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Değerli Dostlarımız

Bu yılın ikinci sayısıyla sizlerle birlikteyiz,

Bildiğiniz gibi bu sayımızın yayınlanma zamanı ETMD olarak desteklediğimiz WIN - 
Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı’na denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 
bu yılda ETMD olarak WIN Fuarı kapsamında etkinliklerimize devam ediyoruz. Fuarda 
düzenleyeceğimiz etkinliklerle ilgili detaylı bilgileri ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

23 Kasım 2013 günü ETMD’nin ilk Yönetim Kurulu Başkanı ve EAE Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Hikmet KAYA’nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Deneyimler 
Toplantılarımızın dördüncüsü ile ilgili detaylı bilgileri bu sayımızda paylaşıyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanımız V. Tuncer ÖZEKLİ’nin de konuşmacılar arasında yer aldığı 
ve TTMD tarafından düzenlenen Bütünleşik Tasarım Paneli hakkında kısa bilgiyi de 
ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

WIN Fuarı kapsamında düzenleyeceğimiz ve Yönetim Kurulu üyemiz Tahsin Yüksel 
ARMAĞAN’ın konuşmacı olduğu “Lisanssız Enerji Üretimi” ile ilgili yazıyı yine 
kendisinin kaleminden sizlerle Fuar öncesi paylaşıyoruz.

Sürekli yazarlarımızdan Süleyman ADAK, yeni yazısıyla yeniden aramızda: “Güneş 
Enerjili Sistemler İle Bu Sistemlerde Kullanılan Solar Kabloların Kesit Seçimi”. Ve 
yine sürekli yazarlarımızdan olan Alper COPLUGİL, bu sayımızda da farklı bir konuyu 
ele alıyor: “Elektriğin Kısa Tarihi: Kehribardan Kıvılcımlara”. Uzun süredir yazılarına 
yer veremediğimiz yazarlarımızdan Fatih KARINSIZ, Fuar sayımızla yeniden bizlerle: 
Asenkron Motora Frekans Konvertörü İle Yol Verme”. YTÜ Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Engin AYÇİÇEK’te bu sayımızda “Endüstride Kestirimci 
Bakım Uygulaması” yazısını sizlerle paylaşıyor.

Dergimizin bu sayıdaki konukları ABB, Legrand, Tunçmatik, Enel, Philips, Obo 
Betterman ve Testo firmaları ile yazılarını sürekli bizlere ileten Elektrikport sitesine 
teşekkür ediyoruz. ABB firmasından Gülçin KOÇ, “AG Devre Kesiciler Seçicilik 
Teknikleri” yazı serisinin ilk ikisini dergimizde başlatıyor.

Doğuş Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Levent SEVGİ ‘nin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) dizisinin bu bölümünde 
“Elektromanyetik Uyumluluk ve Frekans Analizi” başlıklı yazısını bulabilirsiniz.  

Rüknettin KUMKALE’nin mali konulardaki bilgileri ile Tayfun TAŞKAN’ın yaşamın bir 
başka tarafından seslenişi her zaman ki yerlerinde.

WIN Fuarı ile birlikte sektörümüzde yeni güzel dönemlerin açılması dileğimizle.

Sevgi ve Saygılarımla 

Tülay KANIT

Editörün Kaleminden Tülay KANIT





Elektrikport’ta yerinizi alın,enerjiniz artsın!..
40.000’i aşkın üyesi, 70.000’e yaklaşan Facebook takipçisi, aylık 600.000 sayfa 
görüntülenme ve 250.000 ziyaretçi sayısı ile Elektrikport.com’da yer alarak sürekli 
göz önünde olmak istemez misiniz?

Hizmetler:
- Web sitesinde firmalar için içerik ve reklam çalışmaları 
- Firmaları ihtiyaçlarına yönelik özel projeler
- Firmalar için Proje&Danışmanlık hizmetleri 
- Dijital Strateji (Google analyt. incelemesi vb.) çalışmaları
- Facebook&Google reklamları yönetimi 
- Firmalar için sosyal medya desteği 

 

Adres: Esentepe Mahallesi Sağlam Fikir Sokak Esen Palas No:2/A Daire No:11 Şişli/İST
Tel: 0212 222 1536    Faks: 0212 222 1534           :www.facebook.com/elektrikport

Elektrikport.com
ile Sektör

Parmaklarınızın
Ucunda!

www.elektrikport.com

Elektrikport.com; elektrik, elektronik ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm 
teknoloji ve mühendislik konuları hakkında haber, röportaj, teknik bilgi ve 
makale yayını yapan,  aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 
sektörel firmaları ve üniversite kulüplerini bir araya getirerek sektörde sinerji 
oluşturmayı hedefleyen bir internet mühendislik portalıdır. Firma sahiplerinden 
mühendislere, müteahhitlerden teknisyenlere, satın alma kararını veren 
yetkililerden son kullanıcılara, akademisyenlerden üniversite öğrencilerine kadar 
geniş bir kitleye hitap eden Elektrikport.com; üretimden pazarlamaya, teknoloji 
transferinden ekipmana, insan kaynaklarından bilgi kaynaklarına kadar ilgili 
herkesin tüm gereksinimlerine çözüm arıyor.

Elektrikport.com ile elektrik ile ilgili tüm sektörler parlak fikirlere 
kavuşuyor!

Sektöre yön veren, bilgiyi üreten ve
paylaşan bir mühendislik portalı!
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Destekleyenler / Supported by www.win-fair.com



Yangından önceki zamanı satın alın!

Okul Caddesi Mutlu Sokak No: 55/1  Kavacık - Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 0 216 680 33 11 Fax: 0216 680 33 13 e-mail: info@btsyangin.com.tr

BTS YANGIN GÜVENLİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

btsyangin.com.tr

ICAM IFT - serisi 
Hava Çekmeli Duman Dedektörü
◗ Geniş ürün yelpazesi,
◗ En ufak duman ve gaz partiküllerini algılayarak 
 yangını başlamadan tespit edebilme,
◗ Klasik duman dedektörlerine göre 1000 kat 
 daha fazla hassasiyete sahip olma,
◗ Duman algılama hassasiyeti; 
 0,001-20% duman kesafeti/m,
◗ Montaj ve bakım kolaylığı,
◗ 4x100m’lik toplam 400 m borulama kapasitesi 
 ile sektörün en değerli cihazı,
◗ Gazlı söndürme sistemleri ile tam entegrasyon,
◗ Bina otomasyon sistemleriyle RS232, 
 RS485ModBus ve Ethernet TCP/IP 
 protokolleri ile tam entegrasyon,
◗ FM, UL, VdS, CFE, CE ve EN54-20

Yangın sırasında 
zaman çok önemlidir. 
Bu nedenle muhtemel 
bir yangının sebep 
olabileceği zararı ve 
kayıpları azaltmak 
için algılamanın 
mümkün olan en kısa 
sürede yapılması 
gerekmektedir. 
XTRALIS tarafından 
geliştirilen IFT Serisi 
aktif hava çekmeli 
duman algılama 
sistemi, bu soruna 
tam olarak çözüm 
sunmaktadır.

1

2
1- ICAM ECO Gaz Dedektörü
2- ICAM IFT Hava Çekmeli  
 Duman Dedektörü

ICAM ECO 
Hava Çekmeli Gaz Detektörü
◗ Toksik, Oksijen ve yanıcı gaz algılaması,
◗ Tek veya İki Gaz  Algılayan versiyonlar,
◗ Fabrika kalibrasyonlu sensör kartuşları,
◗ Dahili LED alarm durumu göstergesi,
◗ PLC, HVAC, BMS ve FACP entegrasyonu,
◗ Konfigüre edebilir Röleler,
◗ 4-20 mA analog çıkışlar,
◗ RS485 Modbus çıkışı,
◗ On-board olay hafızası ve hata tanılama,
◗ Dahili gaz test raporu,
◗ Uzaktan resetleme imkanı,
◗ CE, LPCB, VdS, AFNOR, ATEX, ANSI/ISA

YENİ

ÜRÜN
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ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Tel    : (0) 216 528 22 00
Faks : (0) 216 365 29 44
E-mail : ozan.gultekin@tr.abb.com

Standartların da ötesinde, daima bir adım önde…

ABB - 210x297 mm
© Copyright 2013 ABB. All rights reserved.

ABB, yeni nesil AF serisi kontaktör ailesi ile tüm müşterilerine 9A-2650A 
aralığında tek bir bobin üzerinden AC/DC besleme gerilimine olanak sağlayan, 
dünya çapındaki yerel ve uluslararası tüm standartlara uyumlu esnek çözümler 
sunmaktadır. Yeni AF teknolojisi standart kontaktörlere oranla daha üstün 
fonksiyonellik sunarken, toplam 4 farklı besleme gerilimi aralığı ile kod 
karmaşasına son vererek, lojistik maliyetlerini düşürmektedir. % 80’e varan 
bobin enerji tüketimi tasarrufu ile de her türlü uygulamanız için maksimum 
verimlilik sağlamaktadır. www.abb.com/connecttocontrol 
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Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-22 Mart 
2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 
ETMD tarafından desteklenen WIN - Enerji, 
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı’nda 
derneğimiz tarafından düzenlenecek etkinlikler 
aşağıdadır:
 

ETMD Etkinlikleri
 
1. 21 Mart 2014, Cuma 14:00 - 16:00

“Lisanssız Elektrik Enerjisi Üretimi” Konferansı

Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonu

Konferans Sunumu: Tahsin Yüksel ARMAĞAN
(Armağan Mühendislik ve ETMD Yönetim Kurulu 
Üyesi)  
 
2. 22 Mart 2014, Cumartesi 11:00 – 14:00
 
“Akıllı Şebekeler - Ölçümlendirme, Değerlendirme 
ve Kontrol” Paneli

Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonu

Panel Moderatörü: Prof. Dr. Galip CANSEVER 
(Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve ETMD Yönetim 
Kurulu üyesi)
 
Panel Katılımcıları: 

Cenk GÜLMEZ (ABB)    
    
Gökhan İŞBİTİREN (Schneider Electric) 
 
Gökhan YANMAZ (Taran Elektronik) 
 
3. 22 Mart 2014, Cumartesi 14:30 - 16:30

“4. Nesil Otomasyon” Konferansı

Karadeniz Kongre ve Toplantı Salonu

Konferans Ön Sunumu: Prof. Dr. Galip CANSEVER 
(Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve ETMD Yönetim 
Kurulu üyesi)

Konferans Sunumu: Sedat Sami ÖMEROĞLU
(ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı) 

WIN Fuarı’ında
ETMD Etkinlikleri



www.legrand.com.tr             youtube.com/LegrandTurkiyeTV               facebook.com/LegrandTR             twitter.com/LegrandTR

Yeni, Green T.He serisi en 50541-1 
sTandardında ulTra Yüksek verimli 

kuru Tip TransformaTör.
leGrand’ın ödüller kazanan* 

sürdürülebilir enerji verimliliği 
çözümlerinin en son Halkası.

* Green brand for residential building materials 2012, Greenest av manufacturer 2012.

içi dışı bir
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23 Kasım 2013 günü gerçekleştirilen Yusuf 
Hikmet KAYA’nın konuk olduğu ETMD 
Deneyimler Toplantı Serisinin dördüncüsü, 
Yusuf Hikmet KAYA’nın talebi doğrultusunda bir 
sohbet havası içerisinde ve katılımcıların interaktif 
olarak katılımı düşünülerek planlandı. Toplantıda 
konuşulacak konuların genel başlıkları aşağıda 
belirtilmiştir:

Bugünün ve Yarının Dünyası

İnovasyon, Şans, Beyin

Sürekli Gelişim

Standartlar
Bilimsel ve Teknik Bilgiler
Patent’ler

Siz Neredesiniz? (Şahıs, Firma, 
Kurum)

Ne Olacaksınız? Neler yapacaksınız?
Diğer uygulamalar ve kendi aralarındaki farklılıklar
Sizin getireceğiniz farklılıklar
Gerçek farklılıklar

Paranoid Yaklaşım

Olası zayiatlar
Beklenmedik zayiatlar
Hızlı reaksiyon kültürü 

Değişimler

Geleceği değiştirecek tohumlar nerede atılıyor. 
(Üniversite’den)
Malzeme (Fizik, Kimya) 
İşletim
Projelendirme 

Sürekli Mükemmeliyetçilik

Yalın Düşünce

V. Tuncer ÖZEKLİ:  Arkadaşlar hepiniz 
hoş geldiniz. Deneyimler Toplantılarımızın bu 
dördüncüsü. Daha önce üç tane yaptık: Bülent 
CEDETAŞ, Hilmi ÖNEREN ve Tahsin Yüksel 
ARMAĞAN’ın katılımıyla... Bugünkü konuğumuz 
Yusuf Hikmet KAYA… Sözü kendisine 
bırakıyorum.

Deneyimler Toplantılarının Dördüncüsü 

Katılımıyla Gerçekleştirildi
Yusuf Hikmet KAYA’nın
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Yusuf Hikmet KAYA: Ben bu türden 
konuşmaları yapan ve seven bir insan değilim. 
Tuncer ÖZEKLİ, beni sürekli Deneyimler Toplantısı 
yapmam için zorluyordu, ben de erteliyordum. 
Ama Tuncer, bana öyle bir söz söyledi ve kendi 
kendime dedim ki “Bu konuşmayı yapayım”. 

Her şey değişiyor dedi bana. Hep gittiğimiz 
balıkçı var bizim sitede. Arabayı bıraktığım 
otoparktaki kahya “Hoş geldin baba” dedi. İki ay 
önce bana ağabey diyordu, şimdi baba diyor, ne 
oluyor dedim. Yine sitenin manavına gittik, “Baba 
hoş geldin” dedi. İki üç gün sonra bir alışveriş 
merkezinde ceket bakıyorum. Hoş bir hanım var 
40 yaşlarında. Bir de yanında çok şirin bir çocuğu 
var. Yanıma çağırdım çocuğu. Hanım dedi ki “Git, 
dedeye git”. Dedim kendi kendime hayat boyu 
gelişim sürüyor. Tam o günlerde Tuncer telefon 
etti, Deneyimler toplantısı ile ilgili. Kabul ettim 
gelmeyi. Netice itibarıyla biz bu Derneği kuralı 
13 yıl oluyor. O günden bu güne kadar gelebildi 
Derneğimiz. Tabi buraya gelmişken, bu kadar 
emek verdiğim Dernek için de kısa bir özgeçmiş 
ile hatırlama yapmamızda ve bundan sonra da 
ne gibi çalışmalar yapılabileceğini beraberce 
düşünmemizde fayda olacağından hareketle bu 
konuyu tartışmaya açmamızı istiyorum. 1999 
sonları ya da 2000 başlarıydı 7-8 arkadaş vardı 
ETMD’nin kurulma hazırlığı çalışmalarında. 
Bu derneğin temelini oluşturmak üzere 3-4 
ay sürekli toplandık. Tabi önce temel felsefeyi 
ortaya koymamız lazımdı. Elektrik Mühendisliğini 
toplum içerisinde daha iyi bir yere getirmek ve 
üyelerinin de daha iyi bir yerlere gelebileceği bir 
platform oluşturalım dedik. Ana sual şuydu, bu 
işi nasıl gerçekleştirecektik. Dedik ki, bu camia 
içerisinde proje bu işin temelini oluşturmalı. 
Çünkü iyi bir proje olmadan iyi bir iş çıkmıyordu. 

İyi bir proje olmadan iyi malzeme tedariği 
de sağlanamıyor, iyi bir müteahhit seçimi de 
olmuyordu. Dolayısıyla eğer biz proje grubunu, 
Elektrik Mühendisliği açısından biraz daha üst 
seviyeye konumlandırabilirsek, bunun yansıması 
olarak bütün camiaya da, ülkeye de fayda 
sağlarız. Bu yüzden bu Derneğin üyeliği firma 
bazında olmasın dedik. Yani ben buraya EAE 
kimliğimle gelmemeliyim ya da Siemens’den 
gelen arkadaş Siemens kimliğiyle gelmemeli. 
Bu durumda, kimlik kargaşası olmadan bir 
homojenlik sağlanmış olacaktı ve insanlar 
kendi deneyimlerini buraya aktaracaklardı. 
Derneğin kuruluşuyla birlikte ilk bir sene çok 
güçlü bir çalışma içinde geçmiştir. Çok ciddi bir 
çalışmayla bir Proje Yönetmeliği hazırladık. Proje 
Yönetmeliğinin işlerlik kazanabilmesi için hukuki 
bir temele oturması gerekiyordu. Bu hukuki 
temele oturtma çalışmasını biz kendi başımıza 
yapmayalım dedik, bir üst kuruluşumuz olan 
Elektrik Mühendisleri Odası ile birlikte müşterek 
bir Proje olarak Enerji Bakanlığına sunduk. 
Dolayısıyla bu Derneğin üyelerine Elektrik 
Mühendisliği alanında fayda sağlayacak yapıyı 
oluşturmak için bu lazımdı. 

Başka neler yapılabilir. Birçok yayını var Derneğin, 
yine sürekli düzenlenen seminerler var. Bir kere 
bu seminerlerin artarak devam etmesinin gerekli 
olduğunu düşünüyorum. Fazla gecikmeden 15 
günde bir burada bir seminer olursa bu Derneğin 
üye kapasitesi artacaktır. İkincisi bu seminerleri 
sektörümüzdeki dergilerde yayınlamayı sağlarsak, 
yine Derneğimize yaklaşımlar artacaktır. 
Elbirliğiyle bu çabaların içinde olmalıyız diye 
düşünüyorum. Tabi Derneğimizi nasıl daha ileriye 
götürebileceğimiz, bu toplantımızın ana konusu 
olmamakla birlikte gündeme getirmekte fayda var. 



20

ETMD / 61

V. Tuncer ÖZEKLİ: Önümüzdeki hafta 
Danışma Kurulu toplantımız var. Kurucu 
Üyelerimiz, Eski Başkanlarımız, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin katılacağı bir toplantı. Geçmiş 
dönemlerde neler yapmışız, gelecek dönemlerde 
neler yapmamız gerekiyor, bu konunun 
tartışmasını yapacağız. Bu toplantıları her sene 
1-2 defa yapmak istiyoruz. Bu toplantılarla, 
Yusuf Bey’in söylediği gibi fikirleri nasıl gerçeğe 
dönüştürebiliriz, buna bakacağız. 

Yusuf Hikmet KAYA: Tuncer bana 
Deneyimler Toplantısı ile ilgili geldiğinde ve konu 
açılınca; genelde bu tür toplantılarda insanın 
yaşam hikayesinin anlatılması algılanıyor Tuncer, 
ben böyle konuşma yapmak istemiyorum dedim. 
Benim nerede doğduğum, nerede yaşadığım, kaç 
çocuğumun olduğu zaten kimseyi ilgilendirmiyor. 
Dolayısıyla biz bu toplantıda farklı bir yaklaşım 
oluşturalım dedim. O da beni kırmadı sağ 
olsun. On dakika içerisinde bir sıralama yaptım. 
Sıralama ne kadar doğru, ne kadar yanlış ona 
bakacağız. Başlıklar altında bunlar doğru, ama 
bir sıralamaya soktuğunuz zaman, sıralamalara 
kuşbakışı baktığınızda, sıralamayla çalışmanın 
yanlış olduğunu görüyoruz. 

Şimdi, bu sıralamanın dışında, Zihin Haritalama 
metodunu duymamış olan var mı? Zihin 
Haritalama metodu, tüme yaklaşımın ideal bir 
örneği. Şimdi, bu Zihin Haritalama tekniğinde 
bir bütünü görme alışkanlığını kazanıyoruz. 
Sıralamamızda beyin demişiz, yalın düşünce 
demişiz, mükemmeliyetçilik demişiz… Tüm bu 
kavramların hepsini bütün olarak algılamamız 
gerekir. 

Benim Zihin Haritalama konusunu kısa sürede 
anlatabilmem zor, bu konuyla ilgili deneyimli 
insanlar var. Ben şimdi o sözü veriyorum ve 
sponsorluğunu da üstleniyorum, bu konunun 
uzmanlarını (ki kendileri bizim dostlarımız) 
buraya getirip ciddi bir çalışma yapılmasını 
sağlayacağım ve bunun da çok faydalı olacağını 
düşünüyorum.

Konumuza buradan başlamış olduk. Şimdi o 
sıralama içerisinde İnovasyon, Şans, Beyin gibi 
bir yığın kavramlar var. Başlangıçta bu kavramları 
almamın sebebi her şeyin gelişmeye ihtiyacı 
var, özellikle de beynimizin. Ama beynimizi 
geliştirmediğimiz zaman hiçbir şekilde ileriye 
bakmamızın şansı yok. Beynin gelişmesini 
sağlayan birinci temel şey, sürekli öğrenme ve 
bilgi. O zaman öğrenmeyi bir alışkanlık haline 
dönüştürmek sonunda kaderimizi mutlaka 
etkileyecektir. İkinci temel şey ise, hayal kurmak. 
Yani, bilgiyi öğrenmek ve hayal kurmak. Aslında 
Einstein bunu tersine çevirmiş. Diyor ki, hayal 
bilgiden önce gelir. Aslında bunu yıllar önce 
Aristo zaten söylemiş. Her gerçeğin bir ideası 
var, bir hayali var. Hayal olmadan hiçbir şey 
sonunda gerçeğe dönüşmüyor. Hayalden 
sonraki ilk adımı da felsefe olarak niteleyebiliriz. 
Felsefe bu işleri bilimsel olarak ortaya döken 
bir unsur. Ülkemizde maalesef liselerde felsefe 
dersleri kaldırıldı. Şimdi, aklımızın gelişmesi, 
beslenmesi her şeyin önünde geliyor. Bugünde, 
yarında. Sürekli yenilenme ihtiyacımız var. Beynin 
beslenmeye, hayal kurmaya ihtiyacı var. Peki bir 
sual: Mühendislik dalında hayali en çok kullanan 
mühendislik dalı hangisidir? İnşaat da, Elektrik 
de, mühendislik dallarının hepsi hayali kullanır. 
Olmazsa olmazdır bu.
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Ufak bir fantezi yapalım, bizim bir karekök eksi bir 
sayımız var. Bunun anlamı nedir, imaj ya da hayal. 
Neden buna hayal diyorlar, çünkü bunun kendi 
başına bir sonucu yok. Eksi bir sayısı var ama 
karekök eksi bir hayali bir sayı. Karekök eksi bir 
olmadan Elektrik Mühendisliği olmaz, Elektronik 
Mühendisliği de olmaz. Şimdi bu hayalin karesini 
alırsanız, eksi bir bulursunuz. Hayalin karesinin 
karesini alırsanız da bu da artı bir. Yani en çok 
hayali kullanan Mühendislik dalı, sonunda 
dördüncü kuvvetten gerçeğe ulaşır. 

Şimdi, beynimizi sürekli hazırlamak ve hazır 
tutmak, metotlarını araştırmak buradaki kısa 
sunumda anlatabilecek, ortaya çıkacak şeyler 
değil. Benim burada size anlatmak istediğim 
ilgi duyacağınız her başlığın çok ciddi eserleri 
var, kitapları var. Bunları okumakta ve okuyarak 
kendinizi geliştirmenizde fayda var.

Hazırlanmak çok önemli. Çünkü yalnızca 
görmeye hazır olduğumuz şeyleri görürüz. Hazır 
olmadığımız hiçbir şeyi görme imkanımız yok. 
Aşağı yukarı 1999 yılında bir kitap almıştım. 
Kitabın ismi: Küreselleşmenin Geleceği. Thomas 
Friedman diye çok önemli bir yazar var, onun 
yazdığı bir kitap. Bu kitabı o zaman şöyle bir 
okumuşum. Çok fazla bir şey ifade etmemiş 
bana. 7-8 ay evvel kütüphaneden kitabı alıp bir 
daha okudum. Okuyunca, biraz abartılı olacak 
ama dehşete düştüm diyebilirim. Çünkü Thomas 
Friedman o kitabında gelecekte olabilecek şeylerin 
yol haritasını çizmiş. O zaman okuduğumda 
algılamamışım bunu. Demek ki hazır değilmişim. 
Kendimi hazır olma sürecine soksaydım belki o 
zaman algılayacaktım. O kadar güzel şeyler var ki 
kitapta hepinize tavsiye ederim. Yine aynı yazarın 
Dünya Düzdür diye bir kitabı var. İki kitabı da 
okursanız, geleceğin nasıl şekillenebileceğini, 
neler olabileceğini orada çok net göreceksiniz. 
Beni orada çok etkileyen şeylerden bir tanesi, 
elektronik sürü kavramı olmuştur. Diyor ki, bu 
elektronik sürü internet ve bilgisayar vasıtasıyla 
anında parasını istediği ülkeye, istediği borsaya, 
istediği yatırıma yönlendirebilen büyük para 
sahipleri olacaktır. Ve diyor ki bunların önünde 
hiçbir gücün durması mümkün değil. Elektronik 
sürü kavramını iyice oradan öğrenirseniz, 
bugünkü finansal çevrelerin hangi ülkeyi 
zorlayabileceğini çok net görürsünüz. Bunu 
neden açtım. Dediğim gibi yalnızca görmeye 
hazır olduğumuz şeyleri görebiliyoruz. Onun için 
hazırlanmak her şeyden önemli.

Yine konu dışı çok hoşuma giden bir şeyi sizinle 
paylaşmak istiyorum. O kitapta, Amerika’nın daha 
nasıl uzun yıllar lider olacağını birkaç cümle ile 
açıklıyor. Bir yığın sebebi var ama diyor ki bütün 
Avrupa’daki üniversiteleri toplasanız bir tane 

Harvard etmez. Amerika’da yirmi tane Harvard 
gibi okul var diyor. Biraz konumuzun dışına 
çıktık ama ben etkilendiğim konuları da sizlerle 
paylaşmak durumundayım.

İnovasyon dediğimiz olgu, yaşamın her alanına 
girmekte. Bugünü de, yarının dünyasını da 
onunla şekillendireceğiz. Üretim, tasarım ve 
işletim sistemleri için sonuç almak, ekonomik 
iyileştirmeler ve yenilenmeler sağlamak, hayatta 
kalabilmenin temel unsuru. Orta ve uzun 
vadeyi planlamaksa İnovasyon süreçlerinin iyi 
uygulanmasıyla sağlanabilir.

Şimdi, beynin hazırlanması var, İnovasyon 
şartlarının iyice öğrenilmesi var, bir de şans 
unsuru var. Peki şans unsuru ne kadar var. Çünkü 
çoğu zaman kendimizi şanssız addediyoruz veya 
şanslı kılıyoruz. Peki gerçekte şansın ne olduğunu 
nasıl tarif edeceğiz. Son zamanlarda okuduğum 
bir kitaptan kısa bir özet alacağım. Birkaç cümleyle 
anlatacağım şeyi yazar 8-10 sayfada anlatmış. 
İki dağcı arkadaş var, daha tırmanıyor. Daha 
deneyimlisinin tam yukarı çıkarken ayağa kayıyor 
ve uçuruma doğru düşüyor. Düştüğü an bacakları 
kırılıyor ama ipte asılı vaziyette kalıyor. Arkadaşı 
derhal oradan uzaklaşıp yardım bulabileceği 
bir yere koşuyor. Zannediyorum bir iki saat 
sonra helikopterin geçtiği bir noktaya geliyor. 
Tesadüfen de oradan bir helikopter geçiyor. 
Yanında bir işaret fişeği var, helikoptere işaret 
gönderiyor, helikopter aşağıya iniyor, sonrasında 
da arkadaşını kurtarıyorlar. Buralarda neler şans, 
neler şanssızlık diye hep beraber düşünürsek. 
Uçurumdan düşmek ve sakatlanmak kötü şans 
ama sizin sakat vaziyette, buz gibi soğukta ayakta 
kalabilmek için önceden hazırlanmış olmanız sizi 
ayakta tutan ana unsur. Yani kötü şansa karşı 
tedbir almış oluyorsunuz. Üçüncüsü işaret fişeği 
ya da atış yapacak düzeneğiniz olması şans. 
Buradan ne çıkıyor. Düşmek kötü şans ama sizin 
hazırlıklı olmanız iyi bir şey. Helikopterin geçmesi 
de güzel bir şans ama helikopterin sizi fark etmesi 
için hazırlıklı olmanız gerekiyor. Tekrar başa 
dönüyoruz şimdi, şansa hazırlıklı değilsek şansın 
şans olduğunu anlayabilmemiz mümkün değil ki.

Beyin, İnovasyon ve şansı neden böyle sıraladın 
diye soruyorsanız çünkü bunların hepsi iç içe 
geçmiş şeyler. Bu iç içe geçmişliği zannediyorum 
ki hepiniz zaten biliyordunuz, şu anda onu biraz 
daha ortaya çıkarmış olduk. Bu hazırlıklar bizim 
helikopteri görmemizi ya da helikopterin bizi 
görmesini sağlayacak. Bir etkileşim meselesi var 
işin içerisinde. 

Soru: Bilgiyi elde etmek için mutlaka hayal 
etmek mi gerekiyor. 
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Yusuf Hikmet KAYA: Her şey için öyle 
olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanlara 
kadar Yüksek Atlama vücut yere paralel olarak 
yapılırmış. O dönemlere kadar da 1:90’dan öteye 
geçen atlet yokmuş. Bir Amerikalı atlet yeni bir 
teknik geliştiriyor. Bu teknik ise eskisinin tam 
tersi. Sırtını yere veriyor ve çıtanın üzerinden öyle 
atlıyor. Nasıl buldun bu tekniği diye soruyorlar. 
Ben bunu sürekli hayal ettim diyor. Yani eylemi 
de hayal edeceksiniz, her şeyi kurgulayacaksınız 
ve ondan sonra da harekete geçeceksiniz.

Sürekli Gelişim; genellikle toplumumuzda, 
bizim elektrik mühendisliği grupları içerisinde 
de çalıştığımız kulvarlarda standartlara hakim 
olmamamızın çok büyük önemi var. Genç 
yıllardaki mühendislik deneyimlerimizde bu 
standartları uyulması gereken bir mecburiyet 
olarak algılıyorduk. Halen de birçok mühendis 
tarafından bu şekilde algılanıyor. Standartlar, 
size uyacağınız kuralları vaaz ederler. Kuralı 
koyar, buna uyacaksın der. Ama altındaki 
gerekçeyi açıklamaz. Eğer siz standardın altındaki 
gerekçeyi, gerçek anlamda kavrayacak şekilde 
bilgiye ulaşırsanız, o zaman siz standart ile ilgili 
de gerçek bilgiye ulaşmış olursunuz. Yollardan 
bir tanesi bu. Ama bu her gün yaşadığımız hayatla 
fevkalade ilintili olduğu için gündeme almak 
zorunluluğu hissettim. Standartlar içerisinde 
ürün ve hizmetlerin gerekçelerinin gömüldüğünü 
söyledik. Çünkü standartlar uyacağımız kuralları 
vaaz ediyor, kuralın gerekçesini açıklamıyor. Ve 
eğer siz bu gerekçelerin peşine düşerseniz kuralın 
altındaki gerçek bilginin de sebebine ulaşmış 
olursunuz. Ama standartları öğretici ve eğitici 
yanından çok uyulmadığında bir ceza müessesi 
gibi algılıyoruz. Size bu konuda bir misal 
vereceğim. Bazı standartlar Amerika ile Avrupa 
arasında ciddi farklılıklar gösteriyor. Mesela, 
konumuz çok yakın olduğu için söylüyorum, ilk 
başladığımız yıllarda biz kendi ürünümüzle ilgili 
Amerikan standartlarını getirdik, söylediğim 80’li 
yılların başı… Türkiye’de yok, henüz Avrupa’da 
da yok. Bayağı ciddi kalınlıkta bir standart 
kitabıydı bu. Ve biz dedik ki, hiçbir şeyi yeniden 
yorumlamayalım, adamlar doğrusunu yapmıştır 
ve ona göre yapalım. Şimdi, bu standartta bir 
kural var, bu kural hala Avrupa standartlarında 
yok. Der ki, eğer alüminyum iletken 
kullanacaksanız, alüminyumun üzerini mutlaka 
kalay ya da gümüş ile kaplayacaksınız. Sebebini 
açıklamaz. Sen bunu böyle uygulamazsan ben 
sana standart vermiyorum diyor, konu bu kadar 
basit. Şimdi eğer bunu algılayamadan yaparsanız, 
uyulması gereken bir zorunluluk olarak düşünüp 
yapıyorsunuz demektir. Ama sistemi algılayarak 
uygularsanız, vazgeçemeyeceğiniz, kalite 
kontrolleri de üzerine getirdiğiniz, bir süreç 

haline dönüşüyor. Neden? Çünkü alüminyum 
son derece hızlı oksitlenen metal, alüminyumun 
üzerindeki oksit en yalıtkan malzemelerden 
biri, hem elektrik, hem ısı açısından. Şimdi 
siz bunu saf bir şekilde kullanırsanız, biraz 
rutubetli bir ortamda sürekli gelişecek olan bir 
kontak direnci, neticede o noktanın berhava 
olmasını sağlayacaktır. Şimdi bu konu, Avrupa 
standartlarında yok. Üreticiye bırakmışlar 
konuyu. Amerika standartları ise kesin ve kesin 
reddetmiş, kullanamazsınız demiş. Bakırda da 
benzer bir şey var. Bakır 50-60 dereceden sonra 
hızlı bir şekilde oksitleniyor. Bakır oksit de ciddi 
bir şekilde yalıtkan bir malzeme. Ufacık detaylar 
bunlar ama çok önemli. Amerika gibi bir ülkede 
dahi, şu söylediğim olay atlanmıştır. İç tesisatta 
yıllarca geniş oranda alüminyum iletkenler 
kullanılmıştır. Tedbir alınmadan kullanılmıştır. 
Kablolar için söylüyorum özellikle. Ve bunlar 
çok ciddi hasarlara sebep olmuştur, ondan 
sonra yasaklar konmuştur.  Bizde üreticilerde, 
araştırma geliştirme çalışmaları yapanlar da 
yeteri kadar konunun üstüne düşmezler. Ama 
bence kesinlikle bu konuya önem vermemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Evet standartların 
gerçeğe dönüşmesinin yolunu bilgilenerek 
bulmalıyız. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim 
standartlar konusunda, standartların öneminin 
diğer vurgusu, konularında en deneyimli 
insanların devreye girmesi sonucu ortaya 
çıkan kurallar. Büyük şirketlerin ya da büyük 
olmasa bile konusunda uzman şirketlerin 
değerli kadroları, dünya üzerindeki değerli bilim 
adamlarının bir araya geldiği komisyonların 
oluşturduğu kurallar zinciridir standartlar. Bu 
nedenle standartlar konusuna bir daha çok özenle 
bakmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. 
Standartları, kanuni ceza uygulayacak bir yapı 
olarak algılıyoruz hep beraber, uygulanmadığında 
ne felaketlere yol açılabileceğimizi algılamıyoruz 
bile. 

Soru: Taklit ürünler hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Yusuf Hikmet KAYA: Taklit kötü bir şey 
değil, yeni bir buluştan etkilenip bir adım ileriye 
taşımışsanız… Hele de siz bir de üzerine bir şey 
koymuşsanız çok kötü bir şey değil. Bir ürünü 
alıp da birebir taklit ediyorsanız, bundan zor bir 
iş yok zaten. Çok saçma bir şey. Sırf taklit yaparak 
nereye gidilebilir. Uzun soluklu baktığınız zaman 
taklit ederek bir noktaya gitme şansımız yok. Eğer 
bizden önceki firmaların ürünlerini hedef alıyorsak 
bile, ancak ve ancak ondan esinlenmeliyiz. 
Esinlenmeliyiz ve kendi tarzımızı, kendi stilimizi 
yaratmalıyız. İyi bir ürün varsa, onu hedef alıp 
üzerine yeni bir şeyler koymak bir gelişmedir.
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Amerika’da Patent İdaresinin ana gayesi, tek 
başına üreticiyi korumak değil. Ona dair bilginin 
yayılmasını sağlamak. Yani diyor ki sen güzel 
bir şey bulmuşsan, bunu kendine saklama 
arkadaş. Peki neden bunu diyor? Çünkü bilginin 
yayılmasının ve yayılan bilgi üzerinden yeni 
buluşların sağlanmasını hedefliyor. Yani, özdeki 
mantık bu ama taklit ürünlerde çıkıyor tabi, bu 
noktada bizlerde daha fazla uyanık olmalıyız. Bu 
bizi statik olmaktan kurtaracak. Eğer biz, bizi de 
geçen bir şeyi, sıçrayarak geçemiyorsak geçmiş 
olsun diyorum. Her firmanın böyle olması lazım. 
Şimdi bu Gelişim ile ilgili bir başlık daha 
atmışım. Bilimsel ve teknik bilgilerin sürekli 
takibi. Zaman ayırarak yeni bilgilere ulaşmak 
ve bu yeni bilgiler vasıtasıyla, kendinizi ya da 
şirketinizi sıçrama noktasına getirmek mümkün. 
Son zamanlarda en çok konuşulan bilim 
dallarından birisi nanoteknoloji. Nanoteknoloji 
elektrik mühendisliği alanında çok ciddi 
değişimlere sebep olacak bilgileri ve yöntemleri 
gerektiriyor. Aküleri ilgilendiriyor, akünün 
tamamen şeklini değiştiriyor. Kondansatör 
konusunda da nanoteknoloji, kondansatörün 
kapasitesini, boyutunu ve işlevini değiştiriyor. 
Hatta ve hatta süper kapasitörler devri geliyor. 
Bir diğer konu ısı transferi. Bazı nanomalzemeler 
ki bunların içerisinde Grafen denilen karbonun 
nano boyuttaki formu, dünyada en iyi ısıyı ileten 
malzemedir. Bakırın termal iletkenliği 400’dür 
zannediyorum, gümüşün iletkenliği 600’dür, 
grafenin iletkenliği ise alüminyumun neredeyse 
10 katı. Bir ucundan verdiğinizde anında ısı 
hızla yayılıyor. Bu mesela LED teknolojisinde 
önemli. Chip teknolojisinde önemli. İkisinde 
de ısıyı dışarıya atmak gerekiyor. Bu bizim 
mühendislik dalımızı değiştiriyor. Yine aynı 
şekilde nano malzemelerle ısı bariyeri yapmanın 
daha ucuza mal olduğu iddia ediliyor. Hatta ısı 
diyodu denen bir kavram var. Isının bir yerden 
bir yere kontrollü bir şekilde geçip geçmemesini 
sağlıyor. Yine çok önemli bir nano uygulaması, 
çok yüksek değerlerde akım taşıyacak iletken 
yapmak. Bu da faktörlerden bir tanesi. Ben 
bu konuyu nanoteknoji açısından ele alarak 
gündeme getirdim. Mesleğimizi üretim, proje ve 
hizmet açısından etkilemekte olan ve etkileyecek 
konulardan yalnızca biri nanoteknoloji. Teknik 
bilgilerin takibi önemli. Kısaca bilimsel ve 
teknolojik bilgiler zamanında okunmalı, 
kavranmalı ve mümkünse geliştirilmelidir.

