıdır.

5. ETMD Geceleri

2011-2013 döneminde iki adet ETMD Gecesi 
düzenlenmiştir. 

2M Kablo, ABB, AE Arma Elektropanç, Aktif 
Mühendislik, EAE Elektrik, Hastel Kablo, 
Öznur Kablo ve Schneider Electric firmalarının 
sponsorluğunda yapılan 2011 yılı ETMD Gecesi’de 
Çiftehavuzlar Büyük Kulüpte 23 Aralık 2011 günü 
gerçekleştirildi. 437 kişilik rekor katılımlı gecede 
Erdoğan ATAPEK adına Erde Grubu tarafından 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi mezuniyet tezlerine ve Çelikel Vakfı 
adına Anel Grubu tarafından İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuniyet 
tezlerine Bilim Ödülleri verildi. Geceye katılan 
firmalar: 2M Kablo, ABB, AE Arma Elektropanç, 
Aktif Mühendislik, Anel Grup, Arma, Armağan 
Mühendislik, Armada, Bortek, BTS Yangın, 
Çağla Grup, Çetinler Elektrik, Çevrim Elektrik, 
EAE Aydınlatma, EAE Elektrik, EAE Elektroteknik, 
EEC, Elektropanç, ELS, Elsan, Enel Enerji, ENP 
Elektrik, Erde Grubu, Erse Kablo, Etabir Kablo, Etis 
Elektrik, FDC, FG Wilson, General Elektrik, Hastel 
Kablo, Honeywell, Klas Kablo, Legrand, Mepsan, 
Nexans, Novatek, Optimus Doruk Elektrik, Öz-Ge 
Mühendislik, Öznur Kablo, Schneider Electric, 
Siemens, Smart, STS Mühendislik ve VRL Elektrik 
firmaları.

2M Kablo, AE Arma Elektropanç, EAE Elektrik, 
Erse Kablo, Hastel Kablo, ve Schneider Electric 
firmalarının sponsorluğunda yapılan 2012 yılı 
ETMD Gecesi’de Çiftehavuzlar Büyük Kulüpte 14 
Aralık 2012 günü gerçekleştirildi. Salon kapasitenin 
sınırlı olduğu 240 kişinin katılımı ile gerçekleşen 
gecede Erdoğan ATAPEK adına Erde Grubu 
tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Fakültesi mezuniyet tezlerine ve Çelikel 
Vakfı adına Anel Grubu tarafından İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuniyet 
tezlerine Bilim Ödülleri verildi. Geceye katılan 
firmalar: 2M Kablo, AE Arma Elektropanç, Aktif 
Mühendislik, Anel Grup, Armağan Mühendislik, 
Asel Grup, Bordo Mühendislik, Bortek, Bosch, 
BTS Yangın, EAE Aydınlatma, EAE Elektrik, EAE 
Elektroteknik, Eaton Elektrik, Elektropanç, ELS, ENP 
Elektrik, Erde Grubu, Erse Kablo, Hastel Kablo, 
Nemesis Elektronik, Nexans, Prysmian, Schneider 
Electric, Siemens, Smart ve Turbomach firmaları. 
 
6. Sağlık Bakanlığı Nezdinde Çalışmalar

Sağlık Bakanlığı Kamu - Özel Ortaklığı Daire 
Başkanlığı tarafından ihale edilen ve edilecek olan 
3000-3500 yataklı Sağlık Kampüslerinin projelerini 
ve yapımını kontrol edecek elektrik mühendislerine; 
a. Enerji Temini ve Hastane elektrik tesislerinde 
dikkat edilmesi gereken hususlar.
b. Enerji Dağıtımı,
c. Kojenerasyon,

d. O.G. ve A.G. Panolar,
e. Yıldırımdan Korunma,
f. Yangın, ihbar, önleme ve söndürme tesisleri ile 
ilgili bilgiler,
g. Bus Barlar ile enerji dağıtımı,
h. Aydınlatma (tasarruflu aydınlatma). 
Konularında, Tahsin Yüksel ARMAĞAN, Levent 
CEYLAN, Alp Arslan OK ve Yılkoder Derneği Ankara 
temsilciliği olarak bilgilendirme yapılmıştır.

7. Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Kulübü 
RLC Günleri

Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 
düzenlenen RLC Günleri’e derneğimiz destek 
vermekte olup oturumlarda ETMD hakkında Sermet 
ŞATIR bilgi verirken, Berrin YAVUZ Elektriksel 
koruma ve güvenlik konulu konuşmasını yapmıştır. 

8. Kamuoyu Duyurusu 

Galatasaray Üniversitesi’nde çıkan yangın ile ilgili 
olarak kamuoyuna duyuru yapılmıştır. Duyuru 5. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Levent CEYLAN 
tarafından kaleme alınmıştır.
 
9. Seminerler

Dernek bünyesinde düzenlenen seminer 
taleplerinde ciddi bir azalma olduğu gözlenmiş olup 
dernek bünyesinde iki yıl boyunca sadece bir adet 
firma semineri düzenlenmiştir. 

tarafından  “Yeni Nesil Binalarda İletişim Alt Yapısı” 
başlıklı seminer Orhan MORDOĞAN tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

10. ETMD Bizden Haberler Dergisi

Düzenli dergi basım ve dağıtım çalışmaları 
yürütülmekte olup 2013 yılı başında ETMD Bizden 
Haberler Dergisinin 55. sayısı yayımlanmıştır. 
Derginin son sayıları 100 sayfa civarında 
basılmıştır. Dergimizin tasarımı geçmiş dönemlerde 
olduğu gibi yine Dipa Creative tarafından, basımı 
Hannover Messe Türkiye ile yapılan sözleşme 
gereği Bileşim Matbaacılık tarafından, dağıtımı ise 
Aras Kurye tarafından yapılmaktadır. ETMD Bizden 
Haberler’e sayı başına verilen reklam sayfası adedi 
35-40 civarındadır.

11. Dergilerle Söyleşiler 

Sektör dergileri tarafından, ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sermet ŞATIR ile, ETMD ve Elektrik Tesisat 
Mühendisliği üzerine 12 söyleşi yapılmıştır.
 
12. Üyelikler

ETMD üye sayısı 2010 yılı sonu itibarıyla 220’dir. 
Bu dönemde 3 kişi vefat etmiş, 8 kişi üyelikten istifa 
etmiştir, 18 kişi yeni üye olmuştur.

13. Danışma Kurulu

2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda 
ETMD’nin geleceğe yönelik çalışmalarının 
şekillendirilmesini sağlayacak görüşler tartışılmış 
ve kararlar alınmıştır.
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Faaliyet Raporunun ardından Denetim Kurulu Raporu 
Tülay KANIT tarafından okundu. Geçmiş dönem 
Yönetim ve Denetim Kurulları’nın aklanmasının 
ardından sonrasında 2013-2015 dönemi Kurulların 
seçimine geçildi. V. Tuncer ÖZEKLİ’nin Başkanlığı’nı 
üstlendiği ve seçimler sonrasında gerçekleştirilen 
ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu 
arasındaki görev dağılımları aşağıdaki şekilde oluştu:
 
Yönetim Kurulu Başkanı:
V. Tuncer ÖZEKLİ (AE Arma Elektropanç)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Alp Arslan OK (EAE)

Genel Sekreter:    
Doğan ALKAN (Elektropanç Elektronik) 
Sayman Fikret ERASLAN (ERA Elektronik)

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Atilla KARADAĞ 
(Karadağ Elektronik), Ertan ÖZDEMİR (ABB), Etem 
BAKAÇ (Prysmian), Prof. Dr. Galip CANSEVER (YTÜ 
Elektrik Elektronik Fakültesi), Hayri KARTOPU (EEC) 
Murat KARAYILMAZ (Bilge Mühendislik) ve Tülay 
Kanıt (Cedetaş)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Prof. Dr. Adnan 
KAYPMAZ (Beykent Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Fakültesi), Tahsin Yüksel ARMAĞAN (Armağan 
Mühendislik), Aşkın AYDIN (ELS Elektrik), Burcu 
KESKİN (Schneider Elektrik), Ediz YANIKOĞLU 
(Pentair), Gülçin KÖSEKUL (Öz-Ge Mühendislik), 
İrfan TOPRAK (Fotech), Kadri PİYALE (Piyale Elektrik), 
Mehmet DERELİ (2M Kablo), Sami ATABEY (Sasel) ve 
Süleyman DEMİRHAN (Anel)

Diğer Kurullardaki görev dağılımı aşağıdadır:

Onur Kurulu Asıl Üyeler: Yusuf Hikmet KAYA (EAE), 
Medih ERTAN (AE Arma Elektropanç) ve İsmet DEFNE 
(Elsan Elektrik)

Onur Kurulu Yedek Üyeler: Adnan ÖKŞEN (Genser), 
Levent CEYLAN (BTS) ve Sermet ŞATIR (Smart)
Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Adnan ÇETİN, Şükrü 
ÖZLÜOĞLU (Elektropanç Elektronik) ve Mustafa 
AKALIN (Armada Mühendislik)

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Ejder ÖZDEMİR, 
Muhsin Adil YÜCELER (Armet) ve Sedat ALTUNAY 
(Team Service)

Üye Değerlendirme Kurulu Asıl Üyeler: Salih Zekayi 
ÖZGÜL (AE Arma Elektropanç), Kevork BENLİOĞLU 
(EEC) ve Cem ONAT (YE-PA Elektrik)

Üye Değerlendirme Kurulu Yedek Üyeler: Erol YILMAZ 
(Evre Güvenlik), Sina ÜNER (Gazanfer Sanlıtop) ve 
Yekta Serhat NİZAMOĞLU (Adeva)

Tülay KANIT Denetim Kurulu Raporunu okurken

V. Tuncer ÖZEKLİ yeni dönem çalışmaları hakkında 
bilgi verirken
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ,bilhassa üretim tesisleri 
ile ilgili olarak “ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL 

YÖNETMELİĞİ” taslağı hazırlamıştır.

Bu taslak yönetmelik Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı WEB sitesinde 
yayınlanarak görüş bildirilmesi istenmiştir. 
Bu yönetmelik her ne kadar üretim tesisleri 
için hazırlanmış ise de gerek içeriğindeki 
unsurlar gerekse tebliğ taslağında 
açıklananlar tüm Kuvvetli Akım (A.G.-Y.G.) 
tesislerinde uygulanacak gibi gözükmektedir. 
05.03.2013 tarihine kadar görüş bildirilmesi 
için yayınlanan bu taslak yönetmelik Elektrik 
Mühendisliği mesleğimiz için radikal ihtiva 
etmektedir. Bu değişiklikler zamanında 
alınacak tedbirler ve yapılacak eğitimler ile 
mesleğimizin daha fazla önem kazanmasını 
sağlayacağı gibi taslak yönetmelikte 
belirtilen sertifikalı mühendis eğitimleri 
açısından da derneğimize bir faaliyet konusu 
getirebilecektir. 

Bu yönetmelik taslağının özeti ile 
uygulamaya geçme ve uyum zamanı ile 
ilgili görüşlerimi de ilave ederek aşağıda 
veriyorum. Bu konudaki katkılarınız yararlı 
olacaktır. 

Amaç

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin
 milli menfaatlere ve modern teknolojiye en
 uygun şekilde kurulması ve işletilmesini,   
 mevcut  ulusal iletim veya dağıtım şebekelerine  
 uyumlu olarak bağlanmasını, can ve mal
 emniyetinin sağlanmasını amaçlayarak elektrik   
 tesislerine ait proje, onay ve kabul işlemlerinin
 ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak   
 yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin usul ve   
 esasların belirlenmesidir.

Kapsam

(1)  Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek   
 elektrik tesislerine ilişkin proje hazırlama ve   
 onay işlemleri, yapım uygunluk kontrolü, test ve  
 kabulü ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş  
 ve şirketlerin belirlenmesi ve yükümlülüklerine   
 ilişkin esasları kapsar. 

(2) Bu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen tesisler:
 a) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki  
 alçak gerilimli tesisler,
 b) Lisanssız elektrik üretim tesisleri,
 c) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü,   
 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Emniyet   
 Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı,
 Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik   
 Komutanlığı tesisleri ile tüm askeri tesislere ait
 imdat grupları,
 ç) Nükleer tesisler ile bu tesislere ait imdat   
 grupları,
 d) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak
 kullanılan ve dağıtım şebekesine bağlantısı
 olmayan seyyar imdat grupları.

(3) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına   
 girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya  

 çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu  
 konuda vereceği karar geçerlidir.

Bazı açıklamalar ;

Bilinenlerin dışındaki bazı açıklamalar  aşağıda 
verilmiştir.

dd) Ön proje: Bir tesisin; hangi gerekçelerle ve 
nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve 
teknik resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak 
olan hesap, keşif ve şartnamelerle tesisin genel 
özelliklerini içeren projeyi, 

ee) Pafta Albümü: Tesise ilişkin projeler, planlar, 
şemalar ve benzerlerine ait A1 boyutunda paftalardan 
oluşan takımı, 

ff) Proje: Tesis gerekçeleri ile kabul edilmiş ilkelere 
uygun nitelikteki ayrıntılı açıklama, şema, plan ve 
resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan 
teknik özellikler, hesap, keşif ve şartnameleri, 

gg) Proje Firması: Tesisin/yapının etüt ve 
projelerini hazırlayan ve mimarlık, mühendislik 
tasarım hizmetlerini meslek veya ana faaliyet konusu 
olarak seçmiş gerçek ve tüzel kişileri, 

ğğ) Proje Onay Birimi: Elektrik tesislerinin proje 
paftaları, hesap ve raporlarını inceleyerek onaylamak 
üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu 
amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum/
kuruluş ya da hizmet alınan tüzel kişileri, 
 
hh) Proje Onay Hizmet Bedeli: Projelerin 
tipine göre değerlendirilmesi ve onaylanması için 
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen bedeli,  

jj) Tadilat projesi: Onaylı uygulama projesi 
ve/veya son durum projesi üzerinde yapılan 
değişiklikleri gösterir projeyi,
 
mm) Teknik Etkileşim Analizi (TEA): Rüzgar 
enerji tesisinin, bulunduğu yöredeki Genelkurmay 
Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı radar ve haberleşme 
sistemlerine olan bozucu etkilerini değerlendirmek 
üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılan ve teknik 
etkileşim iznine esas teşkil eden raporu, 

oo) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya 
dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan 
tesis ve teçhizatı,
 
öö) Test: Tesiste kullanılan türbin, jeneratör, 
trafo, kazan, eşanjör ve benzeri ana teçhizatın ilgili 
standartlarında belirlenen ve montaj süpervizörü 
ve/veya Bakanlığın yetki verdiği test kuruluşu 
nezaretinde yapılan saha testlerini, 
 
pp) Test Kuruluşu: Montajı yapılan teçhizata 
uygulanacak testlere ilişkin uygunluk teyit belgeleri 
(deney ve muayene raporları) düzenleyen, (TS) EN 
ISO/IEC 17020 standardına göre akredite olmuş A 
tipi muayene kuruluşlarını,

Tahsin Yüksel ARMAĞAN
Armağan Mühendislik

ETMD Yönetim Kurulu Üyesi
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rr) Tip proje: Türbin-jeneratör grubu, kazan, 
trafo köşkü, elektrik direği, aydınlatma direği, fider 
hücreleri ve benzeri donanım için Bakanlık veya 
Bakanlığın yetki verdiği kurum veya tüzel kişiler 
tarafından onaylanıp, ilgili mevzuat ve standartlar 
kapsamında tip testleri yapılarak kullanılan projeyi,

ss) Transformatör/trafo merkezleri/
postaları: Elektrik dağıtım şebekelerinde dağıtım 
transformatörü, dağıtım panosu, kesici/ayrıcı ve 
benzeri aygıtların tamamını ya da bir bölümünü içine 
alan tesisleri,

uu) Tüketim tesisi: İletim veya dağıtım şebekesine 
bağlanarak özel anlaşmalar ile enerji alan tüketicilere 
ait tesisleri,

üü) Uygulama Projesi: Yapım ihalesinden sonra 
tesisin yapımına başlamadan önce Proje Firması veya 
Yüklenici tarafından sahada yapılacak imalatlara göre 
hazırlanacak olan, kat-i / kesin projede prensipleri 
belirlenmiş, ana ve yardımcı yapıların, standartların, 
ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği 
şekilde imalata yönelik detayları içeren, şema, plan, 
kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların 
düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, keşif ve 
şartnamelerden oluşan uygulamaya esas projeyi,

zz) Yetkili Mühendis Belgesi: Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen Eğitim Kuruluşlarınca elektrik 
tesislerinin tasarım, hesap ve raporlarına ilişkin 
olarak düzenlenen eğitimlerde başarılı olan makine, 
inşaat, elektrik ve elektrik-elektronik mühendislerine 
verilen belgeyi, ifade eder.

Standart ve dokümanlar 

a) TS ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından 
kabul gören DIN ve benzeri milli standartlar, EN ve 
benzeri bölgesel standartlar, IEC ile ISO ve benzeri 
uluslararası standartlar, 

b) IEEE, ASTM, ASME ve benzeri uluslararası kabul 
gören uygulama kodları ve teknik dokümanlar 
esas alınır. 

(2) Standartlarda değişiklik olması halinde, 
değişiklik getiren standart, uygulanan standardın 
iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde 
ise yeni standart geçerli olur. Projelerde, teknik 
hesap ve raporlarda, testlerde esas alınan standart ve 
dokümanların referans numaraları ve adları belge ve 
tutanaklarda yer alır.  

(3) Tesislerde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme 
ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı 
bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite 
uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.

Proje Hazırlama Esasları 

MADDE 7 - (1) Projeleri, hesap ve raporları 
düzenleyen ve imzalayan mühendisler tasarım 
yaparken; yürürlükteki yönetmelikleri, tebliğleri, usul 
ve esasları, ilgili standartları, uygulama kodlarını, 
sözleşme ve teknik şartnameleri dikkate alırlar. 

(2) Bu yönetmelik kapsamındaki projeler, şema, 
plan ve hesaplar, proje tipine ve meslek branşına 
göre Yetkili Mühendis Belgesine sahip mühendisler 
tarafından tanzim edilir ve imzalanır.

Yetkili Mühendis Belgesi

MADDE 8 – (1) Elektrik tesislerine ilişkin 
proje paftaları ile hesap ve raporlar, yetkili eğitim 
kuruluşları tarafından verilen eğitimleri başarıyla 
tamamlayarak Yetkili Mühendis Belgesi almış 
mühendisler tarafından düzenlenir ve imzalanır.

(2)  Yetkili mühendis belgesi alınmasını gerektiren   
eğitim konuları aşağıda verilmiştir:
 a) HES tasarım hesapları,
 b) TES tasarım hesapları,
 c) RES tasarım hesapları,
 ç) JES tasarım hesapları,
 d) GES tasarım hesapları,
 e) BES tasarım hesapları,
 f) Primer teçhizat seçim hesapları,
 g) Kablo seçimi, gerilim düşümü hesapları,
 ğ) Enerji nakil hattı (ENH) hesapları,
 h) Aydınlatma hesapları,
 ı) Paratoner hesabı,
 i) Topraklama hesabı,
 j) Aydınlatma direkleri tip tasarım hesapları,
 k) EİH ve ENH direkleri tip tasarım hesapları,
 l) Trafo merkezi tip tasarım hesapları,
 m) İmdat grubu tasarım hesapları.
 
(3) Bakanlık, yetkili mühendis belgesi alınmasını 
gerektiren ilave eğitim konuları belirleyebilir.

(4) Yetkili mühendis belgeleri bir defada 5 (beş) yıllık 
süre için verilir.
 
Yetkili Eğitim Kuruluşları

MADDE 9 – (1) Elektrik tesisleri konusunda 
proje hazırlayacak mühendislere eğitim verecek 
tüzel kişiler, verecekleri eğitim konularında akredite 
olmadıkları takdirde Bakanlık tarafından 5 (beş) yıllık 
sürelerle yetkilendirilir.

(2) Eğitim kuruluşları bu Yönetmelik kapsamında 
elektrik tesislerinin projelendirme ve tasarım 
hesaplarına ilişkin verecekleri eğitimlerle ilgili eğitim 
altyapısı bilgilerini, eğitim konularını ve eğitmenlere 
ilişkin belgeleri Bakanlığa sunar. 
 
(3) Eğitim konularının içeriği hazırlanırken 
yürürlükteki mevzuat, geçerli standartlar ve güncel 
mühendislik uygulamaları dikkate alınır. Verilen 
eğitimlerin içeriği Bakanlık onayına sunulur.  

(4) Eğitim vermesi uygun bulunan kamu kurum ve 
kuruluşları Bakanlık tarafından yetkilendirilir.  

(5) Yetki belgesi verilmesi uygun görülen özel hukuk 
tüzel kişileri için belgelendirme ücretinin Bakanlık 
hesabına yatırılmasını müteakip belge düzenlenir. 
Belge verilmesi uygun görülmeyen başvurular 
reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir. 

(6) Yetkilendirilen eğitim kuruluşları Bakanlığın 
internet sitesinde ilan edilir. 

(7) Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayarak Yetkili 
Mühendis Belgesi almaya hak kazanan mühendislerin 
isimleri, meslekleri, eğitim konuları, belgenin 
düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresi gibi hususlar 
Eğitim Kuruluşunun internet sitesinde liste halinde 
güncel olarak ilan edilir. 
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Yetkili Proje Firmaları

MADDE 10 – (1) Elektrik tesisleri projelendirme 
faaliyeti yapacak firmalar Bakanlıktan yetki belgesi 
almak zorundadır. Yetki belgesi başvurusunda 
sunulması gereken bilgi ve belgeler şunlardır;
 a) Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından   
 imzalanmış başvuru dilekçesi,
 b) Merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta  
 bilgilerini içeren yazılı beyan,
 c) Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıt belgesi   
 sureti,
 ç) İlgili meslek odalarından alınmış serbest   
 müşavir mühendis (SMM) belgesi,
 d) Firma sahibi, ortağı veya çalışanı 
 mühendislere ait diploma suretleri ile yetkili   
 mühendis belgesi suretleri,
 e) Firma ve mühendislere ait iş deneyim   
 belgeleri, iş referansları, tanıtıcı katalog,
 f) Proje Firması belgelendirme ücretinin Bakanlık  
 hesabına yatırıldığına dair dekont,
 g) Bakanlık tarafından gerekli görülebilecek ilave  
 bilgi ve belgeler.
 (2) Yetkilendirilen proje firmaları Bakanlığın   
 internet sitesinde ilan edilir.
 (3) Yetkilendirme belgesi bir defada 5 (beş) yıllık  
 süre için verilir.

Projelerin Sunulması

MADDE 11 – (1) Projeler, elektrik üretim tesisleri 
için EK-1’de verilen dilekçe örneğine uygun olarak, 
elektronik ortamda (CD/DVD içinde) ve belirlenen 
formatta lisans sahibinin yetkili temsilcisi tarafından 
Proje Onay Birimine sunulur.

(2) Elektronik ortamda sunulan projelerin Proje 
Onay Birimi tarafından, Tebliğde belirlenen içerik 
ve formata uygun olduğunun görülmesi halinde, 
3 (üç) takım pafta albümü ve 1 (bir) takım belgeler 
ve hesaplar klasörü, proje onay hizmet bedelinin 
yatırıldığına dair dekont ile birlikte, ikinci bir yazıya 
gerek kalmaksızın yeniden Proje Onay Birimine 
sunulur.

Proje Onay Birimi

MADDE 13 – (1) HES projelerinde su yapılarının 
proje onayı doğrudan DSI tarafından yapılır veya 
yaptırılır. Elektriğin üretim ve iletimini sağlayan 
mekanik, elektrik ve elektromekanik tesisat ve 
teçhizata ait proje onayı ise yetki devri yapılmadığı 
takdirde Bakanlığın yükümlülüğündedir. 

(2) Diğer tüm üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım 
tesislerinin proje onay yetkisi Bakanlığa aittir. 
Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği 
gibi ihtisas sahibi kurum ve kuruluşlar (TEİAŞ, 
TEDAŞ, OSB Müdürlükleri gibi) ile elektrik dağıtım 
şirketlerine yetki devri yapabilir ya da bu konuda 
tüzel kişilerden hizmet alabilir.

Ön Proje Onayı
 
MADDE 14 - (1) Elektrik üretim tesisleri için 
lisansın alınmasını müteakip yerleşim planı,  tek 
hat şeması, tasarım hesapları gibi tesisin genel 
özelliklerini içeren ön proje, onay için Proje Onay 
Birimine sunulur. Kati/kesin projelerin daha sonra 
sunulması ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla, 
ön proje onayı yapılınca altyapı ve inşaat işlerine 
başlanabilir.

(2) Ön proje onayı kapsamında sunulması gerekenler 
şunlardır;
 a) Tesisi komple gösteren genel vaziyet planı,
 b) Tesisin sisteme bağlantı noktasından itibaren  
 elektrik tek hat şeması,
 c) Bilgi için verilebilecek diğer plan ve projeler,
 ç) Tasarım hesapları. 
 
Proje Onayı

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik kapsamındaki 
projelerin onayı, Proje Onay Birimi tarafından yapılır.

(2) Proje onayı için inceleme aşamasında istenen 
bilgi, belge, kaynak, doküman, standart ve projeler de 
Proje Firması tarafından sunulur.

(3) Hazırlanan projelerin ve hesapların ilgili 
mevzuata uygunluğu incelenir. Zemin sisteminin 
jeoteknik rapora ve taşıyıcı sistemin öncelikle afet 
bölgesi kriterlerine uygunluğu kontrol edilir.

(4) Elektronik ortamda sunulan projelerde ve/veya 
detaylı inceleme sırasında tespit edilen eksik ve hatalı 
hususlar lisans sahibine bildirilerek 30 (otuz) gün 
içinde düzeltilmesi istenir.

(5) Gerekli belgelerin eksiksiz olduğu görüldükten 
ve detaylı inceleme ile projelerin ve hesapların 
uygun olduğu anlaşıldıktan sonra, sunulan projelerin 
onaylandığı hususu yazılı olarak lisans sahibi veya 
yetkili temsilcisine bildirilir.

(6) Projeler, tiplerine göre ilgili branş mühendisleri 
ve Proje Onay Biriminde yetkili amir tarafından 
kaşelenip imzalanarak onaylanır.

(7) Onaya tabi elektrik tesislerinde bulunan binaların 
projesinin valilik, belediye vb. yetkili bir kamu 
kurumu tarafından onaylanması halinde, ayrıca Proje 
Onay Birimi tarafından bina ile ilgili proje onayı 
yapılmaz.
 
Tesisin Yapımına Başlanılması

MADDE 16 – (1) Lisans sahibi, lisansı 
kapsamındaki tesislerin yapımını kendisi 
gerçekleştirebilir veya sözleşme çerçevesinde 
Yüklenicilere yaptırabilir. 

(2) Ön proje veya proje onayı yaptırılmadan, Kontrol 
ve Denetim Firması ile sözleşme imzalamadan 
inşaata başlanamaz. Ancak, ileride idari ve mali 
sıkıntılara düşmemek, telafisi güç zararlarla 
karşılaşmamak için kati/kesin projelerin süratle 
tamamlanarak onaylatılması, yapılacak tesisler için 
ruhsat alınması, “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED 
Olumlu” kararı ve zorunlu diğer izin ve belgelerin 
temin edilmesi gereklidir.
 
Kontrol ve Denetim Firması

MADDE 17 – (1) Lisans sahibi, üretim tesislerin 
başlangıcından itibaren işletmeye alınmasına kadar 
her aşamada proje, malzeme ve yapım uygunluk 
kontrolünü, sözleşme kapsamında Kontrol ve 
Denetim Firmasına (KDF) yaptırmak zorundadır.
 
(2) Hidroelektrik santralların inşaat ve montajında 
görevlendirilen KDF, DSİ tarafından belirlenerek 
yetkilendirilir.
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(3) HES dışındaki diğer üretim tesislerinde KDF,  
sözleşme çerçevesinde lisans sahibi tarafından 
belirlenir ve ayrıca yazı ile Bakanlığa bildirilir.

(4) Onaylı kati/kesin projeyi esas alarak sahadaki 
imalatlara göre Proje Firması veya yüklenici 
tarafından hazırlanan uygulama projeleri KDF 
tarafından onaylanır. Uygulama projeleri üzerindeki 
değişiklikleri içeren tadilat projeleri KDF tarafından 
onaylanır ya da KDF gerekli görürse onaylanmak 
üzere Proje Onay Birimine gönderilir. İnşaat işlerinin 
tamamlanması üzerine yüklenici tarafından hazırlanan 
iş sonu projeleri de KDF tarafından onaylanır.

(5) Bir tesisin uygulama projesini yapan Proje 
Firması, aynı tesiste KDF olarak görevlendirilemez. 

Sigorta Yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) Yüklenici, inşaatın başlamasından 
tesislerin işletmeye alınmasına kadar, KDF personeli 
dahil sahada çalışan tüm personele ait kaza/ 
maluliyet/ölüm hususları ile tüm tesis, teçhizat ve 
vasıtaları “All-Risk” kapsamında sigorta ettirir.

(2) KDF, Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk Sigortası 
kapsamında, sahada onay verdiği her türlü iş, işlem 
ve faaliyetlerden kaynaklanan zararları tazmin eder.

(3) Test Kuruluşu da Mesleki (Profesyonel) 
Sorumluluk Sigortası kapsamında, nezaret ettiği ve 
bizzat yaptığı testlerdeki eksiklik veya hatalardan 
dolayı elektromekanik teçhizatın fonksiyon ya da 
performansındaki olumsuzluklardan kaynaklanan 
zararları tazmin eder.
 
İnşaat Kontrolü

MADDE 19 – (1) KDF, tesisin inşası aşamasında 
kullanılan malzemelerin ve yapılan imalatların ilgili 
mevzuata, standartlara, uygulama projeleri, sözleşme 
ve şartname hükümlerine uygunluğunu yerinde 
denetler.

(2) KDF, sahadaki yapım faaliyetlerine ilişkin 
periyodik olarak ilerleme raporu hazırlar; bu raporlar, 
mahalli idareler de dahil olmak üzere ilgili birimlere 
ulaştırılır ve ayrıca bir nüshası şantiyede muhafaza 
edilir.

(3) Tesisin tamamlanmasını müteakip KDF tarafından 
düzenlenen nihai raporun bir nüshası bilgi için geçici 
kabul öncesinde Proje Onay Birimine gönderilir.  

(4) KDF tarafından hazırlanan ve şantiyede muhafaza 
edilen teknik rapor, metraj, tutanak ve benzeri her 
türlü belge kabul çalışmalarında istenmesi halinde 
Kabul Heyetinin bilgisine sunulur. 
 
Elektromekanik Teçhizat Testleri

MADDE 20 – (1) Gerekli görülmesi halinde 
kurulu gücü ünite başına 20 MW ve üstündeki 
elektromekanik teçhizatın fabrika testlerine Bakanlık 
ve diğer ilgili kuruluşlardan görevlendirilen teknik 
personel nezaret edebilir.

(2) Elektromekanik teçhizatla ilgili olarak akredite 
laboratuvarda yapılan veya akredite kuruluş tarafından 
onaylanan tip testleri ve fabrikada gerçekleştirilen 
rutin testlerin olumlu olduğuna dair sertifika ve 
raporlar teçhizatla birlikte temin edilir.

(3) Elektromekanik teçhizata ilgili standartlara 
göre sahada uygulanması gereken fonksiyon ve 
performans testleri, standartlarda tanımlanmış 
prosedürlere uygun olarak montaj süpervizörü 
ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Test 
Kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Testlerin 
gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçler 
montaj süpervizörü, yüklenici ve Test Kuruluşu 
tarafından temin edilir. Testlerde kullanılan cihazların 
kalibrasyon aralığı bir yıldan fazla olamaz.

(4) Standartlar kapsamındaki testlerin tamamlanması 
üzerine Test Kuruluşu tarafından rapor düzenlenir. 
Test raporlarının uygunluğu için test esnasında 
ölçülen değerlerin standartlarda belirtilen tolerans 
sınırları içinde kalması gerekir. Testlerden bir 
kısmının yapılamaması veya sonuçlarının uygun 
olmaması durumunda, hatalar, eksiklikler ve 
standartlara uygun olmayan hususlar test raporunda 
ayrıntılı olarak belirtilir.

(5) Tüm test raporları tesis mahallinde muhafaza 
edilir ve Kabul Heyetinin bilgi ve değerlendirmesine 
sunulur. 
 
Yetkili Test Kuruluşları

MADDE 21 – (1) Elektrik tesislerinin saha testlerini 
gerçekleştirecek ve test raporlarını hazırlayıp 
imzalayacak olan Test Kuruluşları Bakanlıktan yetki 
belgesi almak zorundadır. Yetki belgesi başvurusunda 
sunulması gereken bilgi ve belgeler şunlardır;

 a) Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından   
 imzalanmış başvuru dilekçesi,
 b) Merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta  
 bilgilerini içeren yazılı beyan,
 c) Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıt belgesi   
 sureti,
 ç) Akreditasyon kuruluşundan alınmış (TS) EN   
 ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi muayene  
 kuruluşu belgesi,
 d) Firma ve mühendislere ait iş deneyim   
 belgeleri, iş referansları, tanıtıcı katalog,
 e) Test kuruluşu belgelendirme ücretinin   
 Bakanlık hesabına yatırıldığına dair dekont,
 f) Bakanlık tarafından gerekli görülebilecek ilave  
 bilgi ve belgeler.

(2) Yetkilendirilen test kuruluşları Bakanlığın internet 
sitesinde ilan edilir.

(3) Yetkilendirme belgesi bir defada 5 (beş) yıllık 
süre için verilir.
 
Elektrik Tesisleri Kabul İşlemleri

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında 
yapılacak olan kabul işlemleri, projeleri onaylayan 
Proje Onay Birimi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Onaylı projesi bulunmayan ve Test Kuruluşu 
tarafından testleri tamamlanıp olumlu rapor almamış 
tesislerin kabul işlemleri yapılmaz. 
 
(3) Tesisin onaylı projesine, sözleşme ve 
şartnamesine uygun şekilde yapılması, gerekli test 
ve devreye alma sürecinin tamamlanmasını müteakip 
tesisin işletmeye açılabilmesi için lisans sahibi 
tarafından üretim tesisleri için Proje Onay Birimine 
yazılı kabul talebinde bulunulur.
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(4) Kabul talebi ile birlikte olumlu test raporları, 
kurum/kuruluş görüş yazıları ile kot, koordinat ve 
benzeri ölçüm raporları, KDF tarafından hazırlanan 
nihai rapor, Proje Onay Birimine sunulur. 

(5) İstenilen belgelerinin incelenmesi sonucunda, 
kabule engel teşkil edebilecek uygun görülmeyen 
eksik ve hatalı testler, raporlar ve görüş yazıları 
tespit edilmesi halinde, bu hususlar lisans sahibine 
bildirilir.

(6) İstenilen belgeler Proje Onay Birimi tarafından 
incelenerek uygun görülmesi durumunda, kabul 
işlemine başlangıç tarihi lisans sahibine bildirilir.

Tesise Gerilim Uygulanması  

MADDE 23 - (1) Kabul ön hazırlıkları sırasında 
tesis sahibinin yazılı istekte bulunması durumunda 
ilgili kuruluş (TEİAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketi, OSB 
Müdürlüğü veya üretim şirketi) tesise gerilim 
uygulamak zorundadır. 

(2) Kabul işlemi sırasında yapılan muayene ve 
incelemelerden sonra tesisin işletmeye açılması 
uygun bulunduğunda Kabul Heyeti başkanının isteği 
üzerine enerji sağlayan kuruluş elektrik tesisine 
gerilim uygulamak zorundadır. 

Kabulün Yapılması 

MADDE 24 – (1) Kabul Heyeti, belirlenen 
tarihte tesisin bulunduğu sahaya giderek yaptığı 
inceleme, muayene ve tespitler sonucunda kabulün 
yapılabileceği veya yapılamayacağı konusunda karar 
verir.

(2) Lisans sahibi ve/veya yüklenici kabul öncesinde 
ve sırasında gerekli araçları, gereçleri, inceleme ve 
muayene olanaklarını Kabul Heyetine sağlamakla 
yükümlüdür.

(3) Kabul Heyeti tesisin onaylı projesi ile sahadaki 
mevcut durumu, kot ve koordinat raporlarını, 
tesisin inşaat denetim raporlarını, tesiste kullanılan 
ekipmanların standartlarını, fabrika test raporlarını 
ve yetkili Test Kuruluşu tarafından düzenlenmiş test 
raporlarını inceler, gerekli gördüğü testleri yeniden 
yaptırabilir, gözle muayene yapar ve uygun görmesi 
halinde tesisi işletmeye açar. 
 
(4) Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan 
bölümlerin işletmeye açılması zorunluluğunun 
bulunması durumunda, tamamlanmış olan 
bölümlerin kısmi kabulü normal kabul yöntemlerine 
göre yapılabilir.

Kabul Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 25 – (1) Kabul Heyeti kabulün 
yapılabileceği kanısına varmış ise, EK-3’e uygun 
olarak 3 (üç) takım kabul tutanağı düzenlenir ve 
Kabul Heyeti üyelerince imzalanır.

(2) Üyelerin kabul tutanaklarına karşı itirazı 
bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile 
imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları 
konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte 
belirtmeleri ve bu raporu kabul tutaklarına eklemeleri 
zorunludur. 

3) Kabule katılıp kabul tutanaklarını imzalamak 
istemeyen üyeler hakkında, Kabul Heyeti ek bir 
tutanak düzenler.

Eksik ve Özürlü İşler

MADDE 26 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
risk oluşturmayan, önemsiz eksik ve özürlerin kabul 
sonrasında düzeltilmesine ve tamamlanmasına izin 
verilebilir.

(2) Tesisatın yapılması sırasında arazinin ve 
yolların durumlarında, su beslemesinde, yakıtların 
sağlanması ve gönderilmesinde özel koşullar 
nedeniyle projenin esasına ilişkin olmayan ayrıntı 
niteliğinde değişikliklerin yapıldığı saptanırsa, 
bu durumları Kabul Heyeti ayrıca değerlendirir ve 
sakıncalı görülmeyen değişiklikleri kabul tutanağına 
yazarak kabul edebilir. Böyle bir durumda tesis 
sahibi, yapılacak değişikliğe ilişkin Kabul Heyetinin 
gerekli gördüğü proje ve hesapları vermekle 
yükümlüdür. 
 
Kabulün Yapılmaması

MADDE 27 - (1) Kabul Heyeti başkanı, kabulün 
gidişi ve durumunu değerlendirip gerekli gördüğünde 
bir tutanak hazırlayarak kabule ara verebilir. 

(2) Esasa ilişkin veya can ve mal güvenliği 
bakımından önemi olan eksik ve özürlü işler kabulün 
yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul 
yapılmaz. Kabulün yapılmasına engel olan hususlar, 
nedenleri belirtilerek düzenlenen bir tutanakla kayıt 
altına alınır ve durum yazı ile Bakanlığa bildirilir. 
 
(3) Kabul reddedildiğinde, tutanakta belirtilen kabule 
engel eksik ve özürler giderildikten sonra kabul 
işlemi yeniden yapılır. 

Kabul Tutanaklarının Onaylanması 

MADDE 29 – (1) Kabul tutanakları Kabul Heyeti 
Başkanı tarafından Proje Onay Birimine bir yazı ile 
işletmeye açılış tarihinden itibaren 10 (on) iş günü 
içerisinde sunulur. 

(2) Geçici işletme durumu, kabul tutanakları 

içinde sonuçlandırılır veya tutanakta belirtilen eksik 
ve özürlerin tamamlandığını ve giderildiğini teyit eden 
raporun tesis sahibi tarafından sunulmasını müteakip 
gerçekleştirilir. Onaylanan iki takım tutanak tesis 
sahibine bir yazı ekinde gönderilir.

(3) Kabul tutanakları onaylanan tesisler için 
sözleşmede yer almadığı takdirde ayrıca kesin kabul 
işlemi yapılmaz.

(4) Tutanaklar onaylanmaz ve kabul reddedilirse,  
durum yazı ile ilgililere bildirilir ve geçici işletmeye 
son verilir. 
 
Teknik Sorumluluk

MADDE 30 – (1) Proje paftaları ile destekleyici 
belge, hesap ve raporları imzalayan mühendisler 
ile Proje Firması yetkilisi; hazırlanan projelerin, 
hesap ve raporların ilgili mevzuata, standartlara 
ve meslek branşı ile ilgili mühendislik kaidelerine 
uygunluğundan sorumludur. 
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(2) Proje onayını yapan branş mühendisleri ile Proje 
Onay Birimi yetkilisi; hazırlanan projelerin, hesap ve 
raporların ilgili mevzuata, standartlara ve mühendislik 
kaidelerine uygunluğundan sorumludur. 

(3) Tesisin yapımını gerçekleştiren Yükleniciler 
ile kontrollük hizmeti veren KDF; tesisin onaylı 
projelerine uygunluğundan, kullanılan malzeme 
ve teçhizat, yapılan imalat ve montajın ilgili 
mevzuata, standartlara, sözleşme, teknik şartname 
ve mühendislik kaidelerine uygun olarak 
gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

(4) Kabul işlemlerini gerçekleştiren Kabul Heyeti; 
tesisin projesine uygun olarak yapıldığının 
tespitinden ve KDF tarafından kabul öncesi yapılması 
gereken inşaat denetimlerinin raporları ile tesiste 
kullanılan ana elektromekanik teçhizatın fabrika test 
raporları ile Test Kuruluşu tarafından saha testlerine 
ilişkin hazırlanan test raporlarının tamamlanmış 
olmasından sorumludur. 

(5) Test Kuruluşu, ilgili standartlarda belirtilen 
testlerin tanımlanan prosedürlere uygun olarak, 
montajı yapılan elektromekanik teçhizat üzerinde 
uygulanması, test raporlarının eksiksiz olarak 
düzenlenmesi ve uygunluğundan sorumludur. Test 
edilen teçhizatın tasarım değerlerinde ve testlerle teyit 
edilen performans değerlerinde çalışmasına ilişkin 
imalatçının ve Test Kuruluşunun sorumluluğu teçhizat 
üzerinde ağır bakım yapılana kadar devam eder.

(6) Lisans sahibi; tesisin projelendirilmesi, yapımı, 
inşaat kontrolü, test ve devreye alma işlemleri ile 
gerekli izin ve belgelerin alınmasından; tesisin 
can, mal ve çevre emniyetini sağlayacak şekilde 
işletilmesi, bakım ve onarımından lisans süresince 
sorumludur. Tesiste yapılacak proje dışı tadilat, uygun 
olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı 
nedeniyle doğacak zarar ve ziyandan lisans sahibi 
sorumludur.

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Proje mühendislerinin 
Yetkili Mühendis Belgesine sahip olması, inşaat 
süresince sahada Kontrol ve Denetim Firması 
bulundurulması, kabul öncesi saha testlerinin 
Test Firması tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin 
hükümler 1/7/2013 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı 
tarihte yürürlüğe girer.
 
Yönetmelik Taslağı ile İlgili Görüşlerim

Hazırlanmış olan  “Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul 
Yönetmeliği” ileride ihtiyaçlara cevap verecek ve 
gerek proje onayı gerekse kabullerin belli prensipler 
dahilinde yapılmasını sağlayacaktır. 

Ancak;

1. Geçmişte de bu ve buna benzer yönetmelikler 
hazırlanmış ve derhal yürürlüğe konmuştur. 
Yönetmeliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe konması 
gerek Onay ve Kabul Makamı, gerekse müteşebbisler 
(Lisans sahipleri)  ve proje müellifler tarafından 
yönetmeliğin getirdiği şartlar ile ilgili hazırlıkların 
önceden yapılamaması sebebi ile yürümekte olan 
işler durmuş, proje onayı ve kabuller yapılamamış 
bitmiş olan santraller açılamamıştır.  Bu husus 

yatırımcıların büyük tepkisini çekmiş ve şikayetler 
başlamıştır. Ayrıca buna paralel imza piyasası 
açılmıştır.
 
Bu açığı gidermek için hazırlanan yönetmelikten 
verilen tavizler, Yönetmeliğin geçerli olmasını 
engellemiştir. 
 
Yeni hazırlanan bu yönetmelikte ise bilhassa;
 a. Yetkili Mühendis ( ve Belgesi )  
 b. Yetkili Eğitim Kurumu,
 c. Yetkili Branş Mühendisi,
 d. Yetkili Proje Firması,
 e. Yetkili Eğitim Veren Kurum , (Özel veya Kamu) 
 f. Kontrol Denetim Firması (KDF) 
 g. Test kuruluşları, (Bakanlıktan yetki almış )
 
gibi işin yapımındaki  görev dağılımında radikal 
yenilikler getirilmiştir. 
 
Geçmişte buna benzer ve daha hafif bir yapılanma 
olan Yapı Denetim Şirketlerini ve bunların 
uygulamasını dikkate alırsak, bu kuruluşlar 
yönetmeliğin yayınlanmasından uzunca bir süre 
tatbikata başlamış ve iller grup grup kapsama  
alınmıştır. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala 
uygulaması tam olarak yapılamamaktadır. 

Bu durumda;

Bu yönetmeliğin uygulamasının, yukarıda 
sıraladığımız (7maddelik ) ihtisas görevlilerinin 
ilk eğitimlerinin tamamlandığı ve yetki-görev 
belgelerinin verildiği tarihten en az bir yıl 
sonra yürürlüğe konulması, gerek uygulamada 
karşılaşılabilecek sorunları ortadan kaldırmak için 
vakit kazandıracak gerekse yönetmeliğin tam olarak 
uygulanabilirliğini sağlayacaktır. 
 
Aksi halde daha önce çıkarılan yönetmelikler gibi 
geçersiz olacaktır.  
 
2. Yönetmelikte, İç tesisat ve Lisanssız üretim ile 
ilgili proje yapımı ile tesisi ve fabrika testleri dışında 
tüm tesisler aynı kapsamda düşünülmüştür. 
 
Oysa

a. Tüketimde bir adet transformatör tesis edilen 
fabrika ile bir rafinerinin veya demir çelik tesisinin 
projelendirilmesi, onayı ve kabul işlemlerinde 
kademeli farklılıklar olmalıdır. Aksi halde küçük 
tesisler için bu işlemlerde aksaklıklar olacak ve tesis 
işletmeye açılamayacaktır. 

b. Üretim tesislerinde de proje, onay ve  kabul 
işlemleri için belirlenen şartlar kademeli ve 
gerektiğinde yine kademeli yetki verilmiş branş 
yetkilileri tarafından yapılmalıdır. 
 
Her ne kadar küçük üretim tesisleri için 
Lisanssız Üretim kapsam dışı bırakılmışsa da, 
gerek yeni Elektrik Piyasası Kanun tasarısında 
otoprodüktörlüğün kaldırılması ile tüm santrallerin 
Üretim santralı olarak ele alınması, gerekse küçük 
güçlerde yapılar da olsa da bir birçok santralın 
( hidroelektrik, biogaz, biomass , bazı küçük 
üretim tesisleri...v.s.) Lisanslı olarak kurulmasını 
gerektirmektedir. Hazırlanan proje yönetmeliğinin 
bu küçük santrallere uygulanması yine proje 
yönetmeliğinin uygulanmasında aksaklıklar meydana 
getirecektir. 
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Bunun için, üretim tesislerinin kategorilere ayrılarak,
1000 KW’ a kadar olanlar,
5000 kW’ a kadar olanlar,
20 MW’ a kadar olanlar,
50 MW ve üstü,
 
gibi sınıflandırılması ve proje onay, kabul işlemlerinin 
bu sınıflandırmaya göre yapılması, bu yönetmeliğin 
uygulanmasına kolaylık sağlayacaktır. 
 
3. Yönetmelikte kısaca adlandırılan “Mesleki 
Sorumluluk Sigortası” Sigorta kuruluşları tarafından 
bazı tıbbi konular dışında henüz uygulamaya 
konulmamıştır. Aslında bu fevkalade faydalıdır. 
Öyle ise öncelikle Sigorta Şirketlerinden bunun 
yürürlüğe konulmasını sağlamak, bu yönetmeliğin 
uygulanmasındaki ana unsur olacaktır.  
 
4. Elektromekanik techizat testleri;

başlaması ile  Yönetmeliklerin uygulanmasında 
karşılaşılan ana unsur, yönetmeliklerin Kamu 
kuruluşların ihaleleri için hazırlanmış olmasıdır. 
Bu yönetmelikte de  “Elektromekanik Teçhizat 
testleri” konusu bunu çağrıştırmaktadır.  Dolayısı ile 
Yönetmelikte birçok unsurun, Kamu’ya ait veya Kamu 
ile yapılan özel sözleşmeler ile kurulan (Yap İşlet,  
Yap İşlet devret, Kamu Özel Ortaklığı, Sahibi kamu 
olan özelleştirilmiş santraller, dağıtım tesisleri... v.s) 
tesisler ile özel müteşebbise ait tesisler olarak ayrım 
yapmak yerinde olacaktır. Aksi halde Kamu ve Özel 
teşebbüs aynı kategoride olursa yine yönetmeliğin 
uygulanmasında sorunlar yaşanacaktır.
 
5. Tüm dünyada kendi sahasında tecrübeli kuruluşlar  
projelerini kendileri hazırlamakta ve tatbikatlarını da 
çoğu zaman kendileri yapmaktadır. 

Örnek olarak; Almanya Ruhr havzasındaki kömür 
üreticilerinin birliği olan Rhein Braun Kohle firması 
kendi projelerini hazırladığı gibi kendi ihtisası 
dahilinde Almanya içine ve diğer ülkelere de ihtisası 
konusunda proje  hazırlamakta ve danışmanlık 
vermektedir. Ülkemizdeki Elbistan santralının kömür 
çıkarma, temizleme, stoklama ve santrale sevkiyatı 
işinin danışmanlığı Rhein Braun Kohle tarafından 
yapılmıştır. Ayrıca yine Almanya da  Rhein Main 
Flughafen kuruluşu Frankfurt Hava alanını işlettiği 
gibi proje ve danışmanlıkta yapmaktadır. Ülkemizde 
birçok Hava Alanı işleten  TAV kuruluşunun 
Avusturyalı ortağı da Avusturya’da Hava Alanı 
işletmekle birlikte proje ve danışmanlık yapmaktadır. 

Ülkemizde de , Demir Çelik kuruluşları (ki kamudan 
devir olan Karabük ve Ereğli , İskenderun demir 

çelik...v.s.) , Tüpraş, Petkim...v.s. gibi donanımlı 
kuruluşlar ile çok büyük üretim santralı kuran ve 
işleten Üretim firmalarının  fevkalade bilgi birikimleri 
vardır. Bu gibi kuruluşların kendilerine ait tesislerin 
projelerini  SMM belgesi alarak veya buna  ihtiyaç 
olmadan yapabilmeleri ve onaya sunabilmeleri  
mümkün olmalıdır. 
 
Esasen Yönetmeliğin 17 (4) maddesinde açık olarak 
uygulama projelerinin yüklenici tarafından da 
yapılabileceği belirtilmektedir. Bu durumda proje 
yapabilen Yüklenici elemanları kimler olacaktır? 
Buna bağlı olarak ön proje ve  uygulama projelerinin 
deneyimli iş sahibi tarafından da yapılabileceği 
açıklanabilir. 
 
Bu yönetmeliğin ana unsurunun tekniğin 
geliştirilmesi, branş mühendislerinin yetiştirilmesi 
ve deneyim kazandırılarak ülkemize fayda sağlanması 
olmalıdır. 

6. Kontrol ve Denetim  Firması  (KDF) ;   
Yönetmelikte tarif edilen Kontrol Denetim Firması ile 
ilgili yeterli açıklama bulunmamaktadır. Bu firmanın  
nasıl teşekkül ettirileceği kimlerden müteşekkil 
olacağı, nereden yetki  veya belge alacağı açık 
değildir. 

Yönetmeliğin en önemli unsuru olan KDF firması ile 
açıklamaların yapılmadan yönetmeliğin yayınlanması 
sakıncalı olacaktır. 
 
Ancak bu aksaklıklara rağmen bu çalışmalarından 
dolayı ilgilileri kutluyorum. Eminim ki ülkemize yeni 
değerler kazandırmak ve proje ve uygulamalarımızın 
yerel ortamda standartlara uygun olarak yapılmasını 
sağlamak ve müteşebbisi korumak için hazırladığınız 
bu yönetmelik ülkemizdeki tatbikatların da 
incelenerek yapılacak değişikliklerle er geç 
uygulama safhasına girecektir. Belki zaman içinde 
tatbikatlar incelenerek, Derneğimiz, EMO, Türkiye 
Kojenerasyon ve Temiz Enerji Derneği, Elektrik 
Üreticileri Derneği… v.s gibi sivil toplum teşekkülleri 
çalışılarak gerekli değişiklikler yapılabilir. 

Ancak görüşleri tam alınmadan yapılacak bu 
tip radikal değişiklikler uygulamada aksaklıklar 
yaratacağı gibi bu yönetmeliğe olan güvenci 
zedeleyebilir.

Taslak Yönetmelik ile aynı tarihte görüşe açılan 
Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Tebliği konusundaki 
düşüncelerimizi de ileride görüşmek ve WIN 
konferanslarında buluşmak üzere hoşçakalın. 
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Dördüncü ETMD Gecesi
Aralık Ayında Yapıldı

Artık geleneksel hale gelen Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği (ETMD) Gecesinin dördüncüsü, 
14 Aralık 2012 Cuma günü, Çiftehavuzlar Büyük 
Kulüp’te Elektrik Tesisat Sektöründe hizmet veren 
firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Geceye Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Beyza METİN ve Başkan 
Yardımcısı Saadet Nuruilah GÜLEÇ, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer 
USTA ve Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ayşen DEMİRÖREN’de destekte bulunarak katıldılar.

Yemekten önce yapılan Kokteyl, tüm katılımcıların bir 
araya gelmesini; kişisel ve sektörel konularda bilgi ve 
görüş bildirimleri yapmalarını sağladı. 

Kokteyl sonrasında Balo Salonunda devam eden gece 
Deniz VARDARYILDIZI ve ekibinin müzikleri eşliğinde 
yenilen yemekle sürdü.
 
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Sermet ŞATIR gecenin 
açılış konuşmasını yaptıktan sonra sahneye davet 
ettiği ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Başarı 
Ödüllerini dağıttı.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sermet ŞATIR konuşmasını yaparken

ETMD Yönetim Kurulu üyeleri
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İlk ödül ERDE Grubunun kurucusu Erdoğan ATAPEK 
anısına; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi mezuniyet tezleri arasından seçilen 3 teze verildi.  
ETMD’nin kuruluşunda büyük emekleri geçen Erdoğan 
ATAPEK anısına Erde Grubu tarafından 3 yıldır dağıtılan 
bu ödül öğrencileri teşvik amacını taşımaktadır Ödüllerin 
seçimi ETMD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Galip 
CANSEVER’in bağlantısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal 
KOCATEPE ve ekibi tarafından yapılmıştır.
Ödül dağıtımı sırasında ERDE GRUBU’da üç yıldan beri 
süren desteğinden dolayı bir teşekkür plaketi aldı.

Erdoğan ATAPEK anısına Erde Grubu tarafından 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi mezuniyet tezlerine verilen Başarı 
Ödülleri:

Birincilik Ödülü : Mustafa Yılmaz BAYRAMOĞLU ve
  Emin ÖZDEN
 
İkincilik Ödülü :  Ramazan ÇUKUR ve
  Can BEKTAŞ ile Ali DEMİR
 
Üçüncülük Ödülü: Delal ALTUNTERİM

Ceren ATAPEK Erde adına plaketini alırken 

Ceren ATAPEK birincilik ödülünü verirken

Ödül alan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri
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Dağıtılan Başarı Ödüllerinin ikincisi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuniyet 
tezleri arasında yapılan seçimle belirlenmişti. 
 
Bu ödülün üç yıldır sponsorluğunu yapan ÇELİKEL 
VAKFI için hazırlanan teşekkür plaketi VAKIF adına 
ANEL GRUP a verildi

Ödüllerin seçimi ETMD Yönetim Kurulu üyesi Prof. 
Dr. Adnan KAYPMAZ’ın bağlantısıyla İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer USTA ve Elektrik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ayşen DEMİRÖREN tarafından 
yapılmıştır.

Çelikel Vakfı adına Anel tarafından İstanbul 
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi mezuniyet tezlerine verilen Başarı 
Ödülleri:
 
Birincilik Ödülü: Mert KARADENİZ
 
İkincilik Ödülü: Gamze TANÇ
 
Üçüncülük Ödülü: Ercan DEMİRTEKİNRıdvan ÇELİKEL Anel adına plaketini alırken 

Ödül alan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri

Rıdvan ÇELİKEL birincilik ödülünü verirken
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Ödüllerin ardından geceye sponsor olarak katılan 
firmalara teşekkür plaketlerinin dağıtımına geçildi   
 
ETMD Gecesine sponsor olan firmalar 
plaketlerini alırken

2M Kablo

Erse Kablo

AE Arma Elektropanç

Hastel Kablo

EAE

Schneider
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Plaketlerin verilmesinden sonra Elektrik Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza 
METİN bir konuşma yaptı. 
 
Deniz VARDARYILDIZI ve Orkestrasının nostaljik 
melodileri eşliğinde devam eden gece katılımcıların 
dansları ile renklendi  

Gecenin sonunda, sonraki ETMD gecesinde buluşma 
sözü verilerek dağınıldı.

ETMD olarak Geleneksel ETMD Gecesi’ne sponsor 
olarak ve katılarak destek veren tüm firmalara ve 
meslektaşlarımıza, gecenin sunumunu gerçekleştiren 
Serkan TURAÇ’a, güzel müzikleriyle katılanlara güzel 
anlar yaşatan müzik grubunun ayarlanmasını sağlayan 

Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan YALÇI’ya, Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’ün ayarlanmasında önayak olan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sermet ŞATIR’a ve özellikle bu gecelerin gerçekleşmesinde bizi yüreklendiren Kurucu 
Üyemiz Kemal KIZILHAN’a çok teşekkür ederiz.

Yemeğe katılan firmalar:

2M Kablo, AE Arma Elektropanç, Aktif Mühendislik, Anel Grup, 
Armağan Mühendislik, Asel Grup,  Bordo Mühendislik, Bortek, Bosch, BTS Yangın, EAE Aydınlatma, EAE 
Elektrik, EAE Elektroteknik, Eaton Elektrik, Elektropanç, ELS, ENP Elektrik, Erde Grubu, Erse Kablo, Hastel 
Kablo, Nemesis Elektronik, Nexans, Prysmian, Schneider Electric, Smart Elektronik ve Turbomach 
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Solar Enerji (Güneş Enerjisi) ve Solar 
Paneller (Güneş Panelleri) 

Solar enerji, güneş 
enerjisi, solar panel, 
güneş paneli, güneş 
pili, fotovoltaik 
gibi kavramlar son 
zamanlarda sık sık 
sektör dergilerinde, 
internet sitelerinde 
kendine yer bulmaya 
başladı.

Peki, nedir bu solar 
enerji? Yakın geçmişe kadar neden gündemde 
değildi? Bu yazıda temel olarak güneş enerjisi ile 
elektrik enerjisi üretmenin yararlarından, güneş 
pillerinin ve güneş panellerinin yapısından, 
uygulama alanlarından ve güneş panelleri 
kullanıldığında dikkat edilmesi gereken hususlardan 
kısaca bahsedilecektir.

Teknolojik gelişmeler, tüketime yönelik artan talep 
ve işletmelerin üretim kapasitelerini artırması 
elektrik enerjisine olan bağımlılığı ve elektrik enerji 
tüketimini artırmıştır. Elektrik enerjisi üretiminde 
ham madde girdisi olarak kömür, doğal gaz gibi 
fosil yakıtlar kullanılır. Yapılan araştırmalar bu yakıt 
rezervlerinin hızla tükenmekte olduğunu ve yaklaşık 
40 sene içinde tümüyle biteceğini öngörmektedir.  
O nedenle bu yakıt türleri kullanılarak üretilen 
elektrik enerjisinin maliyeti dünya ölçeğinde gün 
geçtikçe artmaktadır. Gelecekteki elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayacak farklı enerji kaynağı türlerinin 
kullanılabilirliğini saptamak amacıyla son 10 yıldır 
yenilenebilir enerji (renewable energy) türleri üzerine 
oldukça yoğun araştırma/geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi 
elde etme yöntemleri ve uygulamaları bu araştırmalar 
içinde en çok yer tutanlardan biridir. Yenilenebilir 
Enerji Kaynağı Olarak Güneş Yenilenebilir enerji 
kaynağı, tükenmeyen, kendini tekrar kullanıma hazır 
hale getiren enerji kaynağı demektir. Rüzgar enerjisi, 
biokütle enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi gibi 
enerji türleri yenilenebilir enerji türleridir. Almanya, 
İspanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde uzun 
yıllardır güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde 
edilmektedir.

Kamu bilinci ve devlet teşviki sonucu ve/veya sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında güneş panelleri 
anılan bu ülkelerde yaygın şekilde kullanılmaktadır.  
Bu konu ülkemizde maalesef gecikerek son yıllarda 
ciddi şekilde gündeme gelmiş ve gitgide önem 
kazanmaya başlamıştır. Geç de olsa bu yönde atılan 
adımlar güneş zengini ülkemiz adına sevindirici 
gelişmelerdir. 
 
Güneş enerjisinin ülkemiz gündeminden düşmemesi 
için öncelikle bireysel kullanıcının veya şebekeye 
satmak üzere güneş enerjisinden elektrik enerjisi 
üretecek olan yatırımcının bu yolla elektrik enerjisi 
üretmenin yararlarına inanması gerekmektedir. Güneş 
panelleri yardımıyla elektrik enerjisi üretiminin 
aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı cazip olduğu 
söylenebilir. Şu anda mevcut teknolojilerle üretilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ve ürettiği çıkış gücü başına üretim maliyeti 
hala yüksek olan güneş panelleri, artan talep ve 
beraberinde gelen üretim artışı ile ucuzlayacak ve 
aşağıda sıralanan avantajları sağladığı için diğer 
yenilenebilir enerji çözümlerine karşı güçlü bir 
alternatif oluşturacaktır. 

1- Güneş panellerinin enerji kaynağı, sınırsız ve   
bedava olan güneştir. Her sabah bu enerji kaynağı,   
kullanılmak üzere yeniden doğar.
2- Güneş pilleri alüminyum koruyucu muhafazalar   
içinde yer alır. Güneş panelleri hareket etmeyecek,   
rüzgar ve kar yüküne dayanacak şekilde monte   
edilir; hareket ederek aşınan, yıpranan parçalara  
sahip değildir. Bu durumun tek istisnası kullanılması 
durumunda, sistemde yer alan güneş izleyicisidir.
3- Güneş panelleri teorik olarak sonsuz kullanım 
ömrüne sahiptir. Pratikte ise üreticiler yaklaşık 25 yıl 
kullanım garantisi vermektedir. 
4- Güneşten elektrik enerjisi elde edilirken doğal 
çevreye zarar verilmez. Fosil yakıtların kullanıldığı 
geleneksel durumda olduğu gibi atmosfere CO2 
salınmaz. Dünyanın ekolojik dengesi enerji üretimi 
sırasında korunur.
5- Güneş panellerinin bakımı çevre koşullarına 
bağlıdır. Normal işletme koşullarında bakım ihtiyacı 
sıfırdır. Gerekebilecek tek bakım bağlantıların 
sıkılaştırılması ve panel koruyucu camının 
temizlenmesidir. 
6- Güneş panelleri deprem, su baskını, yıldırım gibi 
doğal afetlerden diğer enerji santrallerine kıyasla 
daha az etkilenir. Bu doğa olaylarından sonra tekrar 
işletmeye alınmaları kolay ve maliyeti daha düşüktür.
7- Güneş panellerinin, sahip oldukları sınırlı 
akım kapasiteleri nedeniyle kısa devre olmaları ve 
elektriksel olarak zarar görmeleri mümkün değildir. 
Güneş panelinden, panel kısa devre olsa dahi 
çekilecek akım sınırlıdır ve bu akım güneş paneline 
zarar vermez. 
8- Benzer elektriksel karakteristiklere sahip güneş 
panelleri, güç ihtiyacı artıkça seri, paralel veya hem 
seri hem de paralel bağlanarak artan güç talebini 
kolaylıkla karşılayabilir. 
9- Kablo tesisat masrafı fotovoltaik güç sistemlerinde 
çok düşüktür. Bireysel kullanımda güneş panelleri 
elektrik enerjisinin tüketileceği yere kurulacağı için 
kullanılacak kablonun uzunluğu daha az olacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Vehbi BÖLAT 
TUNÇMATİK A.Ş.
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10- Elektrik enerjisi üretirken bir operatöre veya 
teknik elemana gerek duyulmaz. İşletme gideri 
neredeyse sıfırdır. Ancak çalışma parametreleri, 
istendiği takdirde, örneğin bir bina otomasyon 
sistemini izleyen monitörden takip edilebilir.

Bu avantajlar çok cazip görünmekle birlikte, yukarda 
da belirtildiği üzere Wp (Watt-peak) başına yüksek 
olan panel fiyatları fotovoltaik sistemlerin yaygın 
kullanımının önündeki en büyük engeldir. Ancak 
yaygın kullanım panel fiyatlarını istenilen seviyelere 
indirebilir. Talep artışı ise kullanımı özendirecek, 
teşvik edecek yasal düzenlemelerv e güneş panelleri 
ile üretilen elektrik enerjisinin uygun fiyattan satın 
alınması ile mümkündür. 

Elektriksel Değerler

Güneş (PV-PhotoVoltaic, Fotovoltaik) panelleri, 
güneş enerjisini doğrudan DC elektrik enerjisine 
çeviren güneş pili hücrelerinin (solar cells) seri 
ve paralel bağlanması ile oluşturulmuş güç 
sistemleridir. Güneş pili hücreleri, verimleri %3-%31 
arasında değişen yarı iletken elemanlardır. Güneş 
pillerinden elde edilen verim uygulanan teknolojiye, 
ışık spektrumuna, sıcaklığa, tasarıma ve hücrede 
kullanılan malzemeye bağlıdır. Güneş pili hücreleri 
kendi aralarında bağlanarak güneş modüllerini (solar 
modules), modüller kendi aralarında bağlanarak 
güneş panellerini (solar panels) ve paneller kendi 
aralarında bağlanarak çok yüksek güçlerdeki güneş 
dizinlerini (solar array) oluşturur. 

Tek bir güneş pili hücresinin tipik gerilim ve akım 
değeri sırasıyla 0.6V ve 7A civarındadır. Fazla 
sapmasa da bu değerler üreticiye ve kullanılan yarı 
iletken malzemeye bağlı değişebilmektedir. Güneş 
pilleri, miliWatt(mW) güç seviyelerinden (örn. 
hesap makineleri, kol saatleri) MegaWatt(MW) (örn. 
güneş parkları) güç seviyelerine kadar geniş güç 
aralığında uygulama alanı bulabilmiştir. Güneş pilleri 
birbirleriyle seri ve paralel bağlanarak uygulamanın 
ihtiyacı olan gerilim ve akım değerleri karşılanır. 
Güneş panelinin terminal gerilimi, güneş pilleri seri 
bağlanarak; güneş panelinden çekilecek akım ise 
güneş pilleri paralel bağlanarak artırılabilir. Güneş 
panelleri, üreticileri tarafından üretim aşamasında 
seri/paralel bağlandığı belli standart güçlerdeki 
paneller olarak satılır. 

Güneş pillerinin ve pillerin oluşturduğu güneş 
panellerinin Standart Test Koşullarında (STC) 
elektriksel karakteristiklerini belirleyen ve teknik 
değer tablolarında yer alan temel büyüklükler güneş 
pilinden/panelinden çekilebilecek maksimum güç 
(Pm), açık devre gerilimi (Voc), kısa devre akımı 
(Isc),  maksimum güç gerilimi (Vmp) ve maksimum 
güç akımı (Imp)’dır. Örneğin Japon Kyocera 
firmasının KD205GH-2P model multicrystal güneş 
modülüne ilişkin bu değerler Pm =205W, Voc=33.2V, 
Isc=8.36A, Vmp=26.6V, Imp=7.71A şeklindedir.
 
Kullanım Türleri 

Güneş panelleri esas olarak iki türlü kullanılır: 

1- Elektrik şebekesinden bağımsız (off-grid veya 
stand-alone) çalışma
2- Elektrik şebekesini destekleyen (on-grid veya 
grid-tie) çalışma 
 
Elektrik şebekesinin olmadığı coğrafi bölgelerde 
(örneğin dağ evlerinde) veya mobil kullanım 

durumlarında (örneğin yat, tekne, karavan vb.) 
elektrik şebekesinden bağımsız çalışan güneş 
panellerinden elde edilen DC güç ile doğrudan 
bir DC yük (örneğin DC gerilimden beslenen 
aydınlatma sistemi, trafik sinyalizasyonu) veya bu 
DC gücün AC güce dönüştürülmesi ile bir AC yük 
(örneğin buzdolabı veya TV) beslenebilir. Güneş 
enerjisinden yararlanılmadığı gece saatleri ile güneş 
enerjisinin yetersiz olduğu kapalı havalarda ve akşam 
saatlerinde, beslenen yükün ihtiyacı olan elektrik 
enerjisi sistemde yer alan Ah kapasitesi uygun 
seçilmiş akülerden sağlanır. Aküler çoğunlukla 
şebekeden bağımsız çalışan türdeki fotovoltaik 
sistemlerde yer alır ve bu tip uygulamalara özgü tipik 
çalışma karakteristiklerine sahiptir. Örneğin UPS 
aküleri ile karşılaştırıldığında, fotovoltaik sistemlerde 
yer alan akülerin deşarj süreleri daha uzundur; 
çalışma gerilimi alt sınırlarını daha düşüktür. 
 
Yükün elektrik güç ihtiyacının az olduğu durumlarda 
akülerin güneş paneli üzerinden aşırı şarj olmasını, 
ya da güneş enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda 
yükün tüm elektriksel güç ihtiyacının akülerden 
sağlanarak akülerin aşırı deşarj olmasını önlemek 
amacıyla uygun seçilmiş bir akü şarj denetleyicisinin 
sistemde yer alması gerekir. Bu akü şarj denetleyicisi 
normal çalışma koşullarında aküleri tampon (float) 
şarj gerilimi ile şarj eder.  

Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin yaygın 
kullanıldığı alanlar aşağıda verilmiştir: 
 
1- Elektrik enerji iletim ve dağıtım maliyetinin çok 
yüksek olduğu kırsal bölgelerdeki yerleşim birimleri 
(dağ ve çiftlik evleri)
2- Sulama ve arıtma sistemleri (motor-pompa 
sistemlerinin çalıştırılması) 
3- Yol, konut, bahçe vb. aydınlatması (DC güç ile 
beslenen armatürler ve ampuller)
4- Güvenlik sistemleri (kapı giriş, kartlı giriş) 
5- Tekneler ve karavanlar
6- Uydu araçları ve uzay mekikleri
7- Trafik sinyalizasyon sistemleri 
 
Şebekeyi destekleyen yada diğer bir ifade ile 
şebekeyi besleyen fotovoltaik sistemlerde güneş 
panelinden elde edilen elektrik enerjisinin tümü veya 
tüketilmeyen kadarlık kısmı devlete yada elektrik 
enerjisi üreten ve satan özel bir firmaya anlaşmalı 
tarifeden (feed-in-tariff) satılır. Öncekinden farklı 
olarak daha büyük güçlerde tasarlanan ve kurulan bu 
sistemlerde yatırım maliyeti çok daha yüksektir. Buna 
rağmen yatırım amorti süresi, ülkeden ülkeye farklılık 
göstermekle birlikte, devlet teşvikine bağlı olarak 
3-4 yıla kadar inebilmektedir. Şebekeyi destekleyen 
sistemlerde güneş panelinin yanında bir başka güç 
elektroniği yapısı daha yer almaktadır. Şebekeyi 
destekleyen fotovoltaik sistem şebekeye bağlı 
olduğu noktada şebeke frekansında (50 Hz) ve etkin 
değerinde (220 V) gerilim üretmek zorundadır. Başka 
bir deyişle şebekeye senkron olmak zorundadır. Bu 
senkronizasyon koşulunu güneş panelinin çıkışında 
yer alan bir evirici (inverter) sağlar. Evirici güneş 
panelinin çıkışındaki DC gerilimi AC gerilime 
dönüştürür. Bu sistemler genellikle şebekeye enerji 
vermek amacıyla kurulduğu için enerji depolama 
ortamı olarak bir akünün kullanılması gereksizdir. 
Böyle bir sistemde yer alan elemanlar aşağıdaki 
çizimde gösterilmiştir: 1- bağlantı kutusu, 2- koruma 
ünitesi, 3- evirici, 4- enerji ölçüm cihazı, 5- sigorta 
kutusu, 6- elektrik yükleri, 7,8- şebeke bağlantı 
kutusu.
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Ülkemizden tipik bir on-grid uygulama örneği olarak 
her biri 130W max. güce sahip 72 adet Kyocera 

sistem verilebilir. Bu sistem şebekeye sürekli 
bağlıdır ve güneş panellerinin ürettiği elektriksel 
güç, tüketilen elektriksel güç ve diğer ölçüm 
parametreleri internet üzerinden on-line olarak sürekli 
izlenebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir.

 
Örnek Bir Ülke: Almanya 

Almanya, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde 
etme konusunda lider ülkelerden biridir. Bu ülkede 
kullanılmakta olan güneş panellerinin önemli bir 
kısmı şebekeyi destekleyecek şekilde kullanılmaktadır. 
Yapılan araştırma sonuçlarına göre 2007 yılı itibari ile 
Almanya’da kullanılmakta olan toplam güneş paneli 
kapasitesi 3.8GWp’in üstündedir.

Yalnızca 2007 yılında toplam gücü 1.1GWp olan 
güneş paneli elektrik enerjisi üretmek üzere 
kullanılmaya başlanmıştır. Oysa Almanya’nın en 
çok güneş ışığı alan kısmına düşen ışık miktarının, 
Türkiye’nin en az güneş ışığı alan kısmına düşen 
ışık miktarının altında olması ve bu zamana kadar 
güneş enerjisine kayıtsız kalmamız oldukça 
düşündürücüdür.  Sadece 2007 yılında Almanya’da 
farklı güç ve boyutlarda kurulan güneş panellerinin 
toplam güç kapasitesi Keban barajının neredeyse 
kurulu güç kapasitesine eşdeğerdir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Fotovoltaik sistemler kurulurken dikkat edilmesi 
gereken bazı temel hususlar vardır:

1- Panel(ler)in güneye bakması. Güneşin izlediği 
yörünge, panellerin güneye bakacak şekillerde 
konumlandırılmasını gerektirir. 

2- Panellerin üzerine, panel verimini çok düşürecek 
olan gölgelerin gelmesinin önlenmesi. Gölgeler 
sadece verimi düşürmekle kalmaz, güneş panellerinin 
kullanılamayacak şekilde zarar görmesine de neden 
olur. 

3- Fotovoltaik uygulamalara uygun akülerin 
kullanılması. Bu sistemlerde kullanılacak aküler 
uzun destek sürelerine ve derin deşarj olabilme 
yeteneklerine sahip olmalıdır.  

4- Maksimum güç çekmek için MPP (Max. Güç 
Noktası) izleme özelliğinin kullanımı. Belli bir 
ortam sıcaklığında ve aydınlık şiddetinde güneşten 
maksimum elektriksel gücü elde edebilmek için 
güneş panelinin o çalışma koşullarında verebileceği 
maksimum gücünün izlenmesi gerekir. 

Değerli okurum, bu satıra kadar geldiysen 
günümüzün yenilikçi elektrik enerjisi elde etme 
yöntemlerinden biri olan güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi üretimine ilgi duyduğunu ve öneminin 
farkında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 
 
Konuyla ilgili soru, görüş ve düşüncelerini www.
vehbibolatdanismanlik.com adresindeki iletişim 
bilgilerini kullanarak bana yöneltebilirsin. 
 
Bu makalemde kısaca güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi üretiminin önemine değindim, güneş 
panellerinin kullanım türlerini belirttim ve Almanya’yı 
çarpıcı bir örnek ülkeolarak sunmaya çalıştım. Çok 
teknik detaylara girmekten ise özellikle ve özenle 
kaçındım.
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Aydınlatma Projelerinde Aydınlık 
Seviyeleri ve Gerilim Düşümü Hesabı
1. Giriş

Aydınlatma projeleri konut ve iş yerlerine ait tüm 
elektriksel teknik bilgileri içerir.  Aydınlatma projeleri 
ulusal ve uluslararası standartlara göre çizimi yapılır. 
Aydınlatma projeleri ve çizimlerinin standartlara 
uygun olması gerekir. Standart, özellikleri aynı 
olan anlamına gelir. Ülkemizde standartları, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE), uluslararası ise 
International Standart Organisation (ISO) belirler. 
Çizim kuralları ve standartları basit olup, büyük 
çoğunlukla Autocad cizim programı ile çizilirler. 

Aydınlatma tekniği kaliteli ve ekonomik bir aydınlık 
seviyesi oluşturmak, aydınlatma projelerinin tasarımı 
ve uygulanması ile ilgilenen bir bilimdir. Aydınlatma 
ışığın geliş yönü ve yayıldığı alanın doğru şekilde 
yönlendirilmesi ile oluşturulur. Aydınlık düzeyinin, 
ışığın etki ettiği cisimlere göre ayarlanması, ışık 
lekeleri oluşturmayacak 
büyüklükte seçilmesi 
gerekir. 

Aydınlatmanın türü 
mekânların ortam ve 
mimari özelliklerine 
uygun olacak bir 
şekilde seçilmelidir. 
Mekânın aydınlık düzeyi 
ihtiyacı belirlenmeli 
ve bu ihtiyaçlara göre 
armatürler belirlenir.  
Seçilen ışık kaynağı, 
ortam renklerine 
destekler türde olmalıdır. 
Farklı renk özellikli ışık 
kaynaklarıyla sıcak ve 
huzurlu bir atmosfer 
yaratılabileceği gibi, 
uyarıcı, çalışmaya teşvik 
edici fonksiyonlara sahip 
olmalıdır. 

Aydınlatma aygıtları 
öncelikle amaç değil, araçtırlar. İyi bir aydınlatma 
birçok gereksinime yanıt verdiğinden, genel olarak 
gereksinmelerden birine öncelik verilmelidir. Yani 
amaca göre aydınlatma yapılmalıdır. Konutlarda daha 
çok estetik etkiler, konfor ve huzur verici ortamlar 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Pek çok fonksiyonun 
gerçekleştiği konut ortamında aydınlatma kriterlerinde 
esneklik söz konusudur. Bu tip mekânlarda mobilya 
ile entegre edilmiş bölgesel aydınlatma, daha az 
monoton, daha huzur verici ve estetik çözümler 
getirir.

Standartlara uygun bir aydınlatmanın sağlayacağı 
faydalar:

 görme hızı artar),

 oluşmasını önler,

 verimi artar böylece ekonomik yararlılıklar sağlanır, 

 Hane halkı kendini daha mutlu hisseder,

 azalır. Güvenlik duygusu sağlanır. 

Aydınlatma sonunda kişilerin asgari görme ihtiyacını 
sağlayan, ışığın üretim ve dağılımını kontrol eden, 
ekonomik koşullar altında görme konforuna bağlı 
olarak  iş verimini yükseltmeyi amaç edinen özel bir 
bilim dalıdır.
 
2. Yaşam Mekânlarının Aydınlatılması

Çalışma ve faaliyet için, hiçbir mekânı kendi evimizin 
dört duvarı içindeki alan kadar çok kullanmayız. 
Her evin, her dairenin farklı aydınlatma çözümleri 
gerektiren aktivite odaları, dinlenme alanları, 
kullanım ve depolama alanları vardır.  Evin dizayn 
edilişi ile renk uyumu oldukça önemlidir. Evinize 

aldığınız ve monte 
ettiğiniz mobilyaların 
diğer eşyalar ile uyumu 
oldukça önemlidir. 

Ayrıca bu nokta ile de 
sınırlı değildir. Evinizin 
ışıklandırma sistemi 
en uygun ve en güzel 
şekilde ayarlanması 
gerekir. Lambanın ışık 
özelliği ve duvarlarda 
yansıyacak şekilde  
seçilmelidir. Ayrıca 
birçok insan aydınlatma 
sistemini  seçerken 
gösterişe kaçmaktadır. 

Gösterişli bir aydınlatma 
sistemi kurdurmak 
istiyorsanız abartıya 
kaçmadan evinize en 
uygun şekilde seçim 
yapmanız gerekiyor. 
Aydınlatma sisteminin 

tesis edileceği ortamın kullanım amacına göre, 
uygun ışık kaynakları kullanılmalıdır. Ortamın 
kullanım amacı, yapay aydınlatma sisteminin türünün 
seçiminde etkin rol oynar. İç mekânlarda duvar 
renginden aksesuar kullanımına kadar pek çok etken 
aydınlatmayı doğrudan etkilemektedir.
 
2.1 Salon Aydınlatması

Evlerin en geniş ve en çok kullanılan bölümlerinden 
olan salonlar, tasarımcıların en şık aydınlatma 
ürünlerinin kullanılabileceği iç mekânlardandır. İçi 
aydınlatmada farklı odalar için, bu odaların ne için 
kullanıldığı hesaba katılarak en uygun aydınlatma 
biçimi düşünülmelidir.

Salonlarda kullandığınız tablo, sanat eseri, 
dekorasyon objeleri gibi özel parçalar için, sadece 
bu nesneleri aydınlatacak şekilde spot ışıklar 
düşünülebilir. Nesnenin boyuna göre ışığınızın 
çatısını seçmelidir. 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK
Elektrik Yüksek Mühendisi

Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksek
Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanı

Şekil.1: Giriş holünün aydınlatılması
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Yapılan araştırmalar, 
ışığın, insanların 
bedensel, fizyolojik ve 
psikolojik sağlıkları 
ve özellikle çalışma 
alanlarında insan 
performansı üzerinde 
derin etkileri olduğunu 
göstermiştir. Çalışma 
alanındaki aydınlatmayı 
düşündüğümüzde, 
üzerimizde oluşturduğu 
fiziksel etki ilk akla 
gelendir. Örneğin, uygun 
olmayan aydınlatmada 
göz yorgunluğu ve 
sinir bozukluğu ortaya çıkar ve çalışma alanlarında 
ciddi yaralanmalara sebep olur. Duvara monte 
edebileceğiniz yumuşak ışıklı aplik modelleri hem 
gece lambası işlevinde hem de dekoratif aydınlatma 
unsurları olarak 
kullanılabilir.  

Mekânın belirli bir 
bölümünü vurgulamak 
için kullanılan ışık, bazı 
durumlarda vurgulanan 
mimari elemanlardan 
biri olur. Aydınlatılan 
obje yerine ışığın kendisi 
ilgi odağıdır. Bunun 
dışında, etkileyici ve 
ilginç armatürler veya 
lambalar seçilerek 
dekoratif aydınlatmadan; 
mekânın mimarisini 
açığa vuran ve onunla 
bir bütünlük oluşturacak 
şekilde tasarlanan 
mimari aydınlatmadan da 
bahsedilir. 

Doğru bir aydınlatma 
gözü yormayan, 
kamaşma yaratmayan, 
mekâna ve mekânda 
aydınlatılacak objelerle 
uygun renkte olan, 
kullanım amacına uygun 
armatörlerle elde edilir. 
Armatür seçimi, ihtiyaca 
göre belirlenmelidir. 
Bina aydınlatılmasında 
kullanılan armatörler 
sık, sık temizlenmelidir. Lamba yüzeyleri ve 
lamba muhafazaları üzerinde biriken kirli tortular 
lambanın yüzeyine yapışarak aydınlatma verimini 
düşürmektedir.

Işık açısı, aydınlatmanın 
kullanım amacına 
göre belirlenmesi, ışık 
seviyesinin ihtiyaçlara 
göre ayarlanması, 
yaratılacak tarza uygun 
armatürlerin seçimi, 
gözü rahatsız etmeyecek 
ve kullanıcının istekleri 
ile çelişmeyecek ışık 
renginin kararı iç mekan 
aydınlatılmasında 
önemlidir.

2.2 Oturma Odası 
Aydınlatması

Oturma odaları 
gibi, her noktası 
aynı yoğunlukta ve 
biçimde kullanılmayan 
mekânlarda bölgesel 
aydınlatmalar 
uygulamak, 
monotonluktan uzak, 
kullanış, işlev ve 
mimari karakteristikle 
uyumlu bir aydınlatma 
yapılmasını sağlar. Bu 
özellikleri sağlamak 

için özellikle abajur, aplik, lambader gibi endirekt 
aydınlatma armatürleri kullanılır. Değişik faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği bu oda bu işlevlere cevap verecek 
şekilde aydınlatılmalıdır. Genel veya lokal aydınlatma 

türleri ile bu problem 
çözümlenebilir. Tablolar, 
aksesuar ve dolapların 
aydınlatılması daha 
rahat ve hoş bir mekân 
oluşturulmasını 
destekleyecektir. Gözü 
yormayan ve kamaşma 
oluşturmayan endirekt 
aydınlatma sistemleri 
tercih edilmelidir. Sarkıt 
armatürler, abajur, 
aplik ve lambederler bu 
mekânlar için idealdir. 
Aydınlatma ünitesi 
televizyon setinin 
üzerinde yada yakınında 
yer almalıdır.
 
Oturma odası dinlenme 
fonksiyonunu yerine 
getiren yaşam 
alanlarımızdan biridir. 
Aydınlatmasında da 
dinlendirici yumuşak ışık 
kaynaklarına yönelmeli, 
bölümlerine göre farklı 
aydınlatma modellerini 
bir arada kullanmalıyız. 
Yaşam alanlarımızın 
tümünde olduğu gibi 
oturma odalarında da tek 
bir ışık kaynağı ile yeterli 
aydınlanma sağlanamaz. 

Oturma odasında klasik bir tarz hâkimse, genel 
aydınlatmada hem güçlü hem de şık bir alternatif olan 
sarkıt ya da avizeler tercih edilebilir. Bu modellerin 

tüm ihtişamını eksiksiz 
yansıtabilmesi için 
sarı ya da sıcak beyaz 
renkte ampuller ile 
kullanılmalıdır. Dinlenme 
işlevinde kullanılan 
koltuklu bölümde 
ise genel aydınlatma 
kullanılmak istenmediği 
zamanlarda yan 
aydınlatma sağlayan 
okuma lambası olarak 
da kullanılabilecek 
lambader ya da aplikler 
gözü yormaması 
açısından idealdir.

Şekil.2 Salon aydınlatılması

Şekil.4 Oturma odasının aydınlatılması

Şekil.3 Bir evin salonun aydınlatma projesi
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Dekoratif aydınlatmanın 
en çok kullanılabileceği 
kısımlardan olan oturma 
odasında, aksesuar ya da 
tablolara aplik ya da alttan 
aydınlatmalar ile vurgulayıcı 
aydınlatma uygulanabilir. 
Işığı tavandan yansıtılması 
ile dolaylı olarak odaya 
verir ve bu sayede gözü 
kamaştırmayan yumuşak 
aydınlatma sağlanır.

Kaliteli bir aydınlatma, 
kaliteli bir yaşam ortamını 
sağlar. Işık, insanların 
bedensel, fizyolojik ve 
psikolojik sağlıkları ve 
özellikle çalışma alanlarında 
insan performansı üzerinde 
derin etkileri bulunmaktadır. 

Bu etkiler dikkate alınarak 
uygun aydınlatma şartlarını 
oluşturmak için aydınlatma 
parametreleri, kaliteli 
aydınlatma, aydınlatma 
dizaynı, gün ışığı ve 
aydınlatmanın birlikte 
kullanımı kavramlarının ele 
alınması gerekir.

Yemek masasının da 
bulunduğu oturma odalarının 
genel aydınlatması, spot ya 
da armatürler ile sağlanırken; 
yemek masası üzerine sarkıt 
ya da avize kullanılarak 
hem masa aydınlığı şık 
çözümlerle sağlanmış olur 
hem de oda içi aydınlatma 
modellerindeki uyum 
dengelenmiş olur.

Emniyetli ve göz yormayan 
aydınlatmanın ön 
planda tutulduğu çocuk 
odalarında, kabloların 
çocukların yetişemeyeceği 
yerlerde olmasına ve 
ışık kaynaklarının spot 
olmamasına dikkat 
edilmelidir. Genel olarak 
ışığa dikkatli bakma 
eğiliminde olan bebek 
ve çocukların odalarında 
spot gibi direkt ışık veren 
aydınlatmalardan ziyade, 
ışığı emen perdeleme 
sistemli armatür ya da 
sarkıtlar daha uygun 
olacaktır.  
 
Öncelikle oturma odasında 
uzun süreli bir kullanım 
söz konusuysa, genel  bir 
aydınlatma tercih edilecektir. 
Kompakt flüoresan 
lambaları tek bir noktaya 
sabitlenmeyip ışık tüm 
odaya dağılacak şekilde 
kullanıldığında, genel bir 
aydınlatma oluştururlar. Oturma odasının okuma 
yada televizyon izleme kısmında göz kamaştırmayan, 

aplik, lambader veya 
gizli aydınlatmalar 
kullanılabilir. Eğer 
oturma odasında 
zaman, zaman bir 
şeyler okuyorsanız, 
bir okuma lambasıyla 
fondaki ışığı 
desteklemeniz yararlı 
olacaktır. 

Elbette kitaba 
direkt ışık gelmesi 
önemlidir fakat 
göz için en yorucu 
unsurlardan biri 
de kontrasttır. Fon 
ışığınız ile okuma 
ışığınız arasında bir 
denge olmalıdır.

2.3 Yatak Odası 
Aydınlatması

Parlak ışığın tercih 
edilmediği ve hatta 
hiç de gerekmediği 
yatak odası ve 
diğer odalara doğru 
ve isabetli bir 
aydınlatma ile hayat 
ve canlılık verilir. 

Genel aydınlatma için 
tavandan yansıtarak 
endirekt aydınlatma 
kullanılmalı, kitap 
okumak için başucu 
aydınlatması 
yapılmalıdır. 

Ayrıca armatürler 
yataktan kumanda 
edilebilmelidir. 
Başucu aydınlatması 
yarı saydam bir 
aplikle ya da 
komedin üzerine 
abajur konularak 
yapılabilir. Aynanın 
iki yanına monte 
edilecek armatürle 
tuvalet masaları 
için gerekli 
lokal aydınlatma 
sağlanabilir.

Bu arada çok az 
aydınlık düzeyi 
oluşturacak emniyet 
aydınlatması, 
çocukların güvenlik 
duyguları içinde 
yerinde bir tedbir 
olur. Günün 
yorgunluğunu 
attığınız yaşam 
alanları, aydınlatması 
ile de dinlendirici 
olmalıdır.

Yatak odalarında 
gözü kamaştıran bir aydınlatma sistemi de 
yorgunluğunuzu ikiye katlayacaktır.

Şekil.5 Bir evin oturma odasının aydınlatma projesi

Şekil.6 Yatak odasının aydınlatılması

Şekil.7 Bir evin yatak odası aydınlatma projesi
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Yatak odası armatürlerinde genelde ışığın 
parlaklığından kurtulmasını sağlayan perdeleme 
sistemli modeller tercih edilmelidir. Yatak odası 
genel aydınlatmasından en fazla verimi almak için 
tavan beyaz renk olmalı, duvar renkleri de ışığı doğru 
yansıtabilen açık renklerden seçilmelidir.

Güçlü ışık veren bir masa lambası, çalışma 
odalarında iyi sonuç verebilecekken, yatak odası gibi 
daha yumuşak bir aydınlatmayı tercih edeceğiniz 
odalarda kullanışlı olmayabilir. Yine yatak odalarında 
tercih edilen loş ışık, bu kez de dolap içlerinin 
aydınlatılmasını gerektirir. 
 
Yatak odasındaki aksesuarlar için alttan yapılan 
ışıklandırma ve genel aydınlatma destekçisi görevinde 
kullanılan tuvalet 
masası aydınlatmaları 
hem işlevseldir hem 
de odaya karakteristik 
hava katar. Tuvalet 
masası aydınlatmasında 
yüzde gölge oluşumunu 
engellemek için aynanın 
her iki tarafına eşit 
yükseklikte spotlar  
yerleştirilmelidir. 
Yatak odası dekoratif 
aydınlatmalarının en 
dikkat çekicilerinden 
olan tavanda 
gökyüzünden, çiçek 
tarlalarına her zevke 
uygun kompozisyonu 
olan gece aydınlatmaları 
oluşturabilir. Endirekt 
aydınlatmada ışık, bir 
yüzeyden yansıyarak 
hacme dağılmakta, 
yansıdığı yüzeyin ışık 
yansıtma katsayısına 
bağlı olarak bir kısmı 
yutulmaktadır. Bu 
nedenle, özellikle 
aydınlığın niteliği ve 
özel istekler nedeniyle 
zorunluluk olmadıkça, 
enerjinin etkin kullanımı 
açısından,  endirekt 
aydınlatma sistemi tercih 
edilmelidir.

2.4 Mutfak 
Aydınlatması  

Enerji tasarruflu 
lambalar takılan sarkıt 
armatürlerle veya abajurlarla yemek masanızda ve 
diğer oturma alanlarınızda sıcak bir hava yaratılabilir. 
Oda çok büyük değilse üzerinde bölgesel aydınlatma 
yeterli olabilir. Yemek bölümü büyük bir odaya yer 
alıyorsa genel aydınlatma, oda çok büyük değilse 
masa üzerinde bölgesel aydınlatma yeterli olacaktır. 
Yemek bölümü büyük bir odada yer alıyorsa genel 
aydınlatma uygulanmalıdır. Aydınlatmada sıcak ve 
renkli ışık kaynakları kullanılmalıdır. 
 
Masadan belirli yükseklikte tavandan sarkan lambalar 
ideal aydınlık sağlanabilir.  Burada, evin diğer 
bölümlerine göre daha fazla ışık kullanımı faydalı 
olacaktır. Burada gölgesiz genel bir aydınlatma uygun 
düşer. 

Dolap altında kullanılacak flüoresan tipi armatürlerle 
tezgah üstünde lokal aydınlatma oluşturulabilir. 
Genel aydınlatma ise sarkıt veya sıva üstü camlı 
armatürlerle veya sıcak ışık veren armatürlerle 
sağlanır. Dolap içlerine ise dekoratif amaçlı noktasal 
aydınlatmalar yapılabilir. Mutfak aydınlığında 
güvenlik ve fonksiyonellik kadar şıklığında önemi 
büyüktür. 

Genelde bayanların uzunca bir zaman geçirdiği 
mutfaklarda zarif ve pratik bir aydınlatma sistemi 
oluşturmak kullanıcılarına büyük kolaylık yaratır. 
Çalışma, genel ve vurgulama amaçlı olmak üzere 
üç farklı aydınlatma tipiyle mutfağınızda eksiksiz 
aydınlığı sağlayabilirsiniz. Tüm zamanını burada 
geçirenler için öncelikle gözü yormayan, bir ışık 

kaynağı dilediğiniz tüm 
armatür modelleri ile 
kullanılabilir.  

Tavanlarda dekoratif 
sarkıt modelleri ile hem 
verimli bir aydınlık 
hem de estetik bir 
şıklık oluşturulur. 
Dekoratif aydınlatmanın 
işlevlerinden biri de iç 
mekânın ebatlarını farklı 
gösterebilme özelliğidir. 
Işığın geliş açısını tavana 
yönlendirerek aydınlatma 
uygulanan mekânı 
daha geniş gösterebilir 
İç mekânların 
gündüz de karanlıkta 
kalan bölümlerinde 
aydınlatmanın 
işlevselliği ön planda 
tutulmalıdır; bu alanlarda 
ihtiyaç kadar ışık 
düzeyi sağlanmalıdır; 
gereğinden fazla ışık 
kullanıldığı takdirde 
aydınlatmanın dekoratif 
yönü geri planda 
kalacaktır.

Aydınlık düzeyleri, 
aydınlatılan yüzeyin 
kaynağa olan uzaklığının 
karesi ile ters orantılı 
olarak değişir. Tavandan 
aydınlatılan bir mekânda, 
çalışma düzlemi ile 
aygıt arasındaki uzaklık 
ne kadar fazla ise, 
aygıtların vermesi 

gereken toplam ışık akısı o miktarda artacak, 
dolayısıyla enerji tüketimi de buna bağlı olarak 
artacaktır. Bu nedenle, kamaşma kontrolü yapılmak 
koşulu ile çalışma düzlemi ile aygıtlar arasındaki 
yükseklik izin verilebilen en az değere indirilmeli, 
tavan yüksekliğinin fazla olması durumunda, aygıtlar 
askılarla sarkıtılarak yerleştirilmelidir.  Mutfağınızda 
kullanacağınız aydınlatmanın rengi yemekleri 
doğal renginden farklı göstermemeli ve gözleriniz 
kamaştıracak kadar parlak olmamalıdır. Kaliteli 
aydınlatma, yüksek aydınlık düzeyi demek değildir. 
Aydınlatma düzeyinin yeterli olduğu ortamlarda bile 
ortamda bulunan kişilerin, kamaşmadan ve ortam 
içindeki farklı parıltı seviyelerinden kaynaklanan baş 
ağrısı ve göz şikayetlerinde bulundukları görülmüştür.

Şekil.8 Mutfak aydınlatılması
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İyi yapılmış bir yapay aydınlatma ile rahat görme 
koşullarının sağlanması yanında, kişilerin duygusal 
ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap vererek çalışma 
verimini de arttırmalıdır. 
İnsanın çalışma 
performansı ve sağlığı 
üzerine aydınlatmanın 
büyük bir etkisi vardır. 
 
Doğru ve profesyonel 
düşünülmüş aydınlatma 
göz yorgunluğu, baş 
ağrısı, enerji düşüklüğü 
gibi iş hayatının akışını 
yavaşlatacak olumsuz 
etkileri belirgin biçimde 
azaltır. 

Tarihsel yapıtın bütün 
konforunun ortamının 
ciddiyetiyle oluşturduğu 
harmoni, psikolojik 
olarak da iş ortamıyla 
olası motivasyon 
düşüklüklerine neden 
olur.

2.5 Banyo 
Aydınlatması

Banyo duvarları ve 
zemin döşemeleri renk 
ve malzeme uyumu 
açısından önemlidir. 
Düz bir aynaya hoş bir 
çerçeve seçebiliriz. Ya da 
çevresine ışıklandırma 
yapılabilir.

Duvara aplikler 
koyulabilir.  Farklı, 
modern tasarımlı aplikler 
kullanılırsa banyomuz 
hoş ve dekoratif görünecektir. 
Banyo ve benzeri 
ıslak alanlarda neme 
dayanaklı, gömme 
veya sıva üstü armatür 
ve etanş aplikler 
kullanılabilir.

Önü camlı armatür veya 
kapalı tip lambalarda bu 
mekânlarda kullanılabilir. 
Ayna önlerinde ışığın 
göz almasını önlemek 
amacıyla, armatürler 
aynanın iki yanına 
konulmalı ve ışığın geliş 
doğrultusuyla bakış 
doğrultusunun geniş açı 
yapması sağlanabilir. 
 
Fonksiyonel olması 
bakımından banyo 
aydınlatmasında 
yumuşak ve yaygın 
ışıklar tercih edilmelidir. 
Banyoda, genel 
aydınlatmanın yanı sıra 
kullanılması gereken 
aydınlatmalardan biri de lavabo aydınlatmasıdır. 
Lavabo aydınlatması yüzde gölge oluşturmayacak 

şekilde, göz hizasında ve aynanın iki kenarına eşit 
yüksekliklerde monte edilmelidir. Aydınlatmada 
güvenliğin ve kalitenin en ihtiyaç duyulduğu 

bölümlerden olan banyo, 
nemli ortamlara göre 
tasarlanmış sistemlerle 
aydınlatılmalıdır.

Yoğun hayatın 
temposuna ara verip 
deşarj olabildiğiniz bir 
alan olan banyonun 
aydınlatması ile 
kullanıcılarına huzur 
ve ferahlığı bir arada 
vermesi gerekir.  
 
2.6 Antre ve Holler

Evin girişinde 
oluşturulacak sıcak bir 
atmosfer evin samimi 
ve güvenli ortamıyla 
ilk karşılama açısından 
önemlidir.

Girişte genel 
aydınlatmanın yanı sıra 
duvara yönlendirilmiş 
bir aydınlatma düzeni 
istenilen etki ve sıcaklığı 
sağlayacaktır. Hol 
ve koridorlar yaşam 
alanlarıyla ilgili ilk 
izlenimlerin kazanıldığı 
mekânlardır.

Koridorların uzun 
ince yapısını, endirekt 
aydınlatma ile 
olduğundan geniş 
göstermek mümkündür. 
Koridorlarda bulunan  

                               aksesuar ve tablolara 
vurgulayıcı aydınlatma 
yaparak dekoratif  
aydınlatmayı hollere 
taşıyabilirsiniz. 
Çevremizdeki nesneleri 
görebilmemiz ışığın 
sayesinde olabilmektedir. 
Renk ise algılarla ilgili 
bir kavramdır. 

Nesneler üzerlerine 
gelen renkleri farklı 
oranlarda yansıtarak 
farklı renklerde 
görünürler. Renklerin 
insan psikolojisi 
üzerinde etkileri olduğu 
açıktır.

Bu nedenle mekânlarda 
eylemlere uygun 
renklerin seçimi önemli 
bir konudur. 

Aynı zamanda seçilen 
renklerin yansıtma 
katsayıları dolayısıyla 

aydınlatma sistemi üzerinde etkileri mevcuttur.

Şekil.10 Bir evin mutfağının aydınlatma projesi

Şekil.11 Banyonun aydınlatılması

Şekil.12 Bir evin banyosunun aydınlatma projesi
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Duvara monte aplikler  ile hem dekoratif hol 
aydınlatması hem de evinizde minimal bir aydınlık 
sağlamak mümkündür. Avize veya sarkıtlar gibi 
gösterişli aydınlatma 
modellerinin yapıtın 
sadece salon, yatak 
odası gibi kısımlarında 
değil koridor veya 
merdivenlerinde de 
kullanılabileceği 
unutulmamalıdır.

Işık kaynaklarını 
koridor boyunca uygun 
açılarla dizilmelidir. 
Uygulamada geniş 
açılı armatürler tercih 
edilmelidir. Koridorlar 
ile odalar arasında çok 
fazla aydınlık lüksünün 
olmamasına dikkat 
edilmelidir.

2.6 Çocuk Odası 

 Çocuk odalarında 
sağlıklı,  konforlu,  
güvenli bir ortam 
yaratmak gerekir.  
Dekoratif, hoş mekânlar 
oluşturmak spot 
aydınlatma ile mümkün 
kılınabilir.  Çocukların 
sağlığı her şeyden 
önemlidir. Sarı renk ışık 
veren spot lambalar ile 
çocukların gözlerinde 
dinlenme sağlanabilir. 
Tasarruf etmek istiyorsa, 
Led spotlu aydınlatma 
seçilebilir. 
İster yapay ister doğal 
olsun, aydınlatma 
tasarımında yalnız ışık 
değil, yüzeylerin renkleri 
ve ışık yansıtıcılıkları 
da kullanılır. Duvarda, 
tavanda ve döşemede, 
ışıklı ve gölgeli 
kompozisyonlarla 
insanlar üzerinde çeşitli 
duygular oluşturulur.
Aydınlatmanın fizyolojik 
ve psikolojik etkileri 
de oldukça güçlüdür. 
İnsanların ruhsal ve 
motivasyon seviyesini 
etkiler. Yapılan 
tüm çalışmalarda 
görülen ortak noktası; çalışma alanlarındaki insan 
performansını arttırmak, aydınlatma sisteminin 
işletme, bakım ve onarım maliyetlerini azaltmak ve 
kaliteli bir aydınlatmayı sağlamaktır.

Duvar diplerine yakın tercih edeceğimiz aydınlatmalar 
duvarların daha yakın, mekânın daha samimi 
görünmesine imkân sağlar. Yatak odası, çocuk odası 
gibi dinlenme alanlarında göz yormayan, yumuşak 
aydınlatmalar tercih edilmelidir.

3. Gerilim Düşümü Hesabı

Yapılan projelerde ana kolon, kolon ve linye 

hatlarında kullanılan iletken kesitlerinin uygun 
olup olmadığı gerilim düşümü ile kontrol edilir. 
Bu amaçla tüm aydınlatma projelerinde en uzun 

ve en yüklü linyeler 
için iletken kesitin 
uygunluğu test edilir. 
Çamaşır makinesi ve 
buzdolabı gibi cihazlar 
iç tesisat yönetmeliğine 
göre ayrı linye ile 
besleneceğinden,  
genellikle 
gerilim düşümü 
hesaplamalarında bu 
linyeler dikkate alınır. 
İç tesisat, Madde.32. 
Projelerde, ana besleme, 
kolon, en uzun ve en 
yüklü linye hattı için 
gerilim düşümü hesabı 
yapılacaktır. İletken 
kesitleri, ayrıca akıma 
göre (ısınma ilkesine 
göre) kontrol edilecektir. 
Ana besleme hattı ve 
kolon hatları için, talep 
faktörleri dikkate alınacak 
ve gerilim düşümü 
talep faktörüne göre 
hesaplanacaktır.

3.1 Gerilim Düşümü 
Hesabında Kullanılan 
Formüller

Elektrik tesislerinde en 
uzun ve en yüklü linye 
ye göre gerilim düşümü 
hesabı yapılır. İç tesisatta 
aydınlatma için tam 
yük altında kofreden en 
uzak ve yüklü alıcıya 
kadar %1,5 küçük 
olmalıdır. Talep güç, 
eşzamanlılık katsayısı ile 
kurulu gücün çarpımı ile 
bulunur.

Bir fazlı alternatif akım 
devrelerinde gerilim 
düşümü,

(1)

formülünde, U=220V, 
K=56 (                        ), 
alınırsa, 

 
%e=

(2)

olarak bulunur. Üç fazlı alternatif akım sistemlerinde 
gerilim düşümü,

%e = 

(3)

formülünde, U=380V, K=56 (                           ), 
alınırsa,

Şekil.13 Bir evin antre ve merdiveninin aydınlatılması

Şekil.14 Çocuk odasının dizayn ve aydınlatılması

Şekil.15  İç tesisatta gerilim düşümü hesabı
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%e=   
                                                                                                                    
(4)

olarak bulunur. Bu formüllerde,  L hattın boyu 
(m), P aktif gücü (KW), S iletken kesitini (mm2 
) göstermektedir. (2) ve (4) formüllerinden 
faydalanarak, Şekil 15’te tek hat şeması verilen 
binanın gerilim düşümü hesabı, şeklinde hesaplanır. 
Gerilim düşümü hesabı kesitlerin seçilmesinin büyük 
önemi vardır. Küçük kesitli iletkenler kullanılması 
durumunda, gerilim düşümü artacak buna karşın 
elektrikle çalışan cihazlarda sık, sık arızalar baş 
gösterecektir. 
 
4. Sonuç ve Öneriler

Aydınlatma tasarımları binanın girişinden en son 
katına kadar uzanan bu aydınlatma uğraşında, öncelik 
kullanıcının rahatlığıdır. Doğru aydınlatılmış ortam, 
çok ışık alan bir aydınlatma ortamı değil, ne kadar 
ışığa gereksinim varsa o kadar ışığın kullanıldığı 
ortamdır.  

İyi bir aydınlatma ile çalışanların göz sağlığı, yüksek 
düzeyde iş becerisi, optimal verimlilik ve çalışanların 
kendilerini rahat hissedecekleri aydınlatma düzeyi 
sağlamalıdır. Mekânların işlevsel ve yapısal özellikler 
incelenmeli, ortamın aydınlık düzeyi gereksinimi 
belirlenmeli ve buna bağlı armatürler seçilmelidir. 
Aydınlatma projelerinde aydınlık seviyeleri ve gerilim 
düşümü hesabının incelendiği bu çalışmada elde 
edilen sonuç ve öneriler şu şekilde sıralanabilir:
 

gücünün belirlenmesi gerekir. Sistemde kullanılan  
cihazların gücünün toplamı, kurulu gücü oluşturur.   
Buna karşın sisteme bağlı olan bütün tüketiciler  
aynı anda çalışmazlar. Aynı anda çalışması muhtemel  
olan tüketicilerin sistemden çekeceği güce Talep 
Gücü denir. Talep edilen gücün kurulu güce oranı ise 
eşzamanlılık (talep) faktörünü verir. Yani eş zamanlılık 
faktörü gücün yüzde kaçının aynı anda sistemden 
çekilebileceğini gösterir. 
 

farklı aydınlatmalar kullanılabilir. Salon genel 
aydınlatması dekorasyonla uyumlu seçilmeli; yemek 
masası için de gölgesiz ve kullanışlı bir aydınlatmaya 
gidilmelidir.
 

ışığın doğru yerde kullanılmasını sağlamaktır. Doğru 
lambanın seçimi, lambanın ne amaçla ve nerede 
kullanılacağına bağlıdır. Lamba seçiminde aydınlık 
düzeyi, açık kalma süresi ve değiştirilme kolaylığı 
gibi faktörlerin yanı sıra aşağıdaki hususlar da göz 
önüne alınmalıdır. 
 

yüzeyi) daha fazla olan armatürler seçilmelidir. Ayrıca 
armatür seçiminde kullanılacak olan mekânında 
önemi vardır. İç mekân veya dış mekân ayrımı 
yapılarak armatür seçilmelidir.
 
Işık kaynağı ile gözleri birleştiren çizgi yatay ile 
300den fazla açı yapmalıdır. Büyük mekânlar gibi 
alanlarda bu durum sağlanamıyorsa aydınlatma 
elemanları ışığı engelleyici ile donatılmalıdır.
 

standartlaştırılmış olup, ortam için belirtilen ışık akısı 
kadar aydınlık sağlayan armatürlerin kullanılması 

gerekir. Bu durumda, ortamın kullanım amacına 
uygun ışık kaynakları kullanılarak, enerjinin etkin 
kullanımı yönünde bir aşama kaydedilmiş olur. 
Direkt aydınlatmada, aygıttan çıkan toplam ışık 

herhangi bir yüzeyden yansıyarak yutulma kaybına 
uğramamaktadır.  

yerine, yüksek güçte tek bir lamba kullanılması, 
daha verimli aydınlatma sağlanmasını ve kullanılan 
enerjiden daha da tasarruf edilmesini sağlar.  
Aydınlatmada dekoratif lambalar ve abajurlar 
tercih edilmesi halinde dış yüzeyi açık renkli olan 
aydınlatmaların tercih edilmesi, ışıktan daha fazla 
faydalanılmasını sağlamaktadır. 
 

şekilde yerleştirilmelidir. Gün ışığından mümkün 
mertebe faydalanılmalıdır. Binaları dekore ederken, 
duvar ve tavan renginin açık renk olması, açık renkli 
mobilyalar, halılar ve perdeler tercih edilmesi, ışığın 
daha iyi yansımasını sağlar. Bu sayede daha az 
aydınlatmaya ihtiyaç duyulur. 
 

amacının iyi tespit edilmiş olması, uygun aydınlatma 
düzeyinin ve tipinin tespit edilerek aydınlatma 
tekniğine uygun projelendirilmesi gerekmektedir. 
Etkinlik faktörü yüksek ışık kaynaklarının tercih 
edilmesi, ışığın armatürde kaybolmasına yol açmayan 
ve uygun ışık dağılımını veren armatürlerin kullanımı, 
enerjinin optimum yönetimi için uygun kontrol 
sistemlerinin kullanımı, belirli aralıklarla armatürlerin 
düzenli bakımlarının yapılması gerekmektedir.
 

ayrıntılara yapılan vurgulayıcı aydınlatmalarla 
açık alanlarda büyülü bir ambiyans yakalamak 
mümkün. Ağaç ya da bahçe duvarlarına yapılacak 
vurgulayıcı aydınlatmalar, hem misafirlerinize şık 
bir görüntü sunmanızı sağlar. Aydınlatma ve bina 
dekorasyonunun uyumunun yanında tarihi binanın 
genel aydınlatma tarzıyla da oluşturulacak uyum 
dekorasyon bütünlüğünü oluşturacaktır. 
 

üzerinde uygun etkileri yaratacak olan renklerin 
seçimi son derece önemlidir. Renklerin algılanması 
ışık kaynaklarına bağlı olduğundan, seçilen ışık 
kaynaklarının renkleri ve renk geri verim endeksleri 
tasarımın önemli kriterlerindendir.
 

veya geniş bir alan içindeki bir bölgeye dikkat 
çekmek için kullanılan doğrusal ışık ile oluşturulur. 
Bir tasarım elemanında veya herhangi bir temayı 
güçlendirecek bir detayda uygun vurguyu sağlar. 
Küçük bir alana ait yüksek aydınlık düzeyi sağlanır; 
fakat bu alanların etrafındaki yüzeyler aydınlatılmadığı 
sürece, bu ışık çok parlak ve rahatsız edici olabilir. 
 

gibi birbirinden bağımsız iki farklı etkeni benzeri 
olmayacak şekilde bir araya getirip bütünleştirme 
işlemidir. Yılın hangi günü veya günün hangi zamanı 
olduğu, gözlemcinin veya kullanıcının yaşı ve 
psikolojik durumu, mekanın yeri ve kullanım durumu, 
aydınlatma tasarımcısının karar verirken düşünmesi 
gereken faktörler arasındadır. Bu kadar çok sayıda 
faktörün olması, daha önce uygulanmış örneklere 
benzemeyen çevresel deneyimler ortaya çıkmasına 
neden olur. 

S

PL.
0124.0



58

KAYNAKLAR

1. Bommel, W.J.M., Beld G.J.,(2003), Lighting for work: a review of visual and biological effects, Lighting  

2.
3. http://www.nova-aydinlatma.com/page.php?id=334. 
4.
5. Alacacı M. (2002), Elektrik Meslek Resmi, Color Ofset Matbaacılık , İskenderun.
6.
7.

8.
9. Şerefhanoğlu Sözen M., “Aydınlatma Görsel Konfor İç Mimarlık İlişkisi”, Arredamento Mimarlık 2001 /  
 05, İstanbul. Uysal Ö. Aydınlatma Ve İç Tesisat Projelerinin Mıcrosoft Vısıo İle Hazırlanması, Anadolu  
 Üniversitesi .

BRİÇ 
Briç geçmişte asil bir salon oyunu, günümüzde federe 
bir spor dalı, gelecekte ise IOC (Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi) tarafından olimpiyat sporu olarak kabul 
edilmesinden dolayı olimpiyatlarda yer alacak ve geniş 
kitleleri ilgilendirecek bir spor dalı olma  özelliğini 
sürdürecektir

Pozitif bir bilim dalı özelliği taşımasının yanında tam 
bir beyin jimnastiğidir. Oyun değil, şansın elimine 
edildiği adil bir yarıştır. Beyni uyarıcı özelliğinden 
dolayı Alzheimer hastalığını, unutkanlığı ve dejeneratif 
hastalıkları önler.  

Rakibi olan diğer entellektüel oyunlara (ör. satranç) 
oranla daha sosyal bir oyundur.

Bir dinlenme ve eğlenme aracı olmasının yanında gerçek 
hayatın  da yansımasıdır. Heyecan, meydan okuma, 
eğlence, sonsuz öğrenme, takım ruhu, ulusallık, çeşitlilik, 
prestij, beyin egzersizi, sosyalleşme, yeteneklerin 
çeşitliliği boyutları maksimum olan bir spordur.Aksiyon, 
baskı, stratejiler, duygular, kazanma / kaybetme hissi 
çok yüksektir. Hayatın her alanında, farkında olarak veya 
olmayarak kullandığınız doğru düşünebilme yeteneğinizi 
maksimize eder.  

Çok boyutlu oluşundan dolayı geniş bir bakış açısı 
kazandıran BRİÇ sosyal çevre edinmenizde de ciddi 
katkısı olan bir spordur. Dünyada 220 milyon insan 
tarafından yapılmaktadır.  

Günümüzün monoton hayatından uzaklaştırır ve heyecan 
yani adrenalin ihtiyacınızı tehlikesiz bir biçimde ve 
yüksek düzeyde karşılar.  

 

Briç standart 52 kartlık bir deste oyun kağıdı ile oynanır. 
Oyunculardan biri, solundaki oyuncudan başlayarak her 
oyuncuya 13 kart gelecek şekilde saat yönünde bütün 
kartları dağıtır.  

Briçte dört renk vardır ve büyüklüklerine göre şöyle 
sıralanırlar: pik ( )(en yüksek), kör( ), karo( ) ve trefl ( )
(en düşük). Sıralama sadece deklarasyon içindir. Yer 
oyununda bir renk koz olarak belirlenmedikçe her renk 
aynıdır, koz bütün renklerden üstündür. Renkler bazen 
sembollerle gösterilirler veya kısaltılırlar.

Bu gün en yaygın oynanan biçimi olan “Kontrat Briç” 

yıllarda da Charles Goren yazdıkları kitaplar ve katıldıkları 
radyo ve televizyon programları aracılığıyla bu oyunu 
popülerleştirmişlerdir. Türkiye’ye Fransa yoluyla 
girmiştir. Bu nedenle Türkiye’de briçle ilgili deyimlerin 
Fransızca’sının kullanılması gelenektir. 

Briç bir genç kalma sırrıdır!!! Genç kalmanızı sağlar. 

Dergimizin yeni dönemdeki  yeniliklerinden biri de hobi köşemiz…
 
Hepimizin, bazen dinlenme, bazen de oyalanma amacı ile edindiğimiz meraklarımıza yer vereceğimiz bu bölüme BRİÇ  
ile başlıyoruz.  
 
Bu köşemize ilk olarak, bazılarına sadece oyun gibi görünsede aslında, gerçekten beyin sporu olma niteliğini taşıyan 
BRİÇ’i  tanıtarak başlıyoruz. Sonraki sayılarda küçük oyunlarla devam edeceğiz.  
 
Bu konuda bize yardımcı olan Anadolu Briç Klubü Başkanı milli oyuncu ve eğitmen Sn. Mehmet Ekşioğlu’na teşekkür 
ediyoruz. 

HOBİ KÖŞESİ
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Hareket sensörleri, hareketi algılamak ve aydınlatma 
alanına uygun sinyalleri göndermek için çeşitli 
teknolojiler kullanır.

PIR (pasif kızılötesi) Teknolojisi

PIR teknolojisi, vücut ısısı ve hareket gibi kızılötesi 
enerji kaynaklarına reaksiyon vererek hareketi 
algılar. Sensörler, enerji kaynağı ve ortam arasındaki 
farklılıkları algılayarak kullanıcıların yerini tespit eder 
ve bu alanların aydınlatmasını açmak için sinyal 
gönderirler. Verimli kullanım için, PIR sensörleri 
kapsama alanı içinde doğrudan görüşe gerek 
duyar. *Hassasiyet seviyesine bağlı olarak algılama 
mesafeleri aşağıdadır. 
 
Parafudr en basit anlamı ile enerji hatlarını, 
atmosferik kaynaklı yıldırım gibi çok yüksek 
gerilimlerden koruyan devre elemanıdır. Yıldırımın 
meydana gelişini mekanik olarak anlatmak çok 
zordur. Ancak bulutlar arasında veya yeryüzü ile 
bulutlar arasında meydana gelen çok güçlü bir 
elektrik akımı ile potansiyel dengenin sağlanması 
olarak açıklanabilir. Yıldırım ile meydana gelen 
elektrik akımı birkaç mikrosaniye için 10 ila 100 kA 
arasında olabilir. Yıldırım çok ciddi zararlara sebep 
olabilir. Her yıl, yüzlerce bina, telefon ve elektrik hattı 
yıldırım düşmesi nedeniyle kullanılmaz hale gelir. 
Binlerce canlı bu nedenle hayatını kaybeder.
Parafudr elektrik piyasasında yeni bir ürün 
olmasından ötürü kullanım amacı çoğu zaman 
yanlış bilinmektedir. Parafudrun kesinlikle gerilim 
yükselmesi ya da düşmesinde, aşırı akım, kısa devre 
veya kaçak akım koruma görevi bulunmamaktadır. 
Bu saydığımız işlemler için farklı elektriksel ürünler 
bulunmaktadır.

Parafudr seçiminde dikkat edilmesi gereken 
noktalar....

karşı parafudrlar eğer doğru bir şekilde seçilmiş   
ve monte edilmişlerse etkili bir koruma sağlarlar.   
Bu sebeplerden dolayı şantiyenin en başından  
itibaren bu sistemlerin düşünülmesi ve elektrik 
tesisatlarının ona göre gerçekleştirilmesi en iyi 
yöntem olacaktır. Paratoner montajı yıldırımın 
dolaylı etkilerini artırabilir. Bu sebepten dolayı 
paratonerli bina veya tesislerde mutlaka parafudrlar 
kullanılmalıdır.

gerçekleştirilmesinden önce, risklerin tahmin 
edilmesi önemli olup, seçimimizi bu risklere göre 
belirlememiz gerekir.

     derecesi

     kayıp

kullanılmalıdır. Çünkü her yıldırım düşmesinden 
sonra parafudrlar biraz daha eskirler ve ısınırlar. 
İşlevlerini yerine getiremeyecek derecede 
eskidiklerinde içlerindeki bir düzenek parafudru 
işlev dışı bırakır ve modül değişimi için üzerindeki 
bir gösterge bu durumu bildirir. Imax değeri bir 
parafudrun geçirebileceği maksimum akım değerini 
bildirir. Bu değerin üzerine ulaşıldığında parafudrda 
meydana gelecek kısa devreden dolayı parafudr 
kullanılmaz hale gelir ve parafudrun kartuşunun 
değişmesi gerekir dolayısıyla parafudrdan önce 
uygun bir otomatik sigorta kullanılmalıdır. Otomatik 
sigorta kullanımın bir diğer amacı ise, parafudr 
harekete geçtiğinde kısa devreye yol açmasıdır. Bu 
kısa devreden dolayı tesisattaki koruma cihazlarının 
gereksiz açma yapmaması için otomatik sigorta 
kullanımı gereklidir.

bir rolü vardır ve yıldırım kaynaklı olarak meydana 
gelen aşırı gerilime karşı koruma sağlar. Bu cihazı 
doğru seçebilmek için onu iyi tanımak mesleğinizin 
gereklerinden bir tanesidir. Tesisat başında ana 
panoya yerleştirilen bir parafudr, yıldırım enerjisinin 
büyük bir kısmını toprağa iletecektir ama tek başına 
bütün tesisatı ve özellikle de bilgisayar gibi hassas 
cihazları korumak için yeterli olmayabilir. Dolayısıyla 
tali panolarda ve hatta hassas cihazlar için prizlerin 
üzerlerinde de parafudr kullanılması tavsiye edilir. 
Bir başka deyişle her zaman bir tane parafudr aşırı 
gerilimin tamamını toprağa iletemeyebilir. Korunması 
istenen cihaza aşırı gerilimin kalan kısmının ulaşması 
istenmediği için ek olarak bir veya iki adet daha 
parafudr kullanılması gerekebilir.

kullanılması gereklidir. Telefon hatları da yıldırım 
enerjisinin taşınmasına sebep olur. Genelde çok 
uzak bir noktada bulunan toprak hattına bağlıdırlar. 
Korunma seviyesi ve yıldırım riski ne olursa olsun 
telefon hatları için özel tasarlanmış parafudrlar 
kullanılması gerekmektedir.

olmak üzere farklı kutuplarda üretilirler. Kullanıcıların 
kendi sistemlerine uygun parafudr seçmeleri 
gerekmektedir. Bazı durumlarda parafudrlar 
sadece faz hattına bağlanmakta olup nötr hattı 
korunmamaktadır. Aslında böyle bir uygulama 
yerine nötr hattının da korunmasında fayda vardır. 
Kullanıcıların monofaze tesisatlar için iki kutuplu, 
trifze tesisatlar için dört kutuplu parafudr seçmeleri 
teknik açıdan daha uygundur.

bağlı olarak işlevini yitirmektedir. Bu gibi durumda 
parafudrun üzerindeki yeşil gösterge, “defect” ibareli 
turuncu göstergeye döner. Turuncu gösterge artık 
parafudrun kullanılamaz olduğunu ifade etmekte olup 
parafudrun kartuşunun değiştirilmesi gerektiğine 
işaret eder. Parafudr gövdesinden ayrılan kartuş 
sayesinde parafudrun gövdesi değişmeden sadece 
kartuşunu değiştirerek parafudru kullanıma devam 
etmek mümkündür.

Parafudr Nedir?

Süleyman Özdal
Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
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Kablo tanımlarının genellikle yapı ile ilgili ufak 
ipuçları verdiği hatta bazen tüm yapıyı simgelediğini 
biliriz. Günlük yaşam içerisinde standart tesisat 
kablolarında da tipik bir takım uygulamalar vardır. 
Bunun gibi kontrol kabloları, data kabloları, telefon 
kabloları, bazı koaksiyel kablolar vs. de  de tanımdaki 
harf veya kelimelerden anlamlar çıkartabiliriz. 

Kablo tanımlamaları nasıl ortaya çıkar?
Bunun için 3 etken vardır:
1- Standartlar (standart bazlı tanımlamalar)
2- Sektörel etkiler  (alışkanlıklar)
3- Firmaya özel tanımlama veya kodlamalar

Örnek 1: NYY
Tanımlama VDE bazlıdır ve buna göre:
N: VDE standardı
Y: PVC izolasyonlu  
Y: PVC kılıflı

Eğer kablo N2XH  olsaydı yine VDE bazlı bu 
tanımlamada:

N: VDE standardı
2X: XLPE izolasyonlu  
H: Halojen içermeyen kılıflı

Örnek 2: LIYCY
Tanımlama VDE bazlıdır ve buna göre:

LI: Bükülü tel iletken
Y: PVC izolasyon
C: Bakır (burada kalaylı) tel örgü ekran
Y: PVC kılıf

Yani kablo çok telli iletken sahip PVC izolasyonu, 
bakır örgü ekranı ve PVC dış kılıfı olan bir kablodur.

Burada Y’ler yerine H gelirse hem izolasyon hem de 
kılıf malzemesi halojensizleştirilerek kablo halojensiz 
kontrol kablosu olur. (Kontrol kablolarında izolasyon 
ve kılıfta HFFR yani halojensiz alevi geciktirici 
malzeme tercih edilir).

Yine burada ortada C’yi kaldırırsak bakır örgü kalkar 
ve böylece LIYY dediğimiz ekransız PVC kontrol 
kablosu anlaşılır.

Örnek 3:  PDV
TS standardı bazlıdır ve buna göre:

P: Polietilen izolasyonlu
D: Dörtlü düzen büküm
V: PVC kılıf

Polietilen izolasyonlu PVC dış kılıflı telefon 
kablosudur.

Örnek 4:  H05VV-F
HAR standartları bazlı bir tanımlamadır ve buna göre:
H: Harmonize tip
05: 300/500V
V: PVC izolasyonlu
V: PVC kılıflı

F: Esnek iletken (çok telli)

Yani 300/500 V esnek, PVC izolasyonlu ve PVC kılıflı 
bir besleme kablosudur.

Buradaki V’lerin yerine R gelmiş olsaydı  o zaman bir 
kauçuk kablo olacaktı. Yani hem izolasyon hem de 
kılıf kauçuk  malzemeden yapılan 300/500 V kablo 
söz konusu olacaktı.

Bazen bir kaç standarttan derlenerek tanımlamalar 
ortaya çıkabilir ve bunlar sektöre yerleşerek 
devamlılık arz eder.

Örnek 5:  JE-H(St)H...Bd   FE
Buraya kadar tanımlama VDE 0815 bazlı belli bir süre 
yangına dayanımı olan kabloyu simgeler.

JE-H(St)H...Bd   FE180

Sonuna gelen 180 ile IEC 60331’e göre yapılan 
yanma testinin 180 dakikalık bir test olduğunu ve 
bunu başarıyla geçtiğini anlatır.

JE-H(St)H...Bd   FE180   PH30 (veya PH90 
veya PH120)

Buradaki  PH EN 50200 standardında yer alan 
mekanik darbe altında alev testinin dakika cinsinden 
süresini ifade eder. Yani PH120 yazan kablo da 
EN50200 testi 120 dakikalık uygulama ile yapılmıştır.

JE-H(St)H...Bd   FE180   E30-E90

Burada belirtilen E sınıfı ise DIN 4102 kısım 12’de 
verilen yangın şartlarında komple sistem içinde 
kablonun fonksiyonunu sürdürme süresini belirtir.

FireKab  JE-H(St)H...Bd   FE180   PH120

Kablo tanımında yukarıda olduğu gibi firma kendi 
tescilli markasını kullanabilir. 
Bazı firmalar ise kablo ile ilgili sadece kod verebilir.

Örnek 6: T71N85 müşteriye hiçbir şey ifade 
etmezken veya bunun yerine standart bazlı bir 
tanımlama alternatifi kullanılabilirken marka 
bilinirliği ve pazarlama açısından sadece kodlama da 
kullanılabilir. Burada tanım veya koddan yola çıkarak 
yapısal sonuç direk çıkartılamaz.

Örnek 7: “FireKab Coax” tanımlaması firmanın 
kendi tanımlamasıdır ve kablonun yangına dayanıklı  
koaksiyel kablo hatırlatması yapması dışında tanımın 
yapısal bir ipucu vermesi söz konusu değildir. 
Aynı tanımla verilen kablo da detay farklılıklar olabilir. 
Örneğin  kablo tanımı  her iki firma da da LIYCY 
olabilir ancak örgü kapama oranları değişebilir.

Bu sebepten dolayı tanım her ne kadar bir şeyleri 
ifade etse de katalog sayfası, testler, fiziksel-
elektriksel değerler ve yapısal özelliklerin her zaman 
alıcı tarafından göz önüne alması ve incelenmesi 
önem taşır.

Kablolarda Kullanılan Bazı Simge ve 
Anlamları Nelerdir

2M Kablo
Ar-Ge Departmanı
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Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür 
madenleri,  şeker fabrikaları, kereste ve mobilya 
fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı, 
parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan birçok 
sanayi kollarında normal çalışma icabı şartlarında 
veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz, toz veya 
yanıcı madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam 
oluşmaktadır.

Elektrik aletlerinin çıkardığı kıvılcım ve ark bu 
ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden 
olmaktadırlar. Bu nedenlerle bu gibi işyerlerinin 
patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik aletleri 
farklı olmak zorundadır. İşte bu olaya Ex-proof ve 
kullanılan elektrikli aletlere de Ex-proof elektrikli 
aletler adı verilmekte ve ticari piyasada bu isimlerle 
tanınmaktadırlar. 

Aslında Exproof tabiri Amerikan uygulamasından 
alınmış olup Türkçesi yazımızın başlığında olduğu 
gibi Patlayıcı ortamlar ve patlayıcı ortamlarda 
kullanılan elektrikli aletler şeklinde olmalıdır. 
Ex-proof yerine kısaca Patlamaya Karşı Korunmuş 
tabiri de kullanılabilir. Bu konuda İngiliz sanayi 
çevrelerinde Explosion Protection ve Alman 
sanayi çevrelerinde de  Explosionsschutz tabirleri 
kullanılmaktadır.  (Elektrik Yük. Müh.  M. Kemal Sarı  
Eylül 2007)

Yukarıda yapılan tanımlamadan da  anlaşılacağı 
gibi  söz konusu ortamda kıvılcım veya ark 
çıkaracak bir cihaz 
olmalıdır.  Kablolar 
ise yapı olarak 
kendi başına ark 
çıkarmazlar. Ancak 
kesildiklerinde  
veya kısa devre 
oluşturacak bir 
darbe aldıklarında 
ark söz konusu 
olur. Şartnameler 
veya standartlar 
normal olmayan 
durumlara göre 
yazılmadıklarından 
kablo için bu tabir 
söz konusu değildir. 
Ancak piyasa da 
Ex-Proof tabir edilen 
kablolar da darbelere 
karşı dayanıklı 
olması için zırh ve 
alevi geciktirme ön 
planda tutulmaktadır.  
Bu, Ex-Proof 
sistemde yardımcı 
ve önlem olarak 
nitelendirilebilir. Bu 
önleme yönelik yapı 
ve özellikler zamanla 
kablo da da Ex-Proof 
olan ve olmayan

yapı kavramını beslemiştir.

Bu sistemlerde esas olan emniyetli, devre ve 
sistem kurmaktır. Kablo da  bu ortamlara uygun 
sınıflandırma ve buna bağlı belgelendirmeden çok 
söz edilmezken kablo bağlantı kutularında (rakor,  
klemens ve  terminal kutuları) sızdırmazlık önemlidir.  
Bunlarda Ex-Proof sertifika  aranmaktadır

Ortamda hareketli uygulamalar için  bir kablo 
kullanılıyorsa  sürtünme den dolayı oluşabilecek 
statik elektrik ve buna bağlı riskten zaman zaman 
bahsedilse de; kablo kılıfında anti statik malzeme 
kullanılması  bu küçük olası riski de  ortadan 
kaldırmıştır.

Temel anlamda  Ex-Proof  kablodan çok Ex-Proof alet 
kablosundan söz edilebilir. Kurulan veya kurulacak 
olan devre veya sistemin Ex-Proof olması için 
seçilen kablonun da  yapıyı destekler özellikte olması 
önemlidir. Örneğin renk ayrımı yapabilmek için kılıf 
renginin mavi seçilmesi ( tüm devre elemanlarında 
aynı uygulama yapılarak), kablonun alev geciktirici 
olması, zırhlı seçilmesi vs...

Alev geciktirme özelliği  ilgili IEC/EN standartları baz 
alınabilir. Bunlar imalatçıların katalog sayfalarında da 
açıkça belirtilmelidir.  

Zırhlı kablo seçiminde ise farklı zırh tipleri vardır ve 
bu tip uygulama yerine göre seçilebilir. Daha çok 

çelik tel sargı 
ve çelik tel örgü  
tercih edilmekle 
beraber, bazı 
uygulama ve 
ülkelerde çift 
kat çelik bantta 
kullanılmaktadır. 

Ex-Proof ile ilgili 
direktife ilişkin  
Avrupa Komisyonu 
tarafından 
yayınlanmış 
kullanım 
kılavuzunun 68. 
ve son sayfasında 
net olarak 
gösterildiği gibi 
elektrik kabloları 
bu direktifin 
kapsamına 
girmeyen 
ekipmanlar 
arasında 
gösterilmiş ve 
Ex-Proof veya 
ATEX sertifikası 
kapsamının 
dışında 
bırakılmışlardır.

Ex-Proof ne demektir? 
Kablo için bu terim geçerli midir? 

2M Kablo
Ar-Ge Departmanı
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Giriş 

Elektrik enerjisinin kalitesi (yani gerilimin kalitesi) 
bütün elektrik tesisleri ve cihazların çalışmasının 
bütünlüğü, güvenilirliği ve güvenliği için 
kesinlikle çok önemlidir. Yine Türkiye ve diğer bazı 
ülkelerde harmonik gerilim distorsiyonuyla ilgili 
yönetmenliklere ve standartlara uyulmamaktadır. Bu 
da tamamen ihmalden veya bazı şirketlerin harmonik 
filtrelemenin para kaybı olduğuna yanılgısına 
düşmelerinden 
kaynaklanabilir. 

Hiç gerçekmiş 
gibi görünmüyor! 
Gerçekten, imalatçıların 
örneğin bütün elektrik 
kesintilerini ve buna 
bağlı aksama sürelerini 
incelemeleri halinde bir 
desen ortaya çıkabilir. 
Bu durumda belki de 
harmoniğin gerçek 
maliyetini nihayet 
görebilirler.  

Harmonik akımlar ve 
buna bağlı harmonik 
gerilim distorsiyonu, 
kaynaktan sinüzoidal 
olmayan akımları çeken 
modern doğrusal 
olmayan yarı iletken 
yüklerden (yani hız 
kontrol cihazları, 
DCyolvericiler vs.) 
kaynaklanırlar. Bu 
harmonik akımlar, 
bir gerilim düşüşüne 
neden olarak çeşitli 
harmonik frekanslarda 
sistem empedanslarıyla 
etkileşime giren temel 
frekansın katlarından 
oluşurlar. (örneğin 5. 
harmonik 250Hz).

Bu harmonik akımlar 
sistem empedanslarında 
çeşitli harmonik 
frekanslarda gerilim 
düşümüne sebep 
olurlar ve bu çeşitli 
frekanslardaki gerilim düşümlei de vektörel olarak 
toplanarak toplam gerilim bozulmasını (Uthd)  
oluştururlar.

Dünyadaki birçok elektrik idaresi Uthd gerilim 
bozulma oranını maksimum %5 ile sınırlandırırlar. 
Dolayısıyla birçok elektrikli cihaz maksimum %5 
Uthd değerine kadar sağlıklı çalışacak şekilde imal 
edilir. 

Şirketlerde, fabrikalarda ve diğer sanayi tesisatlarında 
Uthd distorsiyonu doğrusal olmayan yüklerin 
terminallerinde genellikle besleme trafosunun 
ana barasından daha yüksektir. Bununla birlikte, 
şebekede aynı zamanda diğer bağlanan yüklerden 
dolayı temel gerilim bozulması da vardır.

Her tüketici,  fazla harmonik gerilimi şebekeye 
vereceği tespit edildiği 
yere harmonik filtre 
döşeyerek genel şebeke 
harmonik gerilim 
bozulmasına katkısını 
azaltmaktan sorumludur. 

Aksi takdirde, bütün 
müşteriler iletim ve 
dağıtım şebekesinde 
sorunlara yol açar. 

Birçok olayda 
tesis içindeki aşırı 
gerilim bozulma 
oranı ve bununla 
ilgili güç kalitesi 
sorunları teçhizatların 
arızalanmasına neden 
olur. Bu da özellikle 
pahalıya mal olan üretim 
hatlarının durması, 
üretim ve gelir kaybıdır.
 
Aktif Harmonik Filtre

Uygulama şekline bağlı 
olarak çeşitli harmonik 
mitigasyonlar mevcuttur. 
Popülerlik kazanan 
yöntemde aktifharmonik 
filtrelerin (AHF) 
veya ‘aktif filtrelerin’ 
kullanılması Şekil.1’de 
gösterilmektedir.
 
‘Aktif filtreler’ tipik 
olarak yalnızca akımın 
harmonik parçası 
tasarlanmış paralel bağlı 
elektronik filtrelerdir 
(Bakınız Şekil.2).

Aynı zamanda seri aktif filtreler de genellikle aktif bir 
ön uç (AFE) tahrikinin bir parçası olarak kullanılır. 

Paralel aktif filtreler, Şekil.3’de görülebilen hız kontrol 
cihazlarında (HKC) kullanan teknolojilere benzer 
teknolojiler kullanırlar.

Enerji Kalitesi’nde Farklı 
Çözümler: Aktif Harmonik Filtre

Şekil.1

Şekil.2 Paralel bağlı aktif filtrelerin bağlantısı 
ve akım dalga şekilleri

Ergun Elektrik
Izmir
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Sık sık yapılan beyanların tersine, aktif filtreler 
anti fazdaki harmonik akımları çekilmekte olan bu 
akımların içine vermez ve bu şekilde bu akımları 
devreden çıkarmazlar. Aktif filtre, doğrusal olmayan 
yükler tarafından çekilen harmonik akımlar için daha 
düşük alternatif bir empedans kaynağıdır. Besleme 
trafosuna {veya jeneratörlere} harmonik akımlar 
temin etmek için yardım eder, daha sonra kullanıcının 
genel gerilim bozulma oranına Uthd katkısını çok 
azaltır ve eğer bir tesis içindeyse, harmonik gerilim 
distorsiyonunu bağlandığı yere kadar azaltır. 

Harmonik filtrasyon yöntemlerinin hiçbiri mükemmel 
değildir. Seri pasif geniş spektrumlu filtrelerin fiziksel 
ebatlarla ilgili sorunları vardır. Aktif ön uçlu değişken 
frekanslı tahriklerinin {seri aktif filtrelerden oluşur} 
%50’den fazla önemli harmonik akımlar üretmesi, 
artan EMC akımları ve toprak kaçak akımlar, oldukça 
düşük verimsizlikler ve maliyeti dahil olmak üzere 
bazı dezavantajları vardır.   
Harmonik filtrelemede 
başarının sırrı bütün 
teknolojilerin (avantajları 
ve dezavantajları 
dahil olmak üzere) 
özümsemektir.  
Elektrik ve elektronik 
teçhizatların diğer 
cihazlarla harmonik 
etkileşimin iyice 
anlaşılmasını 
sağlamaktır.

Hiçbir yöntem üstün 
değildir önemli olan 
doğru çözüm veya doğru 
seçeneklerin doğru 
yerde sunabilmektir.
Tek doğrusal olmayan 
yük uygulamaları için 
(örneğin bir değişken 
frekanslı tahrik veya 
bir redresör) seri bağlı, 
geniş spektrumlu kaliteli 
bir filtre en iyi çözüm 
olabilir. Bununla birlikte, 
birden fazla doğrusal 
olmayan yükler için 
(örneğin 4 tane değişken 
frekans tahriki olan 
pompalama istasyonu) 
bu filtreler çok pahalı 
olabilir ve çok fazla 
alana ihtiyaç duyabilir. 
Bu uygulamalarda, aktif 
filtre genellikle başarı 
göstermektedir. 
Şekil.4’te çoklu DC tahrikleri olan bir tekstil hattının 
5., 7., 11. ve 13. harmonijk akım düzenlerindeki 
bir aktif filtrenin performansı gösterilmektedir. Aktif 
filtrenin orta periyotta çalıştığına dikkat edin. Toplam 
harmonik akım distorsiyonunda %36’tan %4’de 
azalmaya yol açmıştır.
 
Bazı uygulamalarda aktif filtrenin bir yük değişikliğine 
ve/veya harmonik akım spektrumuna cevap verme 
hızı bazı sorunları çözmek için çok önemlidir. Bunun 
bir örneği çelik değirmenlerde, vinçlerde veya yükün 
çok dinamik olduğu (yanı genellikle devir devir 
sürekli değişen) diğer uygulamalarda bulunabilir. 
Tepki süreleri 40 mS düzeninde olan geleneksel 
aktif filtreler genellikle çok yavaştır, dengesizliğe ve 
performansın azalmasına yol açar.  

 Aktif filtreler bazı imalatçılardan 3W ve 4W (yani üç 
faz ve üç faz artı nötr) konfigürasyonlarda yaklaşık 
30 A – 300 A arasındaki bağımsız değerlerde temin 
edilebilir. Bununla birlikte bütün imalatçılar (üç 
fazın yanı sıra nötr akımları kullanan) 4W modelleri 
sunmamaktadır.  4W filtreler tipik olarak bankalar, 
çağrı merkezleri ve büyük büro kompleksleri (çok 
sayıda tek fazlı doğrusal olmayan yüklerin yüksek 
150 Hz nötr akımlara ve aşırı derecede faz gerilim 
distorsiyonuna yol açtığı yerler) dahil olmak üzere 
ticari uygulamalar için kullanılır.

Daha yüksek harmonik akım oranları için, birçok 
üretici paralel ve birden fazla aktif filtreyi ‘sistem’ 
olarak her bir paralel filtre yükün harmonik akımı 
paylaşır ancak aksi takdirde bağımsız olarak çalışır 
şekilde kullanır. Bu bir filtrenin takılması veya 
arızalanması durumunda yedek ölçümü sağlar. 
Ancak, dünyada önde gelen bir üretici, ortak DC 

barasına dayalı ana/
yardımcı konfigürasyon 
olan bir sistem sunar. 
Bu tür konfigürasyonda, 
herhangi bir yardımcı 
(veya ana) filtre 
parçasının arızalanması 
halinde, bütün filtre 
arızalanır. Bu nedenle, 
daha büyük aktif filtre 
müşterilerinin hangi tip 
sistemin önerildiğini 
ve bunun kısmi bir 
sistem arızasında 
çalışma güvenliğini nasıl 
etkileyeceğini tam olarak 
belirlemelidir. 

              Aktif filtreler harmonik 
filtrelemeye ek olarak 
bağımsız veya aynı anda 
reaktif akım kontrolü 
de sağlayabilir.  Bu 
özellik bu zamanda tabi 
ki geleneksel kontaktör 
ve tristör (SCR) 
bağlantılı, kondenzatör 
tabanlı güç faktörü 
düzeltme sistemleri 
ile kıyaslanınca çok 
maliyetlidir.

Ancak harmonik 
filtreleme ve reaktif 
güç için bir aktif filtre 
kullanarak toplam 
bir çözüm sağlayan 

uygulamalar vardır. Bunun için her ikisi de birçok 
alanda halen DC sürücüler kullanan; her biri altı-
sekiz tane değişken hız kontrole sahip birden fazla 
konteyner vinçleri barındıran liman işletmelerini ve 
çoklu motor sürücüleri olan çelik haddehanelerini 
örnek olarak gösterebiliriz. 

Aktif filtreler, doğru olarak kullanılmaları halinde 
bazı harmonik sorunları için mükemmel, güvenilir 
bir çözüm sunabilir. Müşteriler yine de ihtiyatlı 
olmalıdırlar. Bir aktif filtre mükemmel bir alettir, 
ancak ideal olarak bunları doğru ve güvenilir olarak 
kullanmak için geniş bilgi birikimi ve deneyimi olan 
bir şirkete ihtiyaç duymaktadır. Bu geniş bilgi birikimi 
ve deneyim olmadan, sonucu müşterinin istediği 
sonuç olamaz. 

Şekil.3 Aktif filtrenin basitleştirilmiş
tipik şeması

Şekil.4 DC tahrik sisteminin belirgin akım harmoniği

Key : -- 5th, --7th, --- 11th, --- 13th
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Elektrik Koruma Kapsamları ve Trafolar 

Genel

Elektrikte koruma çok büyük bir yer alır. Çünkü 
korumalı bir sistem, ekipman başta olmak üzere 
maddi zararların yanında canlıların ve insanların 
hayatını koruma altına alır. Artık günümüzde koruma 
olmadan hiçbir sistemin elektrik projesine onay 
dahi verilmemektedir. Koruma kapsamları her zaman 
gelişmekte ve kendini 
yenilemektedir. 

Elektrikte genellikle iki arıza 
tipi söz konusudur. 
Birincisi; sistemin veya 
kablonun enerjisinin 
öncelikle direkt olarak 
ekipmana veya toprağa 
teması ile oluşur. Buna Kısa 
Devre adı verilir ve etkileri 
gerçekten çok büyüktür.

Kısa devre esnasında 
sistemin ve kabloların aşırı 
akıma maruza kalması 
sonucu, arıza noktasından 
başka yerlerde de ısınma 
ve yanma oluşur. Bu akımın 
etkilerini en aza indirmek 
için sistemin korumasını 
sağlayan sigorta, şalter 
veya orta gerilim ve yüksek 
gerilim için kesicilerin 
seçimi çok önem teşkil 
etmektedir. 

Diğer bir arıza tipi ise 
kabloda veya enerjili 
sistemdeki izolasyonun 
zayıflamasıdır. Böylece 
gövdeye küçükte olsun bir 
akım geçişi olmaktadır. Buna 
Kaçak Akım deriz.

Kaçak akım, insanların 
sağlığı için çok ciddi bir risk 
oluşturur. Eğer bu durum 
orta gerilim veya yüksek 
gerilimde oluşursa ilk 
başlarda önemsenmeyebilir 
ama ileriki zamanlarda çok 
ciddi arızalara yol açar. Bu 
tip arızaların önüne geçmek 
için toprak kaçak akım 
sistemleri geliştirilmiştir. 

Elektrik Çarpılmalarına 
Karşı Koruma

Elektrik çarpmalarında ya direkt temas veya endirekt 
temas söz konusudur. Yani, enerjili bir sisteme direkt 

dokunma yolu ile veya sistemden gövdeye kaçağa 
sonucu dokunma ile oluşan çarpma şeklinde olabilir. 
Her iki durumda da sistemde istenmeyen bir durum 
söz konusudur. Bu durum alçak gerilim veya orta 
gerilim sistemlerinde zemine bir akım söz konusu ve 
zeminde oluşacak bir Adım Gerilimi vardır.

Adım gerilimi, potansiyel gradyanlar şeklinde 
dağılım gösterir ve iki nokta 
arasında ki potansiyele göre 
tehlike miktarı artar. Yani bir 
insanın bu duruma maruz 
kalması, iki bacağı arasında 
ki mesafede oluşan gerilim 
farkı ölüme kadar yol açar. 
Bu durumu şöyle bir örnekle 
açıklamak isterim:

Bir su birikintisine 
veya göle bir taş atınca 
oluşan dalgaların 
şekli merkezden dışa 
doğrudur. Dalgalar 
uzaklaştıkça cılızlaşır ve 
gücünü kaybeder. Ama 
merkezde daha güçlü 
bir dalga boyu vardır. 
İşte adım gerilimini 
oluşturan şey, bu 
iki dalga arasındaki 
potansiyel farktır. 
 
Pratikte çarpılmaların önüne 
geçebilmek için topraklama 
yapılır. İyi bir topraklama 
yapıldığı takdirde bu 
sıkıntıların hiçbirisi 
olmayacaktır. Zaten evlerde 
ve işyerlerinde belli bir 
direnç değerini yakalamak 
kaydıyla (İşletme: 
2 Ohm, Koruma: 5 Ohm, 
Paratoner:10 Ohm, OG 
koruma: 5 Ohm gibi ) tesisat 
güvenliği temin edilir. 
Canlıların hepsinin, elektriğe 
karşı belli bir direnç değeri 
vardır. Bu değerlerin 
ortalaması alınarak insanlar 
için 50 V ve üzerisinin 
tehlikeli olabileceği ortaya 
konmuştur. Zaten evlerdeki 
koruma cihazları bu 50 V 
veya 30 mA değerini baz 
alırlar.

Şimdi de sistemlerde önemli yer utan trafolarda  
koruma işlemlerine kısaca bir göz atalım:

Fatih KARINSIZ
BIL (Botaş International Limited)

Şekil.1 Dokunma Gerilimi

Şekil.2 Adım Gerilimi
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Trafo Korumaları

Elektrik ekipmanlarının tamamı normal üretimlerinde 
şebekedeki olumsuzluklara kısa bir süre olsa 
dayanabilecek şekilde imal edilmişlerdir. Koruma 
bu süreyi aşmadan devreye girer ve ekipmanları ve 
sistemi korur. Bu işlemi yaparken son derece süratli 
bir biçimde yapması gerekmektedir. Bu arızalardan 
en çok bildiğimiz ise aşırı gerilim ( çok yüksek 
gerilim) diye bileceğimiz arızadır.

Bu genelde şebekeden kaynaklı bir hatan da olabilir, 
yağmurlu havadaki yıldırımdan da olabilir. Her iki 
durumda da sistemimizde hiçte istenmeyen zararlı 
sonuçlara sebebiyet verir. Bu korumalara karşı, 
düşük gerilimlerde (220-400 V)  gerilim bobini veya 
alçak gerilim parafudrları kullanılır.

Orta gerilim seviyelerin de ise orta gerilim için 
parafudr kullanılır. Parafudr, genelde karbon ve 
bakır plakalardan oluşan bir tür değişken direnç 
elemanıdır. Yüksek gerilimde ısınma sonucu 
direnç değeri düşer ve aşırı gerilimin zararlı etkileri 
toprağa aktarılır. Böylece sistemimiz korunmuş 
olur. Genelde aşırı gerilime maruz kalan parafudr 
değiştirilir ve yenisi takılmak suretiyle diğer gerilim 
yükselmelerine karşı koruma sağlanır.

Trafoların çalışma esnasında ısınır ve bu ısınmaların 
başlıca sebebi de aşırı yük altında kalması sonucu 
meydana gelir. Isınma doğaldır ama sargıların 
normal çalışma sıcaklığı üzerinde ki ısılarda zarar 
görmesi muhtemeldir. Bu da ileriki zamanlarda 
izolasyon değerinin düşmesine, trafonun daha fazla 
ısınmasına, trafo yangının bozulmasına ve sargıların 
yanmasına kadar gider.

Dolayısıyla çalışma kalitesini düşürür. Bunun için 
aşırı yük korumasına ihtiyaç vardır. Trafoların belirli 
olan nominal çalışma değerinin üzerinde belli bir 
değere ulaşınca devre kesicileri açtırır ve trafoyu 
koruma altına alır. 

Bunu dışında ayrıca sargı sıcaklığını kontrol altında 
tutmak ve sargıların zarar görmesini engellemek için 
(PTC ve NTC ) gibi koruma elemanları da kullanılır. 
Isıyla değişen dirençleri sayesinde kesiciye gerekli 
sıcaklık değerlerinde bilgi gider ve devreye açtırır.

Trafolarda Oluşan Dahili Arızalar

Yağlı tip trafoların iç kısmında sargı sıcaklığı ve 
izolasyonu artırmak amaçlı yağ kullanılmaktadır. 
Bu kullanılan yağ trafo tankının sıcaklık farkı 
nedeniyle genleşmesi ve tekrar eski haline gelmesi 
durumlarında hareket eder. Trafoların üzerinde yağ 
haznesi bulunur. Bu hazne sıcaklık farkı ile oluşan 
yağ hareketinde ki fazla yağı tutar. Trafo tankı ile bu 
yağ haznesi arasında Buchoulz Rölesi dediğimiz bir 
ekipman vardır. 

Buchoulz Rölesi, transformatör içinde bir arıza 
yavaşça ortaya çıkarsa ısınmalar meydana gelir, 
katı ve sıvı malzemeleri ayrıştırması sonucu yanıcı 
gazlar meydana getirir. Buchholz rölesinde belirli bir 
miktar gaz biriktiğinde alarm sistemi çalışır. Rölede 
toplanan gazın analizi arıza cinsi ve yeri hakkında bir 
göstergedir trafo içerisinde bulunan yağın sargılar 
arası veya faz toprak kısa devresi sırasında oluşacak 
ark ile yanması sonucu oluşan gazlar bu röleyi 
çalıştırır ve trafoyu korur. 

Şekil.3 Toprak Kaçak Ve Aşırı Akım Koruma Basit 
Prensip Şeması

Şekil.4 Yağlı Tip Trafo

Şekil.5 Kuru Tip Trafo

Şekil.6 Trafolarda Toprak Kaçak 
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Şekil.7 Trafo Ve Üzerindeki Ekipmanların Gösterimi

Şekil.8 Buchoulz Röle Teknik Şeması

Kaynakça

Schneider Electric - Electrical İnstallation Guide 2007

Dergimizin 55. sayısının 70. sayfasında yer alan

Ali ÖZDEMİR’in “Yeni Nesil Kesintisiz Güç Kaynakları, Teknolojileri ve Enerji 

Verimliliği” başlıklı yazıda hatalı fotoğraf kullanılmıştır.

ÖZÜR DİLERİZ.
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Hareket sensörleri, hareketi algılamak ve aydınlatma alanına uygun sinyalleri göndermek için çeşitli 
teknolojiler kullanır.

PIR (pasif kızılötesi) Teknolojisi

PIR teknolojisi, vücut ısısı ve hareket gibi kızılötesi enerji kaynaklarına reaksiyon vererek 
hareketi algılar. Sensörler, enerji kaynağı ve ortam arasındaki farklılıkları algılayarak 
kullanıcıların yerini tespit eder ve bu alanların aydınlatmasını açmak için sinyal 
gönderirler. Verimli kullanım için, PIR sensörleri kapsama alanı içinde doğrudan görüşe 
gerek duyar. *Hassasiyet seviyesine bağlı olarak algılama mesafeleri aşağıdadır.

* Algılama mesafeleri sensörün bulunduğu ortamdaki fiziki şartlar ( Isı - nem - toz ), kullanıldığı yükseklik ve 
çevredeki fiziki engellere bağlı olarak değişir.  
 

Ultrasonik Teknoloji 
 
Bu hareket sensörü çeşidi, hareketi algılamak için Doppler sinyalizasyonlarını kullanır. 
Sensörler, alanda bulunan nesnelerden yansıyacak ultrasonik ses dalgaları gönderir ve 
sonra ses dalgalarının geri dönme süresini hesaplar. Alanda bir hareket olduğunda, bu 
ses dalgaları sensör alıcısına farklı frekanslarda dönecektir, bu da sensörün hareketi 
algılamasını sağlar. Bu teknoloji, sensörün direkt görüş alanında olmadığı ya da aktivite 

seviyesinin düşük olduğu zamanlarda kullanım için idealdir. Algılama mesafesi PIR dedektörlere göre daha 
geniştir. *Hassasiyet seviyesine bağlı olarak algılama mesafeleri aşağıdadır.

* Algılama mesafeleri sensörün bulunduğu ortamdaki fiziki şartlar ( Isı - nem - toz ), kullanıldığı yükseklik ve 
çevredeki fiziki engellere bağlı olarak değişir. 

Hareket Sensörleri ve Sahip 
Oldukları Teknolojiler

Süleyman Özdal
Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
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Dual Teknoloji

Birden çok algılama teknolojisi kullanan hareket sensörleri genellikle Dual Teknoloji 
ya da Hybrid Aygıtlar olarak adlandırılır. Bu sensörlerde genellikle PIR ve Ultrasonik 
teknolojiler bir arada kullanılır. Işıklar, iki sensörün de hareket algılamasıyla açılır ve 
en az bir sensör hareket algılamaya devam ettiği sürece de açık kalır. * Hassasiyet 
seviyesine bağlı olarak algılama mesafeleri aşağıdadır.

* Algılama mesafeleri sensörün bulunduğu ortamdaki fiziki şartlar ( Isı - nem - toz ), kullanıldığı yükseklik ve 
çevredeki fiziki engellere bağlı olarak değişir. 

Aydınlatma Yönetimi Çözümleri 

Enerji İsrafına Son Verin.

Aydınlatma yönetimi çözümleri ile enerji israfına 
son veriyor. Bu sistem sayesinde tüm aydınlatma 
sisteminizi kontrol altına alarak gereksiz yere açık 
kalan ampullerden kaynaklanan enerji israfına son 
verebilirsiniz.

Şirketlerin Vizyonu

Bu tür ürünler üreten şirketlerin vizyonu,  
enerjiyi daha verimli kullanan ve enerji 
israfına son veren binalar yaratabilmek için 
ürün ve hizmetler sunmaktır.

Verimli enerji aydınlatma yönetim sistemleri, 
ihtiyacınız olduğu zamanda ve yerde, sadece 
gereken miktarda ışık kullanımını sağlar. Kullanımı 
kolaydır, güvenilirdir, emniyeti ve güvenliği garanti 
eder, harcamaları azaltır, uluslararası standartlara 
uyumludur, dayanıklıdır ve çevreye duyarlıdır. 
 

Switch Sensörler

Neden Aydınlatma Yönetimi Uygulamaları?
 
Aydınlatma, ticari binalarda enerji tüketiminin en 
önemli kısmını oluşturmaktadır. Toplam enerji 
tüketiminin %20’si, aydınlatma sistemleri tarafından 
gerçekleşmektedir. Son kullanıcının elektrik 
tüketiminde ilk sırayı “aydınlatma” almaktadır 
ve bu da toplam elektrik tüketiminin %40’ını 
oluşturmaktadır.*

*Enerjinin son kullanım dağılımı, binaların 
aktivitesine bağlı olarak, coğrafi konumuna 
ve ilkim bölgelerine göre de değişiklik 
gösterir.(Kaynak: Energy Information 
Administration, USA) 
 
Isıtma ve klimayla birlikte aydınlatma, bir binanın 
masraflarında ve enerji tüketiminde en büyük kalemi 
oluşturur. Aydınlatma yönetimi çözümleriyle bu 
masraflar çok daha verimli şekilde yönetilebilir.

BUS | SCS sistemler
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Aydınlatma yönetiminin sağlayacağı faydalardan 
haberdar olan birçok kuruluş, her geçen gün ilgili 
uygulama çalışmalarını artırıyor. 

Buradan da anlaşılıyor ki aydınlatma yönetimi ile her 
alanda avantaj sağlayabilirsiniz. 

Enerji Tasarrufu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enerji tasarrufu, aydınlatma yönetimi uygulamalarının 
en önemli faydası olarak kabul edilebilir. Aydınlatma 
yönetimi, bina işletme maliyetlerini %10 ve hatta 
daha fazla* azaltarak %30’dan fazla enerji tasarrufu 
sağlayabilir. Akıllı çalışan aydınlatmayla (doğru yerde 
ve zamanda, doğru ışık seviyesi) enerji israfına son 
vermek mümkündür.

*Kaynak: Energy Information Administration 
(EIA), USA

Ekonomik Tasarruf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aydınlatma yönetimi, işletme maliyetlerini düşürerek 
aydınlatma kullanımını azaltır, ekonomiktir ve sera 
gazı salınımını azaltmaya yardım eder. (Ayrıca, 
azaltılmış ek katkı payı maliyeti, yoğun saatlerde 
bakım ile güç talebinin azaltılması ve ampul 
değişiminden tasarruf etmek de mümkündür.) 

(occupancy sensör + manuel liht butonu + günışığı 
sensörü) **

**Elde edilebilecek enerji tasarrufu seviyesi, binanın 
veya odanın türüne göre değişiklik gösterir.
 
 

Uluslararası Standartlara Uyumluluk

/ Aydınlatma enerji gereksinimleri) verimli 
aydınlatma sistemleri enerjisini belirlemek için 
önemli bir standarda dönüşmektedir. Bu standart, 
tüm dünyadaki birçok yapı yönetmeliğinin temelini 
oluşturma yolundadır. 

Sürdürülebilir Bina Uygulamaları
 
 

Aydınlatma yönetimi, kullananların konforunu 
artıran verimli enerji çözümleri olarak, çevreci bina 
projelerinde de (LEED, HQE, BREEAM, GREENSTAR, 
vb.) kullanılabilir.

Aydınlatma Yönetimi Stratejileri

Aydınlatma yönetimi stratejileri, aydınlatma 
sistemlerini kontrol etmek için kullanılan basit 
metodları ele alır. Bina sakinlerinin ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak kurulacak olan bu sistem, 
aydınlatmanın otomatik yönetimini kapsar.

Bu sistem içinde üç farklı teknoloji yer almaktadır. 

PIR (pasif kızılötesi) Teknolojisi

PIR teknolojisi, vücut ısısı ve hareket gibi kızılötesi 
enerji kaynaklarına reaksiyon vererek hareketi 
algılar. Sensörler, enerji kaynağı ve ortam arasındaki 
farklılıkları algılayarak kullanıcıların yerini tespit eder  
ve bu alanların aydınlatmasını açmak için sinyal 
gönderirler. Verimli kullanım için, PIR sensörleri 
kapsama alanı içerisinde doğrudan görüşe gerek 
duyar. 

Ultrasonik Teknoloji 

Bu hareket sensörü çeşidi, hareketi algılamak için 
Doppler sinyalizasyonlarını kullanır.
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Sensörler, alanda bulunan nesnelerden yansıyacak 
ultrasonik ses dalgaları gönderir ve sonra ses 
dalgalarının geri dönme süresini hesaplar. Alanda bir 
hareket olduğunda, bu ses dalgaları sensör alıcısına 
farklı frekanslarda dönecektir ki bu da sensörün 
hareketi algılamasını sağlar. Bu teknoloji, sensörün 
direkt görüş alanında olmadığı ya da aktivite 
seviyesinin düşük olduğu zamanlarda kullanım için 
idealdir.

Dual Teknoloji

Birden çok algılama teknolojisi kullanan hareket 
sensörleri genellikle Dual Teknoloji ya da Hybrid 
Aygıtlar olarak adlandırılır. Bu sensörlerde genellikle 
PIR ve Ultrasonik teknolojiler bir arada kullanılır. 
Işıklar, iki sensörün de hareket algılamasıyla açılır 
ve en az bir sensör hareket algılamaya devam ettiği 
sürece de açık kalır.

Aydınlatma Yönetimi sistemi içindeki ürünler

Switch Sensörler

Kolay ve ekonomik bir çözüm

Bir veya birden fazla alanın yönetimi için idealdir. 
100 – 240 V AC switch sensörler içerir. Bu switch 
sensörler, vacancy ve occupancy modlarındaki 
aydınlatma yönetimi stratejileriyle uyumludur ve PIR, 
Ultrasonik ya da Dual teknolojilerini kullanırlar. Bu 
ışık seviyesi özelliği, doğal ışık seviyesi önceden 
ayarlanmış seviyeden fazla ise, aydınlatma sistemini 
kapalı tutar. Bu ayar, isteğe göre değiştirilebilir ya da 
iptal edilebilir.

BUS | SCS Sistemleri

Aydınlatma yönetimi için komple çözüm
Bu çözüm, sadece bir katın veya tüm binanın 
yönetimini sağlar. Aktüatörlerle ya da dimmerlerle 
yönetilen aydınlatma ekipmanları, BUS sistemi 
sayesinde iletişim içinde olurlar. Kurulum, özel 
bir yazılım kullanılarak bilgisayar üzerinden 
tasarlanabilir, izlenebilir ve denetlenebilir. 
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MIT’den uzmanlar onlarca yıllık çabalarının sonucu olarak insan beynini doğrudan kullanarak elektrik üretmeyi 
başardılar.

Kulağa oldukça ilginç gelen beyinden elektrik üretimi üzerine çalışmalar aslında uzun yıllardır yapılıyordu.  
Nihayetinde MIT’den uzmanlar beyin omurilik sıvısında bulunan glikozdan yararlanarak elektrik üreten bir 
yakıt pili yapmayı başardılar.  Vücuda yerleştirilebilen bu yakıt pili yüzlerce mikrowatt seviyesinde elektrik 
üretebiliyor. Şu ana kadar ise hastalarda herhangi bir yan etkiye rastlanılmadığını hemen belirtelim.

Bu kadar küçük ölçekte bir enerji beyne yerleştirilen bir cihazın çalışması için elbette yeterli değil. Bilim 
insanlarının amacı da bir cihaza elektrik desteği vermek değil. Burada amaç üretilen elektrik sayesinde vücudu 
hareketlerinin uyarılması için yeterli uyarıyı sağlayamayan felçli hastalara yardımcı olmak.

Yakıt pilinin beyine yerleştirilmesi

Sistem Nasıl Çalışıyor

Yakıt pillerinin yüzeyinde bulunan platinyum anotlar beyin omurilik sıvısındaki glikozi oksitliyor. Oksitleme 
sonucu ortaya çıkan su katotlarda bulunan nano karbon tüpleri çevreliyor. Burada su ve elektrokimyasallar 
sayesinde elektrik üretebiliyor. Beynimiz hızlı bir şekilde kullanılan şekeri yerine koyabiliyor. Yani herhangi bir 
yan etki görülmüyor. Ayrıca diğer implantların aksine uzun yıllar değiştirilmeden vücutta kalabiliyor.

İnsan Beyni Kullanılarak
Elektrik Üretildi

Mehmet Cem ATEŞ
Elektrikport
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Bu yazımızda sizlere endüstride en çok kullanılan ve 
önemli bir yere sahip olan koruma elemanlarından 
motor (faz) koruma rölesini genel hatlarıyla 
anlatmaya çalışacağız. Sistemin hangi koruma 
opsiyonları bulunur ve nasıl çalışır sorularını 
cevaplayacağız.

Bu tür röleler faz koruma rölesi veya motor koruma 
rölesi olarak adlandırılırlar.

Amaç Trifaze motorların iki faz enerji altında 
çalışmasını engellemektir. 2 faz enerji uygulanan 
motorda dönme olmaz ve sargılar aşırı ısınarak zarar 
görebilir.

Aslında bu görevi yerine getiren termik manyetik 
rölede vardır. Ancak bu korumaya dar sınırlar 
içerisinden yapabilmektedir.
Motor koruma röleleri ise koruma için bir çok 
opsiyon sunmaktadır.  

Gerilim Dengesizliği

Sisteme bağlanan yüklerin (Y/ Δ ) fazlara eşit 
olmaksızın bağlanması (ZL1, ZL2, ZL3) durumunda 
yükler (Sargılar) üzerine düşen akım ve gerilimin 
asimetrik dağılmasıdır. Bunun sonucunda sargılarda 
ısı kayıpları ortaya çıkar ve motorun nominal gücünde 
azalma görülür.

Genelde gerilim dengesizliği için bu 
rölelerde iki türlü koruma vardır.

- Faz-faz arası gerilim farkı %20 den fazla olduğu 
andan 3sn. sonrasında röle çıkış verir ve motoru 
devreden çıkarır. (Ayarlanamaz)

- Diğer bir seçenek ise bu ayar opsiyonu olması. 
Bu ayar gerilim dengesizliğini %5-15 arasında röle 
üzerinden ayarlamaya imkan kılar. Ayrıca ayarlanan 
değerleri aştığı anda operatör tarafından röle 
üzerinden çıkış alınılabilmesi için bir zaman aralığı da 
belirlenebilir (0,1-20 sn). 

PTC Koruması
Motor sargılarından alınan sıcaklık bilgilerinin röle 
üzerinde ki PTC sınır değerini aştığı anda gecikmesiz 
olarak motor devreden çıkarılır.

Faz Sırası Kontrolü
 Motorlarda uç gerilimlerinin sırasının L1 L2 L3 
olarak bağlantı yapılması istenir. Ancak herhangi bir 
nedenden ötürü bu bağlantı değişirse röle çıkış verir 
ve motoru enerjilendirmez.

Faz Hatası Kontrolü
Fazlardan L1 L2 L3 ten herhangi birinin kesilmesi 
durumunda çıkış rölesi aktif olur ve motoru devre dışı 
bırakır.

Motor (Faz) Koruma 
Rölesi Nedir?

Cumali ÖZEL
Elektrikport
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MIT mühendisleri hafıza ve mantığı bir arada sunan 
sentetik-biyolojik devre geliştirdi. Genleri elektronik 
devreden oluşan bu hücreler elektronik ve genetik 
alanında çok önemli bir konuma sahip...

MIT mühendisleri hafıza ve mantığı bir arada sunan 
sentetik-biyolojik devre geliştirdi. Genleri elektronik 
devreden oluşan bu hücreler elektronik ve genetik 
alanında çok önemli bir konuma sahip.

Sentetik hücre sadece lojik fonksiyonları yerine 
getirmekle kalmıyor aynı zamanda DNA ya kodlanan 
bilgiler bölünme ile nesiller boyu aktarılabiliyor.

Geliştirilen hücre; diğer hücre tiplerinden farklı olarak 
uzun vadeli çevresel sensörlere sahip. Bu sayede 
biyolojik üretim ve kontrol veya kök hücre olarak 
kullanılabilir.

Proje çalışanlarından Elektrik ve Bilgisayar 
Mühendisliği asistanı aynı zamanda Biyoloji 
Mühendisliği profesörü Timothy Lu yaptığı 
açıklamada;  “Daha önceki sentetik hücreler belirli 
alanlarda yoğunlaşmıştı. Ya bellek ya da lojik 
kontrol üzerine geliştirilmişti.  Ancak bu proje hem 
bellek hem lojik modülleri bir araya getirdiği için 
diğerlerinden daha karışık bir tasarıma sahip” dedi.

Devreler “De Boolean” mantığı gibi işlemekte. 
AND ve OR kapılarına sahip devrelerde birden 
fazla giriş kullanılarak devreler istenen şekilde 
tasarlanabilmektedir.

Bu hücreler aynı zamanda bir ADC (Analog-Dijital 
Çevirici) olarak kullanılabilmektedir. Örneğin 
bulunduğu ortamda kimyasal bir maddenin varlığı 
ya da yokluğunda dijital bir giriş olarak görev yapıp, 
çıkışında bir analog sinyal verebiliyor.

Devre-Hücreler; biyoyakıt, ilaç ve diğer yararlı 
bileşikleri oluşturmada çok iyi kontrol sunabilecek 
kapasitede. Çevresel sensörleri ise hassas ve uzun 
süreli kayıt sağlayabiliyor. Bu sayede vücut içindeki 
tüm değişim ve olaylar rahatlıkla kayıt altına alınıp 
takip edilebiliyor.

Kök hücrelerine dönüştürülebilen bu sentetik hücre 
canlı üzerinde istenilen değişikliği yapmaya olanak 
sağlıyor.

Northwestern Üniversitesi’nde Kimya ve Biyoloji 
Mühendisliği alanında Asistan Profesör Michael 
Jewett, Bu yeni çalışmanın DNA - kodlanmış bellek 
alanında çok büyük gelişme olduğunu ifade ediyor.

Sentetik Hücre Projesi Amerikan Donanma Araştırma 
ve Savunma Bakanlığı, İleri Araştırma Projeleri Ofisi 
tarafından finanse ediliyor.

Sonuç olarak benim düşüncem istenen şekilde 
programlanabilen hücrelerin, filmlerden aşina 
olduğumuz istenen şekilde yönetilebilen insanlar, 
ölümcül ve çabuk iyileşen askerler, 3-5 yılda yetişkin 
boyutlarına ulaşabilen çocuklar gibi sadece hayal 
gücüyle sınırlı çalışmaların başlangıcı olacak gibi 
gözüküyor.

Kaynak: MIT News

Lojik Kontrolden Daha Fazlası

Lojik Genlere Sahip 
Yapay Hücreler

Ozan ORKUN
Elektrikport
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Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan elektrik 
enerjisinin üretilmesinde jeneratörler çok önemli 
görev almaktadır. Biz de bu yazımızda jeneratörlerin 
temel yapısı ve çalışma prensibini ele aldık.

Jeneratörün Tarihi

Michael Faraday 1831 yılında elektrik üretebilen 
“Faraday disk” adında küçük bir jeneratör üretmiş 
ancak onun bu icadı o yıllarda büyük teknolojik 
atılımlara neden olmamıştır. 1850’li yıllarda ise artık 
seri olarak üretilmeye başlayan dinamolar ilk kez 
yaygın olarak aydınlatma amacıyla kullanılmıştır.

1880’de Thomas Edison ve Joseph Swarm elektrik 
ampulünü bulunca, jeneratörlere ve güç kaynaklarına 
büyük ihtiyaç duyulmuştur. Edison şirketi 1882’de 
New York’ta, Londra’da ve Milano’da elektrik 
enerjisini aydınlatmada kullanmak için DC üreten 
merkezler kurmuştur.

Bundan az sonra DC ve AC akımlarının kullanılması 

başlarına kadar olan transformatörlerdeki ve 
jeneratör sistemlerindeki gelişmeler sonucunda 
Amerikalı Nikola Tesla alternatif akımın elektriksel 
güç naklindeki kullanım avantajlarını ispat etmiştir. 
AC jeneratörlerini kullanan ilk büyük hidroelektrik 

Günümüzde ise jeneratörler hayatımızın vazgeçilmez 
unsurlarından biri durumuna gelmiştir. Son 
zamanlarda ise, robot ve makineler için nano 
jeneratörler geliştirilmektedirler.
 
Jeneratörün Yapısı ve Çalışma Prensibi 

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren 
makineler “jeneratör” veya “alternatör” ismi ile 
adlandırılmaktadır. Elektrik enerjisinin üretimi, 
iletilmesi ve dağıtılmasında alternatif akımın 
kullanılması büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
Alternatif akımın üretilmesinde jeneratörler 
kullanıldığı için senkron jeneratörlerin (alternatörlerin 
) önemi büyüktür. Günümüzde elektrik enerjisini elde 
etmek için kullandığımız çeşitli mekanik kuvvetler 
vardır. Bu kuvvetler; hidroelektrik santrallerinde su 
ile, termik santrallerde kömürün yakılması sonucu 
elde edilen buhar ile, rüzgar santrallerinde rüzgar ile, 
nükleer güç santrallerinde çekirdek bölünmesinden 
açığa çıkan enerji yardımıyla üretilen buhar ile vb. 
şekillerle sağlanmaktadır. Jeneratörler başlıca iki 
ana bölümden oluşurlar; endüvi (stator) ve endüktör 
(rotor).
 
Stator, alternatörlerde alternatif gerilimin elde edildiği 
kısma denir. Birer yüzeyleri yalıtılmış silisli saçların 
paketlenmesinden yapılmışlardır. Stator yapısına 
göre duran statorlu ve dönen statorlu olmak üzere 
iki kısma ayrılır. Dönen statorlu alternatörün rotoru 
sabittir.

Elektrik Üretimindeki 
Önemli Aktör: Jeneratörler

Yaşar AYYILDIZ
Elektrikport
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Duran statorlu alternatörün rotoru ise hareketlidir. 
Alternatör ister dönen statorlu olsun isterse duran 
statorlu olsun, stator üzerinde daima alternatif 
gerilimin üretildiği sargılar bulunur. Rotor üzerinde 
ise daima kutup (doğru akım) sargıları bulunur. 
Genelde stator, küçük güçlü alternatörlerde dönen 
kısımda bulunur. Büyük güçlü alternatörlerde ise 
duran kısımdadır.

Döner statorlu alternatörler büyük güçler için 
yapılamazlar. Dönen statorlu makinelerde akım ve 
gerilimler dış devreye bilezik ve fırçalar yardımı 
ile alınmaktadır. Ancak kuvvetli akım ve yüksek 
gerilimlerde bu işlem birçok sorun oluşturacaktır.
 

Dönen Endüvili Senkron Jeneratörler
Bu tip senkron jeneratörlerde, “Sabit kutuplar 
içerisinde döndürülen iletkenlerde Faraday Kanununa 
göre bir gerilim indüklenir.” prensibiyle çalışırlar 
ve indüklenen gerilimi bilezikler ve fırça yardımıyla 
alternatif akım olarak alınır.
    

Duran Endüvili Senkron Jeneratörler
Bu tip senkron jeneratörler; “Mekanik enerji ile 
döndürülen kutuplar etrafında bulunan iletkenlerde 
Faraday Kanununa göre bir gerilim indüklenir” 
prensibiyle çalışırlar. Genellikle büyük güçlü senkron 
jeneratörler bu tipte imal edilmektedir.
 
Senkron makinenin kutuplarındaki uyartım bobinleri 
doğru akım ile beslenir. Bu doğru akım bobinleri bir 
manyetik alan meydana getirir. Senkron jeneratörün 
senkron devir (ns) sayısı ile tahrik edilmesi 
sonucunda endüvi (rotor) çevresinde bu senkron 
hız ile döner. Dışarıdan tahrik sureti ile döndürülen 
bu döner alan stator sargısında değişik fazlarda 
gerilim indükleyecektir. Statorda indüklenen gerilim 
bilezik ve fırçaya gerek kalmadan direkt dış devreye 
alınmaktadır.
 

Alternatörlerin Uyartılması
Şebekeleri besleyen alternatörlerin yükleri günün 
her saatinde aynı değildir. Oysa, alternatörlerin yüklü 
çalışma durumlarında (özellikle indüktif yükte) uç 
gerilimlerinde düşmeler olurken, üzerindeki yükü 
kalkan (boş çalışan) alternatörün uç geriliminde 
yükselmeler olur. Ancak elektrik şebekelerinde yüke 
göre değişken bir gerilim değil, sabit bir gerilim 
arzu edilir. Bu da değişik yük durumlarına göre 
alternatörlerin uç gerilimlerini ayarlamakla sağlanır. 

Rotoru (Kutupları) dönen, Statoru (Endüvi) duran 
alternatör prensibi  
 

 
Bilindiği gibi alternatörlerde gerilim;
 

bağlıdır. 

Devir sayısının değişmesi aynı zamanda (F=P.n/120) 
frekansı da değiştireceğinden gerilim ayarı için 
kutuplardaki manyetik akının değiştirilmesi gerekir. 
Bunun için de uyartım akımını değiştirmek yeterlidir.

Alternatörlerin uyartım akımı başlıca üç şekilde 
sağlanır.
 

 

Kaynaklar:

1) Electric Machinery Fundamentals, Stephen 
Chapman
2) www.science.smith.edu
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Son yıllarda hızlı yükselişe geçen RF teknolojisi hızlı bir yayılım gösteriyor. Düşük maliyet, 
yüksek performans, küçük boyutlar üretim kolaylığı gibi etkenler sektörü cezp ediyor.

Radyo frekansı kısaca RF, 3 Hz ile 30 GHz aralığında haberleşen radyo dalgalarının  frekanslarına ve bu radyo 
sinyallerini taşıyan alternatif akıma verilen bir isimdir.

İçerisinden radyo frekanslarında bir elektrik akımı geçen iletkenlerde bir enerji oluşur (RF akımı) bu enerji 
elektromanyetik dalga (radyo dalgası) olarak iletken içinden uzaya doğru yayılır. Radyo teknolojilerinin en 
temel yapısı bu prensip üzerine kurulur.

RF akımı elektriksel iletkenin içine doğru sızmaz tersine bu iletkinin yüzeyinden akar, bu olay deri etkisi (skin 
effect) olarak da bilinmektedir. Bu sebepten ötürü insan bedeni yüksek güçte bir RF akımına maruz kalırsa deri 
yüzeyinde çok ciddi yanıklar meydana gelebilir, bu yanıklar RF yanığı (RF burns) olarak isimlendirilirler. RF 
akımı havayı kolaylıkla iyonize (bir atomun elektron alması veya kaybetmesi)  ederek kendisi için iletken bir yol 
oluşturur. Bu özellik yalıtkan maddelerde de örneğin bir kapasitörün dielektrik (yalıtkan) izolatörü üzerinde de 
gözlemlenebilir.

RF ve Ön Uç Devresi 

İsa ERDOĞAN
Elektrikport
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İletim işlemi sıradan bir elektrik kablosu tarafından yapıldığı zaman RF akımı kablo üzerindeki süreksizliklerden 
örneğin konektörlerden geriye doğru yansıma yapacaktır, bu da duran dalga adı verilen duruma sebep 
olacaktır. Bu yüzden RF akımı özel tip kablolar (iletim hatları) tarafından taşınmalıdır.

Ön Uç Devreleri 

RF Ön Uç (Front End) günümüzde cep telefonlarından baz istasyonlarına, kablosuz modemlerden bluetooth 
aygıtlarına, radarlardan telefon santrallerine kadar yüksek frekanslarda anten, filtre ve kuvvetlendirici bulunan 
ve kullanım alanı çok geniş bir yer tutmaktadır.

Ön uç modüllerinin genel amacı yüksek kazançlı bir anten ile havada bulunan elektromanyetik dalgaları 
toplamak daha sonrasında istenen frekansları bu geniş spektrumdan süzerek, zayıflamış olan bu sinyalleri 
kuvvetlendirerek işlenebilecek mertebeye getirmektir.

Ön uç modüllerin büyük kısmı yüksek frekansta çalışan aygıtlar için tasarlandığından bir takım fiziksel 
zorunlulukları da beraberinde getirmektedir. Bunun en büyük sebebi yüksek frekanslarda ters orantılı olarak 
dalga boyunun çok küçük olmasından kaynaklanır.

Dalga boyu küçüldükçe bu dalgayı taşıyacak olan materyalin boyutları da çok büyük önem kazanır. Çünkü 
dalga boyunun çok ufak olması ve iletilecek olan dalganın sadece iletkenin içinden değil aynı zamanda tüm 
yüzey ve onun etrafından ilerlemesi tasarımı çok zorlaştırır. Mikrodalga elektroniği tasarımının zor olmasının 
dışında çok büyük bir avantajı da birlikte getirir. Küçülen dalga boyuna paralel olarak üretilecek olan anten 
filtre ve kuvvetlendirici devrelerinin boyutları da bir o kadar küçülür. Örnek olarak günümüzde bir avucun içine 

farklı antenin sığdırılabilir olması bu durumdan kaynaklanır.

Boyutların küçülmesi çok büyük bir avantaj olsa da bu küçük boyutlara uygun tasarımlarda işi 
güçleştirmektedir. Çünkü 0.1 milimetre mertebesinden hatalar bile devrelerin istenildiği gibi çalışmamasına 
sebep olur. Bu kadar hassas devreleri imal edecek makinelerin fiyatları da çok yüksek rakamlara mal 
olduğundan dünya üzerinde bu alandaki üretim bu teknolojiye yatırım yapabilecek güçte firmalara sahip 
ülkelerde mümkün olmaktadır.

Kaynaklar

    New Jersey
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Japonya Nükleere Geri Dönüyor

11 Mart 2011 yılında Japonya’da meydana gelen 
deprem ve ardından oluşan tsunami ülkede çok 
büyük Nükleer felakete yol açmış, birçok reaktör 
kullanılmaz hala gelmiş ve Nükleer sızıntı oluşmuştu. 
Uzmanlar Fukuşima felaketini Çernobil’den sonra 
meydana gelen en büyük nükleer kaza olarak 
tanımladı.

Bu üzücü ve endişe verici kazadan sonra Japon 
yetkililer nükleer santrallere kilit vurup, nükleerden 
tamamen vazgeçeceklerini açıklamışlardı. Ancak 16 
Aralıkta yapılan erken seçimler sonrası seçimleri 
kazanan Liberal Demokrasi Partisi (LDP) nükleer 
politikasında değişikliğe gidileceği sinyalini verdi. 

LDP lideri Başbakan Şinzo Abe, Fuji televizyonuna 
yaptığı açıklamada “Fukuşima’da neyin yanlış gittiğini 
netleştirmemiz lazım. Tekrar yaşananları araştıracağız. 
Bundan sonra reaktörlerin tekrar açılması gündeme 
gelebilir.” diye konuştu.

Bu da Japon hükümetinin Nükleer Enerjiden 
vazgeçmediğini gösteriyor.

 

Alman Hükümeti Nükleerden Tamamen 
Vazgeçiyor

Almanya Çevre Bakanı Peter Altmaier yaptığı 
açıklamada kesin ve geri dönüşü olmayacak şekilde 
nükleerden vazgeçeceklerini, tamamen yenilenebilir 
enerji üretimine yöneleceklerini açıkladı.

Fukuşima’da yaşanan felaket sonrası Başbakan 
Angela Merkel Nükleer tesislerin aşamalı olarak 
kapatılacağını duyurmuştu.’Made in Alman’ 
markasıyla dünyaya yenilenebilir enerji ihraç etmeyi 
planlayan Almanya, önümüzde 10 yıl boyunca 
yenilenebilir enerjiye devlet desteği sağlayacak. 

Rüzgar ve güneş enerjisinde devlet desteğini 
arttırmayı planlayan hükümet, 2022 yılına kadar 
Kuzey Almanya’da rüzgardan elde edilen enerjiyi 
depolanmayı ve bunun Güney Almanya’ya taşınması 
ile ile ilgili altyapı çalışmalarını tamamlamayı 
hedefliyor. Sadece alternatif enerji iletimi için 20 
Milyar Euro yatırım öngörülüyor.

Bu sayede 2014 yılından itibaren özel sektörün 
alternatif enerji yatırımlarını hızla arttırması 
hedefleniyor.

Ozan Orkun
Elektrikport

Nükleer Enerji…
Dünyadaki Son Durum ve
Türkiyedeki Çalışmalar

Almanya’nın nükleerden tamamen vazgeçtiğini, Japonya’nın nükleere geri döndüğü açıkladığı, Çin’in 4.nesil 
santral çalışmalarına başladığı ortamda ülkemizdeki son durum…
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Çin 4. Nesil Nükleer Santral İçin Kolları 
Sıvadı

Fukuşima felaketi sonrası Nükleer faaliyetleri 
durdurduğunu, geçen yıl Ekim ayında ise halen 
sürmekte olan nükleer reaktör inşa projelerinin 
tamamlanacağı fakat yeni santral inşa edilmeyeceğini 
açıklayan Çin yönetimi, tam bir U dönüşü yaparak 
dünyada ilk kez üretilecek 4. Nesil Nükleer santral 
için çalışmalara başladı. 

Ülkenin kuzeyinde yer alan Rongcheng (Rongçıng) 
kentinde 4. Nesil santral inşası başladı.2017 yılına 
kadar bitirilmesi beklenen proje için yaklaşık 
860 milyon liralık bütçe ayrıldı. 200MW kurulu 
güce sahip olacağı söylenen santralin Fukuşima 
kazasından sonra tekrar gözden geçirilip düzenlendiği 
belirtildi.

Yeni nesil reaktörün 2. Ve 3. Nesilde %30 olan 
enerji verimliliğini , %40 seviyesine ulaştıracağı 
kaydediliyor. Reaktörü geliştiren Çinli firma 
bu çalışmanın başarılı olması halinde 4. Nesil 
reaktörlerin tüm dünyaya pazarlanacağını aktarıyor.
Çin’de hâlihazırda 15 adet Nükleer santral bulunuyor 
yaklaşık 13GW gücünde elektrik üretiliyor.

Ülkede 26 Nükleer santralin inşasına ise devam 
ediliyor bunlarla birlikte üretilen elektrik gücünün 
yaklaşık 30GW olması hedefleniyor.

Nükleer enerji Çin’deki elektrik ihtiyacının sadece  
%1,8 ‘ini karşılayacak kapasitede, 2015 yılına 
kadar nükleerden üretilen elektrik enerjisinin 40GW 
seviyesine çekileceği Çinli yetkililerin aktardığı 
bilgiler arasında.

Ülkemizde Nükleer Yatırımlar

Kimi hükümetler nükleerden tamamen vazgeçtiğini, 
kimileri vazgeçtiği halde politik ve mali sebeplerden 
nükleer enerjiye geri döndüğünü açıklarken 
ülkemizde Nükleer Enerji Yatırımları son sürat devam 
ediyor.

Akkuyu’ya yapılacak olan ilk santral için ihaleyi 
Rusya’ya veren hükümet Sinop’a yapılması öngörülen 
ikinci santral için çalışmaları hızlandırdı, bu 
doğrultuda Çin, Rusya, Fransa ve Kore ile yapılan 
görüşmelerde öne çıkanlar Uzakdoğu ülkeleri oldu.
Enerji bakanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada 3. 
Nükleer santral için İğneada’yı uygun gördüklerini 
ancak bu konun proje aşamasında olduğunu 
ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bir diğer 
açıklamada Bakan Yıldız; Nükleer santrallerden 
elde edilecek enerji yalnızca rüzgar santralleriyle 

elde edilmeye çalışılsa Yalova’nın tamamının rüzgar 
gülleriyle kapatılması gerektiğini, aynı şekilde nükleer 
yerine HES yapılsa Düzce’nin sular altında kalacağını, 
hiçbir enerji türünden vazgeçmediklerini ancak 
doğalgazın sanayideki kullanımı azaltıp onun yerine 
Nükleeri geçirmedi hedeflediklerini söyledi.                                  

Nükleer santral büyük tehlikeler barındırsa da Türkiye 
enerji alanında büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapıya 
sahip. Gelişen dinamikler daha fazla enerjiye ihtiyaç 
duydukça enerjideki cari açık artmakta her ne kadar 
alternatif enerji teşvikleri artsa da Nükleer enerjiden 
tek seferde alınan verim; rüzgâr, güneş, akıntı, 
jeotermal vb. enerji üretim yöntemlerinden çok daha 
yüksek.

Bu da en az önümüzdeki yarım asır boyunca 
ülkemizde nükleer yatırımların devam edeceğini 
gösteriyor.
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Tayfun TAŞKAN

0 yaşında

Baba: Ne kadar da güzel. Şimdi bu küçücük şey 
benim kızım mı?
Gözleri de bana ne kadar çok benziyor...

Kızı: Bu gözlerini benden hiç ayirmayan adam 
babam olsa gerek...

5 yaşında

Baba: Prensesim benim, güzel kızım...
Söyle bakalım baban sana ne alsın?

Kızı: En çok babamı seviyorum...
Babam, niye annemle uyuyor?
Hep benimle uyusun, başkasını sevmesin...

10 yaşında

Baba: Gittikçe yaramaz oluyor, kime çekti bu kız?

Kızı: Ben babama aşığım...
Büyüyünce babam gibi erkekle evlenecegim...
Babam bu ay harçlığımı arttırır mı?
 

Hepimiz tüm evlatlarımızı karşılık beklemeden severiz. Onlar da bizi. Ama babalar ile kızları arasındaki sevgi bir 
başkadır. Bir kız çocuğu için  babası onun ilk göz ağrısı, ilk aşkı ve ilk kahramanıdır, onun idolüdür.
İşte aşağıda böyle bir aşkın ne olduğunu ve evrelerini hem babanın ve hem de kız evladın dilinden anlatan 
(yazanın kim olduğunu bilmediğim) kısa bir diyaloğu paylaşıyorum sizlerle.
Esen kalın.
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15 yaşında

Baba: Ne kadar da çabuk büyüdü...
Eve de gittikçe geç kalmaya basladı, bu gidişle 
başına  kötü bir şey gelecek... Sanırım daha sert 
konuşmalıyım...

Kızı: Babam yüzünden arkadaşlarımla istediğim 
kadar vakit geçiremiyorum... Bana baskı 
uygulamasından nefret ediyorum...
Ne zaman özgür olacağım? 
 
20 yaşında

Baba: Artık sözümü dinlemiyor, benden giderek 
uzaklaşıyor... Kendi parasını da kazanmaya basladı 
ya, bana ihtiyacı kalmadı tabii. Uzun zamandır tatlı 
bir - iki laf geçmedi aramızda zaten... Evi de sürekli 
erkekler arıyor. Galiba kızım elden gidiyor...

Kızı: 
Her dediğime alınıyor, beni bir türlü anlamıyor...
Hele geçen gün giydiğim mini eteğe karışmasına ne 
demeli? Evden ayrılıp, kendi hayatımı kurmalıyım...
Çocuk muamelesi görmekten bıktım artık!...
 

25 yaşında

Baba: Bir gün bunun olacağını biliyordum...
İşte evleniyor... Zaten aramız eskisi gibi değildi...
Şimdi bir de kocası var... Prensesim beni terkediyor...

Kızı: Böyle bir günde bile o mutsuz ifadeyi 
takınmasının ne lüzumu var ki?
Biliyorum, onu bir türlü içine sindiremedi.
Bu yüzden yapıyor... Kendi hayalindeki damat
degil ya!... Sanki birlikte yaşayacak olan o...

30 yaşında

Baba: Çok az görüşüyoruz. Daha sık biraraya gelsek 
ne iyi olur... Hem torunlarımı da özlüyorum...
Kendi arkadaş çevrelerinden fırsat bulup da bize 
gelemiyorlar ki...

Kızı: Babamları da çok ihmal ediyorum galiba...
Yine telefonda çok üzgün geldi sesi...

Haftasonu onlara süpriz yapmak en iyisi...

40 yaşında

Baba: Kızım, benim entellektüel düzeyimi 
yeterli bulmuyor... Ona göre çağın gerisinde 
düşünüyormuşum... Oysa küçükken derslerine 
hep ben yardım ederdim... Anlayamadığı bütün 
problemleri bana sorardı... Şimdi beni beğenmiyor...
Bir daha onunla asla politik tartışmalara 
girmeyecegim...

Kızı: Babam giderek daha da çocuk gibi davranıyor...
Sürekli bir şeylerden yakınıyor... Gerçi son 
zamanlarda sağlığı da iyi değil ama... Ya ona bir şey 
olursa? Zaten hiçbir zaman dilediği gibi bir evlat da 
olamadım...

45 yaşında

Baba: Kızımın mutlu bir yuvası olması ne güzel...
Gözüm arkada gitmeyecegim. Her şeyi kendi 
başardı... Onunla gurur duyuyorum...

Kızı: Babam için çok endişeleniyorum. Onu 
kaybetmeye hazır değilim... İlaçlarını da hep ihmal 
ediyor zaten... Allah’ım onu benden alma!

50 yaşında

Baba: Dünyada mutlu kal kızım !...

Kızı: Seni çok özleyecegim ve arayacağım 
babacığım... Şimdi ben kime danışacağım, kim 
yardım edecek bana? Ne olur gittiğin yerde çok mutlu 
ol... Ve hep yanımda olduğunu hissettir, 
Ne bileyim ben, arada sırada işaretler yolla mesela...
Ah babacığım! Sensiz nasıl yaşayacağım?

55 yaşında

Kadın: Sen gideli, seni daha iyi anlıyorum 
babacığım... Keşke seni hiç üzmeseydim 
demeyeceğim, Çünkü “keşke”lerin hiçbir şeyi 
değiştiremeyeceğini biliyorum.... Yine de beni 
duyuyorsan, lütfen seni üzdüğüm her gün için çok 
ama çok pişman olduğumu bil olur mu?
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Rüknettin KUMKALE

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un “Limited Şirketlerde Amme Borçları” 
başlıklı 35. maddesi  Limited Şirketlerin tahsil edilemeyen amme borçlarından dolayı ortakların 
sorumluluklarını hüküm altına almıştır.

Madde 35 : Limited Şirketlerde Amme Borçları
Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan 
amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri 
gereğince takibe tabi tutulurlar.

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait 
amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde 
bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

35. Maddede 2008 yılında yapılan değişiklik ile ilgili olarak Hükümet tarafından verilen Kanun tasarısında 
değişiklik gerekçesi şu şekilde belirtilmektedir. 

“Maddede yapılan ibare değişikliği ile limited şirketten tahsil edilemeyen dolayısıyla 6183 sayılı Kanunun 35 
inci maddesi kapsamında takip edilmesi gereken kamu alacaklarından ikincil sorumlu olan şirket ortaklarının 
sorumluluklarının başlayabilmesi için açıklayıcı hüküm getirilmekte, limited şirketin amme borçlarından eski 
ve yeni ortakların ne şekilde sorumlu olacakları hususu da düzenlenmektedir. 

Maddede yapılan bir diğer düzenleme ile amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda 
pay sahiplerinin farklı şahıslar olması halinde bu şahısların, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen 
sorumlu tutulacakları belirtilmekte ve bu sorumluluk uygulamasının 213 sayılı Vergi Usul kanunu kapsamına 
giren amme alacaklarının, düzenlendikleri kanunlardaki kanuni ödeme sürelerinde ve/veya 213 sayılı Vergi 
Usul kanununa göre verilen özel ödeme süreleri içinde farklı şahısların ortak olması halini de kapsadığı ifade 
edilmektedir. 

 Limited Şirketlerde Ortakların 
Amme Borçlarına Karşı Sorumlulukları 
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Limited ortakların sorumluluğuna esas alının amme alacaklarının doğduğu zamanlar, dönemleri ve ödeme 
zamanları kriterleri, yargı kararlarında da benimsenmiş, ancak bu zamanlarda farklı şahısların ortak olması 
halinde sorumlu tayininde kararlar içinde görüş birliğine varılamamıştır. Önerilen düzenleme yargı kararları 
ile içtihat oluşturulamamış bu konulara açıklık getirerek ihtilafları azaltma amacını taşımaktadır. 

Diğer taraftan yine yargı kararları da dikkate alınarak madde ile bu şahıslara müteselsil sorumluluk 
getirilmesi, bir yandan hisse devri yapan ortakların borcunu ödemesini sağlayacak, diğer yandan 
da devralan şahısların limited şirket hisselerinin değerini borçluluk durumunu da göz önüne alarak 
belirlemesine imkan verecektir. “
 

“Limited ortaklıkların ödenmeyen ve tahsil imkanı bulunmayan amme borçlarından dolayı ortaklar 
vazettikleri veya vazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya mesul ve bu kanun 
hükümleri gereğince takibata tabi tutulurlar.” 

şirketlerinin ödenmeyen ve tahsil imkanı bulunmayan amme borçlarından dolayı sermaye miktarları kadar 

ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan 
doğruya sorumlu oldular. Bu sefer 06.06.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konulan hükümler 
ile  Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 
anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutuldular.

Ayrıca Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir 
öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden 35. maddenin birinci fıkrası hükmüne göre müteselsilen 
sorumlu tutuldular. Ayrıca Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin 
farklı şahıslar olmaları halinde ise bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden gene 35. maddenin birinci 
fıkrası  hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. 

Kanun koyucuya bu tedbirleri aldıran sebebin, limited şirketlerin amme borçlarındaki tahsilatlarda oluşan 
hukuki zorluklar olduğu bir gerçektir. Bunun yanında, limited şirketlerin pay devirlerinde yeni ortağın 
alacağı hisselerin değerinin tespitinde şirketin amme borçlarının önemli bir rol oynayacağı muhakkaktır. 
Ayrıca, yeni ortağın bu payları satın alırken şirketin amme borcu karşısında sorumluluğunun da olacağını 
bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekecektir. 

Yapılan bu düzenleme ile, Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya 
tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından dolayı, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya 
sorumlu olacaklar  ve 6183 sayılı kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulacaklardır. 

Ayrıca, 

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi durumunda, payı devreden ve devralan şahıslar payın 
devrinden önceye  ait amme alacaklarının ödenmesinden de 35. maddenin birinci fıkrası hükmüne göre 
müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. 

Getirilen yeni hükümle, amme alacağının doğduğu zaman ile ödenmesi gerektiği zamanlarda pay 
sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden 35. maddenin 
birinci fıkrası  hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.  

Madde uyarınca limited şirket ortakları hakkında takibe geçilebilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddelerine göre şirket hakkında yapılan takip 
muameleleri sonucunda amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil 
edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. 

Amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin 
anlaşılması; 

tespit edilen değerlerinin amme alacağını karşılamaması veya satış yapılmasına rağmen amme alacağının 
tamamen tahsil edilememiş olması, 

sonucunda da tahsil edilemeyeceği kanaatinin oluşması,

tespitine dayalı haller olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda sayılan hallerde limited şirketten tahsil imkânı bulunmayan amme alacaklarını ödemek 
mecburiyetinde olan hakiki veya hükmi şahıs ortaklar, 6183 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 
amme borçlusu olup, bu Kanun hükümlerine göre takip edilecektir.
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ABB

AE

AGID

Aktif Mühendislik

Alimar

Artar Kablo

Anel

Birtaş Kablo

BTS

Dipa Creative

EAE

Elektrikport

Elektropanç

Erse Kablo

Enel

ETMD Üyelik

Girişim Elektrik

Gürsan Elektrik

Hastel Kablo

Hilkar

Kardeş Elektrik

Klas Kablo

Legrand

Mısırlıoğlu

Partner Mühendislik

Phoenix Contact

Teknogrup

UTC - FIRE 

WIN

2M Kablo
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