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Editörün Kaleminden

Merhaba,

Yeni bir mevsime, yeni umutlara  
 57. Sayımız ile  tekrar MERHABA..

Hep birlikte olursak daha kuvvetli oluruz; sesimiz 
daha çok çıkar; Bilgi paylaşımımız kolaylaşır dedik ve 
1 Haziran 2013 günü YTÜ Hisar Tesislerinde sabah 
kahvaltısında buluşma kararı aldık.
 
Gelecek sayımızda bu toplantıdan özel haberler ve 
fotoğraflar olacak

Mart ayı sonunda bildiğiniz gibi WIN FUARI vardı. 
Açılış Töreninde yer alan Yönetim Kurulu Başkanımız 
V. Tuncer ÖZEKLİ bir konuşma yaparak Fuarların 
önemini belirtti. Konuşmanın tam metni dergimiz 
sayfalarındadır. Her zamanki gibi standımıza ilgi 
yoğundu. 

Fuar kapsamında düzenlenen “ Bina Otomasyonu 
ve Enerji Verimliliği” panelinde Yönetim Kurulu 
üyemiz Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Galip CANSEVER’in 
moderatörlüğünde  bu konuda uzman 3 ayrı  
konuşmacı  konu hakkındaki bilgilerini paylaştılar. 
 
Bildiğiniz gibi ETMD olarak BEST Fuar’ının da 
destekçisiyiz. 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında 
düzenlenecek BEST Fuarı’nda sizleri de hem katılımcı, 
hem de ziyaretçi olarak görmekten memnun olacağız. 
Derneğimiz, bu fuar kapsamında da bir panel 
gerçekleştirilecek. Düzenleyeceğimiz bu panel ile 
ilgili bilgileri de sizlerle paylaşacağız.

Bu sayımızda yeni bir diziye !!!!! başlıyoruz. 

Doğuş Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent 
SEVGİ Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) konusunda 
daha önce Endüstriyel Otomasyon dergisinde 
yayınlanan yazılarını bizlerle paylaşmayı kabul etti. 

Kendisine teşekkür ediyor ve bu sayımızda dizinin 
“EMC Koruma Yöntemleri” başlığı altındaki ilk 
bölümünü “Ekranlama” ve “Topraklama” konulu 
yazılarla başlatıyoruz.

Bu paylaşımı için Prof. Dr. Levent SEVGİ’ye 
teşekkürler… 
 
Bu sayıda  en çok ilgi çekeceğini tahmin ettiğim yazı 
Sn Alper COPLUGİL tarafından derlenen “ Risale-i 
Seyyale-i Berkiyye.” 1795 yılında ders kitabı olarak 
okutulan bu eser Yahya Naci Efendi tarafından 
tercüme edilmiş. Elektriğin özellikleri ve etkilerini 
anlatan deneyleri tanımlıyor.

Dergimizin bu sayıdaki konukları Prysmian-ABB-2M 
firmaları. Elektrikport sitesinden gelen yazılar da 
sayfalarımızda yerini aldı. 

Sürekli yazarlarımız Mardin Artuklu Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doçent Dr. Süleyman ADAK  
“Akümülatör Şarjını Sağlayan Tam Dalga Kontrollü 
Doğrultucu Giriş Akımı Harmonik Analizi” ve Vehbi 
BÖLAT ise “Aküler, Temel Kavramlar ve Dikkat 
Edilecek Hususlar” başlıklı yazıları ile bizlerle 
birlikteler. 

Bu sayının HOBİ konusu GEZİ. LİZBON’u Tanju 
AKLEMAN’ın anlatımı ve fotoğraflaması ile 
dolaşıyoruz.   . 

Rüknettin KUMKALE nin   bilgilendirmesi, Tayfun 
TAŞKAN ‘ın yaşama BİR BAŞKA KÖŞEDEN BAKIŞI  
herzamanki gibi sayfalarımızda yerini aldı. 

Gelecek sayımızda yazarlarımıza yeni isimler 
katılsın istiyoruz. Dergimiz yazılarınızla yaşayacak; 
gelişecek…

Bildiğiniz gibi Derneğimiz çeşitli konularda 
seminerler düzenlemekte. Bilgilenmek istediğiniz 
konuları bize mail-telefon-….yolu ile bildirmenizi 
istiyoruz. Böylelikle sizlere daha yararlı olabileceğiz. 

58. sayıda buluşmak dileği ile…
 
Sevgi ve Saygılarımla 

Tülay KANIT
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi
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HM Bileşim AŞ tarafından 21 Mart – 24 Mart 2013 
tarihleri arasında düzenlenen WIN Fuarlarının birinci 
fazının açılışı 21 Mart 2013 Perşembe günü yapıldı. 
Açılışta HM Bileşim Fuarcılık AŞ Genel Müdürü 
Alexander KÜHNEL, Alman Mühendislik Federayonu 

VDMA Türkiye Ülke Müdürü Dr. Friedrich WAGNER 
, Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) 
Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ ve fuarı 
destekleyen üç kuruluşun temsilcileri birer konuşma 
yaptılar.

Fuar öncesinde göstermiş oldukları tanıtım 
faaliyetlerinin başarılı olmasından memnuniyet 
duyduğunu ifade eden Hannover Messe Bileşim 
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü, Alexander KÜHNEL 
şunları söyledi; “WIN Otomasyon Fuarı bugün 
alanında lider bir fuar olarak her zamankinden 
daha fazla kabul görüyor. Şirketlerden başarılı iş 
bağlantıları yaptıklarına dair oldukça olumlu geri 
bildirimler alıyoruz. WIN ailesi büyüdü. 20 yıl önce 
başlattığımız fuar bugün Türkiye genelindeki en 
büyük fuar haline geldi. WIN fuarının yirmi yıl içinde 
bu derece büyüdüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. 
Katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksek olması ve 

müşterilerimizin yapılan işten memnuniyet duyması 
organizatör olarak katılımcıların yararına iyi işler 
yaptığımızı göstergesidir.”

VDMA (Alman Mühendislik Federasyonu) Türkiye 
Ülke Müdürü, Friedrich WAGNER fuarın olumlu 
sonuçlarına ilişkin düşüncelerini dile şöyle getirdi: 
“WIN Otomasyon Fuarına resmi katılım gösteren 
38 Alman firması fuardan son derece memnun… 
Türkiye ve tüm bölgedeki eski ve yeni müşteriler ve 
ortaklar ile gelecek vadeden iş bağlantıları kurdular. 
Bu bağlantıların gelecekte genişletilmesi gerekiyor.”

Alexander KÜHNEL 
konuşmasını yaparken

WIN Fuarı Birinci Fazında ETMD
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Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer 
ÖZEKLİ’nin açılışta yaptığı konuşmayı da aşağıda 
bulabilirsiniz:

Sayın Alman Mühendislik Federasyonu Türkiye 
Ülke Müdürü Dr. Friedrich Wagner, Sayın Hannover 
Messe Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kuhnel, 
Sayın WIN Fuarını destekleyen kuruluşlar, değerli 
katılımcılar ve ziyaretçiler,

2013 WIN Fuarının açılışına hoş geldiniz. 

2000’li yılların başından itibaren sürekli bir büyüme 
içinde olan WIN Fuarlarının Electrotech Bölümü’nü, 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak 
destekliyoruz. 

Bu büyümeye yıllardır birlikte tanık oluyor, birlikte 
yaşıyoruz. Bu sayede, dünyada ki tüm teknolojik 
değişimleri ve gelişmeleri anında takip edebiliyoruz. 

WIN Fuarı, katılımcı firmalarımızın ürünlerini 
paylaşmalarının yanında, Fuar kapsamında 
düzenlenen paneller, seminerler ve konferanslarla 
da katılımcıların birçok farklı bilgiye ulaşmasını 
sağlamaktadır. Bu sayede Türkiye’de sanayinin, 
dünyadaki gelişmelere paralel davranışlar 
sergilemesine aracı olmakta, bu özelliğiyle de önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Bunun yanı sıra, WIN Fuarı ile birlikte her 
Kasım ayında gerçekleştirilen BEST Fuarı, 
meslektaşlarımızla bir araya gelmemizi sağlamakta, 
aynı zamanda, üniversite öğrencilerinin fuar 
katılımlarını arttırarak eğitimlerine katkıda 
bulunmaktadır.  

ETMD olarak derneğimizin amacı; Elektrik 
Tesisat Mühendislerinin meslek uygulamalarının 
gelişmesine katkıda bulunmak, bu konuda en 
yüksek uluslararası teknolojik seviyeye ulaşmalarını 
sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda 2000 yılında kurulan ve 
kurulduğundan bu yana meslektaşlarımızın, mesleki 
eğitimleri üzerine birçok seminer düzenleyen 

derneğimizin bu alanda 15 adet yayını ve 1kV 
altındaki tesisler için de ‘Yapılarda Elektrik Tesisat 
Şartnamesi’ isimli kitabı bulunmaktadır. Ayrıca 
Elektrik Tesisat Mühendisliği ile ilgili teknik yazıları 
içeren ‘ETMD Bizden Haberler’ isimli dergimiz  iki 
ayda bir yayınlanmaktadır. Dikilitaş’taki Dernek 
Merkezi’mizde ve ağırlıklı olarak da üniversitelerde 
konularımızla ilgili seminerler düzenlemeye devam 
etmekteyiz.

Bugün dünyamızda Enerji, Elektrik ve Elektronik 
konularında hızlı bir  teknolojik değişim 
yaşanmaktadır. Dünyamızın geleceğinde her türlü 
kaynağın en verimli şekilde değerlendirilmesi 
bizler için önemlidir.  Bu amaçla, yapılacak her 
çalışma, atılacak her teknolojik adım, bizden sonraki 
nesillerin de yaşamlarını kolaylaştıracaktır.

Bu anlamda herkese, geleceğimizi iyi noktalara 
taşımak adına, çok fazla görevler düşüyor. Bizler de 
bu konuda birçok çalışmalar yapmakta ve teknolojiyi 
takip ederek destek olmaktayız. WIN Fuarları, 
ev sahipliğini yaptıkları bu ve benzeri teknolojik 
değişimleri, meslektaşlarımıza ve üniversitelere 
sunarak önemli bir misyon üstlenmektedir.

Fuarımızın üçüncü günü ETMD olarak Karadeniz 
Kongre ve Toplantı Salonu’nda saat 11:00’ de “Bina 
Otomasyonu ve Enerji Verimliliği” başlıklı bir panel 
gerçekleştireceğiz. Panelimizin moderatörlüğünü, 
aynı zamanda derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi 
olan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip CANSEVER 
yapıyor. Konuşmacı olarak ise, ABB. Schneider 
Electric ve Siemens firmasının yetkili isimleri 
katılıyor. Hepinizi 23 Şubat Cumartesi günü 
gerçekleştireceğimiz panelimize bekliyoruz.

Tüm katılımcılara bir kez daha hoş geldiniz der, 
herkesin  başarılı bir fuar geçirmesini dilerim.

Teşekkür ederim.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesimi ile Fuarın 
açılışı ve konuşmacıların da katıldığı VİP turu 
gerçekleştirildi.

V. Tuncer ÖZEKLİ 
konuşmasını yaparken
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10 salonda, 30 bin net m2’nin üzerinde kapalı alanda 
ve doğrudan 22 ülkeden katılımcı ile rekor kıran WIN 
Automation bu yıl da iddiasını kanıtladı. Fuarı dört 
günde 75.802 kişi gezdi, yabancı alım heyetlerinin 
çokluğu dikkat çekti. İhracatın lokomotifi sektörler 
fuarda en son yeniliklerini sergiledi.

WIN Fuarları çerçevesinde 23 Mart 2013 Cumartesi 
günü ETMD tarafından “Bina Otomasyonu ve 
Enerji Verimliliği” Paneli düzenlendi. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve ETMD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Galip 
CANSEVER’in  moderatörlüğünü yaptığı panele ABB 
firmasından Bülent ERDOĞAN, Schneider Electric 
firmasından Serhat MORAL ve Siemens firmasından 
Alihan AROL konuşmacı olarak katıldılar. Panelin 

açılış konuşması ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. 
Tuncer ÖZEKLİ tarafından yapıldı: 
 
Sayın geçmiş Dönem ETMD Başkanlarımız, Sayın 
ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın panelistler  
ve bizleri izlemeye gelen değerli  katılımcılar ve 
ziyaretçiler,

“Bina Otomasyonu ve Enerji Verimliliği” panelimize 
hoş geldiniz.  
 
Panelimizin moderatörlüğünü, aynı zamanda 
Derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi olan, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip CANSEVER yapıyor. 

VIP turu

Kurdele Kesimi
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Konuşmacı olarak ise, ABB firması adına Bülent 
ERDOĞAN, Schneider Electric firmasından Serhat 
MORAL ve Siemens firmasından- Alihan AROL 
katılıyor, kendilerine katkılarından dolayı ETMD adına 
teşekkür ederim. 

2000’li yılların başından itibaren sürekli bir büyüme 
içinde olan WIN Fuarlarının Electrotech Bölümü’nü, 
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak 
destekliyoruz. 

Bu büyümeye yıllardır birlikte tanık oluyor, birlikte 
yaşıyoruz. Bu sayede, dünyada ki tüm teknolojik 
değişimleri ve gelişmeleri anında takip edebiliyoruz. 

WIN Fuarı, katılımcı firmalarımızın ürünlerini 
paylaşmalarının yanında, Fuar kapsamında 
düzenlenen paneller, seminerler ve konferanslarla 
da katılımcıların birçok farklı bilgiye ulaşmasını 
sağlamaktadır. Bu sayede Türkiye’de sanayinin, 
dünyadaki gelişmelere paralel davranışlar 
sergilemesine aracı olmakta, bu özelliğiyle de önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Bunun yanı sıra, WIN Fuarı ile birlikte her 
Kasım ayında gerçekleştirilen BEST Fuarı, 
meslektaşlarımızla bir araya gelmemizi sağlamakta, 
aynı zamanda, üniversite öğrencilerinin fuar 
katılımlarını arttırarak eğitimlerine katkıda 
bulunmaktadır.  

ETMD olarak derneğimizin amacı; Elektrik 
Tesisat Mühendislerinin meslek uygulamalarının 
gelişmesine katkıda bulunmak, bu konuda en 
yüksek uluslararası teknolojik seviyeye ulaşmalarını 
sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda 2000 yılında kurulan ve 
kurulduğundan bu yana meslektaşlarımızın, mesleki 
eğitimleri üzerine birçok seminer düzenleyen 
derneğimizin bu alanda 15 adet yayını ve 1kV 
altındaki tesisler için ‘Yapılarda Elektrik Tesisat 
Şartnamesi’ isimli kitabı bulunmaktadır. Ayrıca 
Elektrik Tesisat Mühendisliği ile ilgili teknik yazıları 
içeren ‘ETMD Bizden Haberler’ isimli dergimiz de 
iki ayda bir yayınlanmaktadır. Dikilitaş’taki Dernek 
Merkezi’mizde ve ağırlıklı olarak da üniversitelerde 
konularımızla ilgili seminerler düzenlemeye devam 
etmekteyiz. 
 
Yeni yönetim dönemimizde 16.Mart 2013 tarihinde 
‘Enerji Piyasasında Lisansız Üretim’ konferansını 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Tahsin Yüksel 
Armağan ile gerçekleştirdik. Konferansa katılımın 
40 kişi olması, bizleri ziyadesi ile memnun 
etti, sizlerden aldığımız bu destekle, her ay 
meslektaşlarımızın ihtiyaç duydukları konular üzerine 
konferanslar yapmayı hedef aldık. 

Bunun yanı sıra neler yapmak istediklerimiz 
hususunda kısaca bahsedersek;

-Deneyimler Toplantıları,
-Standartlar,
-İktisadi İşletme Kurulması,
-Teknik yazılar üzerine, çalışmalarımız devam 
etmektedir, yakın zaman içinde dergimizde daha 
detaylı bilgi vereceğiz. 

Sayın Hocam ve değerli Panelistlerimize başarılar 
diler, sayın izleyicilerimize panelimizde ve fuarda iyi 
vakit geçirmelerini dilerim.

“Bina Otomasyonu ve Enerji Verimliliği” Paneli Konuşmacıları
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Globalleşen Dünyada Aydınlatma 

Sistemlerindeki Evrimsel Süreç

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk 
organizasyonunda profesyonel ziyaretçi 
kitlesi ile büyük başarı yakalayan BEST 
Fuarı, ikinci yılında yola gelişerek devam 
ediyor. Bu yıl, 26-29 Eylül 2013 tarihleri 
arasında CNR EXPO 1. Hall’de düzenlenecek 
BEST 13, teknolojik binalar alanında tüm 
dünyanın gündemindeki “akıllı şehirler” 
konseptini de içine alarak kapsamını ve 
alanını genişletiyor. 