Bir diğer başlığımıza geçelim. Ne demişiz, Siz 
Neredesiniz diye bir sual var. Ne Olacaksınız, 
Neler Yapacaksınız diye sormuşuz. Diğer 
Uygulamalar ve Sizin Getireceğiniz Farklılıklar 
gibi başlıklar. Neredeyiz suali işe yeni başlayanlar 
için Neyi İyi Yapabiliriz olmalı diye düşünüyorum. 
Okuldan mezun olmuş yeni bir mühendis, çok 

az tecrübesi var, onun kendine sorduğu sual 
Neyi İyi Yapabiliriz olmalı. Ama ilerlemiş kurum 
ve şahısların sorması gereken sual neyi iyi 
yapabildiklerini tespit etmiş olarak Neredeyiz 
olmalı. Ağ ya da yeni ismiyle görüntüyü 
yakalamış olmalıyız. Eğer Neredeyiz cevabını 
veremiyorsak süreklilik boşa gider, sarmalın 
içinde buluruz kendimizi. Bu ağ dediğimiz 
olgu ya da gelişim süreci beceriler üzerine 
mutlaka oluşturulmalı diye düşünüyorum. Yalnız 
burada da dikkat edilmesi gereken bir şey var. 
Geliştirdiğiniz yeteneklere bakıp, fırsat yaratılacak 
alanları sınırlandırmamalıyız. Tabi ki burada 
fırsat yaratılacak alanlar yine kendi mevzuumuz 
içerisinde konuşlandırılmalıdır. Elektrikçi isek 
elektrik sektörünün içerisinde, inşaatçı isek inşaat 
sektörünün içerisinde. Türkiye’de olan gibi “ne iş 
olsa yaparız abi” mantığı olmamalı, şu örnek gibi: 
İthalat, ihracat, bilumum dahili ticaret. Halen de 
devam ediyor örnekleri. Türkiye’nin başına bela 
bir iş bu.

Şimdi, geliştirdiğimiz becerileri muhafaza 
ediyoruz, ama geliştirilen yeteneklere bakıp fırsat 
yaratacak alanları da sınırlandırmamalıyız diye 
düşünüyorum. Yeni beceriler geliştirebilme ya da 
yeni beceriler öğrenme konusunda da kendinize 
güvenmelisiniz. Çünkü güven olmaksızın 
öğrendiğimiz temel beceriler, temelimizi 
kısıtlayıcı hale dönüştürebiliyor. Yani, evvela, iyi 
yaptığımız şeyi doğru tespit etmeliyiz. Bu doğru 
tespit sonrasında onun üstüne oluşturacağımız 
her yeni beceriyi tekrar tekrar kazanmalıyız. Yoksa 
babam böyle yapardı derseniz hapı yuttunuz. 

Neredesiniz sualinden sonra, yani alanımızı 
tespit ettikten sonra Ne Yapacağımız konusunda 
farklılıklar getirme zorunluluğumuz var. Ürün 
yapıyorsak, proje yapıyorsak veya hizmet 
yapıyorsak, evvela pazara bakıyoruz. Bu işi 
kimler yapıyor, nasıl yapıyor, kaça yapıyor? Ben 
getirirsem ne yenilikler getiririm, farklılarım 
nelerdir? Bu farklılıklar üzerine oluşturacağımız 
senaryo ile çalışmaya başlarız. Peki, burada 
hata nedir veya hata olasılığı nedir? Genel olarak 
farklılığı fazla abartırız. Bunlar insanların zaafları 
tabi ki. Bir şeyi buluruz, o farklılıktır ama gerçek 
farklılık mıdır, bunu çoğu zaman abartırız. Şimdi 
farklılık iyi bir fark gibi görünür ama zor kullanılır. 
İyi bir fark gibi görünür ama daha pahalıdır. İyi bir 
fark gibi görünür ama moda trendin dışındadır. 
İyi bir fark gibi görünür günün estetik bakışını 
yakalayamaz. Bunları çoğaltabiliriz.  Bizim 
şirket bir ara orta gerilim hücreleri yapmak 
istedi. Yapımız gereği dedik ki biz buraya nasıl 
farklı girebiliriz. Baktık ki her işte olduğu gibi 
orta gerilimde de temel şey işletme emniyeti. 
İşletme emniyetini ön plana almayan hiçbir şeyin 
mühendislik değeri olmaması lazım.
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O zaman bir fazlı yük ayırıcı tasarlayalım ve bu 
yük ayırıcının kontaktarönün de açılır kapanır 
olduğunu fiziksel olarak görelim. Şimdi bunun 
için yük ayırıcısına camlı bir pencere, gözetleme 
penceresi koyduk. Gayet de güzel oldu. Başta 
projeciler, sonrasında işletmeciler, herkes çok 
beğendi. Fuarlarda beğenilerini belirttiler. Bu 
methiyeler tabi insanın koltuğunu kabartıyor. 
Ama gel gör ki istenilen pazar payına bir türlü 
ulaşamadık. Neden? Çünkü ürünü projeciler ve 
işletmeciler değil müteahhitler satın alıyordu. Bu 
fiyat farkı ne diyorlardı. Gerçek bir farkı olsa da 
kazanamadığınız hiçbir şey gerçek fark olamaz. 
Neticede yapacağınız her şey o işletmenin para 
kazanmasını engellememeli. Kar olmadan hiçbir 
şey olmaz. Dolayısıyla fark size kazandırmıyorsa 
her şey boş. 

Arkadaşlar bir diğer başlığım daha var. Bu 
başlıkların her biri üzerine ilgilenenlerle daha 
sonra da konuşabiliriz. Kitaplar var, broşürler var, 
daha birçok şey var bu konularda. Ben burada bir 
sürü şeyi anlatırken, gözden kaçırdığım konular, 
veremediğim mesajlar olması kaçınılmaz.

Paranoid Yaklaşım Kültürünü bilhassa 
bizim mühendislik dalında oluşturmamız 
gerekiyor diye düşünüyorum. Intel şirketinin 
efsanevi CEO’su var Andrew Grove diye, onun 
bir kitabını aldığımda, kendi paranoid yapımda 
onunla pek uyuştu ki çok hoşuma gitti. Kitabın 
ismi: “Yalnızca Paranoidler Ayakta Kalır”. Şimdi 
bu paranoid yapıda Andrew Grove başından 
geçen yaşanmış bir hadiseyi anlatıyordu. 80’li 
yıllar filan olması lazım. Intel yeni bir chip 
geliştiriyor. Matematiksel yetenekleri çok yüksek 
olan bir chip ve bunu bilgisayarların içerisine 
takacaklar. Yüzlerce milyon dolarlık masraf 
yapıyorlar ve bilgisayarların içine takıyorlar. Sonra 
meraklı bir profesör, chip’in bir yerinde bir hata 
buluyor. Ve milyonda bir olasılıkla hata payına 
sahip olabiliyor bu chip’in hesapları. Hiçbir 
şeyi de etkilemiyor aslında. Bulduğu bu olayı, 
matematik profesörü Intel’e yazıyor. Fakat Intel’e 
gidene kadar nasıl oluyorsa gazetelerin eline 
düşüyor. Hadise birdenbire Amerika’ya yayılıyor 
ve Intel hatalı üretim yapmış pozisyonuna 
düşüyor. Andrew Grove şunu diyor, biz hiçbir 
zaman nihai tüketiciyle baş başa kalmadık. Ama 
diyor yüzbinlerce telefon almaya başladık son 
kullanıcılardan. Bilgisayarı olan, telefon açıyor 
Intel’e, giydirdikçe giydiriyor. Bütün şirket bu 
olayın yanıtını bulmak ve değişimini yapmak üzere 
kilitleniyor, aylar ve çok ciddi paralar harcıyorlar. 
Buradan hareketle Paranoid Yaklaşım’ı anlatayım 
istedim. Alt kavramlardan gidersek Olası Zayiatlar 
var. Bir de Beklenmedik Zayiatlar var. Şimdi Olası 
Zayiatları, kendi mühendislik dalımızdan hareket 
ederek bulmaya çalışalım. Kontakların bazıları 

bir hatayla yanlış çakılmış olabilir. Eğri çakılmış 
olabilir. Eğri çakılan bir kontaktör veya şalter, 
neticede aynı şekilde problemler yaşatır. Bu 
kusurlu çakılan kontağın meydana getirdiği arıza 
olası bir arızadır. Bunu hepimiz bekleyebiliriz. 
Veyahut teknik bir prosesin aydınlatmasını 
sağlayan armatürlerdeki ampuller hızlı eskiyebilir, 
bunlar da olası zayiatlar sınıfındadır. Üretim 
sürecine girmesi gereken hammadde ya da yarı 
mamul zamanında gelmemiştir.

Bunları da olası zayiatlar olarak adlandırabiliriz. Bu 
konularda işletmelerin de olası tedbirleri alması 
gerekir. Bunun için önleyici tedbirleri alırız. Yedek 
parça stoku, yetenekli insanlar, önleyici müdahale 
programlarımız. Ama bir de Beklenmedik 
Zayiatlar var. Pano dairesinin yanından geçen bir 
sıcak su borusu patladı. Birçok ziyan verdi. Biz 
bunu yaşadık. Şimdi bu Beklenmedik bir Zayiat. 
Kötü niyetli montör, telin ucunu tam sıyırmadan 
klemense takıyor ve klemenside sıkıyor. Geçirip, 
geçirmemek durumunda kalıyor devre. Bir 
gidiyorsun çalışıyor, bir gidiyorsun çalışmıyor. 
Bu, iyi niyetle de, kötü niyetle de olsa beklenen 
bir vukuat değil, suyun basması beklenen bir 
vukuat değil. Ama bu tür olaylara karşı Paranoitçe 
yaklaşarak hazırlıklı olmak, tedbir almak bizi bir 
yığın olası olumsuzluklardan korur. Yalnız teknik, 
idari ya da işletme açısından düşünmüyorum. 
Bir işletmeyi yönetiyorsunuz. İki şey sizi çok 
zorlar. Bunlardan bir tanesi karsız çalışma, diğeri 
nakit akışının bozulması. Her ikisi de, tek başına 
şirketinizi felakete götürebilir. Karlı çalışabilirsiniz 
ama nakit akışınızı koruyamazsanız şirketiniz çok 
büyük zararlara uğrayabilir. Karsız çalışmak aşırı 
rekabette olabilir ve zararlara neden açabilir, 
bunların tedbirini alabilirsiniz. İyi bir işletmeci 
iseniz, daha iyi metotlarla üretim, fazla rekabetçi 
olmayan alanlara doğru kaymak, bu sizin 
becerileriniz dahilinde olabilir. Ama ürününüzün 
veya hizmetinizin yerine geçebilecek bariz bir 
buluş aniden ortaya çıkarsa geçmiş olsun. Bu 
modu yakalayabilmek için dayanma gücünüz, 
reaksiyon hızınız ve yeteneğiniz yoksa oyun 
dışında kalmak mecburiyetiniz vardır. Dolayısıyla, 
şu Paranoid Yaklaşımın ve hızlı reaksiyon 
kültürünün kavranması konusunda biraz daha 
iddialı konuşuyorum. O zaman hepimiz ayakta 
kalırız. O kitabı bulup, okumanızı tavsiye ederim. 

Sırada Değişimler konusu var. Geleceğin 
tohumlarını nasıl atacağımızı, ürünleri ve 
hizmetleri nelerin değiştirebileceğini son 25 yıl 
içerisinde genç ve çağdaş insanlarımız çok iyi 
gördüler. O zamanlar, Microsoft yoktu, Google 
yoktu, Internet yoktu, Facebook yoktu, diğerleri 
yoktu. PC’ler çok gelişti, PC’lerin üzerinden 
yazılım ihtiyacı gelişim yarattı.
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Internet üzerinden diğer birçok gelişim doğdu. 
Internet yalnızca Google ve Facebook gibi 
açılımları doğurmadı, tüm dünyanın ticaret 
düzenini değiştirdi ve değiştirmekte. Peki, 
Internet’in dünyayı böylesine değiştireceğini 
gördük mü? Yaşadık tabi ki. Ama Internet’ten bir 
şey olamayacağını yazan yazarlar vardı, yanıldılar. 
Steve Jobs bunlardan biriydi… Yani, en yetenekli 
insanlar her zaman en iyi şeyi görecek diye bir 
kural yok. Telefon için, otomobil için, buharlı 
gemiler için zamanın önde gelen beyinleri 
tarafından bunlardan hiçbir şey olmaz diye 
fetvalar verilmiştir. Her bir kişinin kendi kendine 
sorması gereken sualler bunlar.  

Burada doğru ya da yanlış, Beyin sırasında 
bahsettiğimiz hazır olmaya, sürekli bilgi 
edinmeye, üniversitelerde, büyük şirketlerin 
laboratuvarlarında bilgi kaynakları araştırmaya 
açık olmak çok önemli. 

Bir hane daha açmışım. Sürekli Mükemmeliyetçilik 
diye bir konu var. Şöyle bir Zihin Haritası 
yapımız olsaydı, Sürekli Mükemmeliyetçilik ile 
İnovasyon’un nasıl birbirinin içerisine geçmiş 
olduğunu görebilecektik. Mükemmeliyetçilik 
ile Sürekli Mükemmeliyetçilik daima birbirine 
karışıyor. Sürekli Mükemmeliyetçilik’in olabilmesi 
için zaten bir şeyin var olması lazım. Var olan bir 
şeyin üzerinden Sürekli Mükemmeliyetçilik’i 
arayabiliriz. Bu yanlış daha ziyade tasarım 
aşamasında oluyor. Bu açmaza düşmemeliyiz. 
Yani bir şeyi yaratırken, en mükemmeli yaratmaya 
uğraşmak, işte bu zaman, emek ve para kaybına 
neden olabiliyor. İyinin düşmanı mükemmeldir 
derler. Yani siz mükemmeli yakalayacağım diye 
iyiyi de kaybedebilirsiniz. Evvela iyiyi yaratıp, 
ondan sonra Sürekli Mükemmeliyetçilik için çaba 
göstermelisiniz. 

Son başlığım olan Yalın Düşünce, aslında tam 
bu konunun izahıdır. Peki, kayıplara sebep 
olarak, sonrasından Mükemmeliyet çarkına 

dönüştürebiliriz dersek, şöyle bir yol izlemenizi 
tavsiye edebilirim. Mükemmeliyet kriterlerini 
her bir konu için olabildiğince sıralamanız lazım 
veya sıralıyoruz. Bu sıralamadan sonra bunların 
içinden neleri ayıklayabileceğimizi seçip o 
kriterleri keskinleştirebiliriz. Ondan sonrasında 
işe başlayıp bitirebiliriz. Bitirdikten sonra da işi 
Mükemmeliyet çarkı içerisinde değerlendiririz. 
Son bir iki dakikada da şunları söylemek istiyorum. 
Bu bahsettiğimiz konulara ağırlık verirken işin 
içinde kaybolmak daha kötü bir şey. Onun için 
bu başlıkları kavrattırabilirsem tahmin ediyorum 
iyi bir iş yapmış oluruz. Şimdi ben kendim için 
en önemli konuyu sona bırakmış olmakla sizlere 
de biraz haksızlık etmiş olduğumu düşünüyorum 
çünkü dikkat ne de olsa zayıflıyor. Yani bir buçuk 
saatin sonunda hepimizin dikkatlerinin yoğun 
olarak kalması mümkün değil. 

Yalın Düşünce konusuyla yaklaşık 10-12 sene 
evvel tesadüfen tanıştım. Yalın Düşünce, gerçek 
anlamıyla bir yaşam tarzı. Tek başına, belirli bir 
düşüncenin sonucunda oluşmuş bir şey değil. 
Yalın Düşünceden yola çıkarak sonrasından 
Yalın Yaşam, Yaşam Ofis… gibi kavramları 
çoğaltabiliriz. Yani her şeyi bir Yalın Düşünce 
süzgecinden ve felsefesinden geçirip hayatımızı, 
ürünümüzü ve hizmetimizi bu yönde kesinlikle 
dönüştürmeliyiz. Yalın Düşünce ile ilgili elinize 
ne geçiyorsa mutlaka okuyun. Yalın Düşünce 
Derneği var Türkiye’de, üniversitelerde kürsüleri 
de kuruldu. Klasik düşünceyi çok kısaca 
tanımlamaya çalışırsak, gelişi güzel biriktir beklet. 
Yalın Düşünce ise “gelişi güzel biriktir beklet”ten 
sistemi bir akış haline dönüştürme süreci oluyor. 
Yani hiçbir şekilde bir iş merkezinin elinde bir 
hammaddeyi, işi bekletmiyorsunuz. Düğmeye 
bastığınız andan itibaren iş sonuna kadar bir 
süreç halinde gidiyor. Şimdi bunu seri üretim 
mantığıyla karıştırmamak lazım. Sürecin akışı 
esnasında yer ihtiyacınız azalıyor, insan ihtiyacınız 
azalıyor, zaman ihtiyacınız azalıyor. 



26

ETMD / 61

ETMD Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, TTMD tarafından düzenlenen ““Bütünleşik 
Tasarım ve Uygulamacı Beklentileri” Paneline konuşmacı olarak katıldı. 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul Temsilciliğinin düzenlediği 
2013/14 eğitim seminerlerinden dördüncüsü 8 Şubat 2014 Cumartesi günü 
İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü, Makine Fakültesi’nde gerçekleştirildi. 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ’nin de konuşmacı 
olarak katıldığı ““Bütünleşik Tasarım ve Uygulamacı Beklentileri” Panelinin 
Oturum Başkanlığını Ersin GÖKBUDAK yürütürken, diğer konuşmacılar ise 
İrfan ÇELİMLİ ve Burak ÜNDER’di. 

Yoğun bir katılımın olduğu panelde konuşmacılar, mimari, elektrik 
mühendisliği ve makine mühendisliği açısından “Bütünleşik Tasarımın” 
önemine örnekleriyle değindiler ve uygulamacı olarak beklentilerini 
dinleyiciler ile paylaştılar. Panelin son bölümünde ise Bütünleşik Tasarım ile 
tüm branşlarda üniversitelerde bütünleşik çalışmalar yapılacağı vurgulandı.

Bütünleşik Tasarım ve
Uygulamacı Beklentileri
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Konuşmacıların Özgeçmişleri:

İrfan ÇELİMLİ: 1980 yılı ODTÜ Makina Fakültesi mezunudur. KİPAŞ Ltd. 
Şti. ‘nde firma ortağı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmekte ve aynı 
zamanda METAŞ Mekanik ve BİLFA Tesisat firmalarında ortaklığı devam 
etmektedir. 

V. Tuncer ÖZEKLİ: 1975 yılında Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Elektrik Bölümü’nden mezun olmuştur. ETMD Yönetim Kurulu Başkanlık 
görevini yürütmektedir.

Burak ÜNDER: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 
mezunudur. Kariyeri boyunca Burak Ünder’in yönetiminde gerçekleştirilen 
projelerin çoğu yayınlanmıştır ve kendisi aynı zamanda birçok önde gelen 
yayına katkı sağlayan bir yazar olarak da görev yapar. Avcı Architects’in ortağı 
ve İstanbul Ofisi’nin direktörüdür
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1985 yılında kabul edilen 3096 sayılı Kanun’un 
izin vermesi ile ancak 1992 yılında başlayan 
özel sektör enerji üretimi,  02.02.2001 tarih ve 
4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu yürürlüğe 
girinceye kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile önceleri Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) daha sonra Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 
ın koordinasyonunda verilen Otoprodüktör, 
Otoprodüktör Gurubu Elektrik Enerjisi Üretim 
müsaadeleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönemde, Acil ihtiyaç için kurulacak üretim 
üniteleri ile herhangi bir sisteme (elektrik dağıtım 
veya iletim) bağlı olmadan izole olarak çalışan 
üretim üniteleri için de Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan müsaade alınması, proje onayı 
ve kabullerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na yaptırılması şartı gerekmiş ancak 
3096 sayılı Kanun’a göre  kurulan devamlı üretim 
ünitelerinden ayrı mütalaa edilmiştir.  

4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesi ile kurulan Enerji Piyasası ve Enerji 
Düzenleme Kurumu, Elektrik Enerjisi Üretim 
Lisanslarını, kullandıkları enerjiye bağlı olmadan;

a. Otoprodüktör Üretim Lisansı,
b. Üretim Lisansı ,

olarak ayrıştırmıştır. Daha önce verilen 
Otoprodüktör Gurubu Elektrik Enerjisi Üretim 
müsaadelerini Üretim Lisansı’na çevirmiştir.

Bu dönemde de, Acil ihtiyaç için kurulacak üretim 
üniteleri ile herhangi bir sisteme (elektrik dağıtım 
veye iletim ) bağlı olmadan izole olarak çalışan 
üretim üniteleri için  Kanun da “Otoprodüktörler 
ve otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, 
iletim ve dağıtım sistemi ile paralel çalışmayan 
ve çıkarılacak yönetmeliğe göre yalnızca kendi 
ihtiyacını karşılamak için elektrik üretimi yapan 
gerçek veya tüzel kişiler lisansa tabi değildir.”  
açıklaması ile  Lisans alınmasına gerek olmadığı 
belirtilmiştir.  

Ancak bunu temin için 02.09.1988 tarihinde 
19917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Elektrik Enerjisi İmdat 
Grupları Ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat 
Yönetmeliği” gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan müsaade alınması, proje onayı ve 
kabullerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na  
yaptırılması şartı uygulanmıştır. 

Bu esnada gerek  “İzole Çalışma” nın tam olarak 
anlaşılamaması, gerekse, Kojenerasyon ve 
Yenilenebilir Enerji Üretimi’ nin arttırılması için 

4628 sayılı Kanun da aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır.

“ (Ek :18 /4 /2007-5627 /15 .md . )Ya ln ı z ca 
kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak 
yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde 
verimi olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek 
ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma 
yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, ilgili 
yönetmelikte düzenlenir.”

( E k : 1 8 / 4 / 2 0 0 7 - 5 6 2 7 / 1 5 . m d . ) 
(Değişik:9/7/2008-5784/3.md.)Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami beş 
yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon 
tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Bu 
tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri 
elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde 
uygulanacak teknik ve mali usul ve esaslar Kurum 
tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Açıklamaları Kanun değişikliği ile yapılmıştır. 
Ancak bu açıklamalar ve daha sonra yapılan 
değişiklikler ile ilgili “Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 
21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.

Bu Yönetmelik gereğince Lisans alma ve şirket 
kurma muafiyeti ;

(1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 
500 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde 
bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve 
şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

(2) Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
tesis toplam verimliliği 25/10/2008 tarihli 
ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte 
belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon 
tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında, her bir tüketim 
tesisi için ancak bir adet mikro kojenerasyon 
tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir. 
Bir gerçek veya tüzel kişinin, uhdesindeki her 
bir tüketim tesisi için kuracağı yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya 
tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW’tan fazla 
olamaz.

Tahsin
Yüksel 
ARMAĞAN
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Armağan Mühendislik 
ve Danışmanlık Ltd. Şti.
ETMD Yönetim
Kurulu Üyesi
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(4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi 
kuracak kişilerin üretim tesisleri ile tüketim 
tesisleri aynı dağıtım bölgesi içerisinde olur.

Şeklinde açıklanmıştır. Bunun yanında, İzole 
çalışan üretim tesisleri ile “Elektrik Enerjisi 
İmdat Grupları Ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat 
Yönetmeliği” gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan  müsaade alınarak kurulacak 
acil ihtiyaç üretim tesisleri için de Lisans alma 
muafiyeti muhafaza edilmiştir.  

Bu yöntemlerim tam olarak uygulanmasına 
başlanması esnasında 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nun değiştirilmesi gündeme 
gelmiş ve uygulamada tereddütler hasıl olmuştur.  

Değiştirilen Elektrik Piyasası Kanunu 6446 
sayılı olarak 14.03.2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.  Bu Kanun gereğince 4628 sayılı Kanun 
da belirtilen Otoprodüktör Lisansı kaldırılmış, 
Elektrik Enerjisi Üretimi ile ilgili tüm Lisanslar 
Üretim Lisansına çevrilmiştir. Üretim Lisansı 
genel olarak ticari üretimi kapsadığından bu 
Lisansla kendi tüketimleri için verimli ve faydalı 
üretim yapabilecek tesislerin önü kapanmıştır. 
Ancak bu önlemeyi nispeten hafifletebilmek için 
Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler biraz daha 
genişletilmiş ve aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.  

 (1) Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden 
muaf faaliyetler şunlardır:

a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım 
sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi

b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi

c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 
çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere 
kurulan elektrik üretim tesisi

ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça 
belirlenecek verimlilik değerini sağlayan 
kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek 
olan kategoride olanları

d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım 
sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi 
aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi

(2) Bakanlar Kurulu, rekabetin gelişmesi, iletim 
ve dağıtım sistemlerinin teknik yeterliliği ve 
arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde, 
lisanssız faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu 
güç üst sınırını kaynak bazında beş katına kadar 
artırmaya yetkilidir. 

(5) Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait 
olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen 
su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde 
teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun 
bulunması hâlinde enerji üretim tesisi kurulabilir. 
Su isale hattı üzerinde birden fazla belediyenin 
tahsis hakkı bulunması durumunda, hidroelektrik 
enerji tesisi ilgili belediyeler arasında yapılacak 
protokole göre kurulur ve işletilir. Bu fıkra 
kapsamındaki tesisler için DSİ ile imzalanması 

gereken su kullanım hakkı anlaşmalarına 
ilişkin düzenlemeler ve değişiklikler, Elektrik 
Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere 
Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte üç 
ay içerisinde yapılır.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun bu 
maddelerini açıklayan  “Lisanssız Elektrik 
Üretimine dair Yönetmelik”  ve açıklama “Tebliği” 
02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayınlanmıştır. 

Bu Yönetmelik’te Lisanssız Kurulabilecek Üretim 
tesislerine  daha açıklık getirilmiştir. Bu Tebliğ 
gereğince;

Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma 
yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek 
üretim tesisleri özetle şunlardır:

a) İmdat grupları,

b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis 
etmeden izole çalışan üretim tesisleri,

c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 
üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına 
kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisleri,

ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım 
sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi 
aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,

d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini 
sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,

e) Mikrokojenerasyon tesisleri,

f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 
çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere 
kurulan üretim tesisleri,

g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya 
dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, 
belediyeler tarafından işletilen su isale hatları 
ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın 
olması ve DSİ tarafından uygun bulunması 
halinde kurulan üretim tesisleri.

Bu tesislerden, “(a), (b), (ç), (d), (f) ve (g) 
kapsamında yer alan üretim tesisleri için kurulu 
güç üst sınırı uygulanmaz.  Açıklaması yapılmıştır.

Her ne kadar “ (ç), (d), ve (g)”  
kapsamında yer alan üretim tesisleri 
için kurulu güç üst sınırı uygulanmaz 
denilmesine rağmen, bu kapsamdaki 
Lisanssız Üretim tesislerinin kurulacağı 
Dağıtım Bölgesi’ nin bağlı olduğu TEİAŞ 
TM’ndeki ilgili transformatörün üretim 
tesisi bağlama kapasitesi ile bu TM’ nin 
baralarındaki kısa devre limitinin 16 kA 
i aşıp aşmayacağının incelenmesi için  
ilgili Dağıtım Şirketi veya Dağıtım Lisansı 
almış Organize Sanayi Bölgesi tarafından 
TEİAŞ Genel. Müdürlüğü’ne sorulması 
gerekmektedir.

Tahsin Yüksel ARMAĞAN ETMD / 61
Armağan 
Mühendislik ve 
Danışmanlık Ltd. Şti.
ETMD Yönetim
Kurulu Üyesi
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Ayrıca bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım 
sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde 
bir tüketim tesisi için birden fazla kojenerasyon 
veya yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim 
tesisi kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim 
tesisi için birinci fıkranın (c) bendi kapsamında 
kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin 
toplam kurulu gücü, birinci fıkranın (c) bendi 
kapsamındaki azami kapasiteden fazla olamaz. Bir 
gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki her bir tüketim 
tesisi için sadece bir adet mikrokojenerasyon 
tesisi kurulabilmektedir. Yine bu Yönetmelik 
kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek 
veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim 
tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

Lisanssız Elektrik Üretimi ile ilgili olarak yapılacak 
başvurularda sunulacak dokümanlar ile bu 
başvuruların incelenmesi yönetmelik ve Tebliğ’de 
çok açık olarak belirtilmiştir. Burada bu konulara 
girilmeyecektir. Ancak gerek başvurularda gerekse 
proje onayı ve kabullerde dikkat edilmesi gereken 
teknik hususlar bu kapsamda incelenecektir. 

Uyulması gereken temel standartlar;

a) Tek fazdan bağlanacak tesisler ile üç fazlı ve 
faz akımı 16 A ve daha küçük olan tesisler TS EN 
50438 standardına,

b) Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve dağıtım 
sistemine AG seviyesinden bağlanacak üretim 
tesisleri TSE K 191 kriterine,

c) Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve Şebekeye YG 
seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri TSE K 
192 kriterine,uygun olarak tasarlanır, kurulur, test 
edilir, devreye alınır ve işletilir.

Uzaktan izleme ve kontrol sistemi
Kurulu gücü 50 kWe’tan büyük üretim tesisleri 
uzaktan izleme ve kontrol sisteminin kurulması 
için uygun olmalıdır. Uzaktan kontrol sisteminin 
kapsamı, üretim tesisinin İlgili Şebeke İşletmecisi 
tarafından gönderilen durdurma sinyalini ve 
devreye alma müsaadesi sinyalini alarak gereğini 
yerine getirmesidir. Uzaktan izleme ile asgari 
olarak haberleşmenin durumu ile jeneratörün 
çalışma ve şebekeye bağlantı durumu izlenebilir; 
ilaveten aktif ve reaktif güç, güç faktörü, akım, 
gerilim, frekans, harmonikler ve toplam harmonik 
bozulma değerleri alınabilir.

Ancak ilgili Şebeke İşletmecisi, kurulu gücü 
50 kWe’tan büyük üretim tesislerinden uzaktan 
izleme ve uzaktan kontrol sistemine ilişkin 
haberleşme altyapısının kurulması talebinde 
bulunabilmesi için kendisi gerekli altyapıya sahip 
olmalıdır. Bunun için 50 kW ve üzeri kurulu güce 
sahip üretim tesisleri için tesis edilen sayaçların, 
ölçme ve haberleşme izleme sisteminin bir 
parçası olduğu kabul edilmektedir.

Koruma sistemi
Üretim tesisinin topraklama sistemi Şebekenin 
topraklama sistemine uygun olmalı ve 21/8/2001 
tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 

Yönetmeliğinde belirtilen şartlar içinde 
yapılmalıdır.

Üretim tesisine ait bağlantı noktasında koruma 
sistemlerinin ayarları Ek-de yer alan Tablo-1 ve 
Tablo-2’de verilen sınır değerlere uygun olmalıdır. 
Bu değerler test raporlarıyla doğrulanmalıdır.

Ölçme sistemi
AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim 
tesisinin, tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması 
halinde biri tesis ile Şebeke arasındaki enerji 
alış-verişini çift yönlü ve saatlik olarak ölçecek, 
diğeri ise üretim tesisinde üretilen enerjiyi 
ölçecek iki ayrı ölçme sistemi tesis edilecektir.  
AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim 
tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde olmaması 
halinde ölçme sistemi, üretim tesisi ile Şebeke 
arasındaki enerji alış-verişini çift yönlü ve 
saatlik olarak ölçecek biçimde tesis edilir.  
Üretim tesisine ilişkin ölçme sistemi lisanssız 
üretici tarafından; tüketim noktasındaki enerji 
alışını ölçecek sayaçlar İlgili Şebeke İşletmecisi 
tarafından tesis edilir.

Yönetmelik ve tebliğde, “YG seviyesinden 
bağlantısı öngörülen üretim tesislerinde ölçme 
sistemi ile ilgili olarak İlgili Mevzuat uyarınca 
işlem tesis edilir.” denilmesine rağmen Y.G. ölçüm 
sistemi ile ilgili tam bir çözüm üretilmemiştir. 
EPDK tarafından yayınlanan “Sayaç Tebliği” nde, 
10 MWe a kadar olan üretim tesislerinin ilgili 
Dağıtım Şirketine ait Dağıtım Merkezi’nde, 10 MWe 
tan büyük ölçüm tesislerinin Santralda olması, 
Ana ve Yedek olmak üzere çift sayaç kullanılması 
gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında yine 
sayaç tebliğinde Ana ve Yedek sayaçlar için ayrı 
ölçü akım ve gerilim trafoları v bunlar ayrı pano 
kullanılması gerektiği belirtilmemiştir. Dağıtım 
şirketi ile yapılan “Bağlantı Anlaşmaları” nda her 
Dağıtım Şirketi kendi prensiplerine göre yöntem 
belirlemiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından onaylanan proje ve kabullerde bağlantı 
anlaşmasında belirtilen şekil esas alınmıştır. 
Oysa daha büyük kapasiteli enerji alış-
verişini sağlayan iletim sistemine bağlı 
üretim ve tüketim tesislerinin ana-yedek 
ölçüm sistemi uygulamasında  TEİAŞ ,bir 
gurup olarak konulacak  ölçü akım ve 
gerlim trafolarının  çift ölçü sekonderli 
olarak tesisini ve Ana-yedek sayaçların 
bunlara bağlantısını uygun görmektedir. 
Lisanssız Üretim proje onaylarının TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılması 
ile üretim tesisinin girişinde bir pano 
içine konulacak ölçü akım ve gerilim 
trafolarının çift ölçü sekonderli olarak 
tesisi ile Ana-yedek sayaçların bunlara 
bağlantısı uygun görülmüştür.   Ancak 
bu uygulama gerek dağıtım şirketleri’ne 
gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bildirilmediğinden çelişkili 
uygulamalar devam etmektedir.

Sisteme bağlantı onayı ve devreye alma 
şartları ;

Üretim tesisinin kabulü , TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan proje onayından sonra Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  tarafından çıkarılan 
kabul yönetmeliğine göre  yapılmaktadır.

ETMD / 61
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Bu kabul de  Üretim tesisin  Şebeke ile 
paralele girdiğinde meydana getireceği  gerilim 
dalgalanmasının  %3,3’ü ile  Ek de verilen fliker 
değerlerinin aşmaması kontrol edilmektedir. 
Senkronlama cihazının gerilim toleransı 
ΔU±%10Un, frekans toleransı Δf ± 0,5 Hz, 
faz açısı toleransı Δ ± 10° değerlerinde olması 
istenmektedir. 

Y.G. den bağlanacak üretim tesislerinde 
Yükseltici (step-up) transformatörün 
seçimi;

Ülkemizde step-up transformatörlerin yüksek 
gerilim tarafının yıldız (nötrü dışarı çıkarılmış)  
bağlantılı olarak tesis edilmesi ve nötr noktasına, 
bağlı olduğu iletim TM’ndeki 154/33 kV 
transformatörün nötr direncine eşdeğer bir 
direncin bağlanması da istenmiştir. Bunun 
sebebinin, “üretim tesisinin bağlı olduğu 
sistemde meydana gelecek bir toprak arızasına 
tüm üretim tesislerinin de iştirak etmesi 
gerektiği” şeklinde açıklanmıştır.

Bu güne kadar yapılan santrallar,  büyüklüğüne 
bakılmaksızın   ( bazı özel durumlar dışında ) bu 
açıklama dikkate alınarak tesis edilmiştir. Ancak 
işletme esnasında bu şekilde tesis edilen nötr 
dirençlerin mahsurlu olabileceği görülmüştür. 

Yerine göre bir TEİAŞ TM ndeki 154/33 kV, 100 
MVA transformatöre yerine göre en az 10 adet 
küçük güçlü kojenerasyon santralının bağlanması 
gerekmiştir. Bu santralların her birinde toprak 
kısa devre akımını sınırlayan 20 şer ohm luk 
nötr dirençleri olduğuna göre bu trafoya bağlı 
topraklama sisteminin toplam direnci ca. 1,8 
ohm olacaktır. Bu durumda her ne kadar TEİAŞ 
TM ndeki ve üretim tesislerindeki toprak kısa 
devre akımları 1000 A. İle sınırlanacak olsa da 
kısa devre noktasındaki akımlar çok fazla bir 
değer ile (ca. 11 kA ) sınırlı olacaktır. Önümüzdeki 
yıllarda Lisanssız üretimin (gerek yenilenebilir 
kaynaklara dayalı gerekse kojenerasyon) çok 
fazla artması beklenmektedir. Bu durumda bir 
TEİAŞ TM’ndeki transformatöre bağlı nötr direnç 
miktarı da artacağından toplam direnç çok daha 
fazla düşecek ve sistem çok hassaslaşacağı gibi 
kaynak noktasındaki toprak kısa devre akımı da 
çok yüksek olacaktır. 

Ayrıca dağıtım sistemimizde büyük sorun arz 
eden, kısa devre ye ulaşamayan toprak akım 
kaçakları (sızıntıları), sistem toprak direncinin 
düşmesi ile daha çok artacaktır.  (örnek olarak 
gerilim dalgalanmaları, bir fazda yüksek 
diğer fazlarda düşük gerilimler v.s. gibi)   Bu 

durumlarda dağıtım sistemine bağlı küçük 
santrallar çalışamamakta, nötr dirençlerini 
devre dışı ederek işletmenin devamı için çare 
aramaktadırlar.

Bilindiği gibi üretim tesislerinde ca. 2.500 
kWe gücüne kadar olan jeneratörler 0,4 kV 
olarak imal edilmektedir.  Bu jeneratörlere ait 
yükseltici transformatörler yukarıda açıkladığımız 
sebepler ile 0,4/33 kV- Üçgen/Yıldız olarak tesis 
edilmektedir. Bu durumda üretim ünitesine ilk 
start verilmesi için şayet tesiste başkaca bir 
transformatör ya da yardımcı transformatör yoksa 
sistemden alınan üçgen bağlı 0,4 kV için ayrı 
bir 0,4/0,4 transformatöre gerek duyulmaktadır. 
Çünkü yükseltici transformatörün yıldız/yıldız 
yapılmasının mahsurlu olduğu bilinmektedir.   
Oysa yükseltici transformatörün 0,4/33 kV 
yıldız/üçgen yapılması bu mahsuru da ortadan 
kaldıracaktır.

Üretim ünitesi transformatörü yüksek  gerilim 
tarafının üçgen olması halinde belki toprak arıza 
akımlarının yakalanamayacağını düşündürebilir. 
Ancak girişte veya baralarda kullanılacak açık 
üçgen sargılı gerilim trafosuna bağlı Residüel 
gerilim rölesi (59Vo veya 59 N, 67N) bu görevi 
yerine getirebilecektir. 

Özetle; 10 MWe toplam santral gücü ve her bir 
ünite için  2,5 MWe üretim gücünden  yüksek 
olmayan tesisler ile mevcut tüketim trafolarına 
bağlanacak 0,4 kV üretimli jeneratörü olan 
üretim tesislerine  Nötr direnci veya topraklama 
transformatörü konulmaması halinde  Dağıtım 
Sisteminin ve dağıtım sistemine  bağlı 
üreticilerin daha stabil çalışması sağlanacak  ve 
konulmayacak nötr direnci ve panolarından gerek  
tesis maliyetleri ve işletme emniyeti  gerekse 
ülkemiz ekonomisi açısından fayda sağlanacaktır. 

Prensip olarak Lisanssız Üretim projelerinin 
onayını yapan TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
bu teklifimizi kabul etmiş ve step-up 
transformatörlerin 0,4/33 kV yıldız/üçgen 
seçilmesini uygun görmüştür. Ancak yukarıda 
belirttiğimiz gibi bu konudan da gerek Dağıtım 
Şirketlerine gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bilgi verilmediğinden çelişkili 
istekler yapılmakta ve değişik uygulamalar 
süregelmektedir. 

Uygulamalarda bu hususlar dikkate alınarak 
Ülkemizin dışa bağımlı enerji açığının 
kapatılmasında büyük etken olacak Kojenerasyon 
ve Yenilenebilir Enerji üretimlerindeki 
gelişmelerin hızla devam etmesi sağlanacaktır.
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İnsanoğlu elektriğin etkilerini eski çağlardan beri biliyor olsa da onu kullanmayı ve yeniden keşfetmeyi 
öğrenmesinin geçmişi yaklaşık 300 senedir. Bu 300 senenin sonunda geldiğimiz noktada teknolojimizi 
elektriğe borçluyuz; aydınlatmadan radyo teknolojisine, elektrikli trenlerden uzay istasyonlarına, 
görüntüleme cihazlarından tablet bilgisayarlara kadar tüm teknolojik cihazlar ve sistemler, elektriğin 
kullanım alanlarının keşiflerine dayanır.

Elektriğin tarihini, aceleci bir şekilde tek bir yazıda anlatmak istemedik. Üç yazılık bir dizide bu konuyu 
ele almayı planlıyoruz. Bu sayıda Milet’li Thales’in kehribar ile yaptığı gözlemlerden başlayarak 
Rönesans’ta statik elektrik deneylerine ve elektrik deneylerinin Avrupa saraylarında eğlence amaçlı 
olarak düzenlenmesine kadar geleceğiz. Ayrıca daha önce yayınladığımız Osmanlı’da elektrik deneylerini 
anlatan bir makaleyi de tekrar hatırlayacağız. Sonraki sayıda Faraday’ın çalışmaları ile elektromanyetik 
teorinin gelişmesi ile Edison ve Tesla’nın Akımlar Savaşı’nı değineceğiz. Üçüncü yazıda ise 19. yüzyılda 
elektrik sanayisinin gelişiminden bahsederek Türkiye’de elektriğin tarihi ile bitireceğiz. Umarım keyifli 
ve yararlı bir yazı dizisi olur.

Kehribarın çekim gücü
İnsanoğlunun elektrikle ilk tanışması yıldırımlar 
aracılığı ile olmuş olmalıdır. Tarih boyunca 
korkulan bir doğa gücü olan yıldırım ve ona 
eşlik eden gök gürültüsü, tanrıların gücü ile eş 
tutulmuştur; Antik Yunan’da Zeus, Roma’da ise 
Jüpiter, tanrıların babası olarak yıldırımı temsil 
ediyordu.

Medeniyet ilerledikçe ve insanların nesnelerle 
olan ilişkisi ve teması arttıkça yeni bir etki 
daha ortaya çıktı: statik elektriklenme. Özellikle 
hayvancılık yapan çiftçi ve göçebe toplumlar, 
hayvan kürkleri ve yünleri ile temas etmeleri 
sonucunda elektriklenme etkilerini hissetmiş ve 
hatta kıvılcımları fark etmiş olmalıdır. Kayıtlı olan 
ilk etki, MÖ 600’lü yıllarda büyük Yunan filozofu 
Thales’in kehribarın yüne sürtüldüğünde küçük ot 
ve saman parçalarını çektiğini fark etmesidir. Bu 
gözlem, eski çağlarda sayısız kez tekrarlanmıştı 
muhtemelen; çünkü kehribar güzel rengi ve 
parlak yüzeyi ile eski çağların en önemli ticarî 
mallarından biriydi. Çinliler onu Burma’dan ithal 
ediyorlardı. Avrupa’da ise Buzul Çağı kültürünün 
ortaya çıkmasından beri (yaklaşık MÖ 20.000) 
bir statü ve zenginlik göstergesi olarak takılarda 
kullanılıyordu. Burada “kehribar” kelimesinin 
kökeninin, Farsça “samankapar” anlamındaki 
keh-rûba kelimesinden geldiğini belirtmek 
ilginç olacaktır. Zeki Tez, 3.000 yıl önce Suriyeli 
kadınların kehribardan yapılan ve yün liflerini ip 
yapmakta kullanılan iğin iplik ve toz parçacıklarını 
çektiğini fark ettiklerini ve bu alete harpaga 
(tutucu) ismini verdiklerini belirtmektedir. 

Kehribarın küçük cisimleri çekmesi ile ilgili 
gözlemlere Eski Roma’da da rastlanır. Romalı 
doğa bilgini Yaşlı Plinius (Gaius Plinius 
Secundus), 37 ciltlik Naturalis Historia (Doğa 
Tarihi) isimli dev derleme yapıtında mıknatıs taşı 
ve kehribarın etkilerinden bahseder. 

Kendisi de bu konuda gözlemlerde bulunan 
Plinius’un bu gözlem merakı hayatına mal 
olmuş ve yakınında gözlem yaptığı sırada Vezüv 
Yanardağı’nın patlamasıyla hayatını kaybetmiştir. 
Plinius’a göre yıldırımlar, gezegenlerden 
yeryüzüne düşen ateşlerden ibaretti ve bunun da 
kaynağı gökyüzündeki dokuz tanrıydı. Aristoteles 
de yıldırımların, bulutların tutuşması sebebiyle 
oluştuğunu düşünüyordu.

ETMD / 61
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İlk çağlarda elektriğin bir diğer etkisi, nehirlerde 
yaşayan elektrikli yılan balığı (electrophorus 
electricus) ve elektrikli vatoz gibi hayvanlarda 
görülmüştür. Antik Mısır’da MÖ 2.750 yılına 
ait bir yazıtta belirtildiğine göre Nil Nehri’ndeki 
bu balıklar, diğer balıkların koruyucusu olarak 
kabul ediliyordu. Çeşitli Yunan, Romalı ve Arap 
bilginlerinin de kayıt altına aldığı bu elektrikli 
balıklar, gut hastalığı ve baş ağrısı gibi çeşitli 
rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmıştır. 
Elektrikli balıklar, elektrik etkilerinin keşfedilmesi 
için 18. yüzyılda tekrar incelenecekti.

İnsanoğlu doğal dünyayı keşfettikçe  materyalleri 
de tanımaya başladı ve mıknatıs taşı ile karşılaştı. 
Ancak elektriksel çekim ve manyetik çekim, çok 
uzun yıllar boyunca aynı olarak kabul edildi ve 
Rönesans’a kadar kesin bir ayrım yapılmadı. 
Burada ibreyi manyetizma konusuna çevirelim.

Manyetizmanın keşfi
Yunan kaynaklarına göre Batı Anadolu’nun 
Magnesia (Manisa) bölgesinde bir çobanın 
ayağı toprağa yapışır, çünkü çobanın ayağındaki 
sandaletin çivileri, mıknatıs taşı (demiroksit) 
açısından zengin toprak tarafından çekilmiştir. 
Manyetizma ismi de bu bölgeden gelir. Çin 
kaynaklarına göre ise mıknatıs taşı MÖ 4000’li 
yıllardan beri bilinmektedir.

Manyetizmanın en önemli uygulama alanı 
manyetik pusulaydı. Çinlilerin en önemli 
icatlarından biri olan manyetik pusula, 
büyüden bilimsel keşfe giden sürecin ilgi 
çekici örneklerinden biridir. MÖ 3. yüzyılda 
devlet işleri ile ilgili kehanetlerde bulunan 
Çinli kâhinler, biri üstte diğeri altta bulunan iki 
diskten oluşan kehanet tahtaları kullanıyorlardı. 
Gökleri temsil eden üstteki disk, dünyayı 
temsil eden alttaki diskin ortasında yer alan 
bir milin etrafında serbestçe dönebilmekteydi. 
Kehaneti okuyabilmek için kâhin, diskin üzerine 
çeşitli cisimler saçmakta ve bu cisimlerin disk 
üzerinde düştüğü noktalara göre kehanetlerde 
bulunmaktaydı. Mıknatıs taşının itme ve çekme 
özelliklerini bilen Çinliler, zamanla kehanet 
tahtasının üst kısmını mıknatıs taşından yapılmış 
kaşık benzeri bir cisimden yaptılar; böylece 
dönme hareketi daha kolay sağlanıyordu. Tüm 
parçaların mıknatıs taşından yapılmasıyla 
kâhinler için şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı; 
kaşık sürekli aynı yönü gösteriyordu. Zamanla 
kaşık yerine düz bir parça konuldu ve bir mile 
bağlanarak veya suda yüzdürülerek dönme 
hareketi kolaylaştırıldı. Böylece manyetik pusula 
ortaya çıkmış oluyordu.

Antik Çin pusulası. Mıknatıs ibresinin 
yerinde bir kaşık görünüyor. Mıknatıs 
taşından yapılmış bu kaşık hep aynı 
yönü gösteriyordu.
Pusulalar MS 1. yüzyıldan itibaren günümüzdeki 
görünümüne kavuştu. Öncelikle bayındırlık 
ve binaların plan üzerinde yerleştirilmesinde 
kullanan manyetik pusula, zamanla Çinli 
gemiciler tarafından benimsendi ve 11. yüzyılda 
denizlerde kullanımı yaygınlaştı. Tang Hanedanı 
döneminde coğrafî kuzey-güney yönü ile 
manyetik kuzey-güney noktalarının çakışmadığı 
keşfedildi; bu keşif Batı’da ancak 700 yıl sonra 
yapılacaktı.

Maricourtlu Peter’in Epistolae de 
Magnete isimli kitabında çizimleri 
yer alan pusulasının modeli (Kaynak: 
Sezgin, 2008, syf 59)
Manyetik pusula Avrupa’ya Müslüman 
denizciler aracılığı ile gelmişti. Fuat Sezgin, Hint 
Okyanusu’nda seyreden Müslüman denizcilerin 
manyetik pusulayı 9. veya 10. yüzyıllarda 
Çinlilerden öğrendiklerini belirtmektedir. 

11. ve 12. yüzyıllarda özellikle Güney İtalya 
bölgesinde Araplarla yoğun bilgi alışverişinde 
bulunan Avrupalı denizcilerin, pusula ve manyetik 
iğneyi de bu şekilde öğrendikleri düşünülebilir. 

Avrupalıların pusulayı öğrenmesiyle 
manyetizma konusu merak uyandırmaya 
başladı. Avrupa’da bu konuda ilk yazan kişi, 
Maricourtlu Peter (Peter Peregrinus) oldu. 
Sicilya Kralı Charles’ın ordusunda görev alan 
Peter, arkadaşı olan Syergus’a yazdığı Epistolae 
de Magnete (Manyetizma Hakkında Mektup) 
isimli mektubunda pusula tipleri, mıknatıslar ve 
mıknatıs taşı ile ilgili bilgileri yazmıştır. 

Fuat Sezgin, Peter’in bu mektubu Güney İtalya’da 
Arapların yaşadığı Lucera bölgesinde yazdığına 
dikkat çekmektedir.

Alper COPLUGİL
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William Gilbert. Rönesans’ın önemli 
figürlerinden biri olan Gilbert, man-
yetizma ve mıknatıslar hakkındaki ilk 
kapsamlı çalışmayı yaparak elektrik 
ve elektromanyetizma bilimlerinin 
temellerini atmış oluyordu.
Avrupa’da manyetizma ile ilgili en önemli 
çalışmaları William Gilbert yapmıştır. 
Cambridge’de tıp okuyan ve İngiltere Kraliçesi 
I. Elizabeth’in hekimliğini de yapan Gilbert, 
döneminde önemli bir tıp adamı olarak 
tanınmasına rağmen bilime en büyük katkısını 
manyetizma hakkındaki çalışmaları ile yapmıştır. 
İlk başlarda simya ile ilgilenmesine rağmen daha 
sonra tüm ilgisini elektriklenme ve manyetizma 
konularına verdi. 

1600 yılında yayımladığı De Magnete 
Magnetisque Corporibus, et de Magno Magnete 
Tellure (Manyetizma, Manyetik Yapılar ve 
Büyük Mıknatıs Dünya Hakkında) isimli kitabı 
ile manyetizmayı bütün yönleri ile ele almıştır. 
Manyetizma konusu o zamana kadar Avrupa’da 
birçok bâtıl inanca konu olmuştu; gemilerdeki 
çivileri çeken manyetik adalar ve dağlar, 
mıknatısların büyücülere karşı koruyucu gücü, 
sarımsak kokusunun, elmasın ve keçi kanının 
mıknatısın çekme gücünü azaltması, mıknatıs 
tozunun iyileştirici gücü… 

Gilbert kitabında bunların hiç birinin doğru 
olmadığını deneylerle kanıtladı. Filozofların 
görüşlerini ve varsayımlarını değil gerçek 
deneyleri ve kanıtlanabilir iddiaları ele almayı 
tercih eden Gilbert, bu sebeple eski bir denizci 
ve zanaatkâr olan Robert Norman’ın çalışmasını 
temel aldı. Kitabında sadece mıknatısların 
yapısını değil, itme ve çekme yönlerini ve her 
mıknatısın görünmez bir “etki alanı” olduğunu 
da anlatan Gilbert, küre şekline getirilmiş küçük 
bir mıknatısın yerküre gibi davranabileceğini 
belirtiyordu. Yerkürenin de dev bir mıknatıs 

olduğunu varsayarak ve pusula ibresinin kuzeye 
ve güneye doğru yönelmesini, manyetik sapmayı 
(manyetik kuzey-güney ile coğrafî kuzey-güney 
arasındaki fark) ve pusula iğnesindeki manyetik 
eğilmeyi açıklıyordu. Elektrostatik kuvvet (bu 
terimi kullanmamıştı) ile manyetik kuvvet 
arasındaki ilk ayrımı da kesin olarak yapan 
Gilbert tüm bu çalışmalarını deneylere dayanarak 
ortaya koydu. Bu yöntem, Avrupalı bilimcilerin 
“bilim yapma” anlayışlarını değiştirecekti. Bilim 
artık filozofların spekülasyonlarına değil gerçek 
verilere ve deneysel yöntemlere dayanıyordu.  

Kıvılcımlar parlıyor
William Gilbert, statik elektrik konusunda da 
bazı çalışmalar yapmıştı. Kehribar ile yaptığı 
deneylerde Yunanlıların bulgularına tekrar 
ulaştı ve kehribarın çekme kuvvetini, Yunanca 
“kehribar” anlamına gelen electron isminden 
türeterek vis electrica (elektrik gücü) olarak 
tanımladı. Bu isimlendirme daha sonra electric 
olarak ortaya çıkacaktı. Ancak Gilbert, kehribar 
üzerindeki deneysel çalışmalarına rağmen bu 
konunun önemsiz olduğu sonucuna varmıştı ve 
daha fazla ilerletmedi.

17. yüzyılın ilk yarısında elektrikle ilgili oldukça 
seyrek çalışmalardan bir tanesi, 1629’da Nicolo 
Cabeo’nun elektriksel etkinin çekmenin yanı sıra 
itme şeklinde de olabileceğini göstermesi oldu. 
Sonraki yıllarda devam eden sessizlik, Otto von 
Guericke’in çalışmaları ile sonra erdi. Özellikle 
vakum konusundaki çalışmaları ile tanınan 
Guericke, elektrik konusundaki ilk önemli 
çalışmaları yapan kişi oldu. Gök cisimlerinin 
birbirlerini manyetik etki ile etkilediği varsayımına 
merak duyan Guericke, 1672 yılında Gilbert’ın 
küre şeklindeki mıknatısıyla yaptığı deneyleri 
geliştirmeye çalıştı. 

Yerküreyi taklit etmek için büyük cam kürelerin 
içine toz kükürt ve katkı maddesi olarak da 
potasyum karbonat doldurdu, bu karışımı eriyene 
dek ısıttı ve soğuyunca da cam kalıpları kırdı. 

Elde ettiği kükürt küreleri ortasından delerek 
ekseni etrafında döndürebileceği bir alete 
yerleştirdi. Kükürt küresi kendi ekseni etrafında 
dönerken kuru bir elle tutularak altın ya da 
gümüş bir varak,  kağıt, ot veya deri parçası 
sürtüldüğünde bu parçaların kükürt küresi 
tarafından çekildiğini gördü. 

Kendi elini dönen küreye yaklaştırdığında 
kürenin ısındığını, karanlıkta ışık saçtığını ve 
çıtırtı seslerinin duyulduğunu saptadı. Bu gibi 
deneylerle Guericke elektriğin itme, çekme 
etkime, iletim ve ışık etkilerini keşfetmiş 
oluyordu. 

Ancak bu etkilerin statik elektrikten 
kaynaklandığını anlamamıştı. Ona göre bu etkiler 
cismin “özel gücü”nün belirtileriydi. Yaklaşık 30 
yıl sonra 1705’te Londra’da Francis Hauksbee, 
barometre tüpünün boş kısmından ara sıra bir 
ışıltı yayıldığını fark etti ve bu ışıltının cıvanın 
cama sürtünmesinden kaynaklandığını belirledi.
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Otto von Guericke, yaptığı statik 
elektrik üreteci ile elektrik deneyleri-
nin öncülüğünü yaptı.
Statik elektrik incelemeleri 1720’den sonra hız 
kazandı. Hauksbee ve Guericke’in çalışmalarından 
etkilenen İngiliz fizikçi Stephen Gray, Guericke’in 

deneylerini tekrarlarken şişe 
mantarının da sürtüldüğünde 
tüyleri çektiğini fark etti. 
Şişe mantarını, ucunda 
fildişi küre asılmış bir ipe 
yaklaştırdığında elektriğin 
yaklaşık 16 metreden 
etkilediğini gördü. 

Bu deneyleri tekrarlayan 
Gray, çeşitli maddelerin 
iletkenliklerini inceledi. 1729 
yılında yaptığı bir deneyde 
sıvıların da elektriği üzerlerine 
alıp ilettiklerini saptayarak 
insan bedeninin de iletken 
olabileceği sonucuna ulaştı. 

Bunu kanıtlamak için yaptığı 
deneyde 8-9 yaşlarındaki 

yaklaşık 20 kg bir çocuğu yalıtkan iplerle tavana 
asar. 

Çocuğun yüzü aşağıya doğrudur ve çocuğunun 
başının alt tarafına içinde kağıt ve kalay folyosu 
parçaları bulunan bir tabak yerleştirir. Sürtme 
yolu ile güçlü bir şekilde yüklenmiş bir cam 
çubuk, çocuğun ayaklarına tutulduğunda 
tabaktaki parçaların uçuştuğu ve çocuğun 
yüzünden kıvılcım çıktığı görülmüştür.

Alper COPLUGİL
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Statik elektrik deneylerinde yalıtkan iplerle tavana asılan çocuklarla yapılan 
deneyler oldukça revaçtaydı.
1740’lardan itibaren Guericke generatörünün birçok değişik versiyonu yapıldı ve elektrik deneylerinin 
çeşitliliği artarak yaygınlaştı. 1745 yılında Ewald von Kleist, metalle kaplanmış küçük bir ilaç şişesi 
kullanarak elektriği depoladı ve bu şişeyi bir kere deşarj ederek alkolü tutuşturabildi. 

Aynı yıllarda Hollandalı fizik profesörü Pieter van Musschenbroek, elektrik akışkanının da diğer 
maddeler gibi depolanıp depolanamayacağını sınamaya karar verdi. Kleist’in bulgularını doğrulayan 
deneyler gerçekleştirdi ve Leyden şişesi olarak bilinen ilk kondansatörü yaptı.
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Sağda dönen küre üzerinden statik 
elektrik toplayan kişi, bir zincir ile 
askıdaki çubuğun üzerinden solda-
ki kişinin tuttuğu kavanozdaki sıvıyı 
yükler. Bu deneyi ilk yaptığında Pi-
eter van Musschenbroek’un asistanı 
büyük bir şokla sarsılmıştı.

Saray eğlencelerinde elektrik
Stephen Gray’in insanın iletkenliğini gösteren 
deneylerinin ardından elektrik deneyleri insan 
üzerinde yapılmaya başlandı. Her ne kadar 
tehlikeli bir durum olmasa da denekler için 
rahatsız edici olabiliyordu. 1744 yılında Prusya 
krallık askerî hekimi Christian Friedrich Ludolff, 
Berlin Bilimler Akademisi’nde bir alkol tutuşturma 
deneyi gerçekleştirdi. İlk olarak önceden ısıtılmış 
alkolü bir iletkenden gelen kıvılcımla tutuşturan 
Ludolff, daha sonra iletken yerine insan kullandı 
ve deneğin parmağının ucundan çıkan kıvılcımla 
alkolü tutuşturdu. Elektrik böylece salon 
eğlencelerinde kullanılmaya başlanmıştı.

18. yüzyıl Fransa’sında elektrikle yüklenmiş bir 
kadını öpmek üzere yaklaşan erkek, heyecan 
verici bir şokla karşılaşıyordu. Bu tip “Venus 
electrifica” deneyleri, salon eğlencelerinde çok 
tutuluyordu.

Elektrik, şaşırtıcı doğasıyla artık saray 
eğlencelerinin bir numaralı öğesi olmuştu. 
18. yüzyıl, Avrupa’da bilimsel atılımın yılıydı. 
Saray mensuplarından sıradan insanlara kadar 
herkes bilimcilerin çalışmalarını takip ediyordu. 
Bilimciler de çalışmalarına destek bulabilmek 
ve seyircilerini hokkabazlara ve sahtekârlara 
kaptırmamak için etkileyici gösteriler düzenlemek 
zorundalardı. En çarpıcı sahne efektlerinin 
elektrikle olduğunu fark etmekte gecikmediler. 
Parıldayan fıskiyeler, elektrik verilmiş böcekler, 

bir kılıç temasıyla alev alan bardaklar izleyenleri 
büyülüyordu. Zenginler kendilerine özel 
aletler alıyorlar, elektriklenmiş hanımefendiler 
öpücükleri ile erkekleri heyecanlandırıyorlardı. 
Paris’te prens ve prenseslerin fizik öğretmeni 
ve usta bir deneyci olan Jean-Antoine Nollet, 
Leyden şişelerini kullanarak Versailles Sarayı’nda 
Kral XV. Louis’nin huzurunda ilginç bir gösteri 
yaptı. Saray muhafızlarından 180 askeri el ele 
tutuşturdu ve Leyden şişelerini batarya halinde 
bağladığı devreyi kapadı. Hiçbir şeyden haberi 
olmayan askerlerin elektrik şokuyla havaya 
zıplaması, başta kral olmak üzere izleyen herkes 
çok güldürdü.  Saray mensupları, bu yeni doğa 
gücü karşısında hayranlık duyuyorlardı. Bu 
eğlencelerin herhangi bir pratik faydası yok gibi 
görünse de deneyciler için muazzam tecrübe 
birikimi ortaya çıkıyordu. Bu tecrübe birikimi 
19. yüzyıl bilimcileri için önemli bir kaynak 
sağlayacaktı.

Osmanlı’da elektrik deneyleri
17. ve 18. yüzyılda Osmanlı’da ne halk arasında 
ne de sarayda elektrik deneylerinin yapıldığını 
gösteren bir kaynak yoktur. Ancak 1812 yılında, 
Mühendishane-i Berrî Hümâyûn hocalarından 
Yahya Naci Efendi‘nin 1812 yılında Fransızca’dan 
tercüme yoluyla kaleme aldığı ve elektriğin 
özelliklerini deneylerle tanıtan Risale-i Seyyale-i 
Berkiyye isimli eseri göze çarpmaktadır. Yahya 
Naci Efendi bu çalışmasında,  dokuz adet 
elektrik deneyini anlatır ve Avrupalı bilginlerin 
elektriğin özelliklerini deneylerle ispat ettiklerini 
belirtir. Doğadaki elektrik olaylarını da açıklayan 
Yahya Naci Efendi, Benjamin Franklin’in ismini 
vermeden onun deneyleri ve paratonerler 
konusunda kısa bilgiler verir. Elektrik kelimesinin, 
Yunanca kehribar anlamındaki “elektron”dan 
geldiğini belirten Yahya Naci Efendi, Avrupalıların 
buna elektrik akışkanı dediğini belirtir:

“…nâr-ı hikmet (elektrik) en evvel kehrübâ 
maddesinde müşâhede olduğundan hükemâ-i 
efrenc (Avrupalı bilginler) yûnânî lisânından 
ahz (kabul) ile seyyâle-i kehrübâiyye manâsında 
filuid elektrik tesmiye ederler (isimlendirirler).”
Yahya Naci, risalenin girişinde Türkçe’de elektrik 
ve elektrikle ilgili olayları ifade etmek için gerekli 
olan terimleri nasıl oluşturduğuna kısaca değinir. 
Elektrik için seyyale-i kehrübaiyye kelimesini 
kullanmıştır. Ancak, kehrüba (kehribar) 
kelimesini türetmeye elverişli bulmaz. Kehrüba 
ile berk (yıldırım, şimşek) kavramlarının yaptığı 
iş ve yarattığı etki bakımından benzer olduklarını 
ve sebeplerinin de aynı olduğunu göz önüne 
alarak seyyale-i kehrübaiyye yerine seyyale-i 
berkiyye terimini türetmiştir. İnsan tarafından 
(yapay olarak) üretilen elektrik için seyyale-i 
berkiyye-yi sınaiyye; doğada oluşan elektrik için 
seyyale-i berkiyye-yi tabiyye, elektrik maddesi 
için madde-i berkiyye; elektrik üreteci için âlet-i 
berkiyye; elektriksel etkiler için âsâr-ı berkiyye; 
elektrik kıvılcımı  için şerâre-i berkiyye terimlerini 
oluşturmuştur. Elektrik ileten cisimleri ecsâm-ı 
nâkile-i seyyâle-i berkiyye, elektriği iletmeyen 
cisimleri ise ecsâm-ı gayr-i nâkile-i seyyâle-i 
berkiye olarak adlandırılmıştır.
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Yahya Naci Efendi’nin Risale-i 
Seyyale-i Berkiyye’si – İstanbul Üni-
versitesi Merkez Kütüphanesi (Gü-
nergun, 2008)
Risalenin tamamına bakıldığında elektriğin 
deneysel özelliklerinin nispeten detaylı 
anlatıldığı ve deneyin önemini vurgulayan 
ifadeler bulunduğu görülür. Ancak bu deneylerin 
gerçekten uygulandığı ile ilgili bir çıkarım yoktur. 
Deneyler temel olarak Otto von Guericke’nin 
1660 yılında icat ettiği elektrostatik generatör 
ve cam çubuk kullanılarak gerçekleştirilebilecek 
deneylerdi. 

Bu aletlerin o zamanın Osmanlı teknisyenleri 
tarafından yapılabilmesi işten bile olmasa gerek. 
Söz konusu risaleyi neşreden Feza Günergün, bu 
tür pratik bir çalışma yapılmamasının muhtemel 
sebeplerini ”elektrik üzerine araştırma yapma 
niyetinin olmayışı ve elektrik üretildiği ve 
depolandığı takdirde bunun, statik elektriğin 
etkilerini gösteren deneyleri yapmaktan öte 
herhangi bir pratik faydasının olmayacağı” 
görüşüne bağlamaktadır. 

Teknoloji, teknikler ve aletler bakımından bu tür 
deneyleri rahatlıkla yapabilecek olan Osmanlı 
teknisyenleri için muhtemelen elektrik o 
dönem pratik ve uygulanabilir bir uğraş olarak 
görülmüyordu. Doğayı anlamaya yönelik bir 
anlayış olmaması, halkta böyle bir ilgi ve beklenti 
olmaması, Osmanlı Sarayı’nda böyle bir teşvik 
olmaması ve taassup gibi sebeplerden dolayı 

genel olarak doğa bilimlerinde ve teknoloji 
üretilmesinde de bu tür bir müsbet yaklaşım 
görmüyoruz. Bu konu bilim ve teknoloji tarihçileri 
tarafından hala tartışılan bir konudur; biz de ayrı 
bir yazıda ele alacağız. Bundan sonraki yazımızda 
Benjamin Franklin’in paratoner deneylerini, 
Galvani, Volta ve Faraday’ın çalışmalarını ve bu 
bilim adamlarının katkıları ile elektriğin bir bilim 
haline gelmesini konu alacağız. Ardından Edison 
ve Tesla’nın elektrik mühendisliğine katkılarını 
inceleyeceğiz.
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Birçok endüstriyel tesiste değişik tip ve boyutlarda 
çok sayıda elektrik motoru kullanılır. Bu motorlar 
işletimleri sırasında elektriksel, mekaniksel, 
termal ve çevresel birçok zorlanmalara maruz 
kalarak beklenmedik bir şekilde bozulurlar 
ve sistem arızasına yol açarlar. Sistemde ani 
kesilmelerin önlenmesi ve güvenirliği arttırmak 
amacıyla işletmelerde bakım planlaması yapılır. 
Bu planlamada arıza sonrası bakım ve periyodik 
bakımın yanı sıra, bu motorların durumunun 
izlenmesi sonucunda referans duruma göre 
olabilecek değişiklikler gözlenir ve gerekli 
önlemler alınır. Bu amaçla son senelerde 
Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) 
programları geliştirilmiştir.

Endüstriyel süreçlerde uygulanan iyi bir bakım 
teknolojisinin getireceği en önemli avantajlardan 
birisi süreç güvenilirliğidir. Bu anlamda işletmeler 
üretimlerini kesintiye uğratmadan sürdürebilirler 
ve üretim ekonomisine de bu yolla önemli 
katkılar sağlayabilirler. Çünkü ürün rekabeti, 
güvenilirlik, güvenlik ve maliyet optimizasyonu 
gibi kavramlar endüstriyel oluşumları, 
bakım bölümlerini ve bakım aktivitelerindeki 
mühendislik uygulamalarını yeniden gözden 
geçirme yönünde etkilemiştir. Endüstriyel bakım 
masrafları toplam üretim masrafının %4-25’ini 
oluşturmakta olduğundan, büyük işletmelerde 
teknik bakım bölümleri önemli bir iş kolunu 
oluşturmaya başlamıştır. Amerikan Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Departmanı’na 
göre, Kestirimci  Bakım işletmeye en çok katkı 
sağlayan bakım türü olmasına rağmen tüm bakım 

çeşitlerindeki payı ancak %12’yi bulmaktadır.
  
Elektrik motorları güvenilirliği ve üretimdeki 
kolaylıklarından dolayı endüstride çok tercih 
edilen elemanlar haline gelmişlerdir. Asenkron 
motorlar; basit ve dayanıklı yapıları, son 
derece ucuz maliyetleri ve çeşitli güçlerde 
kolaylıkla üretilebilmeleri gibi nedenlerden 
dolayı endüstride kullanılan motorların % 
90’ını oluşturmaktadır. Bundan dolayı, asenkron 
motorlar; birçok endüstriyel proseste kritik öneme 
sahip bileşenlerin en önemlilerinden biridir. Bu 
nedenle, asenkron motorların arızalanmadan 
uzun süre çalışması veya meydana gelebilecek 
arızaların önceden tespiti önem kazanmaktadır. 
Belli başlı arıza tipleri vardır. Karşılaşılan arızalar 
kendine has nedenlerden veya çalışma şartlarına 
bağlı oluşan arızalardır. Motorun kendine has 
arızaları olarak nitelendirdiğimiz arızaların 
nedenleri mekanik ve elektriksel kuvvetlerin motor 
içindeki davranışlarına bağlıdır. Araştırmacılar;

- Bobin arızaları,
- Dengesiz rotor ve stator parametreleri,
- Kırık rotor barları,
- Eksen kaçıklığı,
- Rulman arızaları,

gibi çeşitli motor arızaları üstünde çalışmışlardır. 
Çalışmalar göstermiştir ki; asenkron motorlardaki 
hatalar ve bunların oluşum sıklıkları Şekil.1’de ki 
gibidir. Görüldüğü üzere rulman hataları en sık 
karşılaşılan sorunken, bunu stator sargılarından 
kaynaklanan sorunlar takip ediyor.
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Şekil.1: Asenkron motorlarda en sık karşılaşan hatalar ve yüzdelik oranları. Kaynak: Artesis
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Arıza Tanısı Yöntemleri
Elektrik motorlarındaki durum izleme 
çalışmalarına ilişkin işaret tabanlı analizler 
bakımından göz önüne alınacak temel teknikler 
istatistiksel analiz, spektral analiz ve zaman-
frekans analizi gibi tekniklerdir. Bu teknikler 
vasıtasıyla makineden alınacak olan titreşim, 
akım, gerilim, sıcaklık ve ses gürültü seviyesi 
gibi test işaretleri kolayca analiz edilerek arızaya 
ilişkin özellik çıkarımları yapılabilir.
 
Gelişmekte olan bir arıza, yapılacak durum izleme 
ile elemanların arıza başlamadan önce hangi 
karakteristik özellikleri gösterdiğine bakılarak 
teşhis edilebilir. Araştırmalar göstermiştir ki; 
arızaya neden olan hata mekanizmaları aşırı 
ısınma, yalıtımda bozulmalar, mekanik arızalar 
ve motor devresi hatalarıdır. Bazı durumlarda 
motordaki normal dışı durumların nedeni güç 
kaynağındaki harmonikler de olabilir.

Rulman arızaları: Dönme elemanları, iç ve 
dış bilezik ve dönme elemanlarını tutan kafeste 
olabilecek arızalardır.

Stator arızaları: Stator gövdesi, stator 
çekirdeği ve stator sargılarında meydana 
gelebilecek arızalardır.

Rotor arızaları: Rotor çubukları, mil ve rotor 
gövdesinde olabilecek arızalardır.

Diğer arızalar: Faz empedanslarındaki 
dengesizlikler nedeniyle gerilim dengesizliğinin 
oluşması gibi elektriksel hatalar, aşırı yükleme, 
kötü kavramalar ve motorun iyi yataklanmaması 
gibi hatalardır.

Asenkron Motorda Meydana Gelen 
Arızaların Belirtileri
Asenkron motorda bir arıza meydana geldiğinde, 
stator sargılarında dengesizlik ve/veya stator 
hava aralığında değişimler oluşur. Bunun 
neticesinde motorun uzay harmonik dağılımında 
değişimler oluşacaktır. Araştırmalara göre 
asenkron motorlarda meydana gelen mekanik 
arızalar, aşağıdaki belirtilerden teşhis edilebilir 
ki bunlar:
  
1. Dengesiz hava aralığı gerilimi ve hat akımı,
2.Ortalama momentte azalma ve moment   
dalgalılığında artış,
3. Motor kayıplarında artış ve aşırı ısınma, 
verimde azalma,
4. Hat akımında belirli harmoniklerin artışı,
5. Eksenel yönde kaçak endüktans artışıdır.
 
Asenkron motorda meydana gelen arızalar ile 
stator akımı harmonik spektrumu arasında 
bir ilişki vardır. Araştırmalar göstermiştir ki, 
belirli arıza durumlarında motorun şebekeden 
çektiği faz akımının belirli harmonikleri değişim 
göstermektedir. Rotorda meydana gelen arızalar, 
asenkron motorlarda meydana gelen arızaların 

büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Rotor 
çubuklarındaki ya da kısa devre halkalarındaki 
kırıklar ise, aşağıda belirtilen streslerin 
neticesinde meydana gelmektedir ki bunlar;
 
1. Motordaki aşırı kayıplar ya da motorun nominal 
yükünün üzerindeki bir yükle yüklenmesi 
neticesinde meydana gelen termal stresler,
2. Elektromanyetik gürültüler, elektromanyetik 
kuvvetler, dengesiz elektromanyetik çekim 
kuvveti ve titreşim nedeniyle meydana gelen 
manyetik stresler,
3. Üretim hataları nedeniyle meydana gelen 
yerleşik stresler,
4. Mildeki ani moment değişimleri ve merkezkaç 
kuvveti nedeniyle meydana gelen stresler,
5. Kimyasal ya da fiziksel kirlenme veya aşınma 
gibi çevresel stresler,
6. Yataklama problemleri nedeniyle meydana 
gelen streslerdir.

Durum İzleme Yöntemiyle Tespit 
Edilen Motor Arızaları
Asenkron motorlar sağlamlıkları ve hata toleransı 
bakımından endüstriyel uygulamalarda tercih 
edilmektedir. Motor arızaya girerken ve girdiğinde 
yapılan ölçümler durum izleme sistemlerinde 
teşhis açısından son derece önemlidir. Dönen 
elektrik motorlarında arızaların altında yatan 
nedenler;

- Dizayndan kaynaklanan arızalar,
- Üretim toleransından kaynaklanan arızalar,
- Montajdan kaynaklanan arızalar,
- Tertibattan kaynaklanan arızalar,
- Çalışmakta olduğu ortamdan dolayı oluşan 
arızalar,
- Yükün doğasından oluşan arızalar,
- Bakım programındaki eksikliklerden dolayı 
oluşan arızalar.

Asenkron motorlarda diğer dönen elektrik 
motorları gibi elektromanyetik ve mekanik 
güçlerin etkisiyle çalışır. Motorun tasarımı bu 
güçlerin etkileşimi göz önünde bulundurularak 
normal koşullar altında en az seviyede ses 
ve titreşim ile dengeli olacak şekilde yapılır. 
Herhangi bir arıza meydana geldiğinde bu 
kuvvetler arasındaki denge bozulur ve bu da 
hatanın artmasına neden olur. Motor arızalarını 
iki ana başlık altında toplamamız mümkündür:

- Mekanik arızalar
- Elektriksel arızalar

Rotorda oluşan mekanik arızalar statik veya 
dinamik eksen kaçıklığı ve aynı eksene 
oturtamama olarak tanımlanır. Statordaki mekanik 
arızalar statorda meydana gelen eksen kaçıklığı 
ve nüve gevşekliğidir. Ayrıca rulman arızaları 
oldukça sık karşılaşılan asenkron motor mekanik 
arızalardandır. Rulman arızaları aynı zamanda 
rotor kaçıklığı arızalarına da sebep olmaktadır. 
Diğer mekanik arızalar rotor sürtünmesi, stator 
ve rotor yorulması gibi hatalar sonucunda 
oluşmaktadır.
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Bobinlerden kaynaklanan bobinden bobine 
(turn to turn), faz faz, bobin toprak arızaları 
bilezikli asenkron motorların rotorlarında 
oluşan elektriksel arızaların ana sebepleridir. 
Sincap kafesli motorların rotorlarında meydana 
gelen elektriksel arızaların sebepleri barların 
çatlaması, gevşemesi, (end-ring) sağlıklı bağlantı 
yapılmasıdır. 

Rotor nüve saçının kısa devre olması iki tip motor 
içinde sık görülen bir arıza türüdür. Statorda 
görülen arızaları bobin ve nüve arızaları olarak 
sınıflandırabiliriz. Sargı arızaları bobinden 
bobine, faz faz ve faz toprak arızalarını kapsar; 
nüve arızaları ise nüve gevşekliği, nüve saçı kısa 
devre ve rotor vurma arızalarını kapsar.

Kestirimci Bakım ve Yararları
 
Bu yöntem makine veya teçhizatın sürekli 
gözlenmesi ve işlem görme şartlarının ve 
bunların zamanla gelişiminin analiz edilmesini 
içerir. Motorların durumu periyodik olarak veya 
sürekli ölçüm alınarak tespit edilir. Ölçüm ve 
kontrollerin sonucuna göre üretimi etkileyecek 
arızanın oluşabileceği zaman önceden tahmin 
edilir. Buna göre uygun zamanlarda motorlar 
bakıma alınır. 

Toplanan veriler üzerinde yapılan analizler ile 
arızaların kaynağı ve gelişimleri öğrenilir. Böylece 
motorların en yüksek verimde kullanılması 
ve beklenmeyen arıza duruşlarının önlenmesi 
sağlanır. Kestirimci bakımın uygulama 
basamakları sırasıyla; ölçüm, analiz ve onarımdır. 
Kestirimci bakımın bazı yararları aşağıdaki gibidir.

- Arıza duruşlarını minimuma indirir 
veya tamamen ortadan kaldırır ve 
faydalı çalışma süresini arttırır.

- Planlanmamış bakımı azaltır, 
tamirler üretimi en az etkileyecek 
şekilde yapılabilir ve bakım maliyetini 
düşürür.

- Verimsiz motor performansından 
kaynaklanan aşırı elektrik tüketimini 
önler, enerji ihtiyacındaki maliyeti 
düşürür.

- Motor performansını optimize eder, 
makinaların her zaman tanımlandığı 
şekilde çalışmasını sağlar.

- Düşük performanslı makinanın 
sebep olacağı düşük ürün 
kalitesinden dolayı garanti süresi ile 
ilgili şikayetleri azaltır.
 
Sonuç olarak, Türkiye’de toplam net elektrik 
tüketiminin yaklaşık %36’sı, sanayi elektrik 
tüketiminin ise yaklaşık %70’inin üç fazlı 
AC indüksiyon elektrik motor sistemlerinde 
kullanıldığını düşünürsek, bu durum mutlak 
suretle bizi bu motorlar üzerinde çalışmaya 
zorlamaktadır. 

Yanan motorların tekrar sardırılması ile veriminin 
%1-4 arasında düşeceği, yanlış motor-yük 
seçiminden dolayı verimin %18’lere varan 
oranlarda azalabileceği, yüksek verimli kayış 
seçimi ile kayıpların azaltılabileceği vb. birçok 
önemli kriter asla göz ardı edilmemelidir. 
Dolayısıyla tüm aktarılanlar göz önüne 
alındığında yazıda önemli özelliklerinden sadece 
birkaçı verilen kestirimci bakım sistemlerinin 
yaygınlaşması oldukça önemlidir.
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Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi 
tüketiciye ulaştığında genellikle üretildiği kalitede 
olmaz. Elektrik enerjisinin kalitesini belirleyen 
kriterler; üretilen AC (Alternating Current) 
gerilimin dalga şekli, etkin değeri, frekansı ve üç 
fazlı sistemler için faz gerilimleri arasındaki faz 
açısı dengesidir. 

İdeal şekilde üretilen AC gerilimin dalga şekli 
saf sinüzoidal, etkin gerilim ve frekans değerleri 
ise sırasıyla 220V (faz-nötr)/380V (faz-arası) ve 
50Hz dir. Üç fazlı gerilim sistemlerinde her bir faz 
gerilimi arasındaki faz açısı 120° (elektriksel) dir.

Yüksek genliklere çıkarılıp uzak mesafelere 
taşınan ve dağıtım noktalarında düşürücü 
transformatörlerle gerilim seviyeleri düşürülen 
bu gerilim, iletimi ve dağıtımı sırasında çevresel 
faktörler ve/veya aynı güç dağıtım sisteminden 
beslenen diğer elektrik güç tüketicilerinin 
kullandığı motor, transformatör, reaktif güç 
kompanzasyon sistemleri ve güç elektroniği 
uygulamaları (akü şarj üniteleri, UPS’ler, motor 
hız kontrol cihazları vs.) nedeniyle bozulmaya 
uğrar. Gerilim dalga şeklindeki bozulma (voltage 
distortion), doğrudan işletmelerin kullandığı 
elektrik enerjisinin kalitesindeki sapmayı belirler. 

Üretime yönelik kullanılan hassas ve pahallı 
elektronik cihazlar bu gerilim dalga şeklindeki 
bozulmanın şiddetine bağlı olarak ya tümüyle 
kullanılamaz hale gelir, ya da kendilerinden 
beklenen çalışma performansını gerçekleştiremez. 
Arızalanan veya devre dışı kalan hassas cihazlar 
nedeniyle üretim kesintiye uğrar.

Örneğin, güç kalitesini belirleyen unsurlardan 
biri olan elektrik güç harmonikleri ile ilgili 
Amerikan standardı IEEE-519, elektrik enerjisinin 
kalitesinde hem üreticilere, hem de tüketicilere 
sorumluluk yükleyen tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Elektrik enerjisini üreten kurum/kuruluş 
distorsiyonu (dalga şeklindeki bozulma) düşük 
gerilim üretmekten, elektrik enerjisini kullanan 
tüketici ise beslendiği güç sisteminden düşük 
distorsiyonlu akım çekmekten sorumludur. 
Standardın tavsiye ettiği sınır değerleri 
tüketicilerin bağlı olduğu noktanın (beslendiği 
güç barasının) kısa devre akım kapasitesi ve bu 
noktadan çekilen yük akım değeri belirler.  

IEEE 1159 IEEE Recommended Practice for 
the Transfer of Power Quality Data güç kalitesi 
problemlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:

•  Geçici ve hızlı değişimler (Transients)
•  RMS gerilim değişimleri (RMS variations) -   

 sags, swell ve kesintiler (interruptions)
• Kısa süreli değişimler (Short-duration   
 variations)
• Uzun süreli değişimler (Long-duration   
 variations)
• Sürekli devam eden değişimler (Sustained   
 variations)
• Dalga şekli bozulmaları (Waveform distortions)
• DC offset
• Harmonikler (Harmonics)
• Interharmonics
• Gerilim çentikleri (Notching)
• Gerilim dalgalanmaları (Voltage fluctuations)
• Güç frekansı değişimleri (Power frequency   
 variations)

Bu güç kalitesi problemleri aşağıda kısaca 
açıklanmıştır:

1- Geçici ve hızlı değişimler 
(Transients)
Gerilim veya akım darbesi (impulsive transient): 
Süresi kısa ve tek yönlüdür. Yaygın nedenleri 
yıldırım, endüktif yüklerin anahtarlanmasıdır. 
Pozitif ve negatif yönde olabilir.

Salınımlı gerilim veya akım darbesi (oscillatory 
transient): Süresi kısa ve çift yönlüdür. Yaygın 
nedenleri güç faktörü düzeltme kondansatörlerinin 
anahtarlanması, transformatör ferrorezonansıdır.

Gerilim ve/veya akımda oluşacak bu iki tipteki 
hızlı değişim anlık olarak oluşur ve tespit 
edilmeleri güçtür. 1 msn’den daha kısa sürerler ve 
ancak kayıt cihazları ile kaydedilebilirler. Sistem 
kilitlenmelerine, veri kayıplarına ve motor hız 
kontrol cihazlarının beklenmedik şekilde devre 
dışı kalmalarına neden olurlar. 

Cihazlara kalıcı zarar verebilirler. MOV ve zener 
diyot benzeri elemanlar kullanılarak önlenebilirler. 
Tipik değişimleri aşağıda sunulmuştur.

Yrd. Doç. Dr. 
Vehbi BÖLAT
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2- RMS gerilim değişimleri (RMS 
variations)
Gerilim düşümü (voltage sag/dip): 0.5 periyottan 
1dk. ya kadar süren ve etkin (rms) gerilim 
düşümü, nominal gerilim değerinin %10-%90’ı 
arasında kalan olan olaydır. Örneğin 220V’luk 
sistemimizde gerilim değerinin 10msn ile 1dk. 
arası süreyle 198V-22V arasında kalması sag 
türü gerilim düşümü probleminin yaşandığı 
anlamına gelir. Yaygın nedenleri yüksek yol alma 
akımı çeken güçlü motorların devreye girmesi, 
asansörler, kompresörler ve şebeke hatalarıdır.

Gerilim yükselmesi (voltage swell/surge): Gerilim 
düşümünün tersidir. 0.5 periyottan 1dk. ya kadar 
süren ve etkin (rms) gerilim yükselmesi nominal 
gerilim değerinin %110-%180’i arasında 
kalan olaydır. Büyük üretim tesislerinde sıklıkla 
oluşurlar. Yaygın nedenleri büyük güçlü yüklerin 
devreden çıkarılması, güç istasyonlarında yanlış 
kademe seçimi ve şebeke hatalarıdır.

Kesinti (interruption): Gerilim değerinin 60sn’den 
daha kısa süreyle nominal değerin %10’unun 
altına inmesidir. Geçici kesinti olarak tanımlanan 
bu olayın dışında 60sn. den uzun süren ve 
gerilim etkin değerinin 0V olduğu kesintiler uzun 
süreli kesintilerdir (Blackout) ve temel nedenleri 
devre kesicilerin açması, şebeke hatalarıdır.

Uzun süren yüksek gerilimler (overvoltage) 
ve düşük gerilimler (undervoltage) swell ve 
sag’lara göre daha uzun sürelidir (1dk. dan 
uzun) ve bilgisayar belleklerinde veri kaybı, veri 
hatası, hassas cihazların devre dışı kalması gibi 
problemlere neden olabilirler. Saatlerce veya 
günlerce sürebilen düşük gerilimler Brownout 
olarak adlandırılır ve yetersiz kapasiteye sahip 
güç kaynaklarına olan aşırı elektrik güç talebi 
bu olayların en önemli oluşum nedenlerinden 
biridir.

3- Gerilim çentiği (voltage notch)
Gerilim dalga şeklinde gözlenen periyodik kısa 
süreli düşümlerdir. Yaygın nedeni DC ve AC motor 
sürücülerinde, Kesintisiz Güç Kaynakları’nda 
(UPS) yer alan, akım komütasyonu yapan 
doğrultucu devreleridir. 6 darbeli bir doğrultucu 
beslendiği şebeke gerilim dalga şeklinde bir 
periyotta 6 adet gerilim çentiği oluşturur. Gerilim 
çentiklerinin süre ve derinliklerinin artması aynı 
gerilim kaynağından beslenen diğer yüklerde 
sorun yaratabilir.

4- Gerilim dalgalanmaları (voltage 
fluctuations/flicker)
Gerilim etkin değerinin 3-5Hz frekansla 
±%10 değişmesidir. Diğer bir deyişle gerilim 
dalgalanmasını oluşturan kaynak var olduğu 
sürece gerilimin etkin değeri sabit kalmaz, düşük 
frekansla sürekli değişir. Yaygın nedenleri bir güç 
elektroniği uygulaması olan cycloconverter’lar, 
ark fırınları ve şebeke frekansına senkron 
olmayan akımlar çeken diğer yüklerdir. Kullanılan 
cihazlarda performans sorunu yaşanmaması için 
beslendiği AC gerilimin değişim aralığı ±%5’te 
sınırlandırılmalıdır.

5- Gerilim dengesizliği (voltage 
imbalance/unbalance)
Üç faz gerilim genliklerinin birbirine eşit 
olmaması, birinin diğerine göre max. sapması 
durumudur. Yaygın nedeni faz iletkenlerinden 
farklı değerde akımlar çeken yüklerin neden 
olduğu dengesiz yük akımları ve kondansatör 
gruplarında yaşanan anormalliklerdir. 3 fazlı AC 
motorların dengesiz gerilimler ile beslenmesi 
moment ve ısınma ile ilgili problemleri doğurur. 
Nominal değerden olan sapma miktarı % 
cinsinden verilir.

Yrd. Doç. Dr. Vehbi BÖLAT ETMD / 61
Tunçmatik A.Ş.
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6- DC Offset 
AC güç sisteminde DC gerilim veya DC akım 
bileşenin yer alması durumudur. Dengesiz çalışan 
güç konvertörleri veya yarım dalga doğrultucular 
nedeniyle oluşur ve güç transformatörlerini 
doymaya götürebilir. 

7- Harmonikler (Harmonics)
Gerilim veya akım dalga şeklinin saf sinüzoidal 
halden sapması durumudur. Harmonikler 
güç frekansının (örn. 50Hz) tam katları 
(100Hz, 150Hz, 200Hz gibi) olabileceği gibi 
interharmonik şeklinde kesirli katları da (125Hz, 
175Hz gibi) olabilir. Harmonik içeren dalga şekli 
de periyodiktir ve temel bileşen olan 50Hz’lik 
bileşen dışında kalan tüm harmonik bileşenler 
elektrik sisteminde artan güç kayıplarına, gerilim 
düşümlerine ve elektrik sisteminin verimli 
kullanılamamasına neden olur. Yok edilmesi 
veya zayıflatılması düşünülen harmoniklere 
ayar edilmiş harmonik filtrelerin kullanılmasıyla 
harmoniklerin elektrik sisteminde ve yükler 
üzerindeki zararlı etkileri azaltılabilir. Aşağıda 
içinde harmonik akım bileşenlerinin yer aldığı, üç 
fazlı tristör kontrollu bir doğrultucunun kaynaktan 
çektiği akım dalga şekli verilmiştir.

Güç kalitesi problemlerinin en sık karşılaşılan 
doğal nedenleri yıldırım, güç iletimini kesintiye 
uğratan kuş ve ağaçlardır. Bakım ve onarım 
nedeniyle elektrik üreticisi/satıcısı kuruluş 
tarafından elektrik hatlarının devre dışı bırakılması 
ve yeniden devreye alınması esnasında da bahsi 
geçen güç kalitesi problemleri ortaya çıkabilir. 
Bununla beraber bu problemleri oluşturan en 
yaygın nedenler işletmelerde kullanılan güç 
ekipmanları ve cihazlarıdır. Diğer bir deyişle 
işletme kullandığı elektrik enerjisinin kalitesini 
bizzat kendisi de bozabilir. Gerilim dalga şekli 
bozulmuş bir gerilimden beslenen bilgisayarın 
yeniden açılması (re-boot) veya kilitlenmesi 
işletmelerde sıklıkla karşılaşılabilecek 
sorunlardandır ve böyle bir durumda saklanmamış 
verilerin kaybolması kaçınılmazdır!

Güç kalitesi ile ilgili problemleri en aza 
indirmenin değişik yolları vardır. Bu yöntemlerin 
her biri genellikle tek bir problemi önleyebilir. 
Örneğin düşük güç faktörünü yükseltmek için 
güç faktörü kompanzasyon sistemleri; şebekeden 
çekilen harmonik akımlarının genliklerini 
azaltmak için pasif veya aktif harmonik filtreler; 
gerilim değişimlerini nominal değerlerde tutmak 
için gerilim regülatörleri kullanılır. Anılan bu 
yöntemler genellikle sadece bir tek güç kalitesi 
probleminin çözümünde etkilidir. 

Hassas elektronik cihazları şebekede ortaya 
çıkabilecek güç kalitesi ile ilgili problemlerden 
izole etmek için Kesintisiz Güç Kaynakları’nın 

(KGK, UPS) kullanımı kaçınılmazdır. KGK’lar 
gelişmiş kontrol ve güç elektroniği sistemlerini 
bünyelerinde barındıran güç koruma çözümleridir. 
Şebeke gerilim dalga şeklinde ortaya çıkabilecek 
her türlü bozulmayı ortadan kaldıracak şekilde 
çift güç dönüşümü (double power conversion) 
gerçekleştirirler.

Bir KGK öncelikle şebeke gerilimini giriş kısmında 
yer alan doğrultucu aracılığıyla regüle edilmiş 
DC (Direct Current) gerilime dönüştürür ve 
bünyesinde yer alan aküleri şarj altında tutar. Aynı 
zamanda çıkış kısmında yer alan evirici yardımıyla 
girişindeki DC gerilimi çıkışında AC (Alternating 
Current) gerilime dönüştürerek hassas kritik 
yükleri frekansı sabit, değeri ayarlanmış sabit 
bir gerilim ile besler. KGK’larda yükleri besleyen 
gerilim evirici tarafından şebekeye tam senkron 
olarak yeniden oluşturulmaktadır. 

Günümüzde KGK’lar yaygın kullanım alanına 
sahiptir. ATM cihazları, baz istasyonları, askeri 
savunma sistemleri, tıp cihazları, endüstriyel 
otomasyon sistemleri, bilgisayarların kullanıldığı 
tüm uygulamalarda KGK sistemleri yer almaktadır. 
Destekleme süresinin ve KGK gücünün belirlediği 
aküler elektrik kesintileri sırasında kritik yüklerin 
ihtiyacı olan elektrik enerjisini sağlamaya devam 
ederler.

Bu makalede işletmelerin üretimini ve elektrik 
sistemlerini olumsuz yönde etkileyen elektrik 
güç kalitesi problemlerine kısaca değinilmiş, 
kritik yükleri bu etkilerden izole etmek için KGK 
kullanımının önemi vurgulanmıştır.

Not: Makalenin hazırlanmasında Peter M. Curtis’in 
‘’Maintaining Mission Critical Systems In A 24/7 
Environment’’ adlı kitabından yararlanılmıştır.
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Elektrik tesisatlarında, hem ekonomik ve 
fonksiyonel operasyon açısından hem de anormal 
çalışma koşullarında problemlerin minimuma 
indirgenmesi açısından sisteminin doğru 
şekilde tasarlanması ve seçicilik tekniklerinin 
uygulanması çok önem taşımaktadır. 

Seçicilik teknikleri tesisatın özelliklerine, koruma 
cihazlarının kapasitesine ve istenen ihtiyaca göre 
belirlenebilir. Unutulmaması gereken önemli 
konu devre kesiciler arası seçicilik zorunlu 
değildir; ancak servis sürekliliği ve maliyet 
optimizasyonu önemli ise, seçicilik tesisatta 
olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline gelebilir.

Aşırı yük bölgesinde seçicilik için genelde 
zaman-akım tipi seçicilik tekniği tercih edilirken, 
kısa devre bölgesinde seçicilik için birden fazla 
teknik kullanılabilir. Seçicilik teknikleri 5 tip 
olarak özetlenebilir: 

1- Zaman-akım bazlı seçicilik
2- Akım bazlı seçicilik
3- Zaman bazlı seçicilik
4- Enerji bazlı seçicilik
5- Alan bazlı seçicilik

Bu yazıda aşırı yük bölgesindeki seçicilik 
tekniği olan zaman-akım bazlı seçicilik tekniği 
anlatılacaktır.

Genel olarak, aşırı yük bölgesindeki hata akımına 
karşı koruma fonksiyonunda önceden belirlenen 
bir zaman-akım karakteristiği mevcuttur. Devre 
kesicilerde, termomanyetik koruma ünitesinin 
termik ayar sahası veya elektronik koruma 
ünitesinin L fonksiyonu üzerinden ayarlamalar 
yapılır.

Seçicilik, önceden belirlenen bir zaman-akım 
karakteristiği ile tanımlanır. Devre kesicinin 
üzerinden geçen hata akımı arttıkça, açma 
süresinin azaldığı bir açma karakteristiğidir. 
Olası tüm aşırı akım değerleri için yük tarafındaki 
devre kesicisinin koruma fonksiyonları seçiciliğe 
uygundur, bu sayede bir hata durumunda, yük 
tarafındaki devre kesicisi, şebeke tarafındaki 
devre kesicisinden daha önce açar. 2 taraftaki 
devre kesicinin açma süreleri incelendiğinde 
aşağıdaki durumlar mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır:

- Açma sürelerinin ve ayar sahalarının tolerans 
değerleri
- Devre kesiciden geçen gerçek akım değeri

ABB SACE kompakt tip ve açık tip devre 
kesicilerinin koruma ünitelerine ait açma eğrileri, 
teknik kataloglarda ve DOC  elektrik tasarım 
yazılımında yer almaktadır. DOC yazılımında, 
ilave olarak, termomanyetik tip ve elektronik tip 
koruma ünitelerine ait açma eğrilerinin tolerans 
değerleri de yer almaktadır.  Bu sayede bir 
açma fonksiyonu için 2 farklı açma eğrisi çizimi 
gösterilir. Üstteki eğri en üst açma değerini, alttaki 
eğri ise en çok açma yapan eğriyi göstermektedir.

Seçicilik analizinin doğru yapılması için, tesisat 
koşullarının en kötü durumu varsayılmalıdır. Bu 
noktada:

- şebeke tarafı devre kesicisinin alttaki eğri 
değerine göre açma yaptığı,
- yük tarafındaki devre kesicisinin üstteki eğri 
değerine göre açma yaptığı düşünülmelidir.

Devre kesiciden geçen gerçek akım değeri göz 
önüne alınırsa;

- Eğer, 2 devre kesiciden aynı akım değeri 
geçiyorsa, şebeke ve yük tarafındaki devre 
kesicilerin açma eğrilerinin üst üste çakışmıyor 
olması yeterlidir.

- Ancak, 2 devre kesiciden farklı akım değerleri 
geçiyorsa, zaman-akım eğrileri üzerinde belirli 
noktalar seçilmeli ve seçilen bu noktalarda 
şebeke tarafındaki devre kesicisinin açma 
eğrisinin yük tarafındaki devre kesicisinin açma 
eğrisinden her zaman daha üstte olduğu garanti 
edilmelidir.

Özellikle, elektronik tip koruma üniteleriyle 
donatılan devre kesicilerde, I²t=sabit 
fonksiyonuna göre açma gerçekleştiğinden, ekli 
iki değerin kontrol edilmesi yeterlidir:

1. Koşul: Şebeke tarafı devre kesicisi için: I=1.05 
x I1, Bu değerin altında şebeke tarafı koruması hiç 
bir zaman yük tarafı koruması eğrisi ile çakışmaz. 
IEC 60947-2 standardı uyarınca uygulanması 
gereken minimum katsayı değeri 1.05’tir, bazı 
devre kesiciler için bu değer farklılaşabilir.

2. Koşul: Yük tarafı devre kesicisi için: I=1.20x 
I3, Bu değerin üzerinde, yük tarafı koruması 
kesinlikle açma yapar, kısa devre koruması 
gerçekleşir. IEC 60947-2 standardı uyarınca  kısa 
devre koruması fonksiyonu için uygulanması 
gereken minimum katsayı değeri 1.20’dir, bazı 
devre kesiciler için bu değer  daha düşük olabilir.
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Örnek: Aşağıdaki A ve B devre kesicileri için zaman-akım bazlı seçicilik tekniği aşırı yük bölgesi için 
incelenmiştir.

A: şebeke tarafı devre kesicisi
B: yük tarafı devre kesicisi

1. Koşul: Devre kesici A için
IA=1.05xI1 için, açma zamanı zaman-akım eğrisine 
bakarak hesaplanır.

2. Koşul: Devre kesici B için

IB= 1.20xI3 için, açma zamanı zaman-akım eğrisine bakarak hesaplanır.

Her 2 koşul için de tA>tB olduğu zaman aşırı akım bölgesinde tam seçicilik sağlanır.

Üstteki 2 grafikten açıkça görüleceği üzere her 2 koşul için de tA>tB koşulu sağlanmaktadır. Belirlenen 
2 farklı koşul noktası için devre kesici A’nın açma eğrisi, devre kesici B’nin açma eğrisinden her zaman 
daha üstte olduğu ve herhangi bir çakışma olmadığı için aşırı akım bölgesinde seçicilik garanti edilir.



54

Elektrik tesisatlarında, hem ekonomik ve 
fonksiyonel operasyon açısından hem de anormal 
çalışma koşullarında problemlerin minimuma 
indirgenmesi açısından sisteminin doğru 
şekilde tasarlanması ve seçicilik tekniklerinin 
uygulanması çok önem taşımaktadır. 

Seçicilik teknikleri tesisatın özelliklerine, koruma 
cihazlarının kapasitesine ve istenen ihtiyaca göre 
belirlenebilir. Unutulmaması gereken önemli 
konu devre kesiciler arası seçicilik zorunlu 
değildir; ancak servis sürekliliği ve maliyet 
optimizasyonu önemli ise, seçicilik tesisatta 
olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline gelebilir.

Aşırı yük bölgesinde seçicilik için genelde 
zaman-akım tipi seçicilik tekniği tercih edilirken, 
kısa devre bölgesinde seçicilik için birden fazla 
teknik kullanılabilir. Seçicilik teknikleri 5 tip 
olarak özetlenebilir: 

1- Zaman-akım bazlı seçicilik
2- Akım bazlı seçicilik
3- Zaman bazlı seçicilik
4- Enerji bazlı seçicilik
5- Alan bazlı seçicilik

ETMD / 61

AG Devre Kesiciler Seçicilik Teknikleri: 

Akım Bazlı Seçicilik Tekniği

Gülçin KOÇ
ABB Alçak Gerilim 
Ürünleri Devre 
Kesiciler ve Yük 
Ayırıcılar Ürün
Müdürü

Önceki yazıda aşırı yük bölgesindeki zaman-
akım bazlı seçicilik tekniği (1) anlatılmıştı. Bu 
yazıda kısa devre bölgesindeki seçicilik tekniği 
olan Akım bazlı seçicilik tekniği (2) anlatılacaktır.

Akım bazlı seçicilik tekniğinde önemli olan hata 
kaynağına yakın olan noktada gözlenen yüksek 
kısa devre akımıdır. 

Kısa devre koruma ayar sahası ayarlanarak, 
hatalı olan alanı izole etmek mümkündür.  

Tam seçicilik sadece hata akım değerlerinin 
çok yüksek olmadığı ve iki devre kesici 
arasında yüksek empedanslı komponentler 
bulunduğunda, (trafo, uzun kablolar veya kesit 
alanı ufaltılmış kablolar, vb…) yani kısa devre 
akımları arasındaki fark çok büyükse, mümkün 
olmaktadır.

Bu nedenle, akım bazlı seçicilik tekniği genelde 
son dağıtım panolarında kullanılır. 

(Düşük nominal akım değerleri, düşük kısa devre 
akım değerleri ve yüksek empedans) Cihazların 
zaman- akım eğrilerine bakarak seçim yapılır. 

Akım bazlı seçicilik tekniği:

Avantajları:
- Hızlı uygulama
- Cihazların kolay seçimi
- Ekonomik çözüm
- Aynı boyuttaki devre kesiciler arasında 
uygulama

Dezavantajları:

- Tam seçicilik nadiren gerçekleşir ve genelde 
kısmi seçicilik sağlanır. Tam seçicilik gereken 
projelerde bu tekniği kullanmak yeterli 
olmayabilir,
- Seçiciliğin arttırılması istenen durumlarda, 
devre kesicilerin boyutları da büyür,
- Yedekleme mümkün değildir (Örnek: 
korumalardan biri çalışmadığı takdirde yerine 
yedek olan korumanın devreye girmesi mümkün 
değildir.)

Örnek: Aşağıdaki A ve B devre kesicileri için 
akım bazlı seçicilik tekniği kısa devre bölgesi 
için incelenmiştir.
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Açıkça görüleceği üzere, maksimum seçicilik akım değeri Is, şebeke tarafı devre kesicisinin set edildiği 
minimum kısa devre akım değeridir.

Is = I3minA; 1 kA’ e kadar seçicilik garanti edilir.

Not: Seçicilik limiti, şebeke tarafı devre kesicisinin manyetik ayar sahasına bağlıdır. Enerji bazlı seçicilik 
tekniğinin uygulandığı durumlar için, seçicilik limiti artış gösterebilir. Eğer enerji bazlı seçicilik tekniği 
kullanılacaksa ABB tarafından önerilen tablolara bakılarak seçim yapılmalıdır, bu noktada üst tarafta 
gösterilen eğriler ve değerler geçerli olmayacaktır.

A: şebeke tarafı devre kesicisi
B: yük tarafı devre kesicisi

-Şebeke tarafı devre kesicisinin kısa devre 
koruma ayar sahası, yük tarafında meydana 
gelebilecek hatalardan dolayı açma yapmayacak 
şekilde ayarlanmalıdır. I3minA> 1kA

-Yük tarafı devre kesicisinin kısa devre koruma 
ayar sahası yük tarafında oluşabilecek hatalara 
karşı koruma yapacak şekilde ayarlanmalıdır. 
I3MaxB< 1kA
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Alternatif akım (AC) en önemli özelliği tam, 
düzgün ve temiz bir sinüzoidal dalga olmasıdır. 
Herhangi bir sebepten bu sinüzoidal dalga şekli 
bozulacak olursa bu etki teknik açıdan elektrik 
hatlarında ve elektrikle çalışan birçok cihazda 
olumsuz etki yaratır. 

Harmonikler genel olarak nonlineer elemanlar 
ile nonsinüzoidal kaynaklardan herhangi birisi 
veya bunların ikisinin sistemde bulunmasından 
oluşur. Temel dalga dışındaki sinüzoidal 
dalgalara “harmonik” adı verilir. Harmonikli 
akım ve gerilimin güç sistemlerinde bulunması 
sinüzoidal dalganın bozulması anlamına gelir. 
Bozulan dalgalar teknik literatürde nonsinüzoidal 
dalga olarak isimlendirilir. 

Harmonikler, konverterler, transformatörler, 
jeneratörler, ark fırınları, bazı aydınlatma türleri, 
bilgisayarlar, yazıcılar, televizyonlar, telefon 
şarj cihazları ve kesintisiz güç kaynakları 
gibi elektronik cihazların kullanımının 
yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren yeni bir 
terimdir. Bilindiği gibi alternatif gerilim belirli 
bir frekansı olan sinüs dalgası biçimindedir. 
Türkiye’de kullanılan alternatif gerilimin frekansı 
50 Hz’dir.

Bir elektronik cihaza veya devreye uygulanan tek 
frekanslı bir sinüs dalgalı alternatif gerilimde, 
elektronik cihazın veya devrenin lineersizliğinden 
dolayı bir dalga bozulmasına neden olur. İşte bu 
bozulma temel frekansın tam sayılı katları olarak 
ortaya çıkar. Aşağıdaki dalga şeklinden daha iyi 
görülebilmektedir.

Harmonikler Sinüs Dalga Şeklini 
Bozarlar

Harmonikler kesinlikle müdahale edilmesi 
gereken durumlardır. Harmoniklerden 
kaynaklanan olumsuzlukların tesisler için hem 
teknik hem ticari açıdan birçok olumsuz etkisi 
vardır. Harmoniklerin bulunduğu sistemlerde, 
normal şartlar altında saf sinüzoidal formda 
olması beklenen akım ve gerilim dalga şekilleri 
bozulurlar. 

Harmoniklerin genel olarak beraberinde 
getireceği problemler;

1- Nötr akımının artması

2- Mikro işlemcilerin hatalı çalışması

3- Kompanzasyon sistemlerinde aşırı yüklenerek  
 arızalanması

4- Transformatörlerin ısınması ve aşırı sesli   
 çalışması bundan dolayı kayıpların artması

5- Kaynak gerilim dalga şeklinin bozulması

6- Gerilim düşmelerinin ve doğru orantılı olarak  
 kayıpların artması

7- Sistemlerdeki yüksek frekanslarda rezonans  
 risklerinin oluşması

8- İletim hatlardaki rms akım artışına bağlı olarak  
 iletim ve dağıtımda verim azalması ve maddi  
 kayıplar

9- Elektrik motorlarında ve transformatörler aşırı  
 ısınma

10- Hassas elektronik cihazlarda arızalar oluşması

11- Cihazların yalıtım seviyelerinde bozulmalar 

12- Sistemdeki kayıpların çoğalması ve maddi  
   etkiler

13- Devre kesicilerin bozulması veya hatalı   
   çalışması (zamansız açmalar gibi) 

Harmonik etkileri yok etmek için mutlaka 
harmonik filtreler kullanılmalıdır. Harmonik 
fitreler sistemdeki harmonikleri düzelterek 
harmonik kaynaklı sorunların önüne geçer.

Elektrikte Harmonik Nedir?
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Aydınlatmada kullanılan elektrik enerjisi, 
tüketilen tüm elektrik enerjisi içinde en büyük 
oranı kapsamaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’na 
göre, OECD’ye üye ülkeler arasında yapılan bir 
araştırmada, aydınlatma için, toplam elektrik 
enerjisi tüketiminin %9-18’i arasında enerji 
harcanmaktadır. Harcanan bu enerjinin %15-40’ı 
ise, kamu yapılarında kullanılmaktadır.  

Türkiye’de ise,  değişik işlevlere sahip yapılar 
için, aydınlatmada kullanılan enerji tüketimi, 
toplam elektrik enerjisinin %20-40’ı arasında 
değişmektedir (EİEİ, 2000).

Özellikle, lineer floresan lambalı aydınlatmaların 
olduğu ofis, okul, hastane vb., gün boyunca 
kullanılan yapılarda, görsel konfordan ödün 
vermeden sağlanan optimum enerji kullanımı 
ile büyük oranda enerji tasarrufu elde edileceği 
açıktır. Optimum enerji kullanımına yönelik 
olarak seçilecek, uygun aydınlatma elemanlarıyla 
(lamba, armatür vb.), kullanım süresinde bakım 
giderleri de azaltılmış olacaktır. 

Günümüzde, enerji tasarruflu aydınlatma 
çözümlerine geçiş arttıkça, LED lambaların 
sağladığı avantajlar daha da belirginleşmektedir. 
Lineer LED lambalar (LED tüpler), lineer floresan 
lambalarla, mevcut armatürün elektriksel 
bağlantılarında değişiklik yapmadan, kolayca 
değiştirilebilmektedir.

LED tüplerin önemli yararları:

• Lineer floresan lambalarla karşılaştırıldığında,  
 yaklaşık %50 oranında enerji tasarrufu sağlar.
• 50.000 saate varan ömrü sayesinde, bakım   
 masrafları düşüktür.
• Soğuk ve sıcak ortamlarda kullanılabilir.
• Kırpışma ve stroboskopik efekte neden olmaz.
• Renk kararlılığı yüksektir.
• Rejime girme süresi gerektirmez, hemen   
 çalışır.
• UV (Morötesi) ve IR (Kızılötesi) ışınım   
 yayımlamaz.

• Civa içermediği için, ambalajından 
çıkarılmasından, atılmasına kadar tüm kullanım 
ömrü boyunca çevre dostudur.

Lineer floresan lambalarla karşılaştırıldığında, 
LED tüpler, yaklaşık yarısı kadar enerji 
harcayarak ve üç kat daha uzun ömüre sahip 
olarak, armatürün mevcut elektriksel bağlantıları 
değiştirilmeden,  çok avantajlı bir retrofit (yerine 
takmak) çözüm olanağı sunmaktadır.

Günboyu kullanılan ofis, okul, hastane vb. 
yapılarda sıklıkla yer alan armatürlerdeki 
lineer floresan lambaların, LED tüpler ile 
değiştirilmesinin, enerji tasarrufu başta olmak 
üzere, pek çok yönden olumlu ve önemli olduğu 
açıktır. LED tüpler, bu tür yapılarda, görsel konfor 
koşullarını, az enerji harcayarak sağlayan ideal bir 
aydınlatma çözümü olarak sunulabilir.

Lineer LED Lambaların
(LED Tüpler) Özellikleri 



59



60

ETMD / 61Levent SEVGİ
Doğuş Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü

EM uyumluluk (EMC) “Bir sistem veya 
cihazın içinde bulunduğu elektromanyetik 
ortamda fonksiyonlarını -- giderilemeyecek bir 
elektromanyetik bozulma olmaksızın -- yerine 
getirebilme yeteneği” şeklinde tanımlanmakta. 
Yani, bir cihaz çevresindeki diğer cihazları 
etkileyecek istenmeyen EM işaretler yaymayacak, 
aynı zamanda diğer cihazların yaydığı istenmeyen 
işaretlerden de etkilenmeyecek. Bir 100 m 
yarışı düşünün; yarışmacılar farklı parkurlarda 
koştuklarından birbirlerini engellemeleri söz 
konusu olmaz. Oysa, 3000 m yarışlarında 
durum öyle mi? Parkur farkı olmadığından 
tüm yarışmacılar -doğal olarak- en içteki (en 
kısa) parkuru yeğler; bu durumda birbirlerini 
engelleyebilir, hatta düşürebilirler. 

EMC problemleri de -- genelde -- bu iki örnekte 
verilen durumlara çok benzer. Örneğin, on yıl 
önce bir bilgisayarın bir TV ya da bir radar 
alıcısını etkilemesi söz konusu olmadığından 
EMC problemleri bu denli önemli değildi. Oysa, 
bugün kullandığımız en basit bir bilgisayar, bir 
cep telefonu bile çevresindeki bir başka cihazı 
kolayca etkileyebilmekte ve ciddi EMC problemi 
oluşturabilmekte. Bu olayların nedenleri nedir 
ve basit olarak açıklamaları nasıl yapılabilir; 
işte bu sayıda bu konuya yer verilmekte.Bir 
arada çalışmak zorunda olan cihazların iki temel 
parametresi söz konusu; bunlar işaret gücü ve 
işaret frekansıdır. Bu parametreler söz konusu 
olduğunda da şu iki temel EMC kuralı geçerli:

• Aynı frekans bölgesini kullanan iki cihazın 
birbirini etkilememesi ancak bu iki cihaz, işaret 
güçlerinin yeterince zayıflamasını sağlayacak, 
uzaklıkta tutulursa olası.

• Birbirine yakın çalışmak zorunda olan iki 

cihazın karşılıklı birbirinden etkilenmemesi, 
ancak, farklı frekans bölgelerinde çalışmalarıyla 
olası.İşte bu nedenle on yıl önce 16 - 32 MHz 
işlemci hızlarına sahip bilgisayarların 600 - 900 
MHz frekans bölgesinde çalışan bir TV alıcısını 
ya da 2 - 4 GHz bölgesindeki bir radar alıcısını 
etkilemesi söz konusu değildi. Oysa, bugün 2 - 4 
GHz işlemci hızlarına sahip kişisel bilgisayarların 
aynı frekansları kullanan cep telefonlarını, askeri 
ve sivil radarları etkilemesi nedeniyle - doğal 
olarak - ciddi EMC önlemleri konuşulmakta. 
Basit bir örnek, Tablo 1’de verilen ve bazı askeri 
ve sivil radarlara ayrılan (tahsis edilen) frekans 
bandları incelenerek görülebilir. Frekans tahsisi 
yetkili kuralları uluslararası kurumlarca belirlenen 
ulusal bir konudur. Bırakın bir kurumu, hiçbir ülke 
bile herhangi bir cihazı istediği keyfi bir frekansta 
tasarlayamaz, üretemez ve kullanamaz. 

Hangi frekansların ne tür amaçlarla kullanılacağı 
yetkili uluslararası kurumlarca belirlenir ve ulusal 
bazda denetlenir. Örneğin, bir TV kuruluşu, 
bir radyo istasyonu istediği frekansta yayın 
yapamaz. İlgili ülkenin ulusal frekans tahsisi 
yapan kurumuna (Türkiye’de önceleri Telsiz genel 
Müdürlüğüne, bugün ise Telekomünikasyon 
Kurumuna) başvurur ve ancak kendisine tahsis 
edilen frekansları kullanabilir. 

Bir ülkenin, örneğin, uluslararası sivil havacılığa 
ayrılmış frekansları başka amaçlar için kullanması 
-- sivil havacılığı tehlikeye düşüreceğinden -- 
uluslar arası hukukta doğrudan savaş nedeni 
sayılır. İşte frekans tahsisi bu denli ciddi ve önemli 
bir konudur. Yeri gelmişken belirtelim, Türkiye’de 
frekans tahsisi hala tamamlanamamıştır ve zaman 
zaman konuya el atan bakanları bile yerinden 
edebilmektedir.

Frekans Analizi
Elektromanyetik Uyumluluk ve

Tablo 1: Haberleşmede askeri ve sivil radarlara ayrılan çalışma bandları
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Frekans paylaşımı işte bu nedenlerden 
ötürü önemli bir konu. Konumuza dönersek, 
elektriksel işaretlerin zaman – frekans ilişkileri 
ve davranışları tasarımdan testlere, ölçülerden 
bilgisayar benzetimlerine EMC problemlerinin ele 
alınışını belirler. EMC problemleriyle uğraşmak 
için iyi bir frekans analizcisi olmak gerektiğini 
söylemek -sanırım - yanlış olmaz.

Zamanla değişen işaretler enerjilerini belirli 
frekanslarda taşırlar. Fourier analizi, ele alınan 
işaretin frekans davranışını irdeler. Frekans 
analizinde temel bağıntı

ZAMAN × BAND GENİŞLİĞİ = SABİT
şeklindedir. Yani,

- zamanda sonsuz süreli işaretin (örn. sin(t)) 
enerjisi tek frekansta yoğunlaşır.
- Zamanda anlık işaretlerin (dürtü yada kısa 
darbe) enerjisi hemen tüm frekans
eksenine yayılır.
- Darbe şeklindeki işaretler geniş bandlıdır ve 
darbe süresi kısaldıkça frekans bandı
genişler.
- Darbesel bir işaret sonsuz sayıda sinüs 
işaretinin toplamından oluşmaktadır.

Fourier dönüşümü matematiksel olarak

      (1)

şeklinde tanımlanır. Burada s(t) haberi taşıyan 
işareti,  = 2πf açısal frekansı, S() ise işaretin 
Fourier dönüşümünü gösterir. 

Matematiksel olarak tanımlanan ve frekans
analizinde kullanılan bu dönüşüm incelendiğinde 
şu noktaların altını çizmek gerekir:

Fourier dönüşümü sürekli zaman işaretleri için 
tanımlanmıştır.

Bir işaretin frekans analizini yapabilmek için tüm 
zamanlarda gözlenmesi (sonsuz gözlem süresi) 
gerekir.

- Bu koşullar altında verilen bir S(t) işaretinin 
bütün frekans davranışı (1), Fourier dönüşümü 
ile bire bir belirlenir.
- Matematiksel olarak istenen her frekansta ve 
frekans sıklığında çözüm elde edilebilir.

Fourier analizi, zaman işaretlerinin enerji işareti 
(zamanda sınırlı, örneğin Gauss darbesi) ya 
da güç işareti (zamanda sınısız, örneğin sinüs 
işareti) olmasına, zamanda periyodik olup 
olmamasına göre değişik şekillerde yapılır. 
Fourier dönüşümü, Periyodik işaretlerde Fourier 
serilerine dönüşür.

Tipik bir haberleşme alıcı devresi
Haberleşme ve radar sistemlerinde tipik bir alıcı 
blok şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. Alıcıya 
gelen işaret bir haber işareti (ses ya da görüntü) 
olabileceği gibi bir radar hedefine ait saçılma 
bilgisi de olabilir. Gelen işaret ne olursa olsun, 
genelde, yüksek frekanslı bir taşıyıcı (şekildeki 
f0), habere ait işaret (bandı B olan işaret) 
ve kuvvetlendirme ve işaret düzgünleştirme 
işlemlerinin yapılabildiği uygun ara frekans bandı 
(fIF işareti) bulunur. Bu tip alıcılara heterodin 
tipi alıcılar denir. Bu tip alıcılarda en az bir 
kuvvetlendirici ve bir karıştırıcı bulunur. Detektör 
devresini de karıştırıcı olarak saymak olasıdır. 
Çünkü dedektör devresi de ara frekanstaki işareti 
alçak frekanslı haber işaretine dönüştürür (ara 
frekansı süzer).

Şekil 1: Tipik bir haberleşme alıcı devresi

Karıştırıcı ve kuvvetlendiriciler doğrusal olmayan 
elemanlardır. Girişlerine gelen tek frekanslı 
işaretler yanında birçok farklı frekanslı işarette 
yaratırlar. Bu nedenle oluşan istenmeyen işaretler 
harmonikler ve iç çarpımlar olarak isimlendirilir.

Harmonikler ve İç Çarpımlar
Karıştırıcılar ve kuvvetlendiriciler gibi, doğrusal 
olmayan devre elemanlar girişlerine gelen 
işaretlere Şekil 2’de gösterildiği gibi farklı 
davranışlar gösterirler.

Şekil 2: Harmonik ve iç çarpım oluşumu
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kuvvetlendirerek Y işaretini verir. T transfer 
fonksiyonu, doğası gereği girişteki f1 frekanslı 
işaret çıkışta f1, f2, f3, .., gibi bir çok frekans 
bileşenli işarete dönüşmektedir. Giriş işaretinin 
frekansının tam sayı katlarında oluşan bu 
işaretlere ana işaretin istenmeyen harmonikleri 
adı verilir. Benzer şekilde karıştırıcı, girişine gelen 
iki farklı frekanstaki (f1 ve f2) işareti karıştırarak 
çıkışta (f1 ± f2) işareti yanında f1, f2, f3, .., gibi 
harmonikler yanında (f1 ± f2), (2f1 ± f2), (f1 
± 2f2), (3f1 ± f2), .., (mf1 ± nf2), gibi (m ve n 
tam sayı olmak üzere) istenmeyen bileşenler de 
oluşturur. Bu bileşenlere iç çarpımlar (IP, internal 
product) adı verilir.

IP için mertebe önemlidir. Örneğin, (mf1 ± nf2 
±kf3) terimi (m+n+k) mertebeli IP’ dir.
Genelde; işaret bandı içersine düştüğünden 3. 
Mertebe (third order) TOIP’ ler önemlidir.

Harmonikler ve iç çarpımlar temel EMC 
problemlerini oluşturur. Hemen her elektriksel 
cihazda en az bir kuvvetlendirici ya da karıştırıcı 
bulunur (karıştırıcı; iletilmek istenen bir işareti 
yüksek frekanslı bir taşıyıcı sırtına bindirmek, 
yani modülasyon uygulamak için uygulanır). 
Öyleyse, harmonikler ve iç çarpımlar gibi 
istenmeyen işaretler devrelerde sürekli dolaşacak 
demektir. Bu bileşenlerden korunmanın temel 
yöntemi frekans filtreleri kullanmaktır. Yukarıda 
değinildiği gibi, işaret bandı içine düştüğünden 
3. mertebe IP bileşenler süzülmesi en zor 
istenmeyen bileşenlerdir. Bu durum Şekil 3’te 
bir örnekle gösterilmiştir. Şekilde birbirine yakın 
frekanslı ve eşit genlikli A ve B işaretlerinin 
üçüncü mertebeye kadar olan harmonik ve iç 
çarpım bileşenleri hesaplanmış ve çizilmiştir. 
Görüldüğü gibi (2A-B) ve (2B-A) işaretlere çok 
yakın oluşmakta ve genlikleri de azımsanmayacak 
orandadır. Diğer istenmeyen bileşenleri süzmek 
kolaydır, çünkü arada frekans farkı vardır. Oysa 
3. mertebe bileşenler için durum oldukça zordur.
Şekil 4’te darbesel bir işaret tanımı verilmiş ve 
özellikleri sıralanmıştır. Üstte tipik bir darbe 
işaretinin zaman değişimi, tr yükselme zamanı 
(işaret genliğinin değerinin %10’ dan %90’ a 
ulaşması için geçen süre) tanımı ve periyodu 
gösterilmiştir. Altta ise bu darbenin frekans 
domeni davranışı, Fourier katsayılarıyla birlikte 
verilmiş ve kritik frekans tanımı gösterilmiştir. 
Şekil incelendiğinde bu darbe işareti için şu 
noktaların önem kazandığı vurgulanabilir:

Şekil 3: Üçüncü mertebeye kadar bir çarpma 
devresi çıkışı

Şekil 4: Sayısal bir darbe işareti ve tanımları

- Darbe süresi ve darbe yükselme zamanı 
frekans davranışı açısından önemlidir. Kritik 
frekans, darbeli sistemlerde EMC açısından 
sorun yaratacak anlamlı frekans bileşenlerinin en 
büyüğünü belirler.
- Darbe yükselme zamanı kritik frekansı belirler. 
Darbe yükselme zamanı ne kadar küçükse (darbe 
kenarı ne kadar dik ise) kritik frekans o kadar 
yüksek olur. Yani hızlı darbelerle çalışmak daha 
yüksek frekanslı işaretlerin ortalıkta dolaşması 
(EMC açısından istenmeyen durum) anlamına 
gelir.
- Kritik frekansa kadar olan bileşenlerin 
zayıflaması dekad başına 20 dB (20 dB/Dec) dir.
- Kritik frekansın üstünde bu zayıflama 40 dB/Dec 
olur (yani bu bileşenler ihmal edilebilir).

İşaretin n. harmoniğin genliği n2 şeklinde azalır.
- İşaretin n. harmoniğin yaydığı EM enerji ise n2 
şeklinde artar.
- Deneyimler, kritik frekansa kadar olan 
harmoniklerin hesaba katılması gerektiğini söyler. 
 
Ayrık Fourier Dönüşümü
Günümüzde hemen tüm elektriksel cihazlar darbe 
şeklindeki işaretlerle ve ayrık zamanda çalışan 
sistemlerdir. Sürekli zaman işareti ile ayrık zaman 
işaretleri arasındaki farkın ve bu fark nedeniyle 
frekans analizindeki etkilerin iyi bilinmesi gerekir. 

Örneğin, matematiksel olarak sonsuz zaman 
aralığında tanımlanan Fourier dönüşümünden, 
işaretin sınırlı sürede ve ayrık zamanlarda 
örneklenerek elde edilmesi ile Ayrık Fourier 
dönüşümüne geçilirse işarette ve analizde neler 
değişir?

Zamanda sürekli bir fonksiyonun bilgisayar 
yardımı ile Fourier dönüşümünün alınması 
fonksiyonun doğasında büyük değişiklik yaratır. 
Bilgisayarda analiz yapmak öncelikle fonksiyonun 
sayısallaştırılmasını (yani örneklenmesini) 
gerektirir. Belli bir B band genişliğine sahip bir 
zaman işareti ele alalım. 

Bu işaretin zaman domeninde örneklenmesi 
(fonksiyondan Δt aralıklarla örnek alınması) 
aslında işaretin Δt aralıklı bir dürtü katarı 
ile çarpılmasından başka bir şey değildir. 
Frekans dönüşümü ile ilgili şu özelliklerin 
anımsanmasında yarar vardır:
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• Zaman domeninde çarpma işlemi frekans 
domeninde konvolusyon işlemine denk düşer.
• Dürtü katarının Fourier dönüşümü yine bir 
dürtü katarıdır. Sadece frekans aralıkları Δf = 1/
Δt ‘dir.
• Yani zamanda ne kadar sık örnekli bir katar söz 
konusu ise frekansta o kadar geniş aralıklı bir 
dürtü katarı olacaktır.
• Zaman band genişliği çarpımı sabit olduğundan 
zamanda dar işaretler geniş frekans bandlarına 
sahiptirler.
• Bu nedenle çok dar bir darbe çok geniş bir 
frekans bandına sahiptir.
• Limitte, tek bir dürtünün kapladığı frekans bandı 
sonsuzdur (EMC açısından bütün frekansların 
etkilenmesi demektir).

Bu özelliklerden ötürü zamanda işaretimizi 
örneklemek frekans domeninde işareti periyodik 
yapmak demektir (dürtü katarı ile B bandlı 
işaretin konvolusyonu sonucu bu elde edilir). 
Yani, işaretin frekans domeninde yan yana 
birçok B bandı olacak demektir. Bu bandların 
iç içe geçmesine örtüşme (aliasing) adı verilir. 
Örnekleme sonucu örtüşme olması işaretin 
karışması ve taşıdığı bilgilerin kaybolması 
anlamına gelir. Örtüşmenin engellenmesi için 
dürtü katarının frekans aralıklarının (Δf’in) işaret 
bandından (B’den) büyük seçilmesi gerekli ve 
yeterlidir. Şekil 5’te bu durum resmedilmiştir. 
Üstte, sınırlı bir banda sahip işaretin frekans 
domenindeki değişimi gösterilmiştir. Görüldüğü 
gibi, işaret belli bir frekansa (fmaks) kadar 
anlamlı bileşen içermektedir. Eğer zaman işareti 
yeterli sıklıkta örneklenmezse ortadaki şekildeki 
örtüşme meydana gelir. Örtüşme aynı bilgiyi 
taşıyan işaret bandının kendisi ile üst üste 
binmesi demektir. Bu üst üste binmede frekans 
bileşenleri karışacağından bilgi kaybı olur. 
Oysa, yeterli sıklıkta örneklenmesi durumunda 
alttaki şekil oluşur. Görüldüğü gibi, işaret bandı 
periyodik hale gelmekte ancak birbirleriyle aralıklı 
olarak yerleşmektedir.

Bu durumda bir frekans filtresi ile istenen bir 
band süzülüp, bilgi kaybı olmaksızın işaret elde 
edilebilir.

Şekil 5: Yeterli ve yetersiz örnekleme etkileri

Örtüşme gibi önemli bir diğer konu da spektral 
sızıntı (spectral leakage) dir. Spektral sızıntı, 
ayrık Fourier dönüşümünde işaretin gözlendiği 
pencereyle ilgilidir. Belli bir zaman aralığında 
bir işereti ele almak aslında sonsuz zaman 
işaretinin belli bir pencereden gözlenmesidir. 
Yani bir işareti sonlu bir aralıkta gözlemek 
aslında işareti bir dikdörtgen pencere ile 
çarpmaktır. Yine -zamanda çarpma işleminin 

frekans domeninde konvolusyon vermesi 
özelliği nedeniyle- B frekans bandlı işaretin 
frekans domeninde dikdörtgen darbenin frekans 
dönüşümü ile konvolusyonu söz konusudur. 
Dikdörtgen pencere işaretinin frekans dönüşümü 
Sinc(.) fonksiyonudur. Sinc(.) fonksiyonu ile B 
bandlı işaretin konvolusyonu birçok B bandının 
yan yana sıralanması anlamına gelecektir. Ana 
B bandı yanında diğer istenmeyen bandların 
küçük genlikli olması Sinc(.) fonksiyonunun yan 
salınımlarının ana salınıma göre küçük olmasına 
bağlıdır. Spektral sızıntının azaltılması için iki 
önlem alınabilir. Bunlar:

• zaman domeninde gözlem yapılan pencerenin, 
işaretin her iki tarafta da sönene dek uzatılması,
• doğal pencere olan dikdörtgen pencere yerine 
işareti uçlarda bastıran başka pencerelerin 
kullanılmasıdır.

Darbesel işaretleri ve EMC etkilerini anlamaya 
yarayan güzel bir örnek kare dalga işaretidir. Kare 
dalga Fourier serileriyle tam olarak belirlenebilen 
bir işarettir. Şekil 6’da kare dalganın zaman 
değişimi ve temel harmonikler cinsinden elde 
edilmesi gösterilmiştir.

Bir kare dalga sonsuz sayıda sinüzoidal işaretin 
toplamından elde edilebilir. Temel harmonik 
frekansı darbe periyodunun tersiyle belirlenir. 
Diğer bütün harmonikler temel harmoniğin 
tam sayı katlarıdır. Şekilde ortadaki grafik ilk üç 
harmoniğin zaman değişimini göstermektedir. 
Alttaki grafik ise Fourier serisindeki bu üç 
harmoniğin toplanmasıyla elde edilen değişimi 
gösterir. Görüldüğü gibi ilk üç bileşenin toplamı 
bile kare dalgaya benzemeye başlamaktadır. Eğer 
sonsuz sayıda sinüzoidal bileşen toplanırsa tam 
kare dalga elde edilir.

Şekil 6: Kare dalga ve temel harmonikleri

Sonuç olarak, sonlu bir T zaman aralığında, Δt 
zaman aralıkları ile N=T/Δt noktada gözlenen bir 
işaretin ayrık Fourier dönüşümü ile alınan frekans 
spektrumunda şu ilişkiler vardır.

Maksimum frekans: fmax = 1/2Δt     (2a)
Frekans çözünürlüğü: Δf = 1/T          (2b)

Bunu bir örnekle gösterelim: Frekansları 100 ve 
110 Hz olan iki sinüs işaretini ele alalım. Ayrık 
Fourier dönüşümünü maksimum frekans 200 
Hz, frekans çözünürlüğü ise 10 Hz olacak şekilde 
seçelim. Bu durumda (2) bağıntılarından Δt = 2.5 
ms, T = 0.1 s, ve N = T/Δt = 40 örnek olacaktır. 
Şekil 7a’da bu parametreler için elde edilen 
frekans spektrumu gösterilmiştir.
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iki sinüs işaretini Δf =10 Hz frekans çözünürlüğü 
ile ayırd etmek olası görünmemekte. Şimdi aynı 
iki sinüs işaretinin ayrık Fourier dönüşümünü Δt 
= 2.5 ms, T = 0.5 s (N = T/Δt = 200 örnek) ile 
alalım. Gözlem süresini beş kat arttırmak frekans 
çözünürlüğünü Δf = 2 Hz’ ye getireceğinden artık 
iki işaret birbirinden ayrılmış olarak spektrumda 
yer alacaktır. Bu durum Şekil 7b’den açıkça 
görülmekte.

Son örnek Şekil 7c’de verilen ve sinüs işareti ile 
bir Gauss tipi darbenin çarpılmasına (modüleli 
Gauss) ait. Zamanda Gauss tipi bir işaretin 
frekans spektrumu da Gauss tipidir, yani DC 
bileşenden bir üst frekansa kadar olan frekansları 
içerir. Bunun bir sinüs işareti ile çarpılması Gauss 
spektrumunun sinüs frekansına ötelenmesi 
anlamına gelir. Şekil 7c’deki spektrumdan sinüs 
işaretinin frekansının 100 Hz olduğu hemen 
görülebilir. Ayrıca işaret zamanda T = 2 s 
gözlendiğinden frekans çözünürlüğü Δf = 0.5 Hz 
olacaktır. Maksimum frekans 200 Hz olduğundan 
zamanda örnekleme aralığının Δt = 2.5 ms 
ve darbe sayısının da N = T/Δt = 800 olduğu 
hesaplanabilir.

Şekil 7a: 100 ve 110 Hz frekanslı iki sinüs 
işaretinin Δt = 2.5 ms, T = 0.1 s ile alınmış 
ayrık Fourier spektrumu (doğru seçilmemiş 
parametreler)

Şekil 7b: 100 ve 110 Hz frekanslı iki sinüs 
işaretinin Δt = 2.5 ms, T = 0.5 s ile alınmış ayrık 
Fourier spektrumu (doğru seçilmiş parametreler)
Elektronik devrelerde kullanılan temel darbe 
şekilleri ve belli bir doğruluk için gerekli 
minimum anlamlı harmonik bileşenler Tablo 
2’de gösterilmiştir. Bu şekil EMC sorunlarını en 
aza indirmek amacıyla neden üçgen darbenin 
kare ya da dikdörtgen darbeye oranla daha çok 
tercih edildiğini de açıklamaktadır. Şekilde sinüs, 
kare, üçgen ve değişik darbe süreli dikdörtgen 
darbelerin ilk altı harmoniğinin katkıları (Fourier 
serilerindeki genlikleri) listelenmiştir. En son 
sütunda ise söz konusu darbe gücünü %10 hata 
ile elde etmek için gerekli minimum harmonik 
sayısı verilmiştir. Görüleceği üzere, kare darbe 

için ilk 9 harmonik gerekirken üçgen darbe de 
bu değer 3’ tür. Darbe süresi kısalan dikdörtgen 
darbede ise bu değer, darbe-boşluk oranı %25 
için 14’ e, %10 için ise 26’ ya yükselmektedir. 
EMC açısından bu denli bileşenin devrelerde 
dolaşması istenmeyen bir durumdur.

Şekil 7c: 100 Hz frekanslı bir sinüs işareti ile 
modüle edilmiş bir Gauss işareti ve frekans 
spektrumu)

Tablo 2: Dalga şekilleri ve anlamlı bileşenleri

Örnek: 50 μs darbe tekrarlama periyoduna sahip 
bir üçgen darbeyi (harmonik katkının %10 ve 
üstünde olduğu düşünülerek) ölçmek için göz 
önüne alınması gereken en yüksek frekans nedir ?
Yanıt: İşaret ana frekansı f = 1/T = 1/50 μs = 20 
kHz’ dir. Üçgen dalga için anlamlı %10 katkı 
(Tablo 2’den) ilk 3 harmonikten gelmektedir. O 
halde en yüksek frekans 3 × 20 kHz = 60 kHz’dir.
Günümüzde hemen her türlü elektronik cihaz 
sayısal tekniklerle çalışır duruma gelmiştir. Bu 
nedenle, bu cihazlarda dolaşan işaretler bu 
bölümde anlatıldığı gibi darbesel işaretlerdir. 
Darbesel işaretlerin söz konusu olduğu her yerde 
geniş bandlı etkiler olacaktır. Harmonikler ve iç 
çarpımların oluşmaları yanında zaman – frekans 
analizlerinde diğer yapay etkiler de oluşacaktır. 
Bunların yaratacağı EMC sorunlarının önemi 
açıktır. Bu EMC sorunlarını en aza indirmek bu 
kavramların ve oluşumların sağlıklı anlaşılmasına 
bağlıdır. Bu yazıda frekans analizi, doğrultucu, 
kuvvetlendirici ve karıştırıcı benzeri elektronik 
elemanların doğrusal olmaması sonucu ortaya 
çıkan harmoniklerin yaratacağı EMC sorunlarını 
ele aldık, ve öncelikle tanımları ve ayrık ortamda 
oluşan yapay etkileri sunduk. Harmonik 
oluşumunun önemli EMC problemlerine 
neden olduğu bir alan da şehir şebekesinde 
ortaya çıkan sorunlardır. Özellikle 50 Hz ve 
katları (harmonikleri) endüstriyel otomasyon 
sistemlerinde ve güç elektroniğinde çok önemli 
sorunlar yaratabilmektedir. İlgili standartlar 
besleme devreleri için 2 kHz’e (40. harmoniğe) 
kadar olan frekansları göz önüne bulundurmak 
zorunluluğunu getirmiştir. Şebeke ve harmonikler 
konusuna önümüzdeki sayılarda ayrıca yer 
vereceğiz.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ...
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İlgili standartlar, izlenebildiği kadarıyla, 
henüz; kaçak akım (hata akımı) korumayı; 
.Dolaylı dokunmaya karşı korumada 
temel önlem,

.Doğrudan dokunmaya karşı korumada 
ek önlem olarak kabul etmektedir. 

30 mA çalışma eşikli kaçak akım koruma 
(KAK) doğrudan; 

300 mA çalışma eşikli KAK dolaylı 
dokunmada hayat koruma sağlar. Yangın 
koruma yönünden, her iki eşik değeri de 
uygundur.

Sonuç olarak; gövdelerin, yaklaşık 16 
ohm ve altındaki değerde bir topraklama 
direncine sahip olduğu doğrulanabilirse; 
20 kHz’e kadar akımlarda bile, 300 
mA çalışma eşikli KAK kullanımı, 
yönetmeliksel anlamda, hem hayat hem 
yangın korumayı asgari düzeyde sağlar.

Ancak bize, pek çok tecrübenin 
gösterdiği üzere; 30 mA çalışma eşikli 
KAK kullanımı, doğrudan veya hiç 
topraklanmamış gövdelere dokunmada, 
diğer koruma önlemlerinin bulunmadığı 
ya da bulunsa bile yeterince etkili 
olamadığı hallerde, hayat kurtarmaktadır. 

Bu nedenle, gereksiz yere (arıza olmadığı 
halde) çalışıp devreyi kesme sıklığının, 
katlanılabilir düzeyin altına düşürülmesi 
mümkünse; 30 mA çalışma eşikli 
KAK’nın kullanılmasını öneririz.

Bunun için belki bir miktar daha fazla 
bedel ödemeyi göze alarak;

a-)Tesisat, olabildiğince fazla sayıda 
bölüme ayrılıp her bölümün ayrı bir 30 
mA çalışma eşikli KAK ile korunması 
(arızalarda, enerji kesintisinden etkilenen 
tüketici cihaz sayısı azalacağından 
işletme kalitesi de yükselir);

b-)Yukarıdaki çözümün, tek başına 
yeterli olmadığı durumlarda, bu çözüm 
şekline ek olarak; yalnızca alternatif 
akımlarda kullanılabilen “AC” tip kaçak 
akım koruma cihazları yerine;

-Pulzasyonlu doğru akımlarda da 
kullanılabilen “A” tipi, 

-Düzleştirilmiş doğru akımlarda da 
kullanılabilen “B“ tipi,

-20 kHz’e kadar frekanslı akımlarda da 
kullanılabilen “B+” tipi,

-Bir ucu toprağa bağlı EMC filtre 
kondansatörleri vb. üzerinden boşalan 
anahtarlama darbelerine karşı bağışıklık 
sağlayan 20-40 ms gecikmeli “K” tipi, 

-Artarda KAK uygulaması gerektiğinde, 
seçiciliği sağlamak için kaynak tarafında, 
300 mA çalışma eşikli ve 50-150 ms 
gecikmeli “S” tipi, KAK modellerinden 
uygun olanın kullanılması önerilir.          

Kaçak Akım Koruma (KAK) Kullanımında 
Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
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Motor koruma şalterleri motorları ve tesisatları 
kısa devre ve aşırı akımın etkilerine karşı koruyan, 
aşırı akım ve kısa devre açtırma özelliği bulunan 
üç kutuplu elektromekanik koruma elemanlarıdır. 
Ayrıca tesisatın ve güç kaynağının güvenli 
izolasyonu için ayırma fonksiyonu sağlanır ve 
yüklerin manuel olarak anahtarlaması yapılabilir.

Motor koruma şalterleri aşağıdaki koruma 
fonksiyonlarına sahiptir:

- Aşırı akım koruması
- Kısa devre koruma
- Faz kaybı hassasiyeti

Motor koruma şalterleri bir aşırı akım ya da kısa 
devre durumu oluşması durumunda tüm fazları 
aynı anda keser. Böylece korunan motora giden 
enerji direkt olarak, kesin bir şekilde kesilmiş 
olur.

İlave olarak, motor koruma şalterleri kısa 
devre durumunda hızlı reaksiyon süreleri ile 
motoru milisaniyeler mertebesinde kapatarak 
doğabilecek hasarları önler. Bu özellik motor 
koruma şalterlerini devre kesicilerden ve otomatik 
sigortalardan ayıran en önemli parametredir.

Açma elemanları
Motor koruma şalterleri aşağıdaki açma 
elemanları ile donatılmıştır:

- Ters zaman gecikme prensipli aşırı akım koruma 
elemanı (termik-aşırı akım)

- Ani açmalı kısa devre koruma elemanı 
(manyetik-kısa devre akımı)

Ters zaman gecikme prensipli aşırı akım koruma 
elemanı beslenen motor akımına göre ayarlanabilir 

özelliktedir. Bu değer şalter üzerinden bir ayar 
skalası ile direkt olarak ayarlanabilir.

Ani açmalı kısa devre koruma elemanları nominal 
akımın sabit bir katı şeklinde fabrika ayarlıdır.

Aşırı akım ve kısa devre akımına göre açma 
zamanları şalterin tipine ve akımına göre 
değişiklik gösterir. Açma zamanları ile ilgili daha 
doğru verilere ulaşmak için şalterlerin açma 
eğrileri incelenmelidir.

Bu kısa girişten sonra motor koruma şalterlerin 
kataloglarında ve teknik dokümanlarında yer alan 
teknik terimleri ve ibarelere bir göz atalım. 

Bu teknik özellikler kullanılan motor koruma 
şalteri tipine ve markasına göre değişiklik 
gösterebilir. Bazı markalarda standart olarak 
bulunurken bazı markalarda olmayabilir.

TEKNİK VERİLER
1-Açma sınıfı (Trip class)
Motor koruma şalterleri IEC 60947-4-1 ve 
UL 60947-4-1A’ya göre farklı açma sınıflarına 
sahiptir. Bir motor koruma şalterinin açma sınıfı, 
soğuk durumdan itibaren maksimum açma 
zamanını belirtir. 

Bu açma zamanının süresi “7,2 x ayarlanan akım” 
da üç kutuplu sabit simetrik yüke bağlıdır. 

Örneğin 10A açma sınıfına sahip bir motor 
koruma şalterine ayarlanan akımının 7,2 katı 
kadar bir akım uygulandığında açma zamanı, 
2< açma zamanı ≤ 10 saniye arasında olmak 
zorundadır.

Motor Koruma Şalterleri
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2-Nominal çalışma gerilimi (Ue)
Motor koruma şalterinin nominal çalışma gerilimi 
muhtemel uygulamanın faz-faz gerilimini belirtir. 
Nominal çalışma akımı ile beraber düşünülmelidir.  

3-Nominal kısa devre kapama 
kapasitesi (I cm)
Kısa devre kapama kapasitesi (gerilim, akım) 
motor koruma şalterinin nominal çalışma 
geriliminde, nominal frekansta ve sabit güç 
faktöründe kapama yapabileceği kısa devre 
akımıdır. Maksimum muhtemel darbe akımı 
olarak da adlandırılabilir.

4-Nominal kısa devre açma (kesme) 
kapasitesi
Kısa devre açma kapasitesi (gerilim, akım) motor 
koruma şalterinin nominal çalışma geriliminde, 
nominal frekansta ve sabit güç faktöründe kesme 
yapabileceği kısa devre akımıdır. Maksimum 
nominal kısa devre kesme kapasitesi veya 
servis kısa devre kesme kapasitesi olarak da 
adlandırılabilir.

5-Nominal maksimum kısa devre 
kesme kapasitesi (I cu) IEC/EN 
60947-2’e göre
Motor koruma şalterinin hasar görmeden 
kesme yapabileceği maksimum kısa devre 
kesme kapasitesidir (gerilim, akım). Kısa devre 
kesintisinden sonra bir aşırı akım durumunda 
motor koruma şalteri arttırılmış toleranslarda 
açma yapabilmelidir. 

6-Nominal servis kısa devre kesme 
kapasitesi  (I cs) IEC/EN 60947-2’e 
göre
Motor koruma şalterinin hasar görmeden sürekli 
olarak kesme yapabileceği kısa devre kesme 
kapasitesidir (gerilim, akım).

Kısa devre kesintisinden sonra, motor koruma 
şalteri bir aşırı akım durumunda açabilir ve 
nominal çalışma akımını taşıyabilir durumda 
olmalıdır.

7-Nominal kısa süre dayanma akımı 
(I cw )
Nominal kısa süre dayanma akımı, ürün 
standartlarında belirtilen test koşullarında 
hasar görmeden taşınabilecek akımın değeridir. 
Ekipman bu değeri taşımalıdır.

8-Selektivite kategorileri
Selektivite seri bağlı iki koruma cihazının 
kısa devre durumundaki durumlarını tanımlar. 
Selektivitede hataya yakın koruma cihazı hızlı 
olarak kesme yapmalı ve daha yukarıdaki, kaynağa 
yakın olan koruma cihazı açma yapmamalıdır. IEC 
60947 alçak gerilim devre kesicilerde (IEC’de 
motor koruma şalteri ibaresine rastlanmaz, bunun 
yerine devre kesici ibaresi geçmektedir.) iki farklı 
kategori tanımlar: 

 – A = Kısa devre durumunda selektiviteye uygun 
tasarlanmamış devre kesiciler. (Diğer bir deyişle 
üzerinde kısa devre zaman gecikme ayarı olmayan 
devre kesiciler)
 – B = Kısa devre durumunda selektiviteye uygun 
tasarlanmış devre kesiciler (Diğer bir deyişle 
üzerinde kısa devre zaman gecikme ayarı olan 
devre kesiciler)

Motor koruma şalterleri çoğunlukla A 
kategorisindedirler.

9-Ortam hava sıcaklık 
kompanzasyonu
Ortam hava sıcaklık kompanzasyonu, ters zaman 
gecikmeli aşırı akım bimetallerin etkisini yok 
eden ikinci bir bimetal tarafından sağlanır. İkinci 
bimetal motor akımından bağımsız olarak ısınır ve 
sadece ortam hava sıcaklığına göre eğilir. Böylece, 
ortam sıcaklığının motor koruma şalterinin açma 
karakteristiğine etkisi otomatik olarak kompanze 
edilmiş olur.

10-Serbest açma (trip free) 
mekanizması
IEC/EN 60947-1’ te tarif edildiği gibi motor 
koruma şalteri serbest açma (trip-free) 
mekanizmalı olmalıdır. Trip-free özelliği motor 
koruma şalterinin mandalı ON konumunda kilitli 
kalsa veya elle tutulup hareketi engellense bile 
şalter açma yapar demektir.

Ozan GÜLTEKİN
ABB Alçak Gerilim 
Ürünleri Kontrol 
Ürünleri Ürün 
Müdürü
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11-Faz kaybı hassasiyeti
IEC/EN 609471-4-1’e göre faz kaybı hassasiyeti 
ters zaman gecikmeli termik aşırı akımın bir 
karakteristiğidir. Faz kaybı durumunda veya 
fazların dengesizliğinde motor koruma şalteri 
açma yapar. Motorun iki fazda çalışması 
durumunda motor sargılarında aşırı ısınma 
olur ve yükler zarar görebilir. Normal çalışma 
sırasında, motor koruma şalterinin açma 
yapmaması için, üç fazdan da simetrik bir şekilde 
eşit bir şekilde yüklenmelidir. Tek faz veya doğru 
akım cihazları korumak için üç kutup da seri 
olarak bağlanmalıdır 

12-Test fonksiyonu
Test fonksiyonu kullanılarak motor koruma 
şalterinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilebilir. Test butonuna bir tornavida ile 
bastırılarak motor koruma şalterinin açma 
yapması sağlanabilir. Böylece devreye alma 

sırasında kablolamanın doğru yapılıp yapılmadığı, 
aksesuar montajlarının kontrolü yapılabilir.  

13-Ayırma fonksiyonu 
IEC 60947-2 ‘ye uygun olarak motor koruma 
şalteri, tıpkı bir devre kesici gibi izolasyon amaçlı 
da kullanılabilir. Bu da IEC/EN 60204 ‘e uyumlu 
bir şekilde motor koruma şalterinin istenirse yük 
ayırıcı şeklinde kullanılabileceği manasına gelir. 

14-Frekansa bağlılık
Ani açmalı kısa devre elemanlarının akım zaman 
karakteristikleri 50 Hz’ den 60 Hz’e kadar olan 
frekanslar için geçerlidir. 50/60 Hz’ den faklı 
frekanslarda ani açmalı kısa devre elemanlarının 
çalışma değerlerinde değişiklikler olur. 45…66 
Hz değerleri toleranslar içerisinde kalırken, 60 
Hz üzerindeki veya DC ‘deki değerler için ani kısa 
devre açma birimlerinin çalışma değerleri artar. 
50 Hz’in aşağısındaki değerlerde ise düşer.

Ters zaman gecikmeli termik açma elemanlarının 
açma karakteristikleri ise AC (0Hz…400 Hz) ve 
DC ‘de geçerlidir. Sadece tüm çalışma değerleri 
için %20 tolerans göz önünde bulundurulmalıdır. 

15-IT sistem uygulamaları
Motor koruma şalterleri IEC/EN 60947-2 ‘e göre 
IT sistemlerde kullanıma uygundur. Üç faz kısa 
devre durumunda aynı Icu ve Ics değerlerini de 
koruyarak diğer sistemlerdeki gibi davranır.
 

16-DC anahtarlama
Motor koruma şalterleri DC anahtarlamada 
kullanıma uygundur fakat DC’deki nominal 
çalışma gerilimi ve kısa devre kesme kapasitesi 
değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca 
ana kutuplarda bağlantı şekli çok önemlidir ve 
tüm kutuplardan enerji geçmesi sağlanacak 
şekilde bağlantı yapılmalıdır. 

17-Çalışma koşulları
Motor koruma şalterleri hemen hemen tüm 
koşullarda çalışmaya müsaittir; ancak aşırı tozlu, 
yakıcı buharın ve zehirli gazların bulunduğu 
ortamlarda özel bir muhafazanın içerisinde 
kullanılması gerekmektedir. 

18-Ortam sıcaklığı / güç düşümü
İzin verilen ortam hava sıcaklığı değerleri, 
maksimum anahtarlama kapasiteleri, açma 
akımları ve diğer teknik verilere teknik 
dokümanlardan ve açma karakteristiği 
eğrilerinden ulaşılabilir. 

Motor koruma şalterleri IEC/EN 60947-4-1’e 
göre sıcaklık kompanzasyonlu olarak üretilirler. 
Cihaza göre değişmekle beraber genellikle 

çalışma sıcaklıkları -25 °C … +55 °C veya +60 
°C arasındadır ve bu değerlerde güç düşümü 
olmaz. +55 °C veya +60 °C….+70 °C’ye kadar 
olan kullanımlarda ise güç düşümünü hesaba 
katmak gereklidir. 

19-Periyodik çalıştırma
Motor koruma şalterini kısa sürelerde periyodik 
olarak çalıştırmak mümkündür. Genellikle 
saatte 15 start-stop işlemine kadar kullanım 
normaldir ve değerlerde bir değişiklik olmaz. 
Kısa sürelerde daha fazla başlatma ve durdurma 
yapabilmek için motorun demeraj akımının 
nominal akımın 6 katını geçmeyeceği varsayılarak 
çalışma katsayısı, motor başlangıç süresi göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kısa sürelerde çok 
sayıda yol verilmesi gereken uygulamalarda tam 
anlamıyla güvenli bir koruma yapılabilmesi için 
motor koruma şalteri ile beraber termistör röle 
kullanılması da önerilmektedir. Çünkü termistör 
röle motorun sargı sıcaklığına bakacağından 
kesin değerlerde bir koruma sağlayacaktır.
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Son yıllarda artan enerji maliyetleri, yüksek 
verimli elektrik elektronik cihazların kullanımı 
zorunlu olarak gündeme getirmiştir. 2013 yılı 
Eylül ayı itibarı ile ülkemizde bulunan toplam 
kurulu güç miktarı 61 GW’tır. Bu enerjinin 
%10’unun KGK’ler üzerinden tüketildiğini 
düşünürsek, KGK’lerin enerji kalitesi ve tasarrufu 
yönünden çok önemli bir yere sahip olduğunu 
görebiliriz. 

Kesintisiz güç kaynakları sektöründe en son 
teknoloji olarak adlandırılan 3L (Three Level) 
topolojisi geliştirilmiştir. DSP kontrol ve IGBT 
doğrultucu ve eviricili kesintisiz güç kaynakları 
kullanılarak yarım yükte  %96 gibi çok yüksek 

verim değeri elde edilmiştir. 3L Kesintisiz güç 
kaynakları giriş-çıkış performansı ve verimlilik 
yönünde 2L Kesintisiz güç kaynaklarına göre 
daha üstün bir yapıda enerji maliyeti daha 
düşük ve dinamik yük tepkisi daha hızlıdır.  
Özellikle yüksek güçlerde, çok yüksek verim 
değeri sayesinde kısa sürede kendi maliyeti 
karşılamaktadır. 

3 Seviye KGK’lerde kullanılan malzeme 
boyutlarının küçük olması, trafo kullanılmadığı 
için demir ve bakır kayıplarının daha az olması 
açısından, hem yüksek verime sahip (%96’ya 
kadar) hem de ekonomiye ve doğaya katkıları 
bakımından çevreci özelliğe sahip bir üründür.

Verim eğrisi
ENEL ENERJİ olarak, yarım yükte %96 
verimlilikte çalışan 30-800kVA güç aralığında 
Kesintisiz güç kaynakları üretimiyle Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirdik. Kullanıcılar, düşük verimli 
KGK yerine, yeni nesil çok yüksek verimli KGK 
kullandıklarında yapacakları tasarruf miktarı 
aşağıda, yüksek güç değerleri için hesaplanmıştır.

%12 Daha fazla Aktif Güç
Yeni nesil yüksek verimli KGK’lerin 
çıkış güç faktörü 0,9’dur. Piyasadaki 
diğer KGK’lere göre kullanım için 
%12 daha fazla aktif güç sunar.

ETMD / 61

Yeni Nesil Kesintisiz Güç Kaynakları ve

Enerji Verimliliği

Ali ÖZDEMİR
Teknik Destek 
Mühendisi
Enel

10 Yıllık Tasarruf Tablosu
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Yeni nesil çok yüksek verimli Kesintisiz Güç 
Kaynakları kullanıldığında farklı cihaz güçlerinde 
10 yıllık tasarruf miktarı tabloda gösterilmiştir.  
Tablodan anlaşılacağı gibi, yüksek verimli 
Kesintisiz güç kaynakları kullanıldığında enerjiye 
ayrılan bütçe ciddi ölçüde azalmaktadır. ENEL 
Kesintisiz güç kaynakları bünyesinde üretilen 
yeni nesil 3L KGK’ler, zor yük tipleri altında yüksek 
verim ve performansla sorunsuzca kullanıcılara 
kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

ECO – MODE ile Daha Fazla Tasarruf!
Yüksek verimli çalışma için kullanılan KGK’lerde 
Programlanabilir MOD özelliği mutlaka 
bulunmalıdır ve uzaktan kontrol edilebilmelidir. 
Kullanıcılar, gün içerisinde veya hafta sonları 
EKO-MODE özelliğini kullanarak, daha fazla 
tasarruf sağlayabilir.

ECO-MODE Seçenekleri
1.Sürekli Eko MOD
2.Tarih/zaman’a göre Eko MOD
3.Yüklenme oranına göre Eko MOD
4.Yüklenme oranına ve tarih/zaman’a 
göre Eko MOD

Haberleşme özelliği  
Çok gelişmiş bir kullanıcı ara yüzü 
bulunmaktadır.  Bu ara yüz kullanılarak, KGK 
üzerinde birçok parametreye ulaşmak mümkün. 
Test, programlanmış olaylar, Role çıkışların 
belirlenmesi, uyarı ve data loglarına erişim, 
e-mail gönderimi, durum analizi, izleme, 
şifreleme vb. daha birçok özellik bulunmaktadır. 

Dokunmatik Panel, Uzaktan servis Hizmeti ile 
erken uyarı sağlayarak gerçek zamanlı arıza 
tespitinin hızlıca belirlenmesi ve çözümlenmesini 
mümkün kılan bir alt yapı ile tasarlanmıştır. KGK 
aylık, yıllık gibi belirli aralıklarla topladığı verileri 
Enel sisteme raporlar.  Enel sistem bu verileri 
analiz ederek bu veriler ve güç kalitesi trendleri 
hakkında ayrıntılı rapor hazırlar ve kullanıcıya 
mail ile bu raporları gönderir.

Dokunmatik Panel
7/24 izleme ve yönetim yazılımı ile 
yükleriniz artık daha güvenli.

İdeal Çalışma Koşulları
Elektrik elektronik cihazlarda olduğu gibi 
KGK’lerde sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi 
için uygun ortam koşullarına ihtiyaç duyarlar.  
Sıcaklık, nem, toz gibi kuşullar KGK’lerin, 
Akülerin çalışmasını olumsuz etkiler ve verimsiz 
çalışmalarına neden olur.  

Bu dış etkenlerin en yaygın olanı sıcaklıktır ve 
uygun koşulları sağlamak için klimalar kullanılır. 
KGK’ler üzerinde harcanan kayıp enerji, ortama 
ısı enerjisi olarak yayılır.  Yeni nesil çok yüksek 
verimli KGK’ler için kullanılması gereken klima 
gücü, kayıp enerji daha az olduğu için çok daha 
düşüktür. Düşük güçte seçilen klima, diğerlerine 
nazaran daha az enerji harcayarak enerji tasarrufu 
sağlayacaktır.

Düşük İklimlendirme maliyeti
Yeni nesil çok yüksek verimli KGK’ler 
kullanıldığında, soğutma ihtiyacı 
doğrudan azalmaktadır.

Ali ÖZDEMİR
Teknik Destek 
Mühendisi
Enel

1 yıllık klima maliyeti
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1. Giriş

Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı 
olarak % 20 ye yakın bir verimle elektrik enerjisine 
çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok 
sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri 
bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu 
yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik 
modül adı verilir.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde karşımıza 
çıkan fotovoltaik (photovoltaic) terimi, ışıktan 
gerilim üretilmesi anlamına gelir ve genellikle 
“PV” ile gösterilir. Enerji dönüşümü için, 
yarı iletken bir diyot olan PV eleman, güneş 
ışığının taşıdığı enerjiyi iç fotoelektrik olaydan 
faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine 
dönüştürür

Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş 
enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye’nin 
ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 
saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam 
ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 

3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş 
Enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak 
hesaplanır. 

Güneş enerjisinin ısıya dönüştürülmesinin 
analizi aşağıda ifade edilen kavramların analizine 
bağlıdır. Bu kavramlar:

• Güneşin hareketleri, 
• Güneş yapmış olduğu açılar, 
• Güneş ışınımının atmosfer dışındaki spektral  
 dağılımı,
• Yeryüzüne gelen güneş ısınımı, 
• Güneş ışınımının atmosferi geçişi ve   
 atmosferde azalması, 
• Yatay düzleme gelen güneş ışınımlarının   
 hesabı,
• Eğik düzleme gelen güneş ışınımlarının   
 hesabı, 
• Güneş ışınımlarının yoğunlaştırma   
 yöntemleri,
• Güneş enerjisinin depolanması gibi   
 durumların analizinize bağlıdır.

Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman 
ADAK
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Elektrik Yüksek 
Mühendisi
Mardin Artuklu 
Üniversitesi,
Meslek Yüksekokulu

Şekil.1: Güneş enerjisinin kaynağı güneşin görüntüsü

Güneş Enerjili Sistemler İle
Bu Sistemlerde Kullanılan 
Solar Kabloların Kesit Seçimi
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Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
en önemlilerinden biri güneş enerjisidir.  Güneş 
enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü 
fotovoltaik paneller ile gerçekleşir.   Fotovoltaik 
paneller çevreyi kirletebilecek herhangi bir atık 
veya zararlı madde içermediğinden dolayı çevre 
dost olarak tanınır. Bu sistemlerin kurulumdan 
sonra bakım maliyetlerinin oldukça azdır.  

Tipik bir silisyum güneş pili hücresi, 0,5 volt 
kadar elektrik üretebilir. Pilleri birbirine seri 
bağlayarak üretilen gerilim değerini arttırmak 
olasıdır. Genellikle, 30-36 adet güneş pili, 15-
17 voltluk bir çıkış gücü vermek için birlikte 
bağlanabilir.

Şekil.2: Fotovoltaik pilin çalışması 

Güneş pilleri çevre dostu ve tükenmez enerji 
kaynağı güneşten, insan ömrü boyunca elektrik 
üretirler. Türkiye yılda ortalama 2600 saat 
güneşlenme zamanıyla güneş enerjisinden 
ekonomik olarak yararlanılabilen bir ülkedir. 
Güneş pillerinin voltajını arttırmak için güneş 
pilleri panelde seri bağlanırlar. Bu işlem bir 
güneş pilinin ön ( üst ) yüzü ( N-tip silikon ) ile 
diğer güneş pilinin arka ( alt) yüzünün ( P-tip 
silikon ) bağlanması ile gerçekleştirilir. Seri 
bağlanmış güneş pilleri ile oluşturulan paneldeki 
gerilim yaklaşık olarak, paneldeki pil sayısı ile 
0,5 ( V )  çarpılması ile elde edilebilir.

Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş 
pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir 
yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili 
modülü ya da fotovoltaik modül (güneş paneli) 
adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller 
birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak birkaç 
Watt’tan megaWatt’lara kadar sistem oluşturulur.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi, güneş pilleri 
veya fotovoltaik piller olarak da adlandırılan 
ekipmanlar tarafından gerçekleştirilir. Güneş 
pilleri, güneş ışınımı ile güneşten aldığı foton 
enerjisini yarıiletken teknolojisini kullanarak 
elektrik enerjisine dönüştürür. 

Güneş pillerinin ışık alan yüzeyleri 
kare, dikdörtgen veya, daire şeklinde 
biçimlendirilmiştir. Güneş pilleri fotovoltaik 
ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerine ışık 
düştüğü zaman uçlarında gerilim endüklenir.  
Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine 
gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine 
dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri 
kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen 
güneş pillerinin alanları genellikle 60 cm2 ile 
160 cm2 civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm 
arasındadır...

Tipik bir silisyum güneş pili, 0.5 volt kadar 
elektrik üretebilir. Pilleri birbirine seri bağlayarak 
üretilen gerilim değerini arttırmak olasıdır. 
Genellikle, 30-36 adet güneş pili, 15-17 voltluk 
bir çıkış gücü vermek için birlikte bağlanılır ki bu 
voltaj değeri de, 12 voltluk bir aküyü şarj etmek 
için yeterlidir. 

2. Fotovoltaik Enerjinin Kullanım 
Alanları 
Fotovoltaik sistemler elektrik kullanımına ihtiyaç 
duyulan her yer olan her alanda kurulabilir. 
Kurulu gücü 5 ( kW)  olan konutlardan, ticari 
amaçlı ( MW ) düzeylerindeki solar parklara 
kadar her alanda tesisi mümkündür. Kurulum 
kapasitesi uzman bir ekip tarafından yerinde 
yapılan fizibilite çalışmasına göre belirlenir. 
Sistemin kapasitesi belirlenirken öncelikli olarak 
kurulum alanı oldukça önemlidir.  Yeteri alan 
olması durumunda kullanım kapasitesine göre 
projelendirme yapılmaktadır. 

Güneş enerjisi ile güneşten elektrik üretimi 
uygulamalarında, güneş pili, güneş paneli,  
sistemlerinde verimlilik çok önemlidir. Enerji 
kaybını asgari seviyede tutmak için kullanılan 
elektrik kablosunun iletken kesit boyutuna azami 
dikkat edilmelidir. Aksi halde ciddi verim kaybı 
oluşacaktır. Uygun olmayan tasarımlarda ısınma 
ve yangın tehlikesi dahi oluşabilir.

Şekil.3: Güneş enerjisinin elektrik enerjisine 
dönüştürülmesi

Güneş enerjisinden en üst seviyelerde 
yararlanmak için paneller kurulum yapılacak 
bölgenin koordinatlarına bağlı olarak belli bir 
eğim ile montajları yapılır. Paneller, kurulum 
alanının izin verdiği ölçüde doğu-batı eksenine 
yerleştirilmelidirler. 

Güneş pili yapımında kullanılan malzemenin 
rezerv durumları da oldukça önemli değişkenler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Silisyum, doğada 
en çok bulunan element olması nedeni ile rezerv 
konusunda geleceğe yönelik bir sorun yoktur. 
Kurulu güçlerin çoğu pek çok solar panelden 
oluşur ve bu sistem ‘’ fotovoltaik dizi’’ olarak 
adlandırılır.
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Modül performansı genel Standart Test Koşulları 
(STC) altında derecelendirilmiştir: 

Işınım, 1000 (W/m2), solar spektrum A.M 1,5,  
modül sıcaklığı, 25 °C. Deniz seviyesinde, parlak 
bulutsuz bir gündeki ışınım şiddeti maksimum 
1000 (w/m2) civarındadır.

Yöreye bağlı olarak 1m2’ye düşen güneş enerjisi 
miktarı yılda 800-2600 (KWh) arasında değişir.  

Fotovoltaik hücreler daha yüksek akım, gerilim 
veya güç seviyesi elde etmek için seri veya paralel 
bağlanırlar. Fotovoltaik modüller çevre etkilerine 
karşı sızdırmazlık sağlayacak şekilde birbirine 
eklenmiş fotovoltaik hücreler içerirler. 

Fotovoltaik paneller elektrik kabloları ile birbirine 
bağlanmış iki veya daha çok sayıda Fotovoltaik 
modül içerirler. Fotovoltaik diziler ise belli sayıda 
Fotovoltaik modül veya panel içeren

Güneş pillerinin kullanım alanları aşağıda 
belirtildiği gibidir:

• Uzay araçlarında,
• Küçük güç ünitelerinde (saat, hesap makinesi  
 vb.),

• Trafik sistemi için güç temin etmede.
• Binalarda aydınlatma, soğutma ve küçük   
 güç temininde. (şebekeye bağlı ya da bağımsız  
 sistemler),
• Su pompalarında,
• Askeri amaçlarda,
• Radyo Linkleri,
• Röle İstasyonlarında,
• Telekomünikasyon ve baz istasyonlarında,
• Park ve bahçe aydınlatılmasında,
• Orman Gözlem İstasyonlarında,
• Seralarda,
• Balık çiftliklerinde,
• Güvenlik Kulübelerinde,
• Meteoroloji İstasyonlarında,
• Yol adımlatılmasında.
• Haberleşme istasyonlarında,
• Dağ evleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki  
 evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli   
 aygıtların çalıştırılmasında,
• Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla
 su pompajı işlemlerinde,
• Orman gözetleme kulelerinde,
• Deniz fenerlerinde,
• İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemlerinde,
• Deprem ve hava gözlem istasyonlarında yoğun  
 bir şekilde kullanılmaktadır.

ETMD / 61

Şekil.4: Mobil güneş enerjisi sistemleri

	  



77

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK ETMD / 61
Elektrik Yüksek 
Mühendisi
Mardin Artuklu 
Üniversitesi,
Meslek Yüksekokulu

Fotovoltaik panellere seri ve paralel bağlamakla 
12-24-48 V doğru gerilim seviyeleri elde 
etmek mümkün olmaktadır. Mevsimlere bağlı 
olarak farklı açılarla güneşe doğru yönlendirme 
yapılarak her mevsimde maksimum verim 
alınabilir. 

Gevşek veya paslanmış bağlantılar da kayıpları 
artırır. Tozlar ve gölge yapan pislikler de sistemin 
performansını maksimum değerinin altına indirir. 
Kapsüllerin elektrik akımı çıkış gücü için kabul 
edilen toplam %10’luk bir kayıp, çoğunlukla 
başlangıçta sistemin enerji verim gücünün 
hesaplanmasında varsayım olarak alınmaktadır. 

3. SOLAR KABLOLAR
Fotovoltaik uygulamalar için özel olarak üretilen 
Solar tip Kablolar üstün kaliteli hammaddelerden 
özel olarak üretilmektedir. Enerji iletiminin özel 
bir önem arz ettiği fotovoltaik uygulamalarda 
normal kabloların kullanımı hem sistem verimini 
düşürmektedir. Ömür süresi olarak kısa bir ömre 
sahiptirler.  20m ve üzerinde mesafelerde enerji 
taşınacaksa mutlak surette fotovoltaik kabloların 
kullanılması gerekir.

Fotovoltaik sistemlerde kablonun seçimine 
çok önemlidir. Özellikle doğru akım sistemlerin 
hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken ana 
faktörlerinden birisi gerilim düşümü hesabıdır.

Şekil.5: Caddenin solar enerji ile aydınlatılması

Şekil.6: Dış kılıflı solar kablo

	  

	  



78

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK
Elektrik Yüksek 
Mühendisi
Mardin Artuklu 
Üniversitesi,
Meslek Yüksekokulu

Bu kablolar fotovoltaik sistemlerin önemli bir 
parçasıdır. Fotovoltaik sistemlerin bina ve aygıt 
içinde veya dışında bağlantısı ve yüksek mekanik 
yıpranma oluşan ve ağır hava şartları olan bölgeler 
için özel olarak tasarlanmıştır kablolardır. 

Kablo iletkenin standartlarca izin verilen işletme 
sıcaklığına ulaşma süresi akımın karesi ile 
ters orantılıdır. Aşırı yüklenme veya kısa devre 
durumlarında bu süre çok kısalır.Tersi durumlarda 
az yüklenmelerde bu süre oldukça uzar.

Uzun beslemeli fotovoltaik sistemlerde gerilim 
düşümü en kötü hal olarak karşımıza çıkar. 
Kısa ve yüklü tesislerde ısınma şartı karşımıza 
en kritik durumdur. Bu kriterlere uygun kesit 
seçilmediğinde tesiste sık, sık arızalar baş 
gösterir. Sistemde enerjinin sürekliği sağlamakta 
güçlükler çekeriz. Fotovoltaik solar kabloların 
üstünlükleri:
• Uzun ömürlü ve dayanıklıdırlar,
• Özel elektron ışın dokulu izolasyonlu ve   
 kılıflıdırlar, 
• Aşırı sıcağa ve soğuğa ve yağa karşı   
 dayanıklıdırlar,
• Sürtünmelere ve ozona karşı dayanıklıdır, 
• Ultraviyole ışınlar ile kötü hava şartlarına karşı  

 dayanıklıdır, 
• Yangına karşı daha iyi korumalı, fazla duman  
 üretmez, yanmaz ve halojen içermezler,
• Çok esnek olup izolasyonu kolay açılır,
• Mekanik dayanımı yüksek olup az yer kaplarlar,
• Sızıntı kayıplar minimum seviyede olup uzun  
 ömürlüdürler.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde kurulu 
güç ve buna bağlı olarak üretilecek enerji birbiri 
ile doğru orantılıdır. Metrekareye düşen güneş 
ışını ortalaması ve bu ışınların ürettikleri enerji, 
tüketicilerin talep ettiği enerjiyi karşılamalı ve 
belirli oranda da tolerans içermelidir.

ETMD / 61

Şekil.7: PV panelin kablo  bağlantısı

Şekil.8: Güneş enerjili panellerine ilişkin konektörler
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Fotovoltaik sistemlerde kablonun seçimine 
çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle 
doğru akım sistemlerin hesaplanmasında dikkat 
edilmesi gereken ana faktörlerinden birisidir 
ve dikkat edilmediğinde oluşan hasar oldukça 
yüksektir..

Çürük veya hasarlı bağlantılar sisteme 
verilebilecek elektrik enerji miktarını azaltır ve 
sistemin bütünüyle islemez hale gelmesine 
neden olabilir. Şimşekli, yıldırımlı fırtınaların 
yaygın olduğu yerlerde, sistemler için paratoner 
görevi gören iletkenler kullanılmalıdır. 

Kablolarda yalıtım malzemesinin zarar 
görmemesi için kablo iletkeninin sıcaklığı 
yönetmenliklerce verilen sıcaklık değerini 
aşmamalıdır. Bunun için gerekli önlemler 
alınmalıdır. Etiketteki değerler normal koşullar 
altında alınmıştır. Güneş panelinin denendiği 

yerdeki değerler, STC değerlerinden, iyi ya da 
daha kötü ise panel watt değerinin eksik veya 
fazla olması normsaldır.  Panelin uluslararası 
geçerliliğinin olması için IEC 61215 sertifikasına 
sahip olması gerekir.

Bir güneş panelinin performansı hakkında en 
kolay bilgi edinmenin yolu, seri bağlanacak 
bir ampermetre ile çok kısa süreli + ve – uçları 
kısa devre ederek akım değeri ölçülür. Bu değer 
ile etiket değeri karşılaştırılarak değerlendirme 
yapılır.  Maksimum güç noktasına karşılık gelen 
akım ve gerilimde çalışan bir yük kullanılarak 
güneş pilinden maksimum güç çekilir. 

Birkaç modülün istenilen doğrultuda bir 
arada bağlanması ile panel adı verilen yapılar 
oluşturulur. Güneş panelleri, doğrudan eğimli 
çatılara veya bazı yöntemler ile belirli açılar 
verilerek kurulurlar.

Güneş enerjisi ile güneşten elektrik üretimi verim 
en fazla %20 yakındır. Bu bağlamda fotovoltaik 
sistemde kullanılan tüm komponentler çok 
önemlidir. Güneşten damla, damla elde edilen 
enerji, yüke iletilene kadar minimum kayıpla 
taşınması ana hedeftir. Ayrıca Güneş enerji 
sistemlerinin ekonomik olabilmesi 20-30 yıl 
boyunca hiçbir parçasını değiştirmeden aktif 
bir durumda olması gerekir. Bundan dolayı 
sistemdeki tüm ekipmanlarda hedef 20-30 yıl 
ömürlü olmasıdır.

Güç kaynağı olarak doğru akımla beslemenin 
yapıldığı, kara ve deniz taşıtları, endüstriyel 
tesisler ile Telekom santralları gibi yerlerde 
şebeke yokken solar sistemlerden veya aküden 
besleme yapılır. Güneş Enerjisi Kabloları, PV 
Sistemlerinde, hareketli, asılı ve sabit gömülü 
uygulamalar için özel olarak
tasarlanır.  Hem iç, hem dış mekanlarda kullanıma 
uygun oldukları gibi, Endüstriyel ve tarımsal 
işletmelerde kullanıma uygundurlar.

4. Solar Kablolarda Gerilim Düşümü 
ve Kesit Seçimi
Fotovoltaik solar sistem iki bölüme ayrılabilir: 
Sistem-Akü ile Akü-Tüketici. Sistem akü bölümü 
doğru akım bölümüdür ve genelde 12, 24 veya 48 

V DC olarak oluşturulur. Sistem akü bölümünde 
güneş pilleri sayesinde üretilen elektrik akım, 
şarj regülatörü üzerinden akülere depolanır. Bu 
kısmın gerilim düşümü hesabında güç katsayısı 
bir alınır.

Solar enerji sistemlerde kullanılan kabloların 
uzunluğu arttıkça, mesafeler uzadıkça veya 
kablodan geçen akım arttıkça fotovoltaik 
sistemde gerilim düşümü oluşur.  Bu şartlarda 
kesit secimi gerilim düşümü formüllerine göre 
yapılmalıdır. Güneş pilleri doğru akım ürettikleri 
için gerilim düşümü hesabı doğru akıma göre 
yapılması gerekir. Gerilim düşümü hesabında 
güç katsayısı 1 olarak alınır.

Bilindiği üzere, her iletken telin kendine özgü bir 
direnci vardır.  İletken telden bir akım geçirilecek 
olursa, iletken telin üzerinde, iletkenin direnci 
ve iletken telden geçen akımın karesi ile orantılı 
olarak ısı şeklinde bir enerji kaybı meydana gelir. 
Doğru akım sistemlerinde gerilim düşümü,

Formülü ile bulunur. Burada Vd gerilim 
düşümünü, I, PV modülünün ürettiği akım 
değerini,  R, direnci göstermektedir.

Şekil.9: PV solar kabloların görünüşü
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(2)

Burada,  L, hattın boyunu, A, iletken kesitini, 
K, iletkenlik katsayısı (Bakır için, 56 m/Ωmm2) 
, R direncinin değeri (1) denkleminde yerine 
konduğunda,

(3)

Olarak bulunur. Bağıl gerilim düşümü,

(4)

Şeklinde bulunur. Solar panellerde elektrik 
üretilirken elde edilen gerilimin,    elektrik 
tüketilirken ölçülen gerilimden farklı olması 
gerilim düşümünden kaynaklanır.  Gerilim 
düşümü kablo kesitine ile kablo uzunluğuna ve 
devredeki harcanan güce bağlantılı olarak değişir.  

Solar PV panelden batarya yüküne kadar 
çekeceğiniz hattın toplam gerilim düşümü 
%5 değerini aşmamalıdır. Güneş panellerini 
birbirlerine bağlarken güneş paneli besleme 
kablo seçim kriterlerine uyan solar kablolar tercih 
edilmelidir.  

Ayrıca kablolardan, devre anahtarlarından, elektrik 
yükü regülatörlerinden ve diğer elemanlardan da 
kayıplar olur. Bu nedenle kablo uzantıları mümkün 
olduğu kadar kısa ve kablo çapları uygun ebatta 
tutulur; uzun, ince ve ucuz kabloların kullanılması 
önemli kayıplara neden olabilir.

Kablo akım taşıma kapasitesi, yakınında bulunan 
diğer kablolardan etkilenir. Döşenmiş bir tek 
kablonun ürettiği ısının yayılımı, aynı kablonun 
yanına diğer kablolar döşendiğinde farklılık 
gösterir. 

Bu durumda redüksiyon katsayılarının dikkate 
alınması gerekir. Fotovoltaik sistemin veriminde, 
sistemde kullanılan kablolar lehimlemeler ve 
bunlara bağlı gerilim düşümleri oldukça etkindir.

5. Sayısal Uygulama 
Güneş enerjili bir fotovoltaik sistemde, PV 
modülü ile 12 V gerilimli batarya arası uzaklık 
15 m’dir. Fotovoltaik sistem, bataryaları 3,5 A 
ile şarj etmektedir. Sistemde %5’ lik bir gerilim 
düşümüne müsaade edilmektedir.   PV modülü 
ile bataryalar arasına çekilecek kablo kesitini 
bulalım. 

Çözüm:

(4) denkleminden gerilim düşümü miktarı,

İletken kesiti değeri (3) denkleminden,

Olarak bulunur. Standart kesit 4 (mm2)  olarak 
seçilir.

Fotovoltaik sistemlerde en önemli konulardan 
bir tanesi de kullanılacak kabloların kesitlerinin 
seçilmesidir. Elektrik tesisinde kablo kesitinin 
seçilmesi; gerilim düşümünün hesabı, 
kullanılacak kablonun kurulacak gücü ne kadar 
uzağa taşıyabildiği ve kullanılacak kablonun 
maksimum taşıyabileceği akım göz önünde 
bulundurularak yapılır.

6. Sonuçlar ve Öneriler
Fotovoltaik sistemler içerisinde maliyeti en düşük 
olan elemanlar kablolardır.

ETMD / 61

Şekil.10:  Fotvoltaik sistemin prensip şeması
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Kabloların önemsenmediği ve yanlış seçilmesi 
sonucu oluşabilen zararlar hayati önem taşır ve 
çok ciddi hasarların oluşmasına neden olurlar.  
Güneş pilleri yardımı ile güneş enerjisinin 
elektrik enerjisine çevrilmesin de kullanılan 
kabloların incelendiği bu makalenin sonucunda 
aşağıdaki öneri ve tavsiyelerde bulunulabilir:

• Kayıpları azaltmak için kablo uzantıları 
mümkün olduğu kadar kısa ve kablo çapları 
uygun ebatta tutulur; uzun, ince ve standartlar 
uygun olmayan ucuz kabloların kullanılması 
önemli kayıplara neden olabilir. Gevşek veya 
paslanmış bağlantılar da sistemde kayıpları 
artırır. 

• Üzerinden elektrik akımı geçen her iletken  
bu akıma karşı bir direnç gösterir.  Bu direnç 
iletkenin 2 ucu arasındaki gerilimin  düşmesine 
neden olur.  İletken kesit seçiminde gerilim 
düşümüne dikkat edilmediği durumda, uygun 
olamayan bir kesit seçilirse ya iletken aşırı ısınır 
ya da cihaz bozulur.   
    
• Güneş enerjisi sistemleri en temiz çevre 
dostu güvenilir enerji kaynaklarından biridir. 
Ülkemiz güneşlenme süresi yönünden oldukça 
iyi bir bölgededir.  Ayrıca enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmakta, çevre protokollerine 
uyum göstermekte ve ulaşılması güç kırsal 
yerlerin elektrik enerjisine ulaşmasına olanak 
vermektedir. 

• Güneş panellerinde düzenli temizleme 
işlemleri kesinlikle yapılmalıdır. Donatıların 
yere monte edildiği durumlarda, onlar mutlaka 
ekseriyetle betondan olmak üzere sağlam temeller 
üzerine inşa edilmeli ve onları insanlardan 
ve hayvanlardan korumak için muhafazalı bir 
parmaklık içine alınmalıdırlar.

• Güneş panellerinin birbirlerine bağlantısı 
yapılırken panellerin üzerindeki birleşme 
kutularına (junction box), dişi veya erkek 
konvektörler bağlanır. Güneş panelleri 
birbirleriyle paralel bağlanacağı zaman paralel 
bağlantı konektörleri bağlantısı kullanılır. 

• Evlerde kullanılan güneş enerjisi sistemlerinde 
uygulamasında dikkat edilmesi gereken 
hususlardan biri de kullanılan alt ekipmanların 
secimidir. Bunlar kullanılan kablolardan, bileşme 
noktalarına, şarj kontrol cihazlarına, inverterlere 
ve akülere kadar dikkatlice seçilmesi gerekir. 
Özellikle de kullanılacak akü  şarj kontrol 
cihazı, inverter ve akülerin verimlerinin yüksek 
olması gerekir. Sistemin verimi hesaplanırken 
bu sisteme ait tüm ekipmanların verimlerinin 
çarpımı ile elde edilir.

• Elektrik tüketiminde şebeke üzerindeki yükü 
azaltmak ve bireysel olarak üretilen güneş 
enerjisinin şebekeye bağlanması şebekelerde 
rahatlamalar sağlanacaktır. Güneş enerjisi sistem 
hesaplaması yaparken, sistemin besleyeceği 
elektrik tüketicilerinin gücü ve kullanım süreleri 
oldukça önemlidir. 

• Fotovoltaik sistemlerin hammaddesinin 
bedava olması güneş paneli tabanlı sistemlerin 
kullanımı gün be gün artmakta ve sistemin 

kurulum maliyeti ise azalmaktadır. 

• Enerji kaynağı ile kullanım yeri arasında, uzun 
kablolar ve bağların elemanları olmadığından 
arada oluşabilecek güç kaybından kaçınılmış 
olur. Bu sistemle, çok sayıda tüketim noktası 
beslenmek istendiği zaman bile yerel kayıplar 
yok denecek kadar azdır.

• Fotovoltaik modüller çevre etkilerine karşı 
sızdırmazlık sağlayacak şekilde birbirine 
eklenmiş fotovoltaik hücreler içerirler. 
Fotovoltaik paneller elektrik kabloları ile birbirine 
bağlanmış iki veya daha çok sayıda Fotovoltaik 
modül içerirler. Fotovoltaik diziler ise belli sayıda 
Fotovoltaik modül veya panel içeren enerji 
üretim ekipmanlarıdır. 

• Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren 
cihazdır. Verimleri panel tipine göre değişmekle 
birlikte % 15-20 arasındadır. Laboratuar 
çalışmaları devam etmekte olup verim 
değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

• Yüzeyin çok az tozlanması bile toplam elektrik 
akımının azami çıkış gücünü önemli ölçüde 
azaltabilir. Ayrıca, donatıların üzerine düşebilen 
kus pislikleri ve yaprak gibi küçük nesnelerin 
ortadan kaldırılması da önemlidir. Söz konusu 
nesneler sadece bazı güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren üniteleri gölgelemekle 
kalmaz, aynı zamanda üniteler diğer güneş 
enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren 
ünitelerin sağladığı enerji ile aşırı ısınmış hale 
gelebilir ve bu durum her zaman için zarar 
verebilir.

• Fotovoltaik sistemde kullanılan iletkenlerin 
kesiti, ısınma kontrolü ve gerilim düşümü hesabı 
ile belirlenir. Uygun kesit belirlenirken her iki 
kriter kontrol edilir. Seçilen sigortanın amperajı 
kablonun akım taşıma kapasitesine yakın 
seçilmelidir.

• Şebekeye bağlı sistemler ise genelde 
ihtiyacın %50’si veya biraz daha fazlasını 
karşılayacak şekilde projelendirilir. Bu sistemler 
illa ki tüm elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 
projelendirilmezler çünkü daha büyük bir sistem 
daha masraflı olur. Şebekeye bağlı sistemlerde, 
üretilen fazla elektrik, şebekeye geri verilir, satılır. 
Elektrik ihtiyacı olduğunda ise şebekeden itiyac 
miktarı satın alınır.

• Solar sistemlerde elektrik enerjisinin üretim 
merkezlerinden tüketim merkezlerine iletimi 
ve dağıtımı solar kablolarla yapılır.  Solar 
kabloların giğer kablolara nazaran üstün 
özelliklere sahiptirler. Bu kablolar,  uzun ömürlü 
ve dayanıklıdırlar, aşırı sıcağa ve soğuğa ve 
yağa karşı dayanıklı olup, yangına karşı daha iyi 
korumalıdırlar.

• Fotovoltaik tesiste kablolarda kesit secimi 
büyük bir önem taşımaktadır. Uygun olmayan 
kesit ısınma sonucunda hasar görür. Tesisin 
enerjisiz kalmasına sebep olur. Küçük kesitte 
kablo seçiminde gerilim düşümleri artar. 
Cihazlar hasar görür. Büyük seçilmiş kesit tesis 
maliyetinin artmasına sebep olur.
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• Ancak paneller optimum şartlarda optimum 
güçlerini verebilirler.  Panelin camının kirlenmesi, 
güneş ışınlarının sabah ve akşam dik açıyla 
gelmemesi, havanın çok sıcak ve çok soğuk 
olması verimin düşmesine neden olur. 

• Fotovoltaik sistemlerin montajında solar 
modüller mutlaka sıraya koyulmalıdır. Böylece 
gölgelenme etkisinden kaçınmış olunur.  
Modüllerin çatı penceresine bağlı ya da ağaçlara 
yerleştirilmeleri solar modüllerde hasara 
sebep olur. Sıcak noktaların oluşumu gibi,  PV 
jeneratörünün aksaması ya da verim kaybına 
sebep olur.

• Bir güneş pili sistemi tasarlamak için sistemin 
kurulacağı bölge ve üretilmek istenen enerji 
miktarının bilinmesi gerekir. Sistem, arzu edilen 
özel koşullar da göz önüne alınarak istenen 
koşullarda uygun tasarım yapılır.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına 
yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinde 
üniversitelerden etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. 
Sanayi ile Üniversitelerin bu konuda koordineli 
çalışmaları sağlanmalıdır. 

• Işık yoğunluğu düşük olduğu durumlarda bile, 
modüllerin voltajı iyi hesaplanmalıdır. Montaj 
aşamasında kısa devre akımları hesaplanmalı 
ve benzeri elektrik hatalarına karşı önlemler 
alınmalıdır.  

• Eğitim kurumlarında, devlet dairelerinde 
ısıtma, soğutma, sıcak su, elektrik gibi enerji 
tüketimine yönelik yenilebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına başlanmalı, yöneticilerin, halkın 
yenilebilir enerjilerin kullanımına yatkın ve 
bilinçli olması sağlanmalıdır. 
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Önleyici bakım faaliyetlerinde, mekanik ve elektriksel sistemlerin veya üretim proseslerinin 
izlenebilmesi için termografinin ne kadar önemli olduğu artık kanıtlanmıştır. Termografi metodu bu 
alanda, ekipmanlardaki termal düzensizliklerin tespiti için kullanılır.

Elektriksel bakımdaki amaçlarımızın başında enerji üretiminde optimuma ulaşmak, enerji kayıplarını 
minimuma indirmek ve bizim için en kritik noktalardan birisi olarak da elektrik kaynaklı yangın riskini 
en aza indirmek gelir.

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği tarafından yapılan çalışmada 
belirtildiği üzere çıkan yangınların %22,8’lik kısmı elektrik kaynaklıdır.

Bu yangınlara sebebiyet veren elektrik 
kontağında; doğrudan enerji taşıyan iletken 
hatların birbirleri ile teması ya da yanlış tasarımı 
(yanlış kablo seçimi, aşırı yüklenmeler vs.) 
yüzünden, sistemden öngörülenden fazla akım 
çekiliyor ise, bu durum uzun zaman diliminde 
aşırı ısınmalara ve dolayısıyla kabloların erimesi 
veya kısa devre haline geçmesi sonucu yangına 
sebep olabilir.

Büyük üretim tesislerimizin, otellerimizin, 
hastanelerimizin, yaşadığımız alanların ve 
aklınıza gelebilecek her türlü tesisin elektriksel 
bakıma ihtiyacı vardır.

Bu tesisler, bizler için milli servet anlamına 
gelmekle birlikte, en önemlisi, bu tesislerde 
çıkabilecek yangınların can güvenliğimize kast 
edebilecek ciddiyette olmasıdır. Dolayısıyla 
elektrik tesisatlarında periyodik bakımların 
sürekli olarak, aksatılmadan gerçekleştirilmesi 
gerekir. Aksi halde, tüm birikimleriniz, emeğiniz, 
çabanız birkaç saat içinde gözlerinizin önünde 
yok olabilir. Daha da kötüsü can güvenliğiniz 
tehlikeye girebilir.

Böylesi senaryolarla başa çıkabilmemiz pek 
tabii mümkün. Sizlere, tam da bu amaca yönelik 
olarak termal kameraları öneriyoruz.
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Elektrik kaynaklı yangınların çıkış sebebi 
olarak, bağlantı bölgelerindeki kabloların aşırı 
ısınmasından bahsetmiştik. Termografinin temeli 
de yüzeydeki sıcaklık dağılımının izlenmesidir. 
Dolayısıyla termal kameralar ile elektriksel 
sistemler üzerindeki kusurlu bağlantıları tespit 
etmek için tek bir bakış yeterli olacaktır.

Elektrik akımı, elektriksel ekipmanlar üzerinde 
yüklemelere neden olur. Bu ekipmanların kendi 
iç dirençlerinin yanı sıra bağlantı noktalarındaki 
transfer dirençleri de mevcuttur.

Yaşlanmalar, hatalı montaj, mekanik gerilmeler 
ya da hasarlar, bu dirençlerin çok ciddi oranda 
yükselmesine neden olur ve elektrik enerjisi ısı 
enerjisine dönüşmeye başlar. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan sıcaklık, termal kameralar vasıtasıyla 
kolayca tespit edilir.

İnfrared termografi; düşük, orta ve yüksek 
voltaj sistemlerinde sıcaklık durumunun 
değerlendirilmesini sağlar. Termografik 
görüntüler sayesinde, arızalı komponentler 
erken tespit edilir ve böylece gerekli önleyici 
faaliyetler derhal başlatılabilir. Bu da yangın 
riskini en aza indirir ve üretimin durmasından 
kaynaklanabilecek yüksek maliyetlerin önüne 
geçmenizi sağlar.

Görkem KÖSE
Termal Görüntüleme 
Ürün Yöneticisi

Elektrik kaynaklı yangın hasarı

• Transformatörlerde 
• Şalter dolaplarında 
• Sigorta bağlantılarında
• Dağıtım kutularında, bu gibi kontrollerin 
periyodik ve aksatılmadan gerçekleştirilmesi 
gerekir.

Ayrıca;
Yüksek gerilim hatlarının önemi daha büyüktür. 
Enerji dağıtım sistemlerindeki aksama süreleri 
mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Özellikle 
burada yüksek gerilim direklerindeki kusurlu 
bağlantılar kritik olabilir. Bazen birbirlerine çok 
uzakta olan bu transfer noktaları, ancak yeterli 
büyüklükteki bir detektör veya telefoto lensler ile 
kontrol edilebilir.

Neden ölçüm yapıyoruz?
Elektrotermografik ölçümler önleyici-kestirimci 
bakım çerçevesinde değerlendirilir.

Amaç, çalışan elektriksel sistemlerin termal 
düzensizliklerini, kötü bir sonuca yol açmadan 
erken bir safhada tespit etmek ve bu yolla;

• Hasarı önlemek,
• Üretimdeki kesintileri azaltmak,
• Arıza süresini minimuma indirmek ve sistemin 
çalışma verimliliğini artırmak,

• Bakım süreleri ve maliyetlerini düşürmek,
• Enerji kayıplarını azaltmaktır.

Bunların arasında da en önemli konu, elektrik 
kaynaklı yangın riskinin minimuma indirilmesidir.
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Yıldırım ve Aşırı gerilim hem ülkemizde hem de 
tüm Dünya’da yangın, deprem, sel gibi doğal 
afetlerle kıyaslandığında daha sıklıkla gerçekleşmesi 
nedeniyle daha fazla zarara neden olmaktadır. Bu 
nedenle her yapı ve tesise yıldırımdan ve aşırı 
gerilimden korunma sistemlerinin uygulanması 
gerekmektedir. Kümülüs bulutlarının neden olduğu 
yıldırım darbeleri; ülkemizde başta Antalya, Muğla, 
Adana, Mersin, Burdur, Trakya olmak üzere oldukça 
etkilidir. En güçlü yıldırım darbeleri( yaklaşık 150 
kiloamper ) bu bölgelere düşmektedir. Ülkemizin 
fiziksel özellikleri nedeniyle 4 mevsim süresince 
görülen bu doğa olayına önlem almamız kesinlikle 
gerekmektedir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük 
şehirlerde bulunan organize sanayi bölgelerinde 
yakın bir noktaya düşecek yıldırım darbesi kuplaj 
etkilerinden dolayı birçok tesisi etkileyecek ve 
üretimin durmasına ve en önemlisi yangınlara neden 
olacaktır. Yıldırım dışında tüm ülke genelinde sıklıkla 
görülen anahtarlama elemanları, harmonikler, 
gerilim düşümü de yıldırım kadar yoğun bir şekilde 
ekonomik zararlara yol açmaktadır. Bu nedenle 
tüm darbe tipleri göz önünde bulundurularak hem 
can güvenliği hem de ekonomik zararların önüne 
geçmek adına yıldırım ve aşırı gerilimden korunma 
sistemlerini doğru projelendirerek uygulamak 
zorundayız.

Ülkemizde yıldırımın fiziksel etkilerinden korunmak 
amacıyla şartname ve projelerin nitelikleri ışığından 
paratoner ve Faraday kafesi sistemleri yapılara 
kurulmaktadır. Elektronik cihaz güvenliği içinde 
alçak gerilim parafudr -iç yıldırımlık(surge arrester) 
sistemleri pano ve cihaz önlerine tesis edilmektedir. 
Bunların yanında projede mutlaka yer alması gereken 
temel topraklaması ve eşpotansiyel sistemde 

yıldırım ve aşırı gerilimden korunma projelerinin 
en önemli öğeleridir; 4 sistemde yapının ve 
içerisinde yaşayanların uzun yıllar güvenli kalmasını 
sağlayan önemli unsurlardır. Yıldırımdan korunma 
sistemlerinin uzman mühendisler tarafından 
projelendirilmesinin yanında uygulanması da 
büyük önem arz etmektedir. Can güvenliğini ve 
tesislerin sürekliliğini sağlayan bu sistemlerin 
uygulanmasında yapılacak en ufak bir hata tüm 
projenin başarısız olmasıyla sonuçlanacaktır. 
Bu nedenle projelerin uygulanması sırasında 
uzman montaj ekibine mühendislerin eşlik etmesi 
gerekmektedir.

Gerek paratoner gerekse Faraday kafesi sistemlerinde 
iniş hattı ve iletkenlerin izolasyonunun sağlanması, 
eğer yıldırım darbesine dayanımlı izolasyonlu kablo 
(isCon) kullanmadıysa TSE EN 62305 standardında 
belirtilen ‘S’ koruma mesafesi aralığının bırakılması, 
kullanılan ürünlerin kalınlıklarının TSE EN 50164 
standardına göre seçilmiş olması en başta dikkat 
çeken unsurlardır. Yıldırım darbesi düşerken manyetik 
alan yaymakta ve darbe karakteristiği nedeniyle 
paralel hatlardan tesisimize nüfuz edebilmektedir. 
Bu nedenle darbeyi mümkün olduğu kadar izole 
etmek oldukça önemlidir. Paratoner sistemlerinde 
standartlarda yer alan koruma yarıçaplarını sağlamak 
amacıyla ‘h’ yarıçap  mesafelerinin ölçümü, Faraday 
kafesi ve mesh metodunda ise iletken gözleri, 
yakalama uçlarının koruma açılarına göre dizaynı, 
sivri ve köşe noktaların darbeleri üzerine alabilme 
risklerine göre dizaynının gerçekleşmesi, atlama ve 
genleşme mesafelerinin sağlanması, esnek montaj 
aparatlarının kullanılması gibi çok ince noktaların 
uygulama sırasında hesaplanması gerekmektedir.

Yuvarlanan küre metoduna göre dizayn edilen 
sistemlerde yarıçapın ve yakalama uçlarının 
bulunduğu noktanın koordinasyonu tüm projenin en 
önemli noktasıdır. 

Her iki sistemde de topraklamanın kazayağı 
şeklinde gerçekleştirilmesi, termokaynak 
kullanılması, bimetal ürünlerin gerekiyorsa tesiste 
bulundurulması ve korozyon bandının uygulanması 
oldukça önemlidir. 

Ayrıca topraklama noktasından en önemli unsur adım 
gerilimine karşı önlem alınmasıdır. Eğer bakır ağlarla 

topraklamanın başladığı noktada önlem alınmaz ise 
ve bir güvenlik şeridi uygulamazsa ileride insanların 
akıma kapılmasına davetiye çıkarılmış olur. 

Nitekim birçok konut projesinde dikkat edilmeyen bu 
unsur büyük bir tehlikeye sebep arz etmektedir. 

Gerek paratoner projelerinde gerekse Faraday 
kafesi sistemlerinde gerilimin sürüklenerek deşarj 
olmasının sağlanması gerekmektedir ve topraklama 
noktalarında ‘spark gap’ bağlantı aparatının 
kullanılması hem can hem de elektronik sistem 
güvenliği için önem arz etmektedir.

Uygulamanın Önemi
Yıldırımdan Korunma Sistemlerinde
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İç yıldırımlık sistemleri ise yıldırım ve aşırı 
gerilime karşı elektronik sistemlerin güvenliğini 
sağlamaktadır. Tesise yönelen darbeler tüm cihazlara 
zarar verebilirler ve unutulmaması gereken konu 
dış yıldırımlık sistemlerinin bulunduğu yapılarda iç 
yıldırımdan korunma sistemlerinin bulunmasının 
gerekliliğidir. 

İç yıldırımlık sistemleri B sınıfı, C sınıfı, B+C sınıfı 
ve D sınıfı şeklinde gruplanmaktadır. B, C ve B+C 
sınıfları pano korumaları olup paralel bağlanırken 
D sınıfları cihaz önlerinde seri olarak montaj 
edilmektedir. 

B sınıfları yıldırıma karşı korumakta C ve D sınıfları 
diğer darbe türlerine karşı koruma sağlamaktadır. 
Pano bağlantılarında B sınıflarında 16mm2 C 
sınıflarında 6 mm2 D sınıflarında 1,5 mm2 minimum 
kablo kesiti kullanılmalı, ürünler seçilirken 
topraklama türüne dikkat edilmelidir. TT, TN-S,TN-C 
gibi farklılaşan toprak –nötr durumu ürün seçiminde 
önem arz etmektedir.

Parafudrlar bağlanırken V bağlantının yapılması 
ve kablo kesitinin minimum düzeye indirilmesi 
önemlidir ve toprak hattının pano içerisinde fazla 
dolaştırılmaması ve en kısa noktadan topraklama 
barasına indirilmesi tesis güvenliği açısından 
zorunludur. 

Gerekli görünen durumlarda AGKP adı altında 
parafudrlar ayrı bir pano ile de sisteme entegre 

edilebilirler. Sayaç önlerine sadece spark gap 
teknolojili ürünler bağlanabilirler, varistörlü 
ürünlerin sayaç öncesinde yer alması sakıncalıdır. 

Parafudrların önünde sigorta kullanılması tavsiye 
edilir, kullanılacak sigorta hem parafudrun zarar 
görmesini engelleyecek hem de kartuş değiştirilmesi 
sırasında oldukça fayda sağlayacaktır. 

Parafudrların bağlantısı sırasında eğer montaj ekibi 
uzman değil ise kesinlikle elektrik kesilmelidir aksi 
durumda tehlikeli sonuçlar oluşabilir. Ancak her 
üretilen panoda sigorta, röle nasıl bulunuyorsa 
henüz binaya montaj edilmeden parafudurun da 
bulunması gereklidir.

Yıldırımdan korunma sistemlerinin öncesinde ve 
sonrasında yapılacak ölçümler sistemlerin doğru 
uygulanması için zorunludur. 

Hedefimiz darbeyi bizim kontrolümüzde 
yönlendirmektir bu nedenle elde edilecek direnç 
değerleri standartlarca belirlenmiştir. Bunun yanında 
eşpotansiyel sistemin sağlanması adına yapılacak 
ölçümlerde önemlidir. 

Tesiste 0,2 ohm değerinin üzerinde bir eşpotansiyel 
farklılık risktir. Yıldırımdan korunma sistemi dahil 
olmak üzere tüm topraklamalar lokal eşpotansiyel 
baralardan toplanarak ana eşpotansiyel bara ile 
topraklanmalı direnç eşitliği sağlanmalıdır. Ancak bu 
işlem yapıldığında parafudr kesinlikle kullanılmalıdır.

Serdar AKSOY
Yıldırımdan Korunma 
ve Topraklama 
Sistemleri Ürün 
Müdürü
OBO Bettermann 
Türkiye

Temel topraklaması sırasında ise lamaların 70 mikron kalınlığında seçilmiş olması, termokaynak yapılması, 
bağlantı ekipmanlarının kalınlığının 3mm altında olmaması, korozyon bandı kullanılması, lama filizlerinin 
mesh sistemin köşelerinden bina dışında bırakılması, demir donatı ile kusursuz bağlantı sağlanması en temel 
kriterlerdir. Uzman ekiplerin göz sayısına ve simetriğine dikkat etmesi binanın güvenlik katsayısını arttıracaktır.

Sonuç olarak uygulama mühendisliği yıldırımdan korunma ve topraklama sistemlerinde oldukça önemlidir. 
Uzman firmalarca bu işin yapılması güvenlik açısından önem taşımaktadır.
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Günümüzde asenkron motorlar hayatın hemen 
he safhasına kullanılır durumdadır. Özellikle 
büyük ve küçük sanayi işletmelerinden tutun da 
evimizdeki elektrikli ev aletlerinde bile yaygın 
olarak kullanılmaktadır.  Bu kadar çok kullanılan 
asenkron motorların en büyük dezavantajı ise ilk 
kalkış anındaki yüklü bir akım çekmesidir. Böyle 
olunca asenkron motorlara yumuşak kalkınmasını 
sağlayacak yöntemler aranmıştır. Çünkü bir 
asenkron motor ilk kalkış anında nominal akım 
değerinin 10 katı kadar bir akım çekebilir. Bu 
ise istenmeyen sonuçlara sebep olabilmektedir. 
Bunun istenmeyen durumu ortadan kaldırmak 
için kullanılan Frekans Konvertörü sistemini 
burada anlatmaya çalışacağız.

Asenkron motor da devir sayısını etkileyen iki ana 
madde var:

1. Motorun kutup sayısıdır ki, kutup sayısı 
artırıldığında devir sayısı azalır.
2. Motorun frekansı ile yapılan ayarlamalarda 
motorun devir sayısı ayarı yapılmaktadır.

Frekans konvertörü motoru besleyen enerji 
hattındaki gerilim ve gücü değiştirmeden 
motorun ihtiyacı olan uygun devir sayısıyla 
kalınmasını sağlamaktadır. Böylece motor ilk 
kalış anında fazla akım çekmemiş olacaktır hem 
de istenmeyen ısınma ve şebeke darbelerine 
sistemi maruz bırakmayacaktır. Aşağıda frekans 
konvertörünün en temel şeması yer almaktadır. 

Temel olarak güç devresi olarak doğrultucu ve 
filtre ekipmanı bulunmakta, inverter ise motorun 
ihtiyacı olan değişken frekansı oluşturur. 
Doğrultucu devresi genelde köprü diyotlardan, 
filtre işlemi de kapasitörleden oluşmaktadır.  

Motorumuza verilen enerji Alternatif Gerilim (AC)  
değişmeden beslemenin frekansını değiştirerek 
motora yumuşak (soft ) olarak yol veriyoruz.  AC 
akımın tepe değerlerinde ve herhangi bir peak 
durumunda inverter devreyi korumak amacıyla 
kapasitör kullanmak durumundayız.

Fatih 
KARINSIZ

ETMD / 61

Asenkron Motora
Botaş International 
Limited

Temel Konverter Şekli

Frekans Konvertörü İle Yol Verme
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Kapasitörler, sistem çalışmazken bile 
dokunulmamalıdır. Çünkü üzerinde enerji depo 
ettiği için çalışan personele veya sistemdeki 
elektronik cihazlara zarar verebileceği de 
unutulmamalıdır. İş bitiminde deşarj edilebilirse 
iyi olacaktır. İnverter sürücüler genelde 6 
adet transistor veya IGBT dediğimiz sürücü 
elemanlarından oluşur. Böylece hem daha hızlı 
hem de daha verimli bir şekilde çalışma yapılmış 
olur.

Asenkron motorun besleme gerilimi yani, 
inverter çıkış gerilimi aslında DC gerilimdir. Ama 
kullanılan sistem ile DC gerilim darbelenerek 
AC bir gerilim elde ediliyor. Yani, DC gerilme 
sürücüler sayesinde yüksek hızlarda tetikleme 
yapılarak bir AC gerilim üretiliyor. Ve böylece 
motora AC ile eş değer bir şekilde DC gerilim 
verilir.   Bu sisteme PWM ( Pulse Width 
Modulation) yani, Darbe Genişlik Modülasyonu 
adı verilmektedir.

Bu sayede PWM ile elde edilen frekans 
ayarlaması sayesinde, asenkron motorun ilk 
kalkış akımlarının verdiği zararlar, motorun 
kayıpları (bakır ve demir) ve motorun daha az 
gürültülü çalışması sağlanmış olur. Böylece 
motorun aşırı ısınması da engellenmiş 
olur. Daha da önemlisi motorun şebeke 
gerilimlerinden etkilenmesi en aza indirgenmiş 
olur. Şebeke beslemesinde herhangi bir gerilim 
dalgalanmalarının motor üzerindeki etkisi de en 
aza indirilmiş olur. İnverterin belirlenen frekansı 

ile motorun dönüş hızı ayarlanmış olacaktır. 
İnverter gerilimi ile frekans arasında her zaman 
bir ilişki bulunmaktadır. V/ f arasındaki sayısal 
değerlerde dikkate alınarak bu ayarlamalar 
yapılmalıdır. 

Yani motorun bağlı olduğu sistemdeki yük 
durumuna göre devir sayısında değişikli olabilir. 
Buna dikkat ederek motorun gücü, motorun 
empedansı, gerilim düşümleri ve konvertörün 
sürücü güçleri iyi hesaplanmalıdır.   

Asenkron Motordaki Tork Ve Frekans Grafiği

Şekildeki 1 bölgesi, a kısmı kendinden soğutmalı 
motor, b kısmı ise dışarıdan soğutmalı motor. 
Anlaşılacağı üzere motorun ve konverterün 
uygun havalandırılması sistem verimini olumlu 
etkilemektedir.

Şekildeki 2 bölgesi geçici yüksek tork bölgesidir. 

Frekansın düşük olması motorun tork değerinin 
maksimum seviyelerde olduğunu gösterir. Aynen 
bir otomobil şanzıman sistemi gibi, düşük hızda 
yüksek güç ama yüksek hızda ise düşük güç 
mantığı kurulabilir.

Şekildeki 3 bölgesi ise sabit güçlü motorda aşırı 
hız bölgesidir. Gücün sabit olduğu zaman hız ne 
kadar artırılırsa tork da o kadar azalır.

Fatih KARINSIZ ETMD / 61
Botaş International 
Limited

Pulse Width Modülation Prensip Şeması

Konverter ile sürülen AC veya DC motorun 
Simülatif Modeli

Asenkron Motora Yol Verme Ve Uygulanan Enerjinin Dalga Şekli
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Motorlara bir de gerilimlerini değiştirmek 
suretiyle yol verilir. Bunu yanı sıra ısıtıcılarda bazı 
aydınlatma devrelerinde de aynı yöntem kullanılır. 
Asenkron motorların büyük çoğunluğu 3 fazlı 
olması (tek fazlı asenkron motorlarda mevcuttur. 
Zaten 3 kW a kadar olan asenkron motorların çoğu 
tek fazlıdır.  Bu motorları burada işlemeyeceğiz) 
bu durumu daha da kolay kılınabilir bir hale 
getiriyor. 

Konverterler ilk kalkınma da veya durdurma 
anında motorun maruz kaldığı yüksek akımın 
etkilerinden ve yüksek gerilim düşümlerinden 
etkilenmemek için kullanılır. Yüksek ilk kalkınma 
momenti istenmeyen durumlarda da kullanılır. 
Yani santrifüj pompalar, fanlar, konveyörler, 
yürüyen merdivenler, araba yıkama üniteleri gibi 
sistemlerde yaygındır. Aşağıda gerilime bağlı tork 
ve devir sayıları verilmiştir.

Şekillerden de anlaşılacağı üzere, motorun 
besleme gerilimi ile devir sayısı arasında doğru 
bir orantı bulunmaktadır. Gerilimin artması devir 
sayısını artırır veya gerilimin azalması devir 
sayısını azaltır. Ama devir sayısı ile tork arasında 
da ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır. 

Yani motor ilk kalkış anında düşük devirli, düşük 
gerilimli ama yüksek bir torka sahiptir. Bu ise 
yüksek ilk kalkınma momenti istenen yerlerde 
kullanılan bir tekniktir. Asansör ve bant taşıma 
sistemleri gibi yerlerde sıklıkla kullanılır.

Fatih KARINSIZ ETMD / 61
Botaş International 
Limited
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Frekans konvertörü ile sürülen motorlar, frekans 
konvertörünün sağladığı; enerji tasarrufu, düşük 
kalkış akımı, yüksek tork gibi faydaların yanında, 
frekans konvertöründen kaynaklanan mil 
akımları nedeniyle motorun rulmanlarına ciddi 
hasarlar vererek erken motor arızalarına neden 
olabilmektedir. 

Frekans konvertörü üreticisinin, voltaj 
streslerinin; yarı iletken yükselme zamanı, taşıyıcı 
frekanslar, kablo uzunluğu, filtreleme gibi tümü 
frekans konvertörünün ve motorun tasarımında 
dikkate alınması gereken motor yalıtım ömrü 
üzerindeki sonuçlarının farkında olması ve tedbir 
alması gerekmekte, motor üreticisi firmalar ise, 
motorun yalıtımını geliştirerek yalıtım gerilimi 
sorununu gidermek zorundadır. 

Frekans konvertörlerinin hepsi aynı nitelikte 
değildir. Frekans konvertörü alırken, motor 
üreticisinin tavsiyelerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.
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Metroya binerken hiç düşündünüz mü, her 
seferinde işaret yönlerinin olduğu yerde 
kapılar nasıl açılıyor? Kapıları kim açıyor, neye 
göre açıyor, neye göre kapıyor? İstasyonda 
durma süresini kim belirliyor? Acil butonuna 
bastığınızda metroyu durduran ne? Metronun 
hızını ne belirliyor? Metronun istasyona kaç 
dakika sonra geleceğini söyleyen sistem, bunu 
nasıl algılıyor? Vb. pek çok sorunun tek cevabı 
var “Sinyalizasyon”

Metrolarda, hafif metrolarda, trenlerde kısacası 
raylı sistemlerde en önemli konulardan biri de 
sinyalizasyonun sağlanmasıdır. Sinyalizasyon 
demek; her şeyin saniyesine ve milimetresine 
varana kadar belirlenmesi, müdahale edilmesi 
demektir. Eğer raylı sistemlerde sinyalizasyon 
sorunu çıkarsa sonu ölüm gibi felaketle 
sonuçlanabilir.

Sinyal sistemi raylı sistemlerin olmazsa 
olmazıdır. Sinyal sistemi demiryolu hatlarını 
düzenlediği için hayati önem arz etmektedir. 
2004 yılında Pamukova’da 41 kişinin ölümüne 
yol açan tren kazası sinyalizasyon eksikliğinden 
dolayı meydana gelmişti.

Raylı Sistemlerde Sinyalizasyonun 
Tarihçesi
Demiryolu ilk gelişmeye başladığı yıllarda sadece 
hızlı bir ulaşım aracı olarak kabul ediliyor, önlem 
alınmıyordu. Ayrıca trenlerin hızı da çok düşük 
olduğu için kontrol daha kolay oluyordu. Yol 
boyunca yolun açık olduğu ve önde tren olmadığı 
varsayılıyordu.

Fakat zamanla yaşanılan kazalardan ve 
problemlerden sonra çözüm amacıyla işaretçi 
görevliler hat üzerine konulmaya ve bu şekilde 
tren işletmeleri yapılmaya çalışılmıştır. Ancak, 
tren hız ve ağırlıklarının ve aynı zamanda trenlerin 
bağlandığı araç/vagon sayılarının artması, 
makinistlerin görüş mesafesi içinde trenlerin 
durdurulması veya emniyetli şekilde ilerletilmeleri 
problem olmaya başlamıştır. Bu nedenle, 
tehlikeli bölgelerden önce işaretlerin tekrar 
edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Fakat işaretlerin 
veya flamaların uzaklardan görülememesi tren 
hareketlerini kısıtlamış ve işaretçilerin arttırılması 
ihtiyacını doğurmuştur.

ETMD / 61

Raylı Sistemlerde Sinyalizasyon

Sümeyye MENEVŞE
Elektrikport
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1840’lı yıllarda hız, emniyet ve ekonomi 
bakımından trenler için belli aralıklar tespit 
edilmiş ve bu müddetlerde karşılaşma noktalarına 
varmaları talimatı verilmişti. Fakat bu yöntemde 
trenlerin aksi veya aynı istikamette yol alan diğer 
trenlerden haberi olmamakta idi. Bu eksiklik 
düşünülerek zaman aralık metodu yerine mesafe 
aralık yöntemine geçildi. 

Bu yöntemde demiryolu hattı kısımlara bölünmüş 
yani bloklar oluşturulmuş ve her bloğun başına 
bir işaret konmuştur. Bu işaretler vasıtası ile 

makinistler girmekte oldukları blokların işgal 
edilmiş olup olmadığını anlıyorlardı.
 
Mesafe aralık yönteminin uygulanması sabit 
hat sinyallerinin keşfine yol açmıştır. Telgrafın 
keşfi ile beraber sinyal operatörleri bir sonraki 
istasyona blokların durumunu bildirerek trenlerin 
hareketlerini yönlendirmişlerdir. Bir evvelki sinyal 
operatörü bir sonraki istasyondan müsaade 
istiyor ve memur devreye yol verdikten sonra 
müsaadeyi veren memur kendi istasyonundaki 
sinyal devresini çalıştırabiliyordu.

Trenler arasını belirli miktarlarda mesafelendirmek 
düşüncesi ile tatbik edilen sinyal sistemi 1900’lü 
yıllarda, Kontrol operatörleri tarafından elle 
çalıştırılan blok sistemi, kontrollü elle çalıştırılan 
blok sistemi, yarı otomatik blok sistemi, Otomatik 
blok sistemi, mekanik blok sistemi gibi değişik 
sistemlerle gelişmeye devam etmiştir.
 

Sinyalizasyon Sistemleri
Günümüzde her raylı sistem aracını kendine 
özel emniyet çeşidi vardır. Tramvaylar zaman 
zaman trafiğe de girdiği için görerek sürüş, tünel 
metrolarında ise böyle bir durum söz konusu 
olmadığı için interlocking sistemi ile sürüş 
sağlanır.

 Interlocking Nedir?
 
Kumanda merkezinde tüm hat boyu 
ekipmanlarının bilgileri toplanır ve bu bilgilere 
göre bir trenin bir ray bölgesine girmesine izin 
verilip verilmeyeceğine karar verilir. Bir makas 
veya ray bölgesine herhangi bir tren girdiğinde 
o tren bu ray bölgesini terk edene kadar 
bölge kilitlenir ve bölgede herhangi bir işlem 
yapılmasına izin verilmez. 

Bu şekilde trenler izin verilen bloktan diğer 
bloğa giremeyeceği [girmek istese bile ATP/
ATC (tarafından durdurulacağı) için] trenlerin 
karşılaşması çarpışması engellenir.

Elektrikport
Sümeyye MENEVŞE
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- ATP ve ATC birlikte istasyonda çalışır. Treni 
noktasal olarak durdurmaya yarar. Eğer tren bu 
sistemlerden komut alıp durmazsa kapılarını 
açmaz, makinist aç komutu verse bile.
- ATS Trene rota açan sistemdir, tarife hazırlar.
- Headway ise 2 trenin bir istasyondan kalkma 
aralığını düzenleyen sistemdir.

Günümüzde temelde hafif metro ve metrolarda üç 
tür sinyalizasyon sistemleri kurulmaktadır:

1. Sabit (Fixed) blok manuel sürüş
Bu sistem İstanbul ve İzmir Hafif Metro hatlarında 
uygulanmaktadır. Sabit bloklu manuel sürüş 

sistemlerinde trenler arasını tam olarak ayarlamak 
mümkün olmadığından sefer aralıklarını tutturmak 
pek mümkün olmamaktadır. 

Bu tür sistemlerde genelde sefer aralıklarını 
maksimum oranda tutturmak için makinistlerin 
deneyimlerine güvenilmektedir. 

Fakat makinist tecrübelerine göre bir sürüş 
eğer hattın kapasitesi 10 dakikalık headwayden 
düşükse tren aralıkları tutturulamamakta ve 
Ankara ve Bursa Hafif Metro hatlarında olduğu 
gibi Makinist Bilgilendirme Sistemleri (DIS) ve 
Araç Takip Sistemleri kullanılması gerekmektedir.

Basit ama uygulamayı anlayabileceğimiz temel 
bir sinyalizasyon şekli. t süresinden t+2 süresine 
kadar değişimi dikkatle incelersek öndeki trene 
sürekli yeşil yanmakta ve arkadaki trende onunla 
aynı süre zarfında ilerlemek için sarı ışık izinden 
gitmektedir. Böylece trenler arası mesafe ve sefer 
süreleri korunmuş olmaktadır.
 

2. Sabit (Fixed) blok otomatik sürüş
 
Taksim - 4.Levent Metro hattında bu sürüş ve 
moving blok beraber kullanılmaktadır. Otomatik 
tren işletme sistemine sahip bu sistemlerde 
trenler kumanda merkezi tarafından bilgisayar 
vasıtasıyla otomatik olarak sürülmektedir. 

Headway’in ayarladığı zaman çizelgesine göre tren 
hareket saatleri işletme programına kaydedilir. 
Tünele belli aralıklar yerleştirilmiş olan bloklar 
vasıtasıyla trenle bloklar arası iletişim kurulur. 
Yani daha da açık bir ifade ile trenlerin AKS’ı 
sayılarak bloğa girdiği ve çıktığı anlaşılır. Bloktan 
bloğa sinyal alındığı için birazdan anlatacağımız 
sisteme göre takiplirliği bir seviye düşüktür. 
Merkezi interlocking trenlerin konumunu algılar 
ve durması gerektiği noktayı ve nasıl güvenli 
olarak duracağını trene bildirir. Trende aldığı 
bilgiye göre duracağı yeri, uygulaması gereken 
fren gücünü hesaplar ve ona göre bir fren 
gücü uygular. Bu sürüş sisteminde çok sık tren 
çalıştırılmaz. Tren, bloğu boşaltmadan bloğa 
girilmez.

ETMD / 61Sümeyye MENEVŞE
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Trenin bloğa girdiği andan çıkışına kadar veriler 
alınarak trenin konumu tahmin edilir. Sadece blok 
başında ve sonunda sinyal alınması hareketli 
bloklu sisteme göre bir dezavantajdır.

3. Hareketli (Moving blok) otomatik 
sürüş
 
Kadıköy-Kartal Metro hattında uygulanan sürüş 
çeşididir. Şu an için sinyalizasyonun geldiği son 
noktadır. Bu sürüşte her şey sinyalizasyon ve 
yazılımlardan oluşur. Öndeki trenin hızı ve diğer 
bilgileri neyse arkadaki tren ona paralel olarak 

sürekli ayak uydurur.  Kumanda merkezi her 
trenle hat boyunca döşenmiş ekipman aracılığıyla 
haberleşir. Trenle mutlaka etkileşim halinde 
olunması gerektiğinden haberleşme sistemi 
yedeklidir yani çift kanal haberleşme kullanılır ve 
sahadan gelen bilgiler tren üzerinde karşılaştırılır. 
Trenlerin hangi hattın hangi noktasında olduğu 
tren tarafından kumanda merkezine gönderilir. 
Her trenin, önündeki trene ne kadar yaklaşacağı 
trenin hızına, fren gücüne ve yol durumuna göre 
her zaman yeniden hesaplanır ve trene gönderilir, 
buna göre trenin hızı yeniden ayarlanır. Her trenin 
bulunduğu bölge ayrı ayrı kilitlenir ve her trenin 
hızı ayrı ayrı hesaplanır.

Hat boyunca döşenmiş alıcılar ile trenin konumu 
anlık olarak bilinir. Bu nedenle en güvenilir ve en 
son teknoloji sistemdir.
 
Genelde 90 sn. ve daha az sefer aralıkları 
için cazip bir sinyal sistemidir. 90 saniyenin 
üstündeki sefer aralıklarında bir sinyal sistemi 
için bazen pahalı kalmakla beraber genelde yolcu 
yoğunluğu olan hatlarda uygundur. Aslında bu 
sürüş çeşidinde makinistin hiçbir vasfı yoktur. 

Trenin durmasından kalkmasına kadar her 
olayını sinyalizasyon bilgisayarla ile yapıyorsa 
makinisti oradan kaldırsanız da bir şey değişmez. 
Makinistin bu hattaki tek görevi temsili olarak 
kapıyı açıp kapamaktır.
 
Şu an yapımı devam eden Üsküdar - Ümraniye 
- Çekmeköy hattı tam otomatik sistem olarak 
yapılacaktır. Yani makinist kullanılmayacaktır.

Metro ağlarının kontrol ve müdahale edildiği 
küçük bir SCADA merkezi. Çok sayıda 
istasyonların yönetiminde daha büyük SCADA 
merkezi kullanılır. Bütün haberleşmeler birbirine 
bağlımlıdır. Bahsettiğimiz tüm sistemler SCADA 
merkezlerinden kontrol edilir. Acil durumlarda 
bu merkezlerden direk trene müdahale edilerek 
işlemler yapılır.

Tam Otomatik Sistemlerin Avantajları
- Tam Otomatik Sistemler insan hatasını 
engellemektedir. Mevcut sistemlerde kazaların 
bir çoğu insan hatasından kaynaklanmaktadır.

- Ayrılmış yol kullanımı yaya ve araç ile 
çarpışmaları önlemektedir.
- Platform kapıları kullanılması durumunda hatta 
insan düşmesini ve yolcuların sebep olduğu 
gecikmeleri önlemektedir. Seyrantepe Metro 
istasyonunda platform kapıları kullanılmaktadır.
- Tam Otomatik Sistemler ile trenler arasındaki 
Headway süresi minimuma indirilerek yolcuların 
bekleme süreleri kısaltılmaktadır.
- Aktarma noktalarında bekleme süresi 
kısaltılabilmektedir.
- Yüksek ticari hız, kısa yolculuk süreleri ve 
dakiklik toplu taşımanın yolcu çekim etkisini 
arttırmaktadır.
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Hizmet ve üretim sektöründe hızın önemi her 
geçen gün artıyor. Tüketim toplumu tabirini sık 
duyduğumuz son yıllarda bir ürünün ortaya 
çıkması için yapılan analizlerden kullanıma 
sunulmasına kadar geçen süreç artık çok 
önemli. Üstelik teknolojinin her sektörle bağını 
kurmasından dolayı kalite ve yetkinliğin artması 
ürünlere güvenilirliği de düşündürüyor. Bu iki 
kritik noktada karşımıza çıkan önemli bir yöntemi 
inceliyoruz, sonlu elemanlar analizi.

Yöntemin adında geçen analiz kelimesi sonlu 
elemanlar analizinin gerekliliği için anahtardır 

diyebiliriz. Başta mühendisler, ARGE çalışanları 
tasarladıkları ürünlerde ve getirdiği yeniliklerde, 
insanların hayatını nasıl kolaylaştırabileceklerini 
göz önünde bulunduruyor. Ürünün seri üretime 
geçmesi için güvenilirlik, sağlamlık, süreklilik 
gibi ölçütleri net bir biçimde ortaya koyması 
gerekiyor. Uçak, otomotiv, ağır makinelerin 
kullanıldığı sanayilerde üretim alanında yer 
alıyorsanız üretim öncesi test süreci ve getirdiği 
maliyetler de büyük önem taşıyor. Bunun 
gibi problemlere cevap aranan ve çözümler 
geliştirilen analiz sürecinde sonlu elemanlar 
analizi ciddi bir yardımcı oluyor.

Sonlu Elemanlar Analizi Nedir?
1940’lı yılların başında Alman matematikçi 
Richard Courant tarafından karmaşık yapıların 
burkulma problemlerinde kullanılan Ritz metodu 
ile şekillenen ve sonrasında fiziksel sistemlerin, 
dış etkiler altında kaldığında göstereceği 
davranışları ve çalışma şartlarını inceleyen genel 
bir yöntem olmuştur. Bu yöntemin iki önemli 
işlevi vardır diyebiliriz;

1. Ürün ya da sistem tasarımının iyileştirilmesi
2. Tasarımın kalite ve kontrolünün yapılması

Bir tasarımda analizin önemi tartışılmazdır. 
Sonlu elemanlar analizini uçak, otomotiv gibi 
büyük sektörlerde görmekteyiz. Bunun sebebi 
bu sektörlerdeki seri üretimlerde tasarım 
kontrolünün zorluğudur. Kalite kontrolünün 
sistematik olarak yapıldığı ilk dönemlerde 
ürünün prototipi yapılır ve testlere tabi tutulurdu. 
Bu klasik yöntem oldukça başarılı ve net 
sonuçlar verdiğinden karmaşıklığı ve riski daha 
az yapılarda hala kullanılabilir. Ancak söz konusu 
bir yolcu uçağı ise analizin ve kontrolün maliyeti 
ve güvenilirliği üst düzey önem taşımaktadır.

Sonlu Elemanlar Analizinin Mantığı
Adından da anlaşıldığı gibi üretilecek nesnenin 
tasarımını sonlu noktalarla ifade etmekten 
bahsediyoruz. Doğada yer alan her maddenin 
sonsuz noktadan oluştuğunu kabul ediyoruz. 
Dolayısıyla tasarlanacak nesnelerin bir 
sınırlamaya tabi tutularak prototipinin çıkarılması 
gerekiyor. Bu noktada sonlu elemanlar analizi 
devreye girerek sonsuz noktadan oluşan nesneyi, 
istenen sınırlamalarla sonlu hale getiriyor. 
Analizin kullanıldığı ilk dönemlerde tüm 
işlemlerin elle yapılmasından dolayı 10 ile 100 
arasında elemanlarla yapılırken bilgisayarların 
gelişmesiyle bu sayı 10 milyona kadar çıkmıştır. 
Burada bilinmesi gereken iki kavram var; düğüm 
noktası ve eleman. 

Düğüm noktaları (node), yöntemi kullanarak 
sonsuz noktadan indirgediğimiz noktaları ifade 
ediyor. Elemanlar ise bu noktaların birleşiminden 
oluşan tasarım parçaları anlamına geliyor. 
Özetle tasarlanacak nesne, düğümlerle birbirine 
bağlanmış elemanlara bölünür ve analiz edilir. 
Nesne, ne kadar çok elemana bölünürse 
sonuçların gerçekçiliği o kadar artar.
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Kullanılan yazılım, elemanların düğüm 
noktalarının özelliklerini, dışarıdan girilen 
parametreleri kullanarak lineer denklemler 
oluşturur. Denklemler, tasarımın sanal çizimini, 
malzeme özellikleri ve sınır değerlerinin bilindiği 
durumda işe yarar. Bu denklemler,tasarımın 
karmaşıklığına göre lineer cebir ya da sayısal 
yöntemlere göre çözülür. Çözüme göre yazılımın 
çizdiği animasyonlarla sanal test imkanı 
oluşturulur. Özet olarak şu 5 madde üzerinde 
toplayabiliriz.

1. Tanımlama: Sanal modelin çizilmesi, 
malzeme özelliklerinin girilmesi, dış etkilerin ve 
sınırların belirtilmesi.

2. Mesh Üretme: Tasarımda sınır 
değerlerinin girilmesiyle sonlu noktaya 
indirgeme.

3. Çözümleme: Ortaya çıkan milyonlarca 
denklemin uygun yöntemle çözülmesi.

4. Görsel Sunum: Çözümlemelerle ortaya 
çıkan sonuçların animasyon ve grafiklerle 
sunulması.

5. Optimizasyon: İlk olarak girilen 
parametrelerin değiştirilerek farklı sonuçların 
çıkarılması ve öncekilerle karşılaştırılması ve en 
iyi sonucun bulunması.

Günümüzde yazılımlar, tasarımcılara oldukça 
güçlü özellikler sunmasına rağmen mesh üretimi 
sürecinde tasarımcının tecrübesi ve öngörüsü 
önemlidir.

Tasarımın parçalarında eleman yoğunluğu 
derecesini tespit etmesi ve hangi yöntemleri 
kullanacağını bilmesi önemlidir.

Analiz Türleri
Sonlu elemanlar analizi kullanıldığı tasarımlara 
ve kontrol edilen dış etkilere göre değişiklik 
gösterebilir.

Statik Analizler
Tasarımın her zaman aynı yük koşulları altında 
çalışacağı sistemlerde göstereceği davranışları 
inceleyebilir.

Dinamik Analizler

Statik analizlerin tersine zamana bağlı olarak 
titreşim, harmonik, rastgele, sismik ve şok 
yüklerinin değişmesiyle oluşabilecek davranışları 
belirlemek için kullanılır.

Bu iki temel tür dışında deformasyon, gerilme, 
burkulma analizleri ve ısıl, yorulma, kontak, 
elektromanyetik analizleri gibi daha özel türler de 
bulunmaktadır. Buradaki önemli nokta tasarlanan 
yapının ya da sistemin ihtiyaçlarını belirleyerek 
uygun analiz türünü uygulamaktır. Ayrıca her 
analiz türünün doğruluğunun aynı oranda 
olamayacağını unutmamak gerekir.

FEA için Güçlü Bir Yazılım: ANSYS
ANSYS, mühendislik alanında tasarlanan 
ürünlerin, seri üretime geçmeden önce sanal 
prototiplerini oluşturmaya yarayan çok güçlü ve 
kapsamlı bir simülasyon programıdır. Tasarlanan 
ürün hangi sektöre ait olsa bile bir çok analiz 
türünü uygulamaya imkan verir.
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Bunun dışında genel amaçlı NASTRAN, 
COSMOS, bilgisayar ve Workstationlar 
için ALGOR, çarpma ve şok analizleri için 
özelleştirilmiş DYNA-3D, doğrusal olmayan ve 
dinamik analizler için özelleştirilmiş ABAQUS 
yazılımları da sonlu elemanlar analizi için sık 
başvurulan kaynaklardır.
 
Bu yazılımlar her geçen gün geliştirilse de 
grafiklerin bazı sonuçlarda aldatıcı olduğu 
unutulmamalıdır.

FEA Kullanımının Avantajları
- Eğer karmaşık cisimler üzerinde çalışıyorsanız 
klasik yöntemlere göre daha hızlı ve güvenilir 
bilgi edinebilirsiniz. Uygulanması zor prototip ve 
işlevsellik testlerine olan ihtiyacı azaltır.

- Sınır şartlarının kolay verilmesi sayesinde 
tasarımlarda optimum sonuçlara ulaşılarak doğru 
malzeme kullanımını kolaylaştırır.

- Tasarım sürecini kısaltarak zaman tasarrufuna 
yardımcı olur.

Avantajları olduğu kadar bazı olumsuz 
sayılabilecek özelliklerini de şöyle sıralayabiliriz; 
çözümleme aşamasında ortaya çıkan milyonlarca 
denklemi kısa sürede çözebilmek için yüksek 
performanslı bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yazılımların maliyeti de yüksektir ve patentli 
olduklarından lisanslı kullanımı söz konusudur.

Özet

Sonlu elemanlar analizi başta 
mühendislik alanında olmak üzere 
karmaşık fiziksel problemlerin 

maliyet ve zamandan tasarruf 
edilerek en yaklaşık çözümleri 
bulmayı hedefleyen sayısal 
yöntemdir. 1940’lı yıllarda 
nesnelerin gerilme problemlerinin 
analizinde kullanılırken bugün 
İnşaat, Uçak, Nükleer, Biyomedikal 
Mühendisliği alanlarında, otomotiv 
sanayinde, metal biçimlendirme 
ve döküm, hidrolik ve su 
kaynakları çalışmalarında sıklıkla 
başvurulmaktadır. 

Bu alanlarda yapılan çalışmaların 
insan hayatına getirdiği yenilikler 
ve kalite tartışılmazdır. Ancak 
ürünler ve hizmetler kullanıma 
sunulmadan önce güvenilirliğine 
emin olunmalıdır. 

Bu noktada günümüzde bilgisayar 
tabanlı simülasyonlar ve sonlu 
elemanlar analizi gibi sayısal 
yöntemler maliyet, performans, 
yeterlilik gibi konularda geliştiricilere 
büyük kolaylık sağlamaktadır.

Kaynak 
- wikipedia.org
- sonluelemanlar.com
- figes.com
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Güç elektroniğinin tartışmasız en önemli devre 
elemanlarından biri tristörlerdir. Peki tristörler 
nedir? Nasıl çalışır? Kontrol devrelerindeki 
önemi nedir? Öz eğrileri, çalışma prensipleri ve 
daha fazlasını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Tristörler, SCR (Silicon Controlled Rectifier) 
olarak da tanımlanırlar. Güç denetimi ana devre 

elemanlarından biridir. Dört ayrı yarıiletken 
tabakadan oluşur. Çalışması, seri bağlı iki adet 
npn ve pnp transistorun çalışması gibidir. 
Tristörün transistor eşdeğer devresi  Şekil 1’de 
de görüldüğü gibi npn ve pnp iki transistorun 
birbirini sürecek şekilde bağlanmasından 
oluşmuştur. Üç uçlu bir eleman olup, Anot ve 
Katot ucunun dışında bir de Gate ucu vardır.

Tristörün anoduna (+),  katoduna (-) olmak 
üzere bir gerilim uygulandığında tristör 
iletime kutuplanmış olur. Ancak tristörün akım 
iletebilmesi için bunlar yeterli değildir.

Gate kapı ucuna da bir tetikleme gerilimi 
uygulandığında tristör iletime geçer.

Aşağıda tristörün iletim-kesim-tıkama öz eğrileri  
Şekil2’de gösterilmiştir.
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VFBO: Kutuplama Devrilme Gerilimi

VRBO: Ters Kutuplama Devrilme Gerilimi

IH : Tutma Akımı

İletim-Kesim öz eğrisinden de görüldüğü gibi 
SCR, IH tutma akımına kadar iletime girmez. Anot 
akımı bu değerin üstüne çıktığında tristör hızla 
iletim konumuna geçerek anot akımı da artmaya 
başlar. Anot akımı herhangi bir nedenle IH  tutma 
akımının altına inerse, SCR kesime girmiş olur. 
Tutma akımı, SCR’de negatif direnç özelliği gibi 
davranış gösterir.

SCR İletimi
Tristörün Kendiliğinden İletime Geçmesi

- Tristörün uçlarındaki gerilimin yükselme hızı 
kritik yükselme hızından büyükse,

- Tristörün uçlarındaki gerilim sıfır devrilme 
gerilimi değerinden eşit veya büyükse,

- Tristörün eklem sıcaklığı, üretici firmanın 
belirlediği maksimum eklem sıcaklığından 
büyükse,

- Işıma etkisiyle radyoaktivite, elektromanyetik 
alanlar veya mikrodalgalar vb. etkisi ile tristör 
eklemi aktif olup kontrolsüz iletir.

Yukarıda belirtilen maddeler tristörün kontrolsüz 
iletilmesine sebep olur ve bunlar için özel 
önlemler alınır. Aslında SCR’yi istediğimiz zaman 
iletime sokmamız gerekir. Bunun için özel bir 
iletim şekli kullanılır. “Transistor etkisiyle iletim”

Tranzistör Etkisiyle İletim
Transistorların bazına bir gerilim uygulayarak, 
yani Şekil 1’de ki G ucuna bir darbe gerilimi 
uygulandığında transistor iletime geçer. Buna 
kapıdan tetikleme ya da tristörün ateşlenmesi 
denir.

Çağın ÖZÇİVİT
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Şekil 3’ü özetlemek gerekirse;

SCR’nin Gate ucuna bir darbe gerilimi uygulandığında tristör iletime giriyor. 
İletime girince anodun gerilimi sıfıra çok yakın bir değere düşüyor çünkü 
iletimde değil iken anot ile katot arasında bir gerilim var ve akım geçmiyordu. 
İletime girdiği anda tristörü, üzerinden akım geçen düz bir tel gibi düşünebiliriz. 
İletimde iken gerilimi sıfır olmasa da sıfıra yakın ve tristörden geçen akımda 
artıyor.

Tabi tristör kesimdeyken her daim bir sızıntı akımı vardır. O da grafikte anot 
akımının %10’u kadar olduğu belirtilmiş.

SCR Kesime Girmesi
 
Grafiğin devamında tristör kesime girmiş. Tristörün kesime girmesi olayına söndürme ya da komutasyon 
denir.

Genelde tristör, ters yönde bir gerilim uygulanarak kesime sokulur. Ters yönde bir gerilim uygulandığında 
akan akım sıfıra iner ve ters yönde komutasyon sızdırma akımı (di/dt) hızıyla akar. Hızla azalan sızdırma 
akımı, ters yönde bir gerilim oluşturarak endüktans etkisi gösterir. Akımın sıfıra inmesi sonucu tristörün 
orta eklemindeki elektronlar minimuma iner. 

Tıkama gerilimi yükselmeye başlar. (dv/dt) oranı sınırlı olarak yükseleceğinden tristör tekrar iletime 
geçmez. Şekil 3’te de görüldüğü gibi anot akımının sıfırdan negatife geçmesi anından, anot geriliminin 
tekrar pozitife çıkması anına kadar geçen süreye serbest kalma süresi denir ve grafikte tq ile gösterilmiştir.

Tristörü söndürmenin birkaç yolu vardır. Bunlar;

- Tristörü kısa devre etmek (Anot-katot arası kısa devre etmek)
- Anot akımına alternatif başka yollar bulunması
- Anot gerilimini sıfırın altına düşürmek ( VA< 0 )
- Anot akımını tutma akımının altına düşürmek ( IA < IH  )

Kaynak
Allaboutcirciuts.com

ETMD / 61Çağın ÖZÇİVİT
Elektrikport



102

Enerjinin hayatımızda büyük paya sahip olduğu 
şu zaman diliminde alternatif kaynaklara da 
yöneldiğimiz şüphesiz. Bu yazımızda yine bir 
enerji üretim yönetimi olan, Avetec şirketinin 
bizzat patentini aldığını yapay kasırga ile enerji 
üretimi konusuna değineceğiz.

Kasırga Nedir?
 
Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre, 
Atlantik  Okyanusunda oluşan, tropik siklona 
hurricane yani kasırga deniyor. Tropik 
siklon ise tropiklerde gelişen alçak basınç 
sistemlerinebverilen tanımlayıcı bir isim. 

Maksimum hızı saniyede 17 metreyi 
geçmeyen(saatte 39 mil/ saatte 62,7 km/ saatte 
39 knot) yüzey rüzgarlarına tropik alçak basınç 
deniyor. 

Hızı saniyede en az 17 mil olana ise belli bir 
isim verilerek tropik fırtına olarak anılıyor. Hızı 
saniyede 33 metreyi (saatte 74 mil/ saatte 
119 mil/saatte 64 knot) aşanlara ise kasırga 
(hurricane) deniyor.

Yapay Kasırga Nasıl Üretilir?
 
Yapay kasırganın üretimi ilkesi gayet basit; ısınan 
hava yükselir bu bir sıcaklık farkı oluşturur. 
Yükselen bu hava girdap oluşturarak dönmeye 
başlar. Ancak, yapay kasırga üretmek için önce 
200 m çapında ve 50m yüksekliğinde burgaç 
(vortex) kulesi inşa edilmelidir.

Yapay Kasırga ile Enerji Nasıl 
Üretilir?
 
Enerji üretim tesislerinde olağan olarak soğutma 
kulelerine gönderilen ısıtılmış su, kasırga enerji 
tesisinde sıcak hava elde etmek üzere burgaç 
kulesine gönderilir. Bu bir girdabı oluşturmanın 
başlangıç adımıdır. 

Sisteme giren sıcak hava yükseldiği gibi enerji de 
toplamaya başlar ve burgaç oluşturarak giderek 
atmosfer içinde daha yükseklere ulaşır. Belirli bir 
noktadan sonra burgaca sıcak hava pompalayan 
fanlar kapatılır. 

Burgaç bu noktada sıcak hava açlığı çeker ve 
bu defa kendisi sıcak havayı emmeye başlar. Bu 
andan itibaren burgaca sıcak hava üflemiş olan 
fanlar, artık içlerinden geçen hava ile dönerek 
türbin işlevi görmeye başlar. 

Üreteçlerin bağlandığı fanlar burgacı besleyen 
sıcak hava ile dönerek elektrik üretir. Bu şekilde 
olgunlaşan kasırga troposfer’e (atmosferin en alt 
katmanı) kadar çekilir.
 
Önemli olan nokta ise burgaç kulesinin 
uzunluğudur. Baca ne kadar uzun olursa enerji 
bakımından o kadar çok avantaj elde edilir.

ETMD / 61

Yapay Kasırga İle Enerji Üretimi

Sümeyye MENEVŞE
Elektrikport

LM-3 Prototipi

100 metre çapında tam fonksiyonel AVE güç 
istasyonu. 200 MW’a kadar üretme kapasitesine 
sahip olduğu söyleniyor.
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Mini kasırgayı oluşturmak için gereken ısı başlangıçta böyle bir ısıtıcı veya buhar gibi geçici bir ısı 
kaynağı tarafından sağlanacak.

Bu proses şirketin kendi açıklamalarına 
göre büyük miktarda yenilenebilir enerji, 
küresel ısınmaya katkı ve aynı zamanda Kyoto 
Protokolü’nün gereklerini yerine getirmede 
yardımcı olabiliyor. 

Enerjinin yanı sıra büyük miktarda yağış 
potansiyeline sahiptir. Burgaç motorunun 
doğrudan doğruya iklim değişimini kontrol altına 
alınmasında da kullanılabiliyor.

Kasırgalara isminden dolayı zaten insanlar 
negatif bakıyor. Fakat bu üretme yöntemiyle 

kontrol altında olan kasırga tehlikeleri azaltıyor. 
Mini bir kasırganın hiç kimseye zararı olmaz. 
AVE (Atmosferik Girdap Motoru) aynı zamanda 
kendi atık ısısını dönüştürerek  termik güç çıkışı 
da alıyor.
 
Kaynak:
- vortexengine.ca
- 21-eme-siecle.com
- izmag.com
- denizce.com

LM-6 Prototipi

Elektrikport
Sümeyye MENEVŞE
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Tekrar Merhaba,

Geçen sayıda sizlerle, Can Kıraç’ın yaşam süzgecinden geçirip 
kaleme aldığı “Yaşasın Yaşlılık” adlı yazısını paylaşmıştım. 
Ne demişti o yazının başında Can Kıraç? “Eğer sağlığınız 
ve moraliniz yerindeyse, yaşlılık insan hayatında keyifli bir 
süreç olabilir.” Bu düşünceyi yaşamımıza uyguladığımızda 
mutluluğun kapılarını aralayabiliriz inancındayım.

Bu sayımızda ise sizinle büyük şairimiz Nazım Hikmet’in 
1947-1948 yıllarında yazdığı “Yaşamaya Dair” adlı şiirini 
paylaşıyorum. Yaşama nasılda güçlü sarılmak gerektiğini, 
yaşam sevincini hiç bir olayın gölgelememesi gerektiğini 
kendi uslubuyla anlattığı bu şiiri sizinde beğeneceğinizi umud 
ediyorum.

Tekrar buluşmak umuduyla...  

Tayfun 
TAŞKAN

‘‘Yaşadım’’ 
diyebilmen için...
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Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
                       bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 
                       yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
yani o derecede, öylesine ki, 
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 
yahut kocaman gözlüklerin, 

                        beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 
                                    insanlar için ölebileceksin, 
                        hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
                        hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 
                        hem de en güzel en gerçek şeyin 
                                      yaşamak olduğunu bildiğin halde. 

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
           hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 
           ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, 
                                      yaşamak yanı ağır bastığından.

Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız, 
yani, beyaz masadan, 
              bir daha kalkmamak ihtimali de var. 
Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini 
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına, 
hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden, 
yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz 
                                en son ajans haberlerini. 
Diyelim ki, dövüşülmeye deşer bir şeyler için, 
                               diyelim ki, cephedeyiz. 
Daha orda ilk hücumda, daha o gün 
                           yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün. 
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, 
                        fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
                        belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. 

Diyelim ki hapisteyiz, 
yaşımız da elliye yakın, 
daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. 
Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız, 
insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla 
                                    yani, duvarın ardındaki dışarıyla. 

Yani, nasıl ve nerede olursak olalım 
          hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak...

Bu dünya soğuyacak, 
yıldızların arasında bir yıldız, 
                       hem de en ufacıklarından, 
mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 
                       yani bu koskocaman dünyamız. 

Bu dünya soğuyacak günün birinde, 
hatta bir buz yığını 
yahut ölü bir bulut gibi de değil, 
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 
                       zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 

Şimdiden çekilecek acısı bunun, 
duyulacak mahzunluğu şimdiden. 
Böylesine sevilecek bu dünya 
“Yaşadım” diyebilmen için...

Nazım HİKMET

Tayfun TAŞKAN

Yaşamaya Dair



106

İşletmelerin bilançolarının, düzenlendiği tarih itibariyle o kurumun bütün mali durumunu hakiki olarak 
göstermesi esastır. 

Ancak ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı ekonominin sürdüğü gerçeği karşısında, birçok firma tarafından 
düzenlenen bilançoların da hakiki olduğunu yani firmanın gerçek mali durumunu gösterdiğini söyleme 
olanağı bulunmamaktadır. 

Bugün hala fatura vermeden veya almadan yapılan bir ticari ilişkiler düzeni 
içinde bulunmaktayız. 
Fatura vermeksizin yapılan bir satış sonucunda, satışı yapılan emtianın stoklardan çıkışı 
gerçekleştirilemediği için firmanın stok hesapları gerçeğinden fazla görülmekte, fiili envanter ile 
kayıtlar biri birini tutmamaktadır. Yani sadece bu taraftan baktığımızda bilanço hakiki değildir. Bu satış 
karşılığında alınan para kayıtlara girilmemektedir. Bu durumda firmanın nakit durumunu gösteren kasa 
ve banka hesapları hakiki değildir. 

Bilançonun gerçeği yansıtmaması yanında firmanın gelir tablosu da hakiki değildir. Çünkü yapılan 
satış karşılığında fatura düzenlenmemiş olduğundan firmanın cirosu hakiki durumu yansıtmamaktadır. 
Dolayısıyla çıkan kâr yada zarar firmanın gerçek faaliyet sonucunu göstermeyecektir. 

Bu işlemler sonucunda düzenlenen bir bilançonun hakiki olduğunu söyleme 
olanağı varmı dır?  
Yukarıda fatura vermeksizin yapılan satışı ve bunun neticesinde çıkan bilançonun durumunu inceledik. 
Şimdi de fatura alınmaksızın yapılan bir emtia alımının bilançoya yansımasını inceleyelim. 

Fatura alınmaksızın yapılan bir emtia satın alımında, alınan emtia fiilen stoklara girmiş ancak hesaplarda 
görünmemektedir. Bu satın alım karşılığında ödenen para kasadan fiilen çıkmıştır. Ancak bu paranın 
muhasebe nezdinde kasa hesabından çıkışı yapılmadığı için kasa hesabında görülmektedir. Bu sebeple 
kasa hesabı hakiki değildir. Diğer bir anlatımla kasada olmayan para var gibi görünmektedir. Bu sebeple 
de kasa hesabı kabarıktır. Zaman içinde bu işlemlerin tekrarlanması halinde muhasebe hesaplarında kasa 
hesabında görünen bakiye tutar normal sınırların üzerine çıkacaktır. Stoklar hesabı hakiki değildir. Çünkü 
muhasebede görülen stok tutarından daha fazla bir miktar fiili envanter sonucunda bulunmaktadır. 

Burada gösterilen örneklerin bir yıl içinde birçok kereler tekrarlanması sonucunda belirttiğimiz sakıncalar 
ve bilançodaki gerçek olmayan tutarlar büyüyecek ve zaman içinde altından kalkılamaz hale gelecektir. 

Faturanın alınmaması veya verilmemesi, firmanın tamamen kendisini aldatmasından başka bir şey 
değildir. Çocukluk yıllarınıza dönünüz, annem babam beni masa başında kitabımın içinde Teksas, 
Tommiks dergilerini okuduğumu görünce. “kendini aldatıyorsun” derlerdi. Anlamını o zamanlar 
kavrayamamıştım. Netice olarak güç bela bütünlemeye kalarak sınıfı geçerdim. Bazen de kalırdım. 
Seneler sonra “kendini aldatma” ifadesinin anlamını anladım. 

Faturanın alınmaması veya verilmemesi firmaya hiçbir şekilde olumlu 
yansımayacaktır. Bir tehlike de maliye tarafından fark edildiğinde sınıfta kalma 
tehlikesidir. 
İş adamlarımızın bu tehlikelerle muhatap olmamaları için firmalarının faturalı alış ve satış yapmalarını ve 
böylece bilançoların hakiki olmasını sağlamaları en faydalı yol olacaktır. 

Rüknettin 
KUMKALE

ETMD / 61

Mali Müşavir

Faturanın Alınmasının veya
Verilmesinin Sonuçları
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AFC AYDINLATMA      AGM ELEKTRİK      ALKAN ASYA AFRİKA      ARCHLED AYDINLATMA
ARLIGHT AYDINLATMA      ASSAN ELEKTRONİK      ATIL AYDINLATMA      AYGÜN AYDINLATMA
AYTAŞ AYDINLATMA      BAHAR AYDINLATMA      BAŞ AYDINLATMA      BAYTAŞ AYDINLATMA
BEŞA ELEKTRİK     BESTAŞ ELEKTRONİK     BURÇ AYDINLATMA     BUSE AYDINLATMA 
CEDETAŞ ELEKTROMEKANİK      COMELEC SA/SCHREDER      ÇÖZÜM LED      CREE TÜRKİYE
DERİN LED  EAE AYDINLATMA   EEC ELEKTRONİK   ELİT ELEKTRONİK      
EL-KOM ELEKTRONİK    ER ELEKTRONİK      FARLAS OTOMOTİV      FERSA AYDINLATMA      
GENEL ELEKTRİK    GENERAL ELEKTRİK      GÖKERMAK      GRUP İMAJ AYDINLATMA      
HANSAN ARTAÇ    HAVELLS SYLVANIA      HELLA TÜRKİYE      İKİZLER AYDINLATMA      
LAMP 83 AYDINLATMA      LİDER AYDINLATMA      LİTPA AYDINLATMA      LSP AYDINLATMA      
MEGAMAN TÜRKİYE  MEGATEK ELEKTRİK  METSAN METAL   MOONLIGHT 
MURAT AYDINLATMA   NASA ELEKTRİK  OSAKA LED PANEL   OSRAM AMPUL      
ÖZLEM AYDINLATMA    PAMİR ELEKTRİK      PEDAŞ AYDINLATMA      PELSAN AYDINLATMA      
P R I N T R O N I C S  E L E K T R O N İ K   P R O L U X  AY D I N L AT M A   P S L E L E K T R O N İ K       
RTM ELEKTRONİK      SAMET KALIP      SARNİKON METAL      SL ENERJİ      SOON AYDINLATMA      
STİLAS AYDINLATMA  TAN TORNA  TEKFEN ENDÜSTRİ  TOSHIBA/TNB BİLGİSAYAR   
TRIDONIC TÜRKİYE  TÜRK PHİLİPS  ÜNA ENERJİ   VEKSAN AYDINLATMA   
VESTLED AYDINLATMA      VS AYDINLATMA   YENİGÜN ELEKTROTEKNİK      ZÜMRÜT ELEKTRİK

AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ

www.agid.org.tr

15 

yıl önce 

küçük bir grup 

ama büyük hayallerle

 yola çıktık. Bugün 70'i aşan 

üyemizle sektörün en büyük 

derneği ve temsilcisi olduk. Şimdi 

hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın üretim merkezi, 

çevre coğrafyalar için bir lojistik ve dağıtım merkezi 

yapmaktır. Aşağıda isimleri yazılı olan bizler AGİD çatısı 

altında tüm gücümüzle çalışıyoruz.
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2M Kablo

ABB

AE - Arma Elektropanç

AGİD

Aktif Mühendislik

Alimar

Anel

BTS

Dipa Creative House

EAE

Elektrikport

Elektropanç

Enel

Erse Kablo

Etabir Kablo

ETMD Seminer

Hastel Kablo

Klas Kablo

Legrand

Mısırlıoğlu

OBO Betterman

Phonix Contact

Teknogrup

UTC Fire

WIN

Arka Kapak İçi

13

5
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27 - 29 - 31 - 33 - 35

45

Arka Kapak

11

105

9

6

69

57

3

Ön Kapak İçi - 81

8

63

7

15

12

49

65

55

1

10

Reklam İndeksi
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anahtar teslim
Önemli ve büyük projelere anahtar teslim 
elektromekanik taahhüt hizmeti veriyor, 
çevreci bir yaklaşımla güvenilir ve 
ekonomik çözümler sunuyoruz.

anel fotoblok.indd   1 5/10/13   12:56 PM