İlk organizasyonundan 7 bin 516 ziyaretçi ile 
teknolojik binalar alanında hizmete veren firmalar 
için yeni bir platform oluşturan BEST Fuarı, yoluna 
gelişerek devam ediyor. Profesyonel ziyaretçi 
kitlesinin ağırlığı oluşturduğu fuar bu yıl, 26-
29 Eylül 2013 tarihleri arasında CNR EXPO 1. 
Hall’de düzenlenecek. BEST13 Bina-Şehir Elektrik, 
Elektronik, Mekanik ve Kontrol Sistemleri Fuarı’nın 
geçtiğimiz yıldan farkı ise hem genişleyen fuar 
alanı hem de kapsamı olacak. Akıllı, çevreci ve 
teknolojik binaları oluşturan disiplin başlıklarının 
tümünü kapsayan BEST12’den farklı olarak fuarda 
bu yıl “akıllı şehirler” konsepti de kapsama alınmış 
bulunuyor.

Yıllardır çeşitli sektörlere ilişkin teknolojiler alanında 
Avrasya bölgesinin en başarılı fuarlarına imza atan 
Bileşim Yayıncılık, Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri 
A.Ş, BEST ve İnşaat Dünyası Dergileri’nin birikim 
ve katkılarıyla teknolojik binalar alanında faaliyet 
gösteren tüm sektörleri aynı çatı altında bir kez daha 
buluşturacak. 

Fuar ile birlikte; bina otomasyon sistemleri, güvenlik 
ve geçiş kontrol sistemleri, yangın güvenlik ve 
söndürme sistemleri, iklimlendirme, aydınlatma, 
ses-ışık ve görüntü sistemleri, veri iletişim izleme 
ve kontrol sistemleri, enerji sistemleri, enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerjiler ve akıllı şehirler 
ile ilgili tüm sektörler bir kez daha tek çatı altında 
yeniden bir araya gelecek. Akıllı, teknolojik bina 
ve şehirlere ilişkin tüm yapısal öğeleri entegre bir 
biçimde değerlendirilmesine olanak tanıyan fuarın, 
konuyla ilgili yerli ve yabancı profesyoneller, karar 
vericiler, üreticiler, akademisyenler, danışmanlar, 

mühendisler, mimarlar, taahhüt ve yatırım firmaları 
için buluşma noktası olması hedefleniyor. 

İlk yılda profesyonel başarı

Sektörün lider şirketlerini profesyonel ziyaretçilerle 
buluşturan BEST12 Bina Elektrik, Elektronik, 
Mekanik ve Kontrol Sistemleri Fuarı, 8-11 Kasım 
tarihleri arasında Lütfü Kırdar Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen ilk organizasyonunda 
başarıyı yakaladı. Bina otomasyonu, güvenlik 
sistemleri, yangın güvenliği, iklimlendirme, 
aydınlatma sistemleri, ses, ışık ve görüntü 
sistemleri, veri iletişimi sistemleri ve enerji 
sistemlerini aynı çatı altında buluşturan BEST12, bu 
özelliğiyle Türkiye’de bir ilke imza attı. Alanında lider 
konumdaki 60 firmanın katıldığı fuar, 4 gün boyunca 
7 bin 516 kişiyi ağırladı. Bakanlıklardan odalara 
kadar ilgili tüm sektör kuruluşlarının destek verdiği 
Fuarın en dikkat çeken tarafı ise profesyonellerden 
oluşan ziyaretçi profili oldu. Yatırımcı, danışman 
ve karar vericilerin başı çektiği ziyaretçi profilinde, 
inşaat müteahhitlik firmaları, gayrimenkul yatırım 
firmaları, yatırım proje danışmanlık firmaları, 
elektrik proje ve taahhüt firmaları, mekanik proje ve 
taahhüt firmaları, mimarlık büroları, tesis yönetim 
firmaları, bayi ve çözüm ortağı olarak çalışan firmalar 
ve Avrasya bölgesinden profesyonel ziyaretçiler 
ağırlıktaydı.  
 
Sektörde karar verici ve belirleyici konumda olan 
profesyonellerin yanı sıra belediyeler, üniversiteler, 
emniyet müdürlükleri, itfaiyeler, orduevleri, ticaret ve 
sanayi odaları da fuara yoğun ilgi gösterdi. 

Dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri ile 
BEST12 küresel bir kimlik kazandı. Avrupa, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 15 ayrı ülkeden 
alım heyetleri, BEST12 Fuarı’nı ziyaret ederek 
katılımcı firmalarla ikili görüşmelerde bulundu.

Honeywell, EAE Aydınlatma, ABB ve Dumankaya’nın 
sponsorluğunda kurulan ‘Teknoloji Noktası’nda akıllı 
sistemlerle donatılmış örnek ev, AVM, ofis ve otel 
odaları hayata geçirildi.
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Hem katılımcılar hem ziyaretçiler bu sayede, tüm 
sistemleri birebir deneyerek akıllı binaları daha 
yakından tanıma fırsatı yakaladı. Fuarın en ilgi çeken 
bölümlerinden biri olan ‘Teknoloji Noktası’ basından 
da yoğun ilgi gördü. Fuar süresince ulusal, yerel 
ve sektörel yayın yapan birçok medya kuruluşu 
alanı ziyaret ederek yetkili kişilerle akıllı sistemler 
üzerine röportajlar yaptı. BEST12 Fuarı vesilesiyle 
kurulan ‘Teknoloji Noktası’ böylece, akıllı sistemlerin 
bilinirliğinin artırılmasına katkı sağladı. 
BEST12 ile eşzamanlı düzenlenen panel, konferans 
ve çözüm gösterileri ile teknolojiyi yaratanlarla, 
satın alanlar arasında bilgi paylaşımı yapıldı. Panel 
ve zirvelerde, bina elektronik sistem teknolojileri 
alanındaki son teknoloji ve gelişmeler; sektör 
duayenleri, akademisyenler ve alanında uzman 
şirketler tarafından masaya yatırıldı. Fuar süresince 
neredeyse tüm katılımcı firmalar düzenlediği çözüm 
gösterilerinde yeni ürünlerini tanıtırken, sektörün 
önde gelen dernek ve odaları da bilgilendirici 
seminerler gerçekleştirdi. Enerji verimliliği sağlayan 
sistemlerden, insanların güvenlik ve konfor 
ihtiyaçlarına uzanan bir dizi faydayı sergilemek 
amacıyla düzenlen BEST12 Fuarı böylece amacına 
ulaşarak yatırımcı ve son kullanıcıların seçimlerini 
daha bilinçli yapabilmelerine katkıda bulundu.
Yarattığı değer ve devinimle ilk yılında beklentilerin 
ötesine geçen BEST Fuarı, gelecek yıllarda bu 
başarıyı katlayarak artıracağını da kanıtladı.
 
BEST12’ye destek veren kuruluşlar

 Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

 (DEKTMK)

 Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu   
 (TETESFED)

 (YILKODER)

Fuar kapsamı

Ziyaretçi profili

BEST13 konu başlıkları

Teknolojik binanın temel bileşenleri
Artan dünya nüfusu paralelinde kentleşmeyi de 
getiriyor. Son yıllarda yaşanan şehirleşme hızı 
dikkate alındığında 2050 yılında dünya nüfusunun 
yüzde 70’inin kentlerde yaşayacağı öngörülüyor. 
Yoğun nüfus, sonu gelmeyen teknolojik gelişmeler, 
değişen dünya değerleri ve toplum ihtiyaçları ise 
kentlerin farklı bir bakış açısıyla tasarlanmasını 
zorunlu kılıyor. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik 
gibi yükselen ekolojik değerler geleceğin şehircilik 
anlayışını şekillendiren en önemli unsurlar 
arasında ilk sırada yer alıyor. Artık dünya, yaşamın 
kolaylaştığı, kentliyi odağa taşıyan, etkileşimli 
yönetim biçimlerinin oluştuğu, sağlam altyapılara 
sahip, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan akıllı 
kentlerle tanışıyor. Akıllı şehir konseptinin temel 
birimi olan teknolojik binalar ise bu kavramın ana 
bileşenini oluşturuyor. Planlanmasından hayata 
geçirilişine kadar geçen tüm süreçte, yeşil kriterlere 
uygun inşa edilen, tek merkezden yönetime 
izin veren, konforlu, güvenli, enerji verimli ve 
sürdürülebilir bir bina geleceğin şehirlerinin de ana 
birimi olacak. Akıllı olarak nitelenen bu binaların son 
teknoloji ile donatılması için farklı sektörler birlikte 
hareket ediyor: 

Bina otomasyonu

Temel amacı, binadaki elektrik ve mekanik 
sistemlerin izlenmesi, yönetiminin kolaylaştırılması 
ve merkezileştirilmesini sağlamak olan bina 
otomasyonu, günümüz orta ve büyük ölçekli 
binaların ayrılmaz parçası… Tüm yaşam alanlarında 
konfor ve güvenliğin tesis edilerek işletilmesinde 
bu sistemler önemli bir yere sahip. Ayrıca, bina 
sahipleri ve yöneticilerinin en önemli hedefi 
olan enerji tasarrufu ve işletme maliyetlerinin 
düşürülmesinde de önemli payı var.  Doğru 
kurulmuş bir sistem, sağladığı iş gücü ve enerji 
tasarrufuyla ortalama 2-3 yıl içerisinde kuruluş 
maliyetini çıkarıyor. Bilgisayarın çok yaygın olmadığı 
dönemde yalnızca büyük ticari binalarda kurulabilen 
ve lüks segmentinde değerlendirilen bina otomasyon 
sistemleri, günümüzde her tip ve büyüklükteki bina 
için uygun bir çözüm ve iyi bir yatırım.
 
İklimlendirme

Ürün ve hizmet yelpazesi açısından oldukça geniş 
bir sektör olan iklimlendirme, ısıtma, soğutma, 
havalandırma, tesisat ve ekipmanları, klima sistem 
ve ekipmanlarını kapsayan büyük bir aile. Konutlarda 
sağlığı dolayısıyla güvenlik ve konforu tehdit eden 
unsurlar arasında yüksek sıcaklık ya da soğuk, 
aşırı nemden dolayı sağlığa uygun olmayan hava 
şartları ve kötü kokular geliyor. Kapalı alanlarda 
2000’den fazla kirletici unsur iç ortam havasını 
kirletiyor. Örneğin, sadece sigara dumanı 600’ün 
üzerinde zehirli bileşen içeriyor. Her evde kaçınılmaz 
olarak bulunan maytlar, polen tozlan, küf sporları 
ya da boyalar ve temizlik malzemeleri de kaliteli bir 
havanın önüne geçen unsurlar.
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Bu nedenle doğru havalandırma sağlık açısından 
oldukça önemli. Enerjinin en önemli kaynaklardan 
biri olduğu günümüzde ısıtma ve soğutma 
için harcanan miktarlar da ortada. Doğru bir 
iklimlendirme sistemi ile ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sistemleri en uygun şekilde tesis 
edilerek, enerji verimliliği maksimum düzeyde 
sağlanırken, sağlıklı ve yeşil bir yaşam için konfor 
ve güvelik de doğaya zarar vermeyecek şekilde tesis 
edilebilir. 

Aydınlatma 

Gelişen teknolojinin kendini en iyi gösterdiği 
sektörlerden biri de aydınlatma oldu. Uzun ömrü 
ve sağladığı enerji tasarrufu ile pazarın parlayan 
yıldızı haline gelen LED teknolojisinin 2015 gibi 
yakın bir tarihte piyasadaki ürünlerin yüzde 50’sini 
oluşturması bekleniyor. Akıllı bina konseptinin ana 
bileşenlerinden olan aydınlatma otomasyonunun 
kat ettiği yol ise şaşırtıcı düzeyde… Mekanda 
bulunan her tür aydınlatma armatürünün lokal 
haberleşme hatları üzerinden tek bir noktadan 
yönetimini sağlayan bu sistemler sayesinde artık, 
ister evde olun ister olmayın bütün aydınlatma 
sizin kontrolünüzde… Dilerseniz tek bir dokunuşla 
evinizi istediğiniz gibi aydınlatabiliyor, ışık şiddetini 
ölçen sensörler kullanarak ortamın sabit aydınlık 
seviyelerinde tutulmasını sağlayabiliyorsunuz. 
Binalarda en fazla enerjiye ihtiyaç duyan 
sistemlerden olması nedeniyle aydınlatma 
otomasyonu uzmanlık gerektiren önemli bir konu 
olarak öne çıkarken, yaratılan atmosferle yapıların 
kimliğini tamamlayan aydınlatma tasarımı ise 
projelerdeki etkinliğini ve önemini giderek artırıyor. 
Hala bir aygıt yerleşimi olarak görülse de, verimliliği 
artırmayı ve tasarımın öngördüğü atmosferi 
yaratmayı hedefleyen aydınlatma tasarımı, teknoloji 
paralelinde hızla gelişiyor.  
 
Güvenlik sistemleri

Huzurlu bir yaşam için aranan önceliklerden biri 
güvenlik... Bu konuda gösterilen hassasiyet güvenlik 
sistemleri alanındaki teknolojik yeniliklerin de aynı 
hızla gelişmesini sağlamış durumda… Dünyadaki 
tüm endüstri sektörlerinde analogtan dijitale hızlı 
geçiş güvenlik sistemleri için de geçerli. IP tabanlı 
sistemler üzerinde hızla gelişen güvenlik kamera 
sistemleri, birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. 
Gerekli noktaların güvenliği gibi farklı amaçlarla 
uzaktan izlemek ve kayıt altına almak için internet 
veya network bağlantısından faydalanarak gerek 
kablolu gerek kablosuz kullanılabilme imkanı 
sunan IP kamera, analog CCTV kameralardan 
farklı olarak her türlü network ortamına adapte 
edilebiliyor. Ayrıca, herhangi bir donanıma gerek 
duymadan elde ettiği görüntüleri ağda belirlenen 
noktaya dijital olarak ulaştırabiliyor. IP tabanlı 
sistemler, özellikle dağınık alanlarda kurulum ve 
altyapıda büyük kolaylıklar sağlıyor. Geleneksel 
CCTV sistemlerinin fonksiyonlarını artıran ve işletme 
maliyetlerini düşüren IP gözetleme sistemleri, bu ve 
daha birçok benzeri özelliğiyle tüm pazarlarda ilgi 
çekiyor. Yapılan pazar araştırmaları ve sektördeki 
uzman görüşleri önümüzdeki yıllarda IP pazarının 
önlenemez yükselişine işaret ediyor. 

Yangın güvenliği

İnsanların yoğun olduğu yüksek binalarda yangın 
güvenliğinin taşıdığı hayati önem artık tartışılan bir 
konu değil yasal bir zorunluluk. Yaşanan felaketlerin 
yanı sıra doğru sistem ve ürünlerin tercihi ile 

herhangi bir can ya da mal kaybı olmadan atlatılan 
büyük riskler yangın güvenliğinin konusunu tartışma 
konusu olmaktan çoktan çıkardı. Yangın algılama 
ve söndürme sistemlerinin kullanımı artık yasal 
bir zorunluluk haline geldi. Gelişen teknolojiden 
yangın güvenliği de nasibini alırken, projelendirme 
başta olmak üzere, denetimsizlik, yanlış uygulama, 
kalitesiz ürünler gibi sebepler yüzünden ülkemizde 
maalesef ciddi can ve mal kayıpları yaşanmaya 
devam ediyor. Özellikle son kullanıcı için bir çırpıda 
neyin daha iyi olduğunun veya ihtiyacının hangi 
sistem türleri ile daha iyi karşılanacağını kestirmenin 
zorlaştığı günümüzde, bir de pazarlama stratejileri 
ve tanıtım kaygılı farklılaşma çabasıyla ortaya konan 
terimler, durumu çok daha karmaşık hale getirdi. 
O nedenle ciddi teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren 
yapısal ve profesyonel danışmanlar tarafından 
tasarlanması şart olan yangın algılama ve söndürme 
sistemlerinin, mekanik ve elektrik disiplinler 
tarafından koordinasyon dahilinde uygulanması 
büyük önem taşıyor. 

Enerji verimliliği

Bugünün ve geleceğin temel kavramı olan enerji 
yönetimi, artık birçok projede gözetilen önceliklerin 
başında geliyor. Tüm sektörler ekolojik değerler 
üzerinde yeniden inşa edilirken, geleceğin 
şehirleri ve onların temel unsurları olan binalar 
da bu değişimden nasibini alıyor. Bugün dünyada 
enerjinin yüzde 40’ı binalarda tüketilirken atmosfere 
salınan karbondioksitin yüzde 24’ü de binalardan 
kaynaklanıyor. Gerek ABD gerekse AB ülkeleri 
bu oranları aşağılara çekebilmek için yoğun çaba 
gösteriyor ve tedbirler alıyor. ABD ve Avrupa başta 
olmak üzere birçok ülkede gündemin öncelikli 
maddelerinden biri olan yeşil binalar, gayrimenkul 
sektöründe yeni bir dönemin kapılarını açmış 
durumda… ABD de yapılan çalışmalara göre 
2020’de binalardaki enerji tüketiminin bugüne göre 
yüzde 70 civarında azaltılması öngörülüyor. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde çevre dostu bina sayısı hızla 
artarken, ekolojik bilincin yükselmesiyle Türkiye’de 
yeşil bina projeleri de daha sık gündeme geliyor. 
Hayata geçirilen birçok projede konfor ve güvenliğin 
yanı sıra yeşil özellikler öne çıkarılıyor. 
Türkiye’de enerjinin yaklaşık yüzde 30’u,  toplam 
elektrik tüketiminin ise yaklaşık yüzde 40’ı binalarda 
kullanılıyor. Dolayısıyla binalarda enerji tasarrufuna 
yönelik çalışmalar, enerji kaynaklarının etkin 
kullanımı açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor. 

Veri iletişim izleme ve kontrol sistemleri

Tüm dünyada nüfus hızla artarken insanların büyük 
çoğunluğu artık yaşam alanları olarak şehirleri tercih 
ediyor. Her yıl tahminen 60 milyon insan şehirlere 
göç ediyor. Bu hızlı şehirleşme paralelinde nüfus 
artışıyla karşı karşıya kalacak kentler, değişen yaşam 
biçimlerini desteklemek için teknoloji ile yeniden 
inşa ediliyor. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
kullanıldığı, en az gayretle tüm gereksinimlerin 
karşılandığı, doğanın ve tarihi kültürel değerlerin 
korunduğu, deprem gibi doğal afetlere dayanımı 
yüksek, insanın psikososyal ihtiyaçlarını da 
öngören yaşam alanları geleceğin şehirleri olarak 
öne çıkıyor. Kısaca akıllı şehirler (smart city) olarak 
adlandırılabilecek bu yeni yaşam mekânları bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanıyor. 
Merkezi kontrol sistemiyle bilgi üzerine kurulu 
bu şehirlerde, tıpkı akıllı bir binada olduğu gibi; 
otomobiller, evler gibi objeler süper hızlı ağlarla 
internete bağlanıyor.
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Merkezde şehrin binaları, güç ihtiyacı, sokak ve 
trafik durumu, iç ve dış sıcaklıkları hakkındaki veriler 
toplanıyor ve analiz edilerek yönetilebiliyor. Şu an 
ancak hayal edilebilecek düzeyde bir konfor, güvenlik 
sunan bu tip şehirler ayrıca doğa ile tam uyumlu 
yapıların hayata geçirilerek her zaman her yerden 
yönetilmesine olanak tanıyor.
Tüm bu haberleşmenin altyapısını ise kablolar 
oluşturuyor. Enerji, haberleşme ve iletişim 
araçlarının ana bileşeni kablolar, tüm hayatımızı 
adeta bir sinir sistemi gibi sarmış durumda. Bir 
binanın toplam maliyetinde yüzde 0,5’den daha az 
bir miktar oluşturan bu ürünler, kamu güvenliğinin 
sağlanmasında ise hayati öneme sahip. Ayrıca, 
altyapının korunmasında ve yangın esnasında oluşan 
zehirlenmelerin önlenmesinde de kablo seçimlerinin 
hayati rolü var. Yangınlarda hem yayılmayı 
hızlandırmaları hem de insanların ölüm nedeninin 
daha çok kablolardaki PVC içerikli malzemelerin 
yanması sonucu ortaya çıkan zehirli gazlardan olması, 
bu konuda önlem alınması için yeni mevzuatları da 
gündeme getiriyor.  Sektörde yaşanan en büyük sıkıntı 
artan maliyetler olsa da insan ve çevre sağlığına 
uyumlu kabloların zorunlu olması bugün en çok 
tartışılan konuların başında geliyor. Bu durum üretici 
firmalara, proje ve yüklenicilere doğru kablo seçimi, 
uygulama ve denetimi alanlarında ciddi sorumluluklar 
yüklüyor.

Ses, ışık ve görüntü sistemleri

Özellikle dijital alanda hızla ilerleyen teknoloji, ses, 
ışık ve görüntü sistemlerinde devrim niteliğinde 
gelişmeleri beraberinde getirdi. Gerek görsel gerek 
işitsel teknolojiler son 10 yılda inanılmaz bir hızla 
gelişti. Yaşam alanlarımızın hemen her noktasında 
iç içe yaşadığımız bu sistemler son dönemlerde 
altın çağını yaşıyor. Ses, ışık ve görüntü sistemleri, 
başta eğlence sektörü olmak üzere, binalar ve otel 
uygulamaları, küçük büyük hemen her firma için 
vazgeçilmez hale gelen showroomlar, sayısı giderek 
artan alışveriş merkezleri, reklamcılık sektörü gibi 
değişik birçok alanda yadsınamaz bir öneme sahip. 
Öyle ki, sıradan mekanlar değişik ışık oyunlarıyla 
canlanırken, hemen her boyuttaki ses düzeyi insanlar 
üzerinde farklı etkiler yaratıyor. Görüntü sistemleri 
olmadan yapılan işlerde ise dikkat çekicilik istenilen 
düzeyde sağlanamıyor. Sektörde üst üste geliştirilen 
yeni teknolojiler ve tasarımlarla birlikte hizmet veren 
firmaların rekabeti de giderek artıyor. Küresel pazarda 
süregiden rekabete ayak uyduran sektör firmaları, en 
yeni teknolojilerle, en güncel tasarım ve sistemleri 
uygulama konusunda dünya standartlarını yakalıyor.

Enerji sistemleri

Günümüz teknolojisine; kaynakları, zamanı, 
ekonomiyi ve işgücünü, çevresel gerçekleri göz ardı 
etmeden en verimli şekilde kullanacak çözümler yön 
veriyor. Tükenmeyecek ve çevreye zarar vermeyen 
kaynaklardan enerji üretimi gerçekleştirmek ve bunu 
yaygınlaştırmak için bilim insanları var güçleriyle 

olması fosil yakıtlara yönelimi azaltırken alternatif 
enerji kaynaklarını öne çıkarıyor. Rüzgâr, güneş, 
hidrojen, jeotermal ve nükleer gibi alternatif enerji 
kaynaklarının önemi giderek artıyor. Gün geçtikçe 
gelişen teknolojiler, maliyetleri de her geçen gün 
aşağı çekiyor. Bu yeni sistemler sayesinde artık her 
tür enerji; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli 
ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilerek tüketiciye 
sunulabiliyor. Binaların çevreye uyumunu artıran bu 
sistemlerin en önemli özelliklerinden biri de hem 
yatırımcı hem de son kullanıcıya sağladığı tasarruf 

avantajı. Yeşil kriterlerin standartlaşacağı geleceğin 
binalarında ise sağladığı tüm avantajlarla alternatif 
enerji sistemlerinin kullanımının kaçınılmaz olacağı 
ise şimdiden öngörülebilir.

Yenilenebilir enerjiler

Halen çoğu ülke enerji için kömür, petrol, doğalgaz 
gibi rezervleri sınırlı olan ve azaldıkça fiyatları artan 
fosil yakıtları tercih ediyor. Sınırlı ve pahalı olmasının 
yanı sıra fosil yakıt kullanımının en kötü etkisi çevreye 
geri dönüşü olmayan zararlar vermesi… Ekolojik 
dünyalar üzerine kurgulanan geleceğin dünyasında 
ise enerji için çevre dostu kaynakların tercih edileceği 
aşikar. Bugün bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar 
sonucunda tükenmeyen kaynaklardan enerji elde 
edilebiliyor. Güneş ve rüzgar gibi kaynaklardan elde 
edilmesi nedeniyle yenilenebilir olarak nitelenen bu 
enerjiler, tükenmemelerinin yanı sıra kirletici etkiye 
de sahip değil. Bugün fosil yakıtların tek alternatifi 
olduğu düşünüldüğünde gelecekte de enerji üretimi 
için bu sistemlere olan talebin artacağı öngörülüyor. 
Bugün akıllı binalar tasarım aşamasından itibaren 
ilgili tüm alt sistemleri enerji etkin olacak şekilde, 
mimar ve mühendislerin işbirliği ile gerçekleştiriliyor. 
Enerji tasarrufu, maliyeti, sürdürülebilirlik gibi 
kavramların yön vereceği geleceğin yeşil ve akıllı 
şehirlerinde de önceliğin yenilenebilir kaynaklarda 
olması kaçınılmaz.

Akıllı şehirler

Artan dünya nüfusu ile kentler de giderek 
yoğunlaşıyor. Her yıl tahminen 60 milyon insan, 
şehirlere ve şehirleşen alanlara göç ediyor. Bu 
durum trafik, yapılaşma, hava kirliliği, eğitim, sağlık, 
güvenlik, iletişim, altyapı ve işsizlik gibi birçok 
sorunu da beraberinde getiriyor. Tüm bu sorunların 
çözülmesi için kentlerin artık farklı bir bakış açısıyla 
tasarlanması gerekiyor. Özellikle son 20-25 yılda hızla 
gelişen bilim ve teknoloji, binaları tasarım sürecinden, 
malzemeye ve yapım sistemlerine kadar pek çok farklı 
boyutta etkilemiş durumda. Dünyanın en önemli 
şehirleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 
“Akıllı şehirlere” geçişle birçok sorunun üstesinden 
geliyor. Merkezi kontrol sistemiyle bilgi üzerine 
kurulu bu şehirlerde, tıpkı akıllı bir binada olduğu 
gibi; otomobiller, evler gibi objeler süper hızlı ağlarla 
internete bağlanıyor. Merkezde şehrin binaları, güç 
ihtiyacı, sokak ve trafik durumu, iç ve dış sıcaklıkları 
hakkındaki veriler toplanıyor ve analiz edilerek 
yönetilebiliyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
ileri düzeyde yararlanan akıllı şehirler insanlara, 
sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, en az 
gayretle tüm gereksinimlerin karşılandığı, doğanın 
ve tarihi kültürel değerlerin korunduğu, deprem gibi 
doğal afetlere dayanımı yüksek, insanın psikososyal 
ihtiyaçlarını da öngören yaşam alanları sunuyor. 

Birbirini tamamlayan tüm bu sektörler ekseninde 
her geçen gün daha da gelişen teknolojik yapılar 
kaçınılmaz olarak geleceğin binaları olacak. Her geçen 
gün yeni bir gelişmenin yaşandığı dünya pazarları 
ile rekabet için öncelik Ar-Ge, inovasyon ve küresel 
pazarlara açılmak. Birbirini tamamlayarak geleceğin 
binalarını oluşturan tüm sektörleri ilk kez aynı çatı 
altında buluşturan BEST Fuarı ise katılımcılarına 
Türkiye’den küresel pazarlara açılma imkanı sunuyor. 
Yeni ve potansiyel müşteriler ile görüşme imkanının 
yanı sıra ulusal/uluslararası tedarikçiler ve dağıtıcılar 
ile ortaklıklar oluşturmak için ideal bir iletişim 
platformu sağlayan fuar, yeni ürün ve teknolojilerin 
paylaşıldığı interaktif yapısıyla geleceğin binalarını 
İstanbul’a taşıyor.
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Osmanlı’da elektrik deneylerini anlatan bir eser:

1795 yılında Sultan III. Selim zamanında kurulan 
Mühendishane-i Berrî Hümâyûn, Batı biliminin 
Osmanlı eğitim müfredatına ilk girdiği eğitim 
kurumlarından biridir. 
 
Özellikle Fransızca’dan çevrilen kitaplar 
Mühendishane‘de ders kitabı olarak okutulmaktaydı. 
Ancak bazı eserler kitap olarak basılmamış ve yazma 
olarak kalmıştır.

Bunlardan birisi, Divan-ı Hümâyûn tercümanlarından 
Yahya Naci Efendi‘nin 1812 yılında Fransızca’dan 
tercüme yoluyla kaleme aldığı ve elektriğin 
özelliklerini deneylerle tanıtan “Risale-i Seyyale-i 
Berkiyye” isimli eseridir. 

Risalede Ele Alınan Konular 

Yahya Naci Efendi Risale-i Seyyale-i Berkiyye 
(Elektrik Akışkanı Risalesi) isimli çalışmasında, 
Avrupalı bilginlerin elektriğin özelliklerini deneylerle 
ispat ettiklerini belirtir. Bu deneylerin farklı 
zamanlarda, değişik hava koşullarında tekrarlandığını, 
üretim ve uygulama sırasında meydana gelen ilginç 
olguların incelenip doğrulandıklarını ve yapılan 
uygulamalarla elektriksel olguların sebebi olan 
elektriğin yerküredeki bütün cisimlerde bulunduğunu 
aktaran Yahya Naci, bilginlerin doğru sonuçlara 
deneyler yolu ile ulaştığını ve deneylerin önemini 
vurgular: 

“Böylece akıl sahibi ve doğa ile ilgili deneyler yapan 
bilginler Yüce Tanrı’nın hikmet ve takdiriyle cahil 
insanlardan gizlenen doğaya ait fizik sırlarını açığa 
çıkaran deneylerin ışığı altında bilgi sahibi olurlar. Bu 
kişiler, maddelerin yararlı özelliklerini kullanmak ve 
zararlarından sakınmak için araştırma yaparlar.” 

Yahya Naci, cisimlerin sürtünme ve iletim yolu ile 
elektriklendiği ayrımını belirterek iletken ve yalıtkan 
maddelerin kısa bir tarifini verir. İnsanın da iletken 
olduğu vurgusunu yapar ve hangi durumlarda 
elektriğin acı verdiğinin (çarpılmanın) örneklerini 
verir. 
 
Benjamin Franklin’in ismini vermeden, ünlü uçurtma 
deneyini kısaca anlatarak insanlar tarafından üretilen 
elektrik ile doğa tarafından üretilen elektriğin aynı 
olduğunu açıklamaya çalışır. 

Risalenin önemli bir kısmında statik elektriğin 
özelliklerini ve etkilerini anlatan deneyler yer 
almaktadır. Bu deneyler, 18. yüzyılın ortasından 
itibaren Avrupa şehirlerinde sık yapılan deneyleridir. 
Deneyleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

İlk deney, yumuşak ve hızlı bir şekilde elle ovulan 
bir cam borunun, oluşan elektrik sebebiyle hafif 
cisimleri (örneğin bir tüy) kendisine çekme deneyidir. 
Deney sonucunda cisimler, iletim ile elektriklenen 
cisimler (ecsam-ı müteberrika-i bi’l-iştirak) ve 
sürtünme ile elektriklenen cisimler (ecsam-ı 
müteberrika-i bi’l-ihtikak) olarak iki gruba ayrılmıştır.

İkinci deney, hızla döndürülen bir çıkrığın hareket 
ettirdiği cam küre (Guericke generatörü) kuru elle 
ovulduğunda veya bir deri parçası ile sürtüldüğünde, 
küre etrafında elektrik akışkanı (seyyale-i berkiyye) 
oluştuğunu açıklar.

Üçüncü deney ile insan vücudunun elektriği ilettiği 
ispat edilir: Bir eli ile elektrik üretecine dokunan 
ve bir yalıtkan cisim üzerinde ayakta duran bir 
adam elini üreteçten ayrı duran başka bir adama 
yaklaştırdığında, ikinci adam yüzünde serin bir hava 
hisseder.

Dördüncü deneyde, dibinde delikleri bulunan 
metalik ve su dolu bir kap üretece bağlı borulardan 
birinin üzerine yerleştirilirse, boru ve kap iletim 
ile elektriklenir. Bu kap su dolu diğer bir kaba 
yaklaştırırsa, her iki kabın altındaki ince deliklerden 
sızan su damlacıkları kabarır ve aşağıya doğru akmaz.

Beşinci deneyde, bir adam parmağını üretece 
yaklaştırırsa bir kıvılcım görüldüğü gibi gök 
gürültüsüne benzer zayıf bir ses duyulur ve 
adamın eli acır. Benzer olay, metalden veya ıslak 
odundan yapılmış bir çubuk üretece bağlı boruya 
yaklaştırıldığında da görülür.

Alper COPLUGİL

Yahya Naci Efendi’nin Risale-i Seyyale-i 
Berkiyye adlı çeviri-derlemesinin sonunda 

deneyleri gösteren levha

Risale-i Seyyale-i
Berkiyye
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Altıncı deneyde elektriğin iletim yoluyla aktarıldığını 
ispatlar: Bir kaşık içindeki asit, iletim yoluyla 
elektriklenmiş bir adamın parmağının ucundan 
kaşığa geçen kıvılcım ile alev alır. Bu deneylerden 
çıkan sonuç şudur: Yıldırım odunu yaktığı gibi, 
elektrik kıvılcımı da cisimleri yakabilir.

Yedinci deney, elektrik çarpması deneyidir: Su dolu 
bir kap bir çengel ile üretecin borularından birine 
asılır ve bir adam eliyle kabı tutar; üreteç elektrikle 
yüklendikten sonra diğer elini boruya yaklaştırırsa 
kıvılcım atlar ve adam acı ile sarsılır

İzleyen iki deney, elektriğin karanlıkta daha iyi 
gözlemlendiğini kanıtlamak için verilmiş olup 
yalnızca birer cümle ile açıklanır.

Yahya Naci, deneylerden bahsettikten sonra 
fizikçilerin, yüksek binaların en yüksek noktalarına 
ince uçlu mızraklar ve bunlara bağlı zincirler 
yerleştirerek kötü hava şartlarında yıldırımın 
zararlarından korunduklarını yazar. Burada 
paratonerin tarifi ve nasıl işlediğinden bahsetmekle 
birlikte bu alet için özel bir Osmanlıca terim 
kullanmaz. Ondokuzuncu yüzyılın sonunda bu alet 
için doğrudan paratoner veya siper-i saika terimleri 
kullanılacaktır. 

Risalenin son sayfalarında, atmosferik olayların 
yıldırım oluşumuna etkilerini anlatan Yahya Naci 
Efendi, ekvator ve kutup bölgelerindeki elektriklenme 
olaylarını açıklamaya çalışır: 

“Dünyanın üzerinde ve ekvatora paralel 
olduğu farz edilen paralel daireler 
ekvatordan uzaklaşıp güney ve kuzey 
kutuplarına doğru yaklaştıkça, belirlenmiş 
oranda küçülür. Yerküre’nin ekseni 
etrafındaki hareketi ekvator civarında 
çok hızlı, kutuplar tarafına gittikçe daha 
yavaş olduğundan, yerkürenin hava ile 
ekvator civarında sürtünmesi kutuplardaki 
sürtünmesinden daha fazladır. Bu yüzden 
tropik bölgelerde ve yakınlarında elektrik 
daha çok ve şiddetli bir şekilde oluşur. 
Aksine kutuplara yakın yerlerde elektrik 
daha az oluştuğu gibi etkisi de çok az olur, 
belki de hiç olmaz.”

Deprem, fırtına, girdap, bora gibi doğa olaylarının, 
birikmiş ve hareketli elektrik yüklerinin yer 
değiştirmesi nedeniyle oluştuğu görüşünün kabul 
edildiğini belirten Yahya Naci “Elektrik ile ilgili 
olarak anlatılan bazı deneylere ilişkin bilgilerin 
burada kısaca özetlenmesi yeterli görülmüştür.” 
ifadesiyle konuyu tamamlar.  

Yahya Naci Efendi’nin kullandığı kaynaklar
Yahya Naci Efendi, risalenin sonunda eserini 
“yabancı alimlerin eserlerinden derleyip 
özetlediğini” (hükemâ-i efrenc te’lîfâtından 
ahz ü cem’ ve alâtarîki’l-icmâl olunup…) 
ve Türkçeye çevirip 1227/1812’de tamamladığını 
bildirir. Hangi kitaplardan faydalandığını 
belirtmemiştir ancak Fransızca kitaplardan 

yararlanmış olduğu, metin içinde “filuid elektrik 
(fluide éléctrique)”terimini kullanmasından 
anlaşılmaktadır:

“…nâr-ı hikmet (elektrik) en evvel kehrübâ 
maddesinde müşâhede olduğundan 
hükemâ-i efrenc yûnânî lisânından ahz ile 
seyyâle-i kehrübâiyye manâsında filuid 
[fluide] elektrik tesmiye ederler (elektrik 
ilk olarak kehribarda gözlemlendiğinden, 
Avrupalı bilginler buna Yunanca ‘kehribar 
akışkanı’ anlamına gelen ‘elektrik akışkanı’ 
-fluide éléctrique- adını verdiler.)”

1812 yılı öncesinde, elektrik konusunda Fransızca 
yayınlanmış çok sayıda kitap ve makale olması 
nedeniyle Yahya Naci’nin, bunların hangilerinden 
yararlandığını belirlemek kolay değildir. Ancak 
Enderûn Hazinesi’nden Mühendishane’ye 
gönderilen kitaplar arasında Fransız fizikçi ve 
zoolog Mathurin-Jacques Brisson’un (1723-
1806) kitaplarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. 
Yapılan karşılaştırmalı çalışmada Brisson’un Traité 
élémentaire ou principes de physique adlı eserinin 
elektrik ile ilgili bölümlerinde deney görsellerinin ve 
bazı paragrafların aynı olduğu sonucuna varılmıştır.  
Risale-i Seyyale-i Berkiyye’de elektrik 
konusunda çalışmış hiçbir bilim adamının adına 
rastlanmamaktadır. Benjamin Franklin‘in meşhur 
uçurtma deneyini birkaç cümle özetlemekle birlikte, 
bu deneyi yapan Franklin’in adı risalede anılmaz. 
Elektrik üretecinin tarifi ve resmi verilmekle birlikte, 
deneylerde anlatılan Guericke generatörünü icat 
eden Otto von Guericke’nin ve bu aleti geliştiren 
bilim adamlarının adı geçmez. Yahya Naci Efendi, bu 
bilim adamlarını hükema-yı mücerribin (deney yapan 
bilginler) ifadesiyle toplu olarak tanımlamayı yeterli 
görmüştür.

Elektrik Kelimesi İçin Kullanılan Terimler  

Yahya Naci, risalenin girişinde Türkçe’de elektrik 
ve elektrikle ilgili olayları ifade etmek için gerekli 
olan terimleri nasıl oluşturduğuna kısaca değinir. 
Elektrik maddesi önce kehribarda (Latince 
electrum) gözlemlendiğinden, bu maddeye fluide 
éléctrique adı verilmiştir. Yahya Naci bu terimi 
seyyale-i kehrübaiyye şeklinde çevirmiştir. Ancak, 
kehrüba (kehribar) kelimesini türetmeye elverişli 
bulmaz. Kehrüba ile berk’in (şimşek) yaptığı iş 
ve yarattığı etki bakımından benzer olduklarını 
ve sebeplerinin de aynı olduğu göz önüne alarak 
seyyale-i kehrübaiyye yerine seyyale-i berkiyye 
terimini türetir. İnsan tarafından 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 (şerâre-i berkiyye) 
terimlerini oluşturmuştur. Elektrik ileten cisimleri 
ecsâm-ı nâkile-i seyyâle-i berkiyye, iletmeyenleri 
ecsâm-ı gayr-i nâkile-i seyyâle-i berkiye olarak 
adlandırılmıştır.
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Otto von Guericke’nin 1660 yılında icat ettiği 

dönen cam silindir (ya da küre), kendisine temas 
eden cismi statik elektrik ile yüklüyordu.

Sonuç

Metnin 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 yapılıyordu 
ve bu aletlerin, o zamanın teknisyenleri tarafından 
yapılabilmesi işten bile olmasa gerek. Bu inceleme 
için makalesinden yararlandığımız Feza Günergun*, 
bu tür pratik bir çalışma yapılmamasının muhtemel 
sebepleri için ”birincisi elektrik üzerine araştırma 
yapma niyetinin olmayışı, diğeri de elektrik üretildiği 
ve depolandığı takdirde, bunun, statik elektriğin 
etkilerini gösteren deneyleri yapmaktan öte 
herhangi bir pratik faydasının olmayacağı” görüşüne 
bağlamaktadır. Ardından konuyu derinleştirmek üzere 
aşağıdaki soruları sormaktadır:

“Eserin basılmasını Yahya Naci Efendi 
önemsememiş olabilir mi? Yoksa klasik 
ders konuları (matematik, astronomi, 
askeri mühendislik vs.) ele alan bir 
kitap olmadığı, yalnızca Avrupa’da yeni 
gelişmekte olan bir araştırma alanını 
tanıttığı için mi basılmamıştır? Fizik 
derslerinin Mühendishane ders programına 
henüz yerleşmemiş olduğu için mi 
basılmasına gerek görülmemiştir? Bu 
küçük eser basılmış olsaydı acaba etkisi ne 
olurdu? Mühendishane eğitimde deneyin 
kullanılmasına öncülük eder miydi? Basıldığı 
takdirde daha yaygın bir çevreye ulaşacağı 
varsayıldığında elektrik konusuna onsekizinci  
yüzyılda Avrupa’da gösterilen olan ilginin 
Türkiye’de de başlamasına neden olur 
muydu?” 

Osmanlı İmparatorluğunun bilim, teknoloji ve 
sanayide Batı dünyasından geri kalmış olması, 
bilim tarihinde tartışılan konulardan biridir. Altı 
yüzyıl hüküm sürmüş bir imparatorluğun bu tür 
çalışmalardan bîhaber olması düşünülemez ancak 
ayak uydurulamadığı da aşikârdır. Bunun sebeplerini 
sadece tutuculuk, muhafazakârlık gibi nedenlerde 
aramak yerine siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerde 
aramak gerekir. Bu sorunun cevabının, Türkiye’nin 
Batı’ya göre neden hâlâ bilim ve teknoloji anlamında 
geri olduğunu da açıklayacağını umuyoruz. 

Kaynak: 

Bu yazı, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Feza Günergun’un “Deneylerle 
Elektriği Tanıtan Türkçe Eser: Yahya Naci Efendi’nin  
Risale-i Seyyale-i Berkiyye’si” isimli eserinden 
yararlanılarak yazılmıştır. 

*Prof. Dr. Feza Günergun, İstanbul Üniversitesi Bilim 
Tarihi Bölümü Başkanı’dır.
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Elektrik Panolarında Aşırı Isınma
Bir elektrik panosunun içerisindeki ısının doğru 
bir şekilde kontrol altında tutulması ve yönetimi 
panonun ve iç bileşenlerinin uzun ömürlü 
olabilmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır.

Elektrik panolarının iç kısmındaki aşırı ısınma:
Elektrikli ve elektronik ekipmanların güç kayıpları 
elektrik panoların içerisinde biriken ısıya dönüşür. 
Elektrik panolarıyla ilgili olarak, kendilerinin 
oluşturmakta oldukları ısı kaynağının yanı sıra 
dahili veya harici kaynaklardan yayılan ısılar ve 
temas yoluyla aktarılan ısı gibi bileşenler de hesaba 
katılmalıdır.

Yukarıda sayılanlar, elektrik panoların iç kısmında dış 
ortamın sahip olduğundan daha yüksek bir iç ısıya 
yol açmaktadır (buna çevre ısısıyla ilgili aşırı ısınma 
adı verilmektedir).

Bir elektrik panosunun kendi içerisinde oluşan ısıyı 
çevreye bırakma kapasitesi, çevresel faktörlerine ek 
olarak, dağıtıcı yüzeyi ve hava geçirmez izolasyonuna 
bağlıdır (panoya ait koruma derecesi - IP).

Elektrik panolarının içerisinde oluşan ısı 
niçin sınırlandırılmalıdır?

Bir elektrik panosunun içerisinde oluşan aşırı ısı 
iç bileşenlerin aşınmasına ve zaman içerisinde 
eskimelerine neden olur bununla birlikte ise 
performans değişikliği, kısa kullanım ömrü ve 
azalmış güvenirliği beraberinde getirir.

Koruma cihazların güvenirliğinin zaman içerisinde 
azalması istemeyen açmalara veya tam tersi hata 
durumlarında devreyi açamamaya neden olabilir. 

Elektrik panolarının içerisindeki ısının doğru sınırlar 
içerisinde tutulması ilgili endüstriyel teçhizata iyi bir 
bakım sağlanabilmesi yönündeki ana faktörlerden 
birisi olarak kabul edilmektedir.

Elektrik panolarındaki ısının kontrol edilmemesi 
çoğu arızanın ana sebebini teşkil etmektedir, 
aşırı ısınmadan kaynaklanan durmalar ısı kontrol 
sisteminin kurulmasından çok daha pahalıya mal 
olmaktadır.

Uluslararası Standartlar elektrik panolarına ait 
bileşenler hakkında neler belirtmektedir?

Elektrik panolarına ve bunların bileşenlerine ait 
Uluslararası Standart aşırı ısınma için herhangi 

bir limit belirtmemekle beraber bileşenlerin kendi 
standartlarına atıfta bulunmaktadır. Bu standartlar 
genellikle bağlı iletkenlerin korunması açısından 
sadece ekipman terminallerine yönelik aşırı ısınma 
limitleri belirlemektedir. Söz konusu limitler kurulum 
esnasında rastlananlardan çok daha farklı nitelikteki 
test koşulları altında belirlenmektedir. Dahası, bu 
limitlerin daha çok cihazın kendi iç bileşenlerine 
bağlı işlevsel kötüleşme derecesiyle doğrudan 
bağlantısı bulunmamaktadır.

Ek olarak, yüzeyde bulunan anlık ısının panonun 
içerisindeki maksimum hava sıcaklığıyla 
ilişkilendirilmesi oldukça güçtür. Dolayısıyla dâhili 
cihazların ısı karşısında sergiledikleri davranışı 
kesin olarak belirleyerek gelecekteki işlevselliklerini 
etkilemeden çalışmalarına olanak sağlayacak 
maksimum ısı limitini tespit edilmesi gerekmektedir.

Elektrik panosu bileşenleri ve bu 
bileşenlerin ısı yükselmesi karşısında 
sergiledikleri davranışlar:

Daha önce de belirtildiği gibi elektrik ekipmanlarının 
ömür süresi içinde çalışmakta oldukları sıcaklığa 
bağlı olup, genel olarak elektrik panolarında yer 
alan ekipmanların ideal sıcaklıkları 25°C ila 35 
°C arasındadır (bu değerler arasındaki aşınma ve 
eskimenin asgari düzeyde olduğu varsayılabilir).

Fakat panoların içerisindeki sıcaklığın +35 °C’nin 
altında tutulmasının uygulama açısından oldukça zor 
olmasından dolayı test limitlerini tespit eden ürün 
standartları daha geniş limitler belirlemişlerdir.

Örneğin, ana referans standartları fonksiyonel 
sıcaklığı -5°C ila + 40°C arasında belirlerken 
MCB’ler ve RCD’ler gibi modüler anahtarların 
kullanım sıcaklığının -25°C’ye kadar 
genişletilmesine olanak vermişlerdir. Cihaz üreticileri 
bir adım öteye giderek azami sıcaklık +55°C olmak 
üzere daha yüksek sıcaklıklarda çalışmaya izin 
verecek sertifikalandırma düzeyleri edinmişlerdir.

Bir elektrik panosundaki maksimum iç 
sıcaklık:

Bir panonun iç sıcaklığı içerisinde bulunan cihazların 
güvenirliğini etkilememelidir. Elektrik panosu içinde 
güvenilir bir çalışma sunabilecek en yüksek sıcaklık 
55°C olarak tespit edilmiştir. Bu limitin aşılması 
tehlikelidir, 35°K değerini aşmaması gereken PVC 
kabloları için dahi 55°C sınırı kolaylıkla aşılabilir.

Taner AKSOY
Alçak Gerilim Pano Sistemler

 Ürün Müdürü
ABB Elektrik Sanayi A.Ş. 
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Ortam sıcaklığı

Elektrik panolarında aşırı ısınma belirgin bir şekilde 
kurulu olduğu ortama bağlıdır ve bu nedenle de 
anahtarlama panolarına ilişkin standart (IEC EN 
61439-1), iç mekân panoları ve harici tip panolar 
için maksimum ve minimum hava sıcaklığı ve nem 
değerlerini yukarıdaki tablodaki gibi belirlemiştir. 

Hem harici alanlar (çöl gibi iklimler hariç) hem 
de iç mekânlar (kayda değer miktarlarda ısı üreten 
endüstriyel süreçlere yakın olunması şartıyla) için 
Standart tarafından öngörülen maksimum değer 
genellikle aşılmayan 40°C’lik ortam sıcaklığıdır.

İç mekân pano kurulumu

Kapalı alanlara kurulmaları halinde elektrik 
panolarının oda sıcaklığının 40°C’yi aşmadığı 
ortamlarda bulunmaları gerekmektedir. Ortam 
sıcaklığının bu limitin üstünde olması halinde, 
kurulum yerini ayırmak ve sıcaklığı belirtilen 
değerin altında tutan bir havalandırma/klima 
sistemi kurmak gereklidir. Dolayısıyla anahtarlama 
panosunun iç sıcaklığının 55°C’lik ortam sıcaklığı 
değerini aşmadığını her zaman için kontrol etmek 
gerekmektedir.

Pano içi ekipmanlar ve bileşenler tarafından yayılan 
yüksek güç kayıpları nedeniyle sıcaklık kontrolünün 
mümkün olmaması durumunda panonun bir aşırı 
ısınma kontrol sistemi ile donatılması gerekmektedir. 
Ek olarak panoya, harici bileşenler tarafından 
veya temas yoluyla ısı iletiminin olup olmadığı 
denetlenmelidir.

Harici tip pano kurulumu

Güneş ışınlarının yol açabileceği zararlı etkilerden 
korunabilmeleri açısından elektrik panoları açık 
mekânlarda kurulmaları halinde doğrudan güneş 
ışığı altında kalmayacak şekilde tesis edilmelidir. 

Güneş ışığının panolarda önemli ölçüde aşırı 
ısınmaya yol açabileceği durumlarda bileşenlerin 
ve ekipmanların da mutlaka buna göre seçilmesi 
gerekmektedir (pano içi ekipmanlar kapalı 
konumda olsalar dahi doğrudan güneş ışığı altında 
kaldıklarında kayda değer aşırı ısınmaya maruz 
kalabilirler).

Elektrik panosunu korumak için panonun üzerine 
hava sirkülâsyonunu önlemeyecek şekilde paravan 
gibi doğrudan güneş ışığına karşı koruyucu 
teçhizatlar yerleştirilmelidir.

Ayrıca panolar, kendileri zaten aşırı ısınmayla karşı 
karşıya kalmış bileşenlerle temas edecek şekilde 
kurulmamalıdır.

Dolayısıyla anahtarlama panosunun iç sıcaklığının 
55°C’lik ortam sıcaklığı değerini aşmadığını her 
zaman için kontrol etmek gerekmektedir.

Pano içi ekipmanlar ve bileşenler tarafından yayılan 
yüksek güç kayıpları nedeniyle sıcaklık kontrolünün 
mümkün olmaması durumunda panonun bir aşırı 
ısınma kontrol sistemi ile donatılması gerekmektedir.
 

01. IEC EN 61439-1: Anahtarlama panosu kurulumu için çevresel koşullar:

50% (maks. 
40oC’de)

90% (maks. 
20oC’de)

100% 
(maks. 
25oC’de)

İç mekan
panoları

Harici
panolar

Maks. sıcaklık
< 40oC

Min. sıcaklık -5oC

Maks. sıcaklık < 40oC

24 saatlik bir zaman 
dilimi içerisindeki 
ortalama maks. 
sıcaklık < 35oC

24 saatlik bir zaman 
dilimi içerisindeki 
ortalama maks. 
sıcaklık < 35oC

Ilıman iklimlerdeki 
min. sıcaklık -25oC

Soğuk iklimlerdeki 
min. sıcaklık -50oC

2000 m’yi 
aşmamaktadır

Elektrik panosu kurulumu için çevresel koşullar:

Pano tipi Bağıl nem YükseklikHava Sıcaklığı
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Elektrik panolarında oluşan aşırı ısınma 
durumlarının değerlendirilmesi:

Panolardaki aşırı iç ısınmanın hesaplanması 
Standartça (IEC EN 61439-1) belirtilen göstergelere 
göre yapılmalıdır: bu değerlendirme hem harici 
çevre koşulları hem de iç bileşenler tarafından 
yayılan ek ısıyı dikkate almalıdır.

Standart, elektrik panosunun farklı parçaları 
için değişik ısı limitleri belirlemekte ve ilgili 
değerlendirme de panonun farklı alanları için 
maksimum iç sıcaklığı belirlemektedir.

Buna ek olarak, ısının ağırlıklı biçimde dağıtım 
elemanları ve manevra cihazları üzerinde 
yoğunlaşması nedeniyle Standart tarafından 
elle kontrol cihazları ve harici olarak erişebilen 
kapaklar için dahi maksimum aşırı ısınma seviyeleri 
belirlenmiştir.

Hesaplamanın elektrik panosunun iç sıcaklığının 
55°C’nin üstünde olduğunu gösterdiği durumlarda 
cihazın güvenilirliği (dâhili cihazların güvenilirliği) 
zaman içerisinde ciddi anlamda tehlikeye 
düşebilecek olup dolayısıyla da sıcaklığı belirlenen 
limitler dâhilinde tutacak çözümlerin hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.

Elektrik panolarının iç kısmındaki aşırı 
ısınmanın düşürülmesi:

İlk adım olarak ısı dağılımının daha iyi olması 
için daha büyük bir panonun kullanılıp 
kullanılamayacağının kontrolü yapılması 
gerekmektedir. (daha büyük pano kullanmak demek 
daha yüksek oranlarda ısı değişimi gerçekleştirmek 
demektir).

Aynı zamanda daha az ısı yayılımına sahip iç 
ekipmanların kullanılabilir olup olmadığının kontrol 
edilmesi de tavsiye edilmektedir (geçici olsalar dahi 
aşırı akımlar ısı yayılımının başlıca sebebidir).

Tüm yukarıdakilerin yapılmasına rağmen sıcaklığın 
halen 55°C’nin üstünde olması durumunda 
panonun iç sıcaklığını kısıtlayacak birçok ısı kontrol 
sistemi bulunmaktadır.

Fanlı havalandırma ve soğutma sistemleri elektrik 
panosunun iç sıcaklığını düşürmek için kullanılan 
en basit çözümlerin başında gelmektedir. Soğutma 
fan ile havalandırma yoluyla yapılmaktadır: sistemde 
bir fan ve buna ait bir filtre ile giriş ve çıkış ızgaraları 
bulunmaktadır. Kabinin alt tarafında kurulu fan 
ortamdaki havayı filtreleyerek dışarı atarken sıcak 
hava da tepe kısımda bulunan ızgara yordamıyla 
bertaraf edilmektedir. Bu sayede sağlanan hava 
sirkülâsyonu etkin bir ısı dağıtımı sağlamaktadır.

Ek olarak havalandırmanın yol açtığı basınç, olası 
delik veya çatlaklardan filtrelenmemiş havanın 
girişini de engellemektedir. Panonun üst kısmına 
yerleştirilen bir termostat sayesinde fan gücü kontrol 
edilebilir. Bu gibi sistemlerin ve doğru ızgaraların 
kullanılması yoluyla IP54’e kadar koruma derecesi 
sağlanabilir.

Bu sistem ile elektrik panosunun iç sıcaklığı oda 
sıcaklığından daha az olmamalıdır.
Oda sıcaklığının, elektrik panosunun iç kısmındaki 
ısının fanlı havalandırma sistemi kullanılarak 
yönetilmesinin imkânsız hale getirecek bir değere 
ulaşması halinde, bir klima sistemi uygulanmalıdır.

İki tip klima sistemimiz mevcuttur:

Havadan havaya ısı eşanjörüne sahip olan klima 
sistemleri IP54’e kadar koruma sağlamakta olup dış 
sıcaklığın, kabul edilebilir maksimum iç sıcaklıktan 
daha düşük olduğu ortamlarda kullanılabilir 
(mesela: dış sıcaklık 40°C ve maks. iç sıcaklık 
50°C).

Havadan suya ısı eşanjörüne sahip olan klima 
sistemleri IP55’e kadar koruma sağlamakta olup dış 
sıcaklığın, kabul edilebilir maksimum iç sıcaklıktan 
daha yüksek olduğu ortamlarda kullanılabilir 
(mesela: dış sıcaklık 40°C ve maksimum iç sıcaklık 
30°C).

02. Elektrik panolarında iklimlendirme sistemleri ile aşırı ısınma kontrolü
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Sonuçlar:

Elektrik panolarınınki aşırı ısınmanın 
sınırlanabilmesi, uzun süreler boyunca 
güvenirliliğini koruyacak panoların üretilebilmesi 
ve genellikle mali kayıplara yol açan kesintilerin ve 
durmaların mümkün olduğu kadar azaltılması için 
gereklidir. 

Panoların doğru tasarlanması ve doğru ebatlara 
sahip olacak şekilde üretilmesi hem aşırı iç 
ısınmanın ön tanımlı değerler içinde kalmasını 
sağlayacak hem de panonun kullanım ömrünü 
arttıracak ve güvenirlilik açısından zaman içerisinde 
oluşabilecek tehlikelerin önüne geçecektir.

Doğru ebatlara sahip bir elektrik panosunun 
aşağıdaki ısı kriterlerini sağlaması gerekmektedir:

İç mekânda kullanım (ortam sıcaklığı 
<40°C):

 40°C’dir1.

 55°C’dir (sürekli olmayan durumlar için 60°C   
 değeri buna istisnadır).

Harici alanlarda kullanım (ortam sıcaklığı 
<40°C2): 

 için: panonun iç sıcaklığı en fazla 55°C’dir.

 olmayanlar için: panonun iç sıcaklığı en fazla   
 55°C’dir. Dış metal yüzeyin maksimum sıcaklığı   
 70°C’yi aşmamalıdır.

Yukarıda belirtilenlerden daha yüksek pano iç 
sıcaklıkları için iç ekipmanlar üzerindeki aşınma 
ve eskime oldukça yüksek olacaktır. Elektrik 
panosundaki ani işlevsizliklerin önüne geçilebilmesi 
için ekipmanların düzenli olarak yenileriyle 
değiştirilmesi ve bir bakım programı uygulanması 
gerekmektedir.

Aşırı ısınma kontrol sistemlerin maliyeti (mesela 
fanlı havalandırma veya klima sistemleri), uzun 
süreler boyunca yüksek ısılarda çalışmaları 
neticesine yoğun eskime ve yıpranmaya maruz kalan 
ekipmanların yol açtığı kesintilerin ve durmaların 
maliyetinden her zaman için daha azdır.

1) Klima sisteminin bozulması halinde sıcaklık   
 55°C aşmamalıdır.
2) Ortam sıcaklığının 40°C’den fazla olması   
  durumunda klima sisteminin dâhili olarak   
 kurulması gerekmektedir.
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“Yangın Yazısı,
Prysmian firması 

tarafından hazırlanmıştır.” 

İstanbul’da İtfaiyenin Müdahele Ettiği Yangın İstatistikleri

İstanbul’da Elektrik Sebepli Yangınlar
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Yangın Sayıları (bin adet)

Yangınlarda Meydana Gelen Can Kayıpları

Yangın

Yangınlarda her yıl; binlerce insan ölmekte, onbinlerce insan yaralanmakta, ve çok büyük maddi kayıplar 
meydana gelmektedir.

    yangın riskinin ve buna bağlı olarak yangının maddi ve manevi zararlarının artışına neden olmaktadır
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Biliyor muydunuz?

 yangınların % 28’ini oluşturmaktadır.

 ölümlerin % 85’ini oluşturmaktadır.

 Elektrik Tesisatı nedenlidir.

 Elektrik Tesisatı nedenlidir. 

 Elektrik kablosunun yanması ile yangın başlamış   
 ve diğer odalara da yayıldığı görülmüştür.

 alevlerden önce ortamı kaplayan dumandan   
 kaynaklanmaktadır. 

 
Yangın ve Duman

 kabiliyetini yavaşlatır. Yüksek yoğunlukta ise,   
 hareket edebilmekten tamamen aciz kılar.

 kapanmasına sebep verir.

 verir.

 verir.

 panik başlar.

 ulaşılmasını daha da zorlaştırır.

Yangın ve Gazlar

Yangın esnasında ortamda bulunan insanlarda;
Panik Yaratıcı
Açığa çıkan CO2 gazından ve yaşanan panikten 
dolayı nefes alma hızı artar

Öldürücü
Yangın esnasında ortamda bulunan insanlarda;
Ortamdaki CO gazının artışından dolayı kandaki 
oksijen miktarı azalır.

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi 
Yangını - 26 Mayıs 2009

9 can kaybının olduğu bir yangın
....Mevcut elektrik tesisatının dizaynında kullanılan 
kablolar, halojen free (halojenden arındırılmış) 
değildir....

Yangınları önlemek için...

Yangının çıkış nedeni ne olursa olsun (üretim hatası, 
sabotaj,çalışana bağlı hatalar vb.) bilgisizlik, vurdum 
duymazlık can ve mal kaybına neden olmaktadır. 
Kısacası toplumsal bilinç oluşmamıştır.

Zararları önlemenin ve azaltmanın en başta gelen 
yolu, yangına neden olabilecek riskleri ortadan 
kaldırmaktır.

Yapılan incelemeler göstermektedir ki yangın 
güvenlik önlemlerinin alınması yangını 
söndürmekten daha ucuzdur.

Yani önlemek ödemekten daha kolay ve daha 
ucuzdur.

Güvenli Yaşam Alanları inşası için...

 malzemelerin, yangın esnasında gösterecekleri   
 performans ile doğru orantılıdır.

 miktarda kullanılan malzemelerden biri
 olmalarından dolayı, kabloların seçimi de;   
 “Güvenli” yaşam alanlarının inşa edilmesinde,   
 çok kritik ve önemli bir rol oynamaktadır.

 durumda bulunduklarından dolayı, bu durum   
 çoğunlukla tam olarak algılanamamaktadır.

Can ve Mal Güvenliğinin temini için, 
Yapılarda Güvenli Kablo Kullanımı Nasıl 
sağlanır ?

 yapılarda kullanılacak kabloların sahip olması   
 gereken “Yangın performansları” ile ilgili kesin
 ve net tanımlamalar ve zorunluluklar    
 getirmemektedir.

 Can ve Mal Güvenliği açısından doğru ve
 uygun seçiminin temin edilmesi, ancak         
 kamuoyunun bu hususun ciddiyeti    
 ve önemi hakkında bilgilendirilmesi ve   
 bilinçlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

 Yalıtımı açısından değerlendiriyorsak, aynı şekilde  
 Can ve Mal sağlığımız için, Emniyeti açısından da  
 değerlendirmeliyiz.

“Bir okul ya da başka bir hastanede çıkacak 
muhtemel yangında, kablolar yüzünden çok sayıda 
kişi hayatını kaybedebilir.

... Neyi bekliyoruz halen anlamış değilim. “
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Yangına Dayanıklı Kablolar

Yangın anında kablonun rolü çok önemli olmakla birlikte, piyasada kullanılan «Yanmaz Kablo» tanımı doğru 
değildir.

Ancak, 

Kablolar 4 temel özelliği ile  yangın anında güvenli olurlar.

Yangın Anında Devre Bütünlüğü, Alev İletmeme, Düşük Duman Yoğunluğu, Halojenden Arındırılmışlık

Kullanım yerine göre doğru özellikteki kablolar seçilerek uygulama yapılmalıdır.

Kaynaklar:

İBB, İstanbul İtfaiyesi

www.NFPA.org, Trends and Patterns of U.S. Fire Losses in 2010

www.NFPA.org, Home Structure Fires, August 2012

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, teknik inceleme ve değerlendirme raporu, 16 Eylül 2009
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Yangına Dayanıklı 
Kablolarda Kullanılan 

Terimler ve İlgili Testler
Yangınlar dünyanın her yerinde can kaybı ve 
yaralanmaların yanı sıra ciddi mali kayıplara ve direk 
zararlara da sebep olmaktadır.

Gelişen teknoloji ile artan orta yükseklikte ve çok 
yüksek binalar, alışveriş merkezlerinin hızlı yayılımı, 
oteller, hastaneler, stadyumlar, konser salonları, 
tiyatro ve sinemalar, tüneller, fabrikalar gibi yangın 
sırasında tahliye gerektiren yapılarda yangın 
güvenliği önemini arttırmıştır.

Bununla beraber son dönemde tarihi binalar başta 
olmak üzere ciddi yangın vakaları da yaşanmaktadır. 
Büyük oranda Elektrik kontağı sebepli olduğu 
vurgulanan bu yangınlarda elbette kablo önemli bir 
bileşendir.

Hem çıkış nedeni hem de yayılım açısından adı 
geçen kablo gruplarından, yangın sırasında önemi 
ortaya çıkan ‘’Yangına Dayanıklı Kablolar’’ bu yazı ile 
ele alınmıştır.

1. Giriş

Sistemin çok önemli bir bileşeni olan kablo seçimi 
ve kriterlerinin doğru belirlenmesi bu nokta da hayat 
kurtarıcı olmaktadır.

Yine de kablo ile beraber tüm bileşenlerin 
entegrasyonu, doğru uygulaması, iyi denetlenmesi 
ve geliştirilmesi odaklanılması gereken önemli bir 
noktadır.

dakika içinde boğulma ve zehirlenmelerden meydana 
gelmektedir. Ortaya çıkan aşırı duman, zehirli gaz, 
hızla ilerleyen alev ve tahliyeyi zorlaştıran ortam 
sadece yangına dayanıklı kablolarda değil tüm 
halojensiz kablo sistemlerinde göz önüne alınmalıdır.

Yangına dayanabilen hiçbir malzeme yoktur. O 
nedenle yangına dayanıklı kablo‘’ tahliye sırasında 
çalışması gereken sistemler için yangın sırasında 
bir süre fonksiyon sürdürme özelliği olan kablo’’ 
şeklinde tanımlanabilir.

2. TERİMLER

FR: İngilizce ‘’ Flame Retardant’’ kelimelerinin ilk 
harfleridir.  Alevi geciktirme anlamı taşır. Bu ibare, 
ilgili test ve standart ile ele alınmalıdır.

HFFR:  İngilizce ‘’Halogen Free Flame Retardant’’ 
kelimelerinin ilk harfleridir.  Halojen içermeyen Alevi 
geciktiren anlamı taşır.

LSZH: İngilizce ‘Low Smoke Zore Halogen’’ 
kelimelerinin ilk harfleridir.  Halojen içermeyen 
Düşük Duman Yoğunluklu‘’ anlamı taşır.

LS0H:  Bu da LSZH ile aynı anlamdadır.

FRNC: İngilizce ‘’Flame Retardant Non Corrosive’’ 
kelimelerinin ilk harfleridir.  Alevi geciktirici korosiv 
( zehirli/aşındırıcı) olmayan’ ’anlamı taşır.

LSF: İngilizce ‘’Low Smoke and Fume’’ kelimelerinin 
ilk harfleridir. Düşük duman ve düşük halojen içeren 
‘’anlamı taşır.

LSF hariç diğerlerinin hepsi halojen içermeyen 
tanımlardır. LSF de ise ‘’düşük’’  ibaresi olduğundan 
bu PVC de olabilir.

PE malzeme, halojen içermeyen ve düşük duman 
yoğunluğuna sahiptir. Ancak yanıcıdır.  Bu anlamda 
PE;  ‘’LSZH ve LS0H’’ sınıfına uyuyor görünse de 
yanıcılığı sebebiyle yangın kablolarında ve halojen 
içermeyen bina tesisinde tercih edilmez.

Bina tesisinde ve özellikle yangına dayanıklı 
kablolarda:

1- Alevi iletmeme
2- Alevi yaymama
3- Düşük duman yoğunluğu
4- Zehirli ve aşındırıcı ( korosiv) gaz içermeme      
     mutlak istenen özelliklerdir.

Bu 4 özellikten sonra kapalı devre de belli bir süre 
fonksiyon sürdürme durumunun tespiti için testler 
kullanılır.

FE180: TS/IEC 60331 (VDE 0472-814; BS 6387 
C) standardına göre 3 saat test edilip başarı ile 
geçmiş kablo demektir. 180 ibaresi sıcaklık (derece) 
olarak yanlış ifade edilebilmektedir. Burada dakika 
cinsinden süreden bahsedilmektedir.

PH30, PH60, PH90, PH120: TS/BS/EN 50200 
(20 mm den büyük çaplarda EN 50362) standardına 
göre test edilip başarı ile geçmiş kablodur. PH dan 
sonra gelen rakam dakika olarak test süresini verir.

E30, E60, E90: DIN 4102 kısım 12 ye göre test 
edilip başarı ile geçmiş kablodur. E den sonra gelen 
rakam dakika olarak test süresini verir.

Bunların dışında da kullanılan test ve simgeler vardır. 
Burada daha çok Türkiye de kullanılan terimler esas 
alınmıştır.

3. YANGINA DAYANIKLI KABLOLARDA 
TESTLER

Alevi Geciktirme: IEC/EN/BS/TS 60332-1-2 (DIN 
VDE 0482-332-1-2)

En temel alev testidir. Sadece yangına 
dayanıklı kablolarda değil diğer kablolarda da 
uygulanmaktadır.

Aysel PEKEL
Elektrik Mühendisi

Danışman ve Eğitmen - 2M Kablo
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Tek kabloya 45 derece açı ile standartta kablo çapına 
bağlı verilen sürelerde uygulanır. 475 mm mesafeden 
tutulan alevin ilerleme mesafesi üst tutucudan min. 
50 mm uzak olmalıdır. (max. 425 mm ilerlemelidir).

Alevi yaymama: IEC/TS/BS/EN  60332-3

Test odasında kablo çapına bağlı olarak standartta 
verilen numune miktarı yakılır. Yanmadan önce %100 
olan ışık iletimi 40 dakika sonuna kadar bilgisayar 
ile izlenir. Işık iletimi test sonunda minimum % 60 
olmalıdır.

Bu standart ve test sadece halojensiz kablolar için 
değildir. Normalde halojensiz bir kablo da bu değer 
% 90 civarlarıdır.

Halojen Testi (Korosiv Gaz): IEC 60754-2,  TS/
BS/EN 50267-2

Halojen içermeyen malzemelerin teyidi için pH ve 
iletkenlik tayini yöntemi kullanılır.

pH≥4.3 ve iletkenlik ≤ 10 μS/mm olmalıdır.

Yanma Sınıfı belirleme: EN 50399

2011 yılında 305/2011 CPR Avrupa Yapı malzemeleri 
tüzüğü kapsamında tüm yapı malzemelerinde yanma 
performansı ve sınıfı esasına geçiş baz alınmıştır.

Burada tüm kablolar dahil edilmiş ve bu kapsamda 
yayınlanan EN 50399, IEC/TS/BS/EN 60332-3 bazlı 
olmakla beraber işin içine ısı ve duman  yayılımın 
da aynı düzenekte ölçümü eklenmiştir. Sınıflandırma 
da  ise duman yoğunluğu, pH / iletkenlik ve yanma 
mesafesi kademelendirilmiştir. Bu kademelendirme 
sayesinde yanma sınıfları verilmiştir. (kablo için B2, 
C,D, E, F)

Duman yoğunluğu: TS/BS/IEC/EN 61034-1+2

Kablodaki metalik olmayan (yanıcı) kısmın litre/m 
cinsinden değerine bağlı olarak numune miktarı 
tayin edilir. Her bir numune uzunluğu 3,5 m olup 
demet halinde döşenir. Kapalı bir oda da (rüzgârın 
hızı 8 m/s den küçük olmalıdır) hava akışı sağlanarak 
yanma gerçekleşir. Test süresi kategori C ve D için 20 
dk,  kategori AF/R, A ve B için 40 dakikadır. Yanma 
ve kılıfın zarar görme mesafesi maksimum 2.5 m 
olmalıdır.
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Avrupa da 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girecektir ve yanma sınıflarına uygun CE markalaması 
istenecektir. Hazırda onaylanmış kuruluşlar yeniden 
denetime tabii tutulacaktır. Yanma sınıfına uygun 
CE markalaması olmayan ürünlerin Avrupa’ya 

ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye de uygulamanın 
başlangıcını Ağustos 2014 olarak öngörmektedir.

İzolasyon Sürekliliği Testi: TS/IEC 60331, VDE 
0472-814, BS 6387 C

Nominal gerilim altında 3 saat süreyle uygulanan 
bu test (IEC 60331 de min. 90 dk diye ifade edilir) 
yangına dayanıklılık testlerinin ilkidir. BS, ısı ve 
çekilen akım açısından farklılaşır. Düzenekte de hafif 
farklılıklar vardır. (IEC, 750 °C; BS,  950 °C baz alır).

Alev altında mekanik darbe testi: BS 6387 Z, 
TS/BS/EN 50200 (20 mm çaptan yüksek kablolar için 
EN 50362)

BS 6387 CWZ üçlemesinde 3 saat alev testi, 
sonrasında darbe testi ve en son bu test uygulanır. 
15 dakika kuru yanma 15 dakika da su altında yanma 
vardır.

Yangın altında sistem testi: DIN 4102 kısım 12 
DIN VDE yatay kabloya 3 saat yanma testi uyguladığı 
0472- 814 den sonra (FE180) sistemi bir bütün 
olarak ele almak için bu testi şart koşmuştur. Burada 
alarm, kontrol ve güç kabloları bir odaya döşenir, 
kullanılan kanal vs malzemeler markaları ve tesis 
şekli de sabitlenerek kaydedilir. Sertifikasyonda 
kullanılan diğer tesisat malzemelerin markaları ve 
uygulama şekli de yazar. Test sonunda E30: 30 dakika 
fonksiyon süresi, E60: 60 dakika ve E90: 90 dakika 
fonksiyon süresi demektir.

Kullanıcılara ve uygulamacılara alternatif olabilmesi 
için test yapılırken 3-4 farklı marka kanal kullanılarak 
sertifika alınabilmektedir.

Nominal gerilim altında TS/BS/EN 50200 standardına 
göre U şeklinde döşenen kabloya test süreyi boyunca 
5 dakika da bir darbe uygulanır. PH dan sonra gelen 
rakam dakika cinsinden süresi ifade eder ve PH15, 
PH30, PH60, PH90, PH120 şeklinde gruplandırılır. 
Aynı standartta alev ve darbe ile beraber isteğe bağlı 
su testi de vardır. ( Annex E).
BS 8434-2 de ise su da şarttır.

BS 6387 Z de kablo Z şeklinde döşenir ve 15 
dakika test süresince 30 saniye de bir darbe üretilir. 
Sınıflandırma yoktur.

Alev altında su testi: BS 6387 W
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EMC ve Korunma Yöntemleri:
(I) Ekranlama

EM uyumluluk (EMC) problemleri tasarımdan 
üretime dek her aşamada göz önünde
bulundurulması gereken problemlerin başında 
gelmekte. EMC problemlerinin çözümleri tasarım 
aşamasına taşındığı oranda basitleşmekte ve 
ucuzlamakta. Aksine, ürün ortaya çıktıktan sonra 
karşılaşılan EMC problemlerinin koruyucu 
yöntemlerle çözülmek istenmesi giderek zorlaşmakta 
ve pahalılaşmakta. Her şeye karşın bir üründe 
karşılaşılan bir EMC problemi için başlıca korunma 
yöntemleri (i) ekranlama (ii) topraklama, (iii) kablo 
ve konnektörler, ve (iv) filtreler olmak üzere dört ana 
başlık altında toplanmakta.
EMC korunma yöntemlerinin temel birkaç ilkesi 
şöyle sıralanabilir:

 göz önünde tutulmalı

 uzun bağlantılardan kaçınılmalı

 kullanmamalı

 bileşenleri göz önünde bulundurulmalı

 yerleşim düzeni yeniden ele alınmalı. 

EMC test ve ölçülerinde önemli sorunlardan birisi 
istenmeyen girişim kaynağının test edilen cihaz 
olduğunu garanti etmektir. Yani cihazı test süresince 
diğer etkilerden izole etmek gerekir. Ayrıca, karmaşık 
devrelerin bir arada çalışması için de çoğunlukla
devre elemanları arasında izolasyon gerekir. 
Bu izolasyonu sağlamak ekranlama ile olasıdır. 
Benzer şekilde, devrelerde istenmeyen işaretlerin 
oluşmasının önemli nedenlerinden birisi de 
topraklama bozukluklarıdır.

Ekranlama

Ekranlama; kart, devre ya da cihaz düzeyinde 
iki ortamı birbirinden elektromanyetik anlamda 
izole etmek diye tanımlanır. Ekranlamanın etkili 
olması ekranlanacak kaynağın cinsine bağlıdır. 
EMC problemlerinde iki tip girişim kaynağı söz 
konusudur; elektrik dipolü gibi davranan kaynaklar, 
manyetik dipol gibi davranan kaynaklar. İçinden akım 
akan iletken tel parçaları elektrik dipol gibi, içinden 
akım akan halka şeklindeki parçalar ise manyetik 
dipol gibi davranır. Elektrik dipol yakınında güçlü
elektrik alan, manyetik dipol ise yakınında güçlü 
manyetik alan oluşur. Uzak alanda iki kaynağın 
etkileri açısından bir fark yoktur. Öyleyse; 
 

 yakınında elektriksel ekranlama

 yakınında manyetik ekranlama gereklidir.

Ekranlamanın tipik bir ölçüsü olarak ekranlama 
etkinliği (SE, Shielding effectiveness, kaynak ile 
kurban arasında ekran yok iken ki alan şiddetinin 
ekran varken oluşan alan şiddetine oranı), 
kullanılmakta. SE, Şekil 1’de gösterildiği gibi, kaynak 
ile kurban arasında ekran yok iken ölçülen (ya da 
hesaplanan) elektrik alan şiddetinin ekran varken 
oluşan alan şiddetine desibel (dB) olarak oranı 
şeklinde tanımlanmakta. Yüksek SE iyi ekranlama 
etkinliği demek. Negatif SE ise çınlama (rezonans) 
yani ekranlama bir yana işaretin kuvvetlenmesi 
anlamına gelmekte.

Ekranlama performansı açısından bu iki kaynağın   
karşılaştırması Şekil 2’de gösterilmekte. Şekilde 
özdeş ve kalınlığı d olan iki metal küre görülmekte. 
Kürelerden birinin  yakınında  yüksek  elektrik  
alan  yaratan  elektrik  dipol  bulunurken  diğerinin 
yanında ise yüksek manyetik alan yaratan bir 
manyetik dipol yer almakta. Her iki kürenin 
içinde ekranlama etkinliğinin frekansla değişimi 
şekilde gösterilmekte. Metal kürenin ekranlama 
etkinliği elektrik diöl tipi girişim kaynakları için 
alçak frekanslarda yüksek iken manyetik dipol tipi 
girişimler için ekranlama etkinliği neredeyse yok 
olmakta. Yüksek frekanslara çıkıldığında ise her iki 
tip kaynak için de ekranlama etkinliği frekans arttıkça 

artmakta. 

 

 

Prof. Dr. Levent SEVGİ
Doğuş Üniversitesi

Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü

Şekil 1: Ekranlama etkinliğinin tanımı

Şekil 2: Elektrik ve manyetik dipoller için 
ekranlama etkinliğinin frekansla değişimi
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Elektriksel  ekranlama için mükemmel iletken   
duvarlar kullanılırken, manyetik ekranlama ferro-
manyetik malzemelerden oluşan filtrelerle sağlanır. 
Alüminyum folyodan oluşan ince metal perdeler bile 
bazen yeterli elektriksel ekranlama sağlayabilir. 
 
Şekil 3’ de elektriksel ekranlama için mekanizma 
gösterilmiştir. Kalınlığı t olan kayıplı bir duvar   
elektromanyetik dalgaları üç şekilde zayıflatır.   
Birincisi duvardan yansımalardır. İkincisi duvar 
içindeki zayıflamalar (yutulma), üçüncüsü ise duvar 
içerisindeki ardışıl yansıma kayıplarıdır.

Pratikte şu noktalar önemlidir:

 yansıtılması yüksek frekanslarda yutulması ile   
 gerçekleşir.

 yutulması ile gerçekleşir.

 yönde etkiler.

 neden olurken, düşük yansıma oluşturur.

  ekranlanacağı hallerde yüksek manyetik   
 geçirgenlikli malzemeler kullanılır.

 duyulurken  elektrik  alan  için  ince yapılar
 (folyo kalınlığında) kullanılabilir.

 zeliklerini değiştirir.

 kaynaklar ekrana uzak yerleştirilmelidir.

 Uygulamaya yönelik özel notlar:

 manyetik ya da her ikisine de ihtiyaç
 duyulduğunun belirlenmesi gereklidir (çoğu   
 durumda elektriksel ekranlama gereksinimleri   
 karşılamak için yeterli olmaktadır).

 

 minimum gösterir.

Sonuç olarak bir ekranlamanın EMC performansı,   
kullanılan malzemelerin özelliklerine, çalışma 
frekansına ve dikkate alınan kaynaklara bağlıdır. 
Ancak, pratikte

Ve benzeri başka etkenler de baskın rol oynar:

Manyetik Ekranlama:

Pratik olarak düşük frekanslarda (f < 30 MHz) 
önemlidir. Manyetik ekranlamada zayıflama frekansla 
artar. Ekran içindeki direnç mümkün olduğunca 
düşük tutulmalıdır. Delikler ve açıklıklar daha az 
önemlidir.

Elektriksel Alan Ekranlama:

Pratik olarak yüksek frekanslarda (f > 30 MHz) 
önemlidir. Değişik parçalar arasındaki kontak 
direncinin kalitesi önemlidir (izole edilmiş 
parçalar anten gibi davranır). Delikler ve açıklıklar 
frekansa bağımlı olarak önemlidir. Kablo bağlantısı 
yada havalandırma nedeniyle bırakılan açıklıklar 
ekranlamayı etkiler.  Değişik kaynaklarda verilen 
yaklaşık formüller genelde yarık sayısı ve uzaklığa  
bağlı olarak ekranlama etkinliğini verir. Sorun bu 
formüllerin birkaç ölçme ile test edilememesidir.  

büyük farklar gözlenir. Bunun nedeni verilen 
formüllerin hangi uzaklık ve konumda geçerli 
olduğunun belirtilmemesidir.  Deneyimler 10 MHz’e 
kadar materyal ve bağlantının 10 MHz’in üstünde 
ise açıklık geometrisinin ekranlama etkinliğini 
belirlediğini söylemektedir.

 
Ekranlama amacıyla seçilecek malzemeler üç grupta 
toplanabilir:

1. Yüksek performanslı malzemeler:

yapılmış ve tamamen metal kaplı kutu (80-120 dB 
ekranlama etkinliği)

2. Standart performanslı malzemeler:
İletken metal tabakalar ya da Metal parçacıklı 
plastikler (20-40 dB ekranlama etkinliği)

3. Zayıf performanslı malzemeler:
Metalleştirilmiş kumaş yapılar iletken kağıt 
malzemeler (iletken polimerler), (15- 30 dB 
ekranlama etkinliği)

Pratikte verilen ekranlama etkinliği değerlerinin 
anlamlı olabilmesi için Tablo 1’ deki ekranlama 
seviyeleri verilmiştir. Tablodan görüleceği üzere 30 
dB ekranlama etkinliği ortalama değer olarak kabul 
edilmektedir. Pratikte birçok sorunu 40 dB ekranlama 
etkinliği çözebilir. Askeri sistemlerde 100-120 
dB ekranlama etkinliği istenebilmektedir. Telefon 
kabloları için şartnamelerde istenen değerler 80-90 
dB civarındadır.

Şekil 3: Kalınlığı t olan bir duvarın 
ekranlama etkinliği bileşenleri

Tablo 1: Tipik ekranlama değerleri
(E: EM alan, P: EM güç)
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Ekranlama performansını azaltan etmenlerin başında

 lehimler, perçinler)

 (havalandırma delikleri, düğmeler,sinyal
 lambaları, görüntü ekranı, vb). gelir.  
 
Bu açıklıkların tasarımında özel dikkat 
gösterilmelidir. Pratikte kullanılan çeşitli
açıklık türleri küçük ya da dar yarıklar, delik ve yarık 
dizileri, ızgara yada örgülü tabakalar ve kafes yapılar 
olarak sıralanabilir.

Açıklıkların boyutları engellenmek istenen 
elektromanyetik ışınımın dalga boyundan küçük 
olmalıdır. Açıklığın (kesitin) en büyük boyutu 
önemlidir. Engellenmek istenen ışınımın en yüksek 
frekansı göz önüne alınmalıdır. Burada “küçük” ten 
kastedilen dalga boyunun en az onda biridir (/10). 

Şekil 4’ de delik ve yarıklar için frekansla ekranlama 
etkinliğinin değişimi gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görüldüğü gibi, 25 cm boyunda bir yarık 10 kHz 
frekansında 90 dB ekranlama sağlarken bu değer 
500 MHz’in üstüne çıkıldığında 0 dB’ ye düşmektedir. 

600 MHz’ de işaret dalga boyu 50 cm olduğundan 
yarık boyu dalga boyunun yarısına denk düşer.
Bu durumda da işaret olduğu gibi yarıktan öteye 
sızar. 
 
Özellikle binalarda, içlerinde yüksek güçlü trafoların 
bulunduğu odalarda soğutma ve ekranlama aynı 
anda gerçeklenmek istendiğinde Şekil 5’ teki 
yaklaşım kullanılabilir.

Havalandırma panelindeki delik sayısına, derinliğe 
ve delik çaplarına bağlı olarak ampirik formülden 
ekranlama etkinliği hesaplanabilir. Şekildeki 
örnekten görüleceği üzere 100 dB civarında 
ekranlama etkinlikleri sağlamak olasıdır.

Şekildeki formülün kesim frekansının oldukça 
(birkaç kat) üstünde geçerli olduğu unutulmamalıdır. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Yüksek zayıflama elde edebilmek için iki koşul 
vardır:

1. Ekran kalınlığı, açıklık çapının en az iki katı 
olmalıdır.
2. Açıklığın büyük kenarı ekran kalınlığının 
1/6’sından küçük olmalıdır.

Açıklık malzemesinin direnci çeşitli parçalar 
arasındaki dirençler de dahil olmak üzere küçük 
olmalıdır (bunun anlamı ızgaralı yapılar yerine 
delikli levhalar tercih edilmelidir). Boş bir açıklığın 
ya da deliğin içine hiç bir zaman bir iletken 
yerleştirmemelidir. Bu durumda, kılavuzun kesim 
frekansı değiştirilmiş olur.

Kablolar ve ekranlama etkinliği

Ekranlama etkinliği açısından bir karşılaştırma 
da hemen her türlü elektriksel cihazda kullanılan 
bağlantı elemanları, yani kablolardır. Şekil 6’da 
değişik tipte kablo ve iletim hatları ve oluşan elektrik 
alan çizgileri gösterilmiştir. Şekilde gösterilen alan 
çizgileri dağılımından da iletim hatlarının ekranlama 
etkinliği performansları belli olmaktadır. Örneğin, 
iki iletkenli hat ile mikroşerit hatlar açıka hatlar 
olduklarından ekranlama performansları kötüdür. 
Oysa, koaksiyel ve dier hatlar doğal ekranlara sahip
olduklarından iyi ekranlama etkinliği performansı 
vermekteler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son bir nokta; unutulmamalıdır ki ekranlama 
etkinliği frekansla değişmekte ve değişimin 
nasıl olacağı ise (kestirimi çok zor olduğundan) 
ancak ölçü ya da sayısal benzetimler yoluyla 
saptanabilmekte. Bu yüzden EMC mühendisliğinin 
temeli hassas ve tekrarlanabilir ölçülere ve gerçekçi 
modeller üzerinden yapılan simülasyonlara dayanır. 
Bu konulara da zaman zaman döneceğiz. 

Şekil 4: Delik ve yarıkların tipik ekranlama 
etkinliği davranışları

Şekil 5: Havalandırma paneli ve ekranlama etkinliği

Şekil 6: İletim hattı tipleri ve ekranlama 
etkinliği performasları
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Şekil 1: Tipik bir üretim merkezi (orta 
ölçekte EMC problemi)

Şekil 2: Topraklama, ortak ve farksal 
mod akımları

EMC VE KORUNMA YÖNTEMLERİ:
(II) TOPRAKLAMA 
 
İstenmeyen cihaz - cihaz etkileşimi diye de 
tanımlanabilen EMC problemleri birkaç milimetre 
boyutundaki bir kırmık (chip) ya da birkaç cm2’ 
lik alanı kapsayan bir baskı devre için söz konusu 
olabileceği gibi yüzlerce metre kare alana yayılı 
büyük tümleşik bir sistem için de söz konusu 
olabilir. Şekil 1’de tipik bir orta ölçekli EMC problemi 
resmedilmiştir. Bir orta gerilim (OG) hattından enerji 
alan bu işletmenin elektrik enerjisi bir alçak gerilim 
(AG) hattı ile (OG /AG ana istasyonu üzerinden) 
sağlanmakta. Bu istasyon yönetim binasına 220 V’luk 
besleme sağlarken üretim ve laboratuar alanlarına 
340 V’luk gerilim ulaştırmakta. 
 
Yönetim binasında miliwattlar mertebesinde güçlerle
çalışan ve mikrovolt/metre değerlerinde elektrik 
alanlarına duyarlı bilgisayar, faks makinası, cep 
telefonu benzeri haberleşme cihazları kullanılırken, 
üretim alanında onlarca kilowattlar mertebesinde 
güçlerle çalışan makinalar, motorlar söz konusu
olabilmekte. Bu tip ortamlarda hassas cihazların 
korunması temel EMC problemlerinden olup genel 
çözüm yöntemi iyi bir topraklama sistemi kurmaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topraklama 
 
Potansiyel, iki nokta arasında iş yapabilme 
kapasitesidir. Volt birimiyle anılan elektriksel 
potansiyel bir noktanın belirlenen bir başka noktaya 
göre gerilim farkı diye tanımlanır. Örneğin VAB 
gerilim farkı dendiğinde A noktasının B noktasına 
göre gerilim farkı kastedilir. Ancak bu iki noktanın 
gerçek potansiyel değerlerinin bilinmesi, belirlenen 
bir referans noktasının varlığına bağlıdır. Bu referans 
noktası, bir baskı devresi üzerinde taban yüzeyi 
olabileceği gibi, cihazın metal kutusu, bina içerisinde 
bir nokta ya da mutlak referans diye bilinen yeryüzü 
olabilir. Mutlak referans sıfır volt
olarak kabul edilen yeryüzüdür. Gerçek anlamda 
bir topraklama için tüm cihazların bu mutlak sıfır 
noktasına getirilmesi zorunludur. 
 
Uluslar arası yetkin kurum olan IEEE (Institue of 
Electrical and Electronic Engineers) topraklama 
tanımını

Bir elektrik devresi ya da cihazının, iletken bir ara 
bağlantı ile, istemli ya da istem dışı olarak, yeryüzü 
(toprak potansiyeline) ya da toprak yerine
geçebilecek büyüklükte referans olan bir yüzeye 
bağlanması şeklinde vermekte. Topraklama 
gereksinimleri ve teknikleri temel olarak mantık
devreleri, paratoner sistemleri, AC Sistemler 
ve şebeke dağıtım sistemleri ve arıza önleme, 
elektromekanik cihaz tasarımları gibi hem yüksek 
hem de düşük frekanslı sistemlerle analog 
tasarımlarda söz konusudur. Pratikte toprak yerine 
geçebilecek yapılardan bazıları 
 

 olarak sıralanabilir. Elektrik güç dağıtım   
 şebekelerindeki toprak referansı dışında diğer
 sistemlerde de toprak gereken şekilde kullanılır. 

Topraklamada en önemli problem yeryüzünün her 
noktasında eşit potansiyelde olmamasıdır. Farklı 
noktalardan yapılan bağlantılar, farklı potansiyellere 
ulaşılmasına neden olur. Bunu nedeni yeryüzü 
empedansının sıfır olmaması ve önemli değişiklikler
göstermesidir. Sonuçta, toprağa akan bu akımlar 
potansiyel farkı oluştururlar. Bu durum özellikle 
yıldırım gibi şiddetli boşalmalarda ya da yüksek 
seviyeli akımlarda gözlenir. Toprağa akan akımlar, 
topraklama empedansının farklı olması nedeni ile
farklı potansiyel değişimleri yaratırlar. Şekil 2’ de 
ideal topraklama durumu ve pratikte yaşanan durum 
resmedilmiştir.

Şekilde, solda iki devre ve arasındaki işaret 
kablolarından akan akım (farksal mod akımları) 
gösterilmiştir. Devreler A ve B noktalarından toprak 
yerine geçecek bir referans seviyeye bağlanmışlardır. 
AB noktaları arasında gerilim farkı oluşmadığı
sürece topraklama gerçeklenmiş olur. Ancak 
uygulamada A ve B noktaları aynı potansiyelde 
olamazlar. Bu iki nokta arasındaki empedansın sıfır 
olmaması nedeniyle oluşacak gerilim farkı işaret 
kabloları ile toprak arasında aynı yönde (ortak 
modda) akımların akmasına neden olur.

EMC ve Korunma Yöntemleri:
(II) Topraklama

Prof. Dr. Levent SEVGİ
Doğuş Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü
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Ortak ve farksal mod akımları

İletkenleri arasında 1,2 mm mesafe bulunan 1 m 
uzunluğundaki bir kablonun 30 Mhz deki 20 mA 
farksal mod akımı 3 m uzaklıkta FCC sınıf B limitleri 
içinde bir değer olan 100 μV/m’ lik bir elektrik alan 
üretir. Buna karşın aynı mesafede aynı seviyede bir
elektrik alan oluşturmak için kablodan 8 μA’ lik bir 
ortak mod akımın geçmesi yeterlidir.

Bu nedenle, bir elektronik cihazın EM ışımasına 
en büyük katkı ortak ve farksal mod akım ve 
gerilimlerinden geldiğinden yaptıkları için bu akım 
ve gerilimler EMC açısından ayrı bir öneme sahiptir. 
 
Ortak mod işaretleri Şekil 3b’de gösterildiği gibi, 
kablonun iletkenlerinden aynı yönlerde akan 
işaretlerdir. Aralarında potansiyel farkı olmadığı 
için yükten hiçbir akım akmaz ve devre iletkenler ile 
toprak üzerinden tamamlanır.

Farksal mod akımları (Şekil 3a) iletkenler üzerinden 
devreyi tamamlarlar ve toprak üzerinden hiçbir akım 
akmaz. Aynı genlikte ve zıt yönlerde aktıkları için 
bu akımların oluşturacağı alanlar da birbirlerinin 
etkilerini azaltırlar. Buna karşın ortak mod akımları 
aynı büyüklükte ancak aynı yönde oldukları için, 
bu akımların oluşturdukları alanlar birbirlerini 
kuvvetlendirirler.

Ortak ve farksal mod akımlarının neden olduğu 
EM ışıma, sırasıyla, frekansın kendisi ve karesiyle 
orantılıdırlar. Bu durumda alçak frekanslarda farksal 
mod, yüksek frekanslarda ise ortak mod EM ışımalar 
baskın olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortak ve farksal mod akımlar ait bir 
simülasyon örneği

Elektrik devrelerinde farksal mod akımları genelde 
faydalı işaretlere ait akımlar iken ortak mod 
akımları istenmeyen akımlardır. Ortak ve farksal 
mod akımlarının tanımlarına ve frekansla değişen 
etkilerine bir örnek olması açısından Şekil 4’teki 
basit devre ele alınsın. Devrede 500 Ω değerinde bir 
yük her biri 25 cm olan iki iletkenli bir hat üzerinden 
bir AC gerilim kaynağına bağlansın. Devre bu 
haliyle tam simetrik olacağından sadece farksal mod 
akımları akacaktır. Aynı devrenin alt iletkenine
şekilde görüldüğü gibi 25 cm’lik bir iletken daha 
bağlandığında devrenin simetrisi bozulacak ve 
farksal mod akımları yanında ortak mod akımları da 
akacaktır.

İletkenlerden akan akımlar I1 ve I2 (I1 = −I2) ise 
farksal ve ortak mod akımları Iom = (I1 + I2 )/ 2 ve I 
fm = (I1 − I2 )/ 2 olarak tanımlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5’te Moment yöntemini kullanan NEC 
(Numerical EM Code) simülasyonu ile elde edilen 
tipik sonuçlar gösterilmiştir. DC’den 300 MHZ 
frekansa kadar olan frekanslar incelendiğinde alçak 
frekanslarda, beklendiği gibi, farksal mod akımları 
baskın iken, yüksek frekanslarda ortak mod akımları 
baskın olmaktadır.

Bir anten gibi davranacak olan hattın toplam 
uzunluğu 50 cm olduğundan devre 300 MHz 
civarında (dalga boyunun yarısı uzunlukta) 
rezonansa gelmekte ve farksal mod akımı tepe 
değerine ulaşmakta.

Topraklama yetersizliğinin yaratacağı 
olumsuzluklara tipik bir örnek

Yetersiz topraklamanın neden olabileceği olumsuz 
etkilere bir örnek Şekil 6’ da verilmiştir. Şekildeki iki 
kabinli bir yerleşimde kabinler arası 10-15 m uzaklık 
olsun. Mikro saniyelerde birkaç on kiloamperler 
akım boşaltan bir yıldırım düşmesi sonucu oluşacak 
gerilim farkı şekilde gösterilmiştir.

Yüksek frekanslarda metrede yaklaşık 1 μH 
endüktans etkisi gösteren 16-17 m’ lik bir 
topraklama kablosunun neden olacağı gerilim farkı 
200 kV’ lara dek çıkabilmektedir. Bu ise iki kabin 
arasında güçlü bir sıçramanın olması anlamına gelir.

Şekil 3: Ortak ve farksal mod akım tanımları

Şekil 4: Ortak ve farksal mod akımlarını 
simülasyonu için basit bir devre

Şekil 5: Ortak ve farksal mod akımlarının 
frekansla değişimi
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Bu örnek bize uygun topraklama olmaması 
durumunda zaman zaman (özellikle Nisan Mayıs 
aylarında görülen gök gürültülü bahar yağmurları 
sırasında) düşen bir yıldırım sonucu, örneğin, 
bir işletmenin tüm bilgisayarlarının ağ bağlantı 
kartlarının niçin yandığını açıkça göstermektedir.

Topraklamada önemli hususlar

Tüm iletken yapıları bir empedansa sahiptir. Bu 
empedanslar (direnç ve endüktans) uzun hatlar ile 
toprağa bağlanırsa önemli etkiler yaratırlar. Özellikle 
yüksek frekans ve yüksek hızlı sayısal dalga şekilleri 
için böyledir (akım ve/veya gerilimin hızlı değiştiği
durumlar).

İki ya da daha fazla noktadan toprağa olan 
bağlantılar, bağlantı noktaları arasında ortak modda 
gerilim düşmelerine neden olur. Tek noktadan 
topraklama sadece düşük frekanslarda etkilidir. 

Topraklama hattının en uzun boyu, en yüksek
frekanstaki en küçük dalga boyu ile karşılaştırılır. 
Pratik olarak topraklama boyu < 10
kuralı kullanılabilir. 
 

Düşük frekanslarda (DC’den birkaç kHz’e kadar) 
DC empedans toprak hattının empedansı için kabul 
edilebilir bir tahmin verir. Tek noktadan topraklama 
uygulanabilir. Yüksek frekanslarda, dağılmış 
kapasite ve endüktansın topraklama hattı boyunca 
yerleşimi, rezonanslara ve topraklama empedansının 
değişimine neden olur.

Topraklamanın iyi yapılamamasının en fazla 
etki yarattığı devrelerin başında baskı devreler 
gelmektedir.

Baskı devrelerde iyi bir topraklama 
gerçekleştirebilmek için

 L yada akımın değişim hızı (di/dt) minimize   
 edilmeli. Endüktansın azaltılmasında devre
 yerleşimi en önemli faktördür.
 

 olabildiğinde küçültülmeli.
 

 

 tutulmalı.
 

 kullanılmalı.
 

 

 edilmeli.

Unutulmamalıdır ki, 0 Ω olması gereken toprak 
iletkeninin iki noktası arasında 0.3 - 0.5 Ω’ luk 
normal koşullarda ihmal edilebilecek bir empedans 
farkının olması 200 kA’ lik bir yıldırım düşmesi 
durumunda on binlerce voltluk bir potansiyel farkı
yaratabilmekte ve ciddi kayıplara neden olabilmekte.

Şekil 6: Topraklama etkilerine bir örnek, 
yıldırım etkisi
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Bu makalede güç elektroniğinin farklı uygulamalarında 
kendine kullanım alanı bulmuş önemli bir bileşenden, 
akülerden söz edeceğiz. Güç kaynakları ile birlikte 
kullanılabildikleri gibi, aküler bağımsız olarak ta 
kullanılabilirler. Aküler, önemi ve popülerliği ülkemizde 
gittikçe artmaya başlayan güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi elde eden fotovoltaik sistemlerinin önemli bir 
sistem bileşenidir. İçinde yer aldığı sistemlerin sürekliliği, 
güvenilirliği açısından uygun kapasite değerinde 
seçilmeleri, karakteristik değer ve değişimlerinin 
anlaşılması ve bakımlarının düzenli yapılması son derece 
önemlidir.

Aküler, sınırlı süreli elektrik kesintilerinde yüklerin elektrik 
enerjisi ile beslenmesini ve çalışmalarını sürdürmesini 
sağlayan elektrik enerjisi depolama organlarıdır. Akülerin 
en yaygın kullanım alanı bulduğu uygulamaların başında 
Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) gelmektedir. Kendi başına 
bir KGK cihazının güvenilirliği ne denli yüksek olursa 
olsun, KGK sisteminde yer alan akülerden birinde dahi 
ortaya çıkacak bir sorun tüm KGK sisteminin güç koruma 
özelliğini ortadan kaldıracak ve sistemi güvenilir olmaktan 
uzaklaştıracaktır.

Sulu tip kurşun-asit aküler, valf regüleli kurşun-asit 
(VRLA) veya bilinen diğer adıyla bakımsız kurşun-asit 
aküler ve nikel-kadmiyum aküler endüstriyel ortamlarda en 
yaygın kullanılan akü türleridir.

Valf Regüleli Kurşun-Asit (VRLA) Aküler

Temel kurşun-asit aküler sülfürik asit elektrolitin içinde 
yer alan kurşun dioksit (PbO2) yapıda pozitif elektrot ile 
kurşun (Pb) yapıda negatif elektrottan oluşur. Şarj işlemi 
esnasında akünün bağlı olduğu kaynaktan çektiği elektrik 
enerjisi aküde kimyasal enerji olarak depolanır; deşarj 
işlemi sırasında ise depolanan bu kimyasal enerji aküye 
bağlı yükte elektriksel enerji olarak harcanır. Deşarj olan 
VRLA akünün, gerçekleşen kimyasal reaksiyon sonucu 
negatif elektrotunda kurşun sülfat (PbSO4) birikirken 
elektrolitteki su miktarı da artar:

Yeniden şarj işlemi deşarj işleminin tersidir.

Aküler üreticinin tavsiye ettiği şarj koşullarında, ortam 
sıcaklığında ve elektriksel gerilim/akım değerlerinde 
şarj edilmelidir. Aksi takdirde şarj döngüsü tam verimle 
gerçekleşmez ve negatif elektrotta hidrojen, pozitif 
elektrotta oksijen oluşur. Bu istenen bir durum değildir. 
12V açık terminal gerilimine sahip bir VRLA akü 6 adet 
akü hücresinden oluşur ve tam şarj olmuş akünün hücre 
başına düşen nominal gerilimi yaklaşık 2.1 V’dur.

VRLA aküler iki tiptir: 1- Elektroliti emilmiş VRLA akü, 
2- Elektroliti jel olan VRLA akü. Elektroliti absorbe edilmiş 
VRLA aküler KGK uygulamalarında yaygın olarak kullanılır 
ve kendilerinden kısa süreyle yüksek akımların çekilmesine 
izin verirler.

Kısa süreyle yüksek 
akım taşıyabilmeleri 
plakalarının ince, plaka 
sayısının fazla ve iç 
dirençlerinin düşük 
tutulmasıyla sağlanır. 
Öte yandan elektroliti 
jel şeklinde olan aküler 
yapısal olarak sulu 
tip akülere benzerler 
ve uzun deşarj 

sürelerinin gerektiği telekomünikasyon uygulamalarında 
kullanılırlar. VRLA akülerde iç direncin düşürülmesi akü 
terminal geriliminde AC ve DC dalgalılığın artmasına yol 
açar. İdealde akü şarj geriliminin saf DC gerilim olması 
gerekirken, uygulamada akü ömrünü kısaltacak şekilde 
dalgalı DC gerilimle de şarj edilebilirler (Şekil 2 ve 3).

Deşarj davranışı göstermeyen düşük genlikli AC 
dalgalanmaya sahip şarj akımı (Şekil 1) ile şarj edildiğinde 
akünün sıcaklığı artar. Akü sıcaklığındaki her 1oC’lik artış 
akü ömrünü yaklaşık %10 azaltır. Daha yüksek genlikli 
AC dalgalılığın üzerine bindiği DC şarj akımı (Şekil 2) 
ise akünün şarj işlemi sırasında aynı zamanda deşarj da 
olmasına da neden olur.

 
Bu şekildeki şarj akımı 
istenmez ve akü ömrünü 
önemli ölçüde kısaltacak 
sonuçlara neden olur. Akü 
ömrünün uzun olması için 
şarj gerilimi ve buna bağlı 
olarak şarj akımı saf DC 
akım formunda olmalıdır. 
VRLA aküler, genellikle 
sabit gerilim ve sabit akım 

karakteristiğinin bir arada yer aldığı şarj üniteleri üzerinden 
şarj edilirler (Şekil 3)

Aküler, Temel Kavramlar ve

Dikkat Edilecek Hususlar

Yrd. Doç. Dr. Vehbi BÖLAT 

Şekil 1. Deşarj olmayan AC dalgalılık akımı

Şekil 2. Deşarj olan AC dalgalılık akımı
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Bu şarj yönteminde 
aküler belli bir 
terminal gerilimine 
ulaşana kadar 
sabit akım ile, bu 
noktadan itibaren tam 
kapasitelerine ulaşana 
kadar sabit gerilim 
ile şarj işlemine tabi 
tutulurlar. Ancak 
bu yöntemin neden 

olduğu grid korozyonu nedeniyle intermittent şarj yöntemi 
çoğu kez tercih edilir.

Akü Nominal Kapasitesi

Üzerinde yazılı olan Ah (Amper-saat) akünün kapasitesini, 
diğer bir deyişle depolayabileceği maksimum elektrik 
enerjisi miktarını gösterir. Bununla beraber akünün 
deşarj hızı nominal kapasitesini etkiler. Yüksek akım 
ile deşarj olan bir akünün kapasitesi, düşük akım ile 
deşarj olması durumuna göre daha azdır. Akü deşarj 
hızı akü broşürlerinde C değerleri ile belirtilir. Örneğin; 
C100= 100 Ah kapasite değerine sahip bir akü 100 saat 
boyunca 1 A akım verdiğinde nominal kapasitesinde 
kullanılabilecekken, aynı aküden 20 saat süreyle 4 
A çekildiğinde daha düşük kapasitede (C20=80 Ah) 
kullanılmış olur. Özetlemek gerekirse aküden deşarjı 
sırasında düşük akım çekilmesi akü kapasitesini artırır! 
Yüksek deşarj akımının yanı sıra, akünün yaşı artıkça ve 
ortam sıcaklığı azaldıkça akü kapasitesi azalmaya başlar. 

Aküler nominal kapasitelerinin 1/10 değerinin üstünde bir 
akım ile şarj edilmemelidirler. Aksi takdirde hücre yapısı 
zarar görür ve oluşan gaz salınımı ile elektrolit hızla azalır.

Diğer Tanım ve Kavramlar

Şarj Durumu (State of Charge, SoC), aküde kalan elektrik 
enerjinin bir göstergesidir. %30 deşarj olmuş bir akünün 
SoC değeri %70’dir. Tipik değerler 12V SLI tipi akü için 
aşağıda Tablo 4.1’de verilmiştir. Şarj/deşarj Döngüsü 
(Cycle), akünün nominal kapasitesine kadar şarj edilip 
ardından deşarj olması işlemidir. Bu işlem 1 şarj/deşarj 
döngüsüdür. Deşarj Derinliği (Depth of Discharge, DoD), 
akünün bir döngüde yeniden şarj edilmeden önce ne kadar 
deşarj olduğunu gösterir. %30 DoD, %70 SoC değerine 
eşittir.

Nominal Şarj/deşarj Döngü Ömrü (Rated Cycle Life), 
akü kapasitesi orijinal kapasitesinin  %80’ine düşmeden 
gerçekleşmesi beklenen şarj/deşarj işlemi sayısıdır ve 
akü üreticisi tarafından belirtilir. Döngü ömrü, ortalama 
deşarj derinliği ve ortalama sıcaklık dikkate alınarak 
saptanır. Daha yüksek sıcaklıkta derin deşarj olan bir 
akünün döngü ömrü daha kısadır. Örneğin deşarj derinliği 
(DoD) %30 olacak şekilde kullanılan bir akü %100 Ah 
kapasiteyle 1200 kez şarj/deşarj olabilirken, nominal 
kapasitesinin %50’sine kadar deşarj olmasına izin verilerek 
kullanıldığında aynı akü sadece yaklaşık 200 kez şarj ve 
deşarj olabilmektedir (Şekil.4). Bu şekilde şarj/deşarj 
sayısını, diğer bir deyişle akü ömrünü son derece kısaltan 
derin deşarj işleminden özenle kaçınılmalıdır.  25oC üstü 
sıcaklık ve fazla sayıda şarj/deşarj işlemi akü ömrünü 
kısaltan diğer önemli faktörlerdir. Kendiliğinden Deşarj 
(Self Discharge), akülerin şarj olmadan bekletilmeleri 
halinde deşarj olmalarıdır. Yeni akülerde bu değer %5/ay 
civarında iken, sıcak havalarda kullanılan yaşlı akülerde bu 
değer %30-40/ay değerlerine kadar çıkabilmektedir.

Şekil 3. Sabit akım ve sabit gerilim ile şarj

Şekil 4. Akü döngü ömrünün deşarj derinliğine 
(DoD) bağlı değişimi

Table 4.1 Measuring state of charge for a typical 12V 
modified SLI-type battery

Source: Manufacturer’s data

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0

12.7
12.5
12.42
12.32
12.20
12.06
11.9
11.75
11.58
11.31
10.5

2.12
2.08
2.07
2.05
2.03
2.01
1.98
1.96
1.93
1.89
1.75

1230
1216
1203
1189
1175
1161
1147
1134
1120
n/a
n/a

State of 

charge

12 Volt 

battery

Volts per cell Specific gravity, 

grams/litre 

at 25oC (77oF)

Akü Arızaları: 
Akülerde karşılaşılan temel arızalar şunlardır:
 
1-Yüksek empedans: Plakaların korozyonu, plakalar   
 ile aktif malzeme arasındaki gevşek bağlantı ve asidin
 düşük Specific Gravity (SG) değeri bu arızanın temel   
 nedenleridir.
2-Düşük empedans: Plakalar arasındaki kısa devre bu   
 arızaya neden olur.
3- Kapasite kaybı: Derin deşarj, çok sayıda şarj/deşarj   
 döngüsü, yüksek sıcaklık bu arızaya neden olur.
 
Akülerin İzlenmesi:
Uygulamada kullanılan akülerin beklenen performansı 
verip veremeyeceği, durumları izlenerek anlaşılabilir. Sulu 
tip akülerde su seviyesi, spesifik asit gravity değeri ve 
hücre gerilimi rahatlıkla izlenebilirken kapalı monoblok 
yapıdaki VRLA akülerde bu değerleri gözlemek mümkün 
değildir. Bununla beraber VRLA aküleri izlemek için üç 
temel yöntem mevcuttur: gerilim, akım ve empedans 
temelli izleme. Bu makalemde son derece önemli uygulama 
alanları bulunan aküler, özellikle VRLA aküler hakkında 
temel tanım, kavram ve kullanım esnasında dikkat edilmesi 
gereken hususlara değinmeye çalıştım. Basit tutmaya 
çalışmakla beraber içerikle ilgili anlaşılmayan konular, 
yorum ve öneriler için www.vehbibolatdanismanlik.com 
adresindeki iletişim bilgilerinden makalenin yazarına 
ulaşabilirsiniz.
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Akümülatör Şarjını Sağlayan Tam Dalga Kontrollü 

Doğrultucu Giriş Akımı Harmonik Analizi

1. Giriş

Akümülatörler, elektrik enerjisini kimyasal enerji 
halinde depolayan ve gerektiğinde tekrar elektrik 
enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Elektrik 
enerjisinin akülere depolanması kimyasal çevrim ile 
sağlanır. Akümülatörler doğru akımla şarj edilirler. 
Akümülatörlerin kapasitesi Ah (amper/saat) olarak 
ifade edilir.  Kapasiteye etki eden faktörler:

 akümülatörlerin kapasitesi de artar. 

Kapasite yetersiz geldiğinde aynı gerilimdeki iki 
akü paralel bağlanır. Bu akümülatörler paralel 
bağlandığında kapasitede artar. İki akümülatör seri 
bağlandığında gerilim artar. Kapasitesi yüksek 
olan batarya kapasitesi düşük olan akümülatöre 
göre daha fazla dayanır. Güç sistemlerinde 
akümülatörlerin görevleri:

 akım yollamak,

 dengelenmesi yapmaktır.

Akümülatörler güç sistemlerini beslediğinde deşarj 
olayı başlar. Deşarj anında akümülatörlerde şu 
değişiklik oluşur:

 düşürür,

 kurşun, kurşun sülfata dönüşürler,

 kuvvet)  düşer.

2. Güç Sistemi Harmonikleri 

Enerji sistemlerinde enerjinin üretilmesi, iletilmesi 
ve dağıtımı sırasında, akım ve gerilimin sinüzoidal 
50Hz frekans olması istenir. Bu koşul elektrik 
enerjisinin kalitesini belirleyen ana faktörlerden 
biridir. Ancak enerjinin üretimi, iletimi dağıtımı ve 
kullanımı gibi işletmeden gelen bazı etkilerden dolayı 
akı, gerilim ve akım gibi temel büyükler sinüzoidal 
özelliklerini kaybederler. Dalga biçimleri oldukça 
karmaşık hale gelir. Bu karmaşık dalgalar ise sonuçta 
harmonikler içerir.

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı 
aşamalarında akım ve gerilim büyüklüklerinin 
sinüzoidal biçimli olması gereklidir. Fakat bu her 

nedeniyle sistemde çeşitli frekansta sinüzoidal 
dalgalar ( harmonikler ) görülebilir .

Elektrik güç sistemlerinde harmonik distorsiyon 
sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük uzaklıkta 
bulunan mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. 
Harmonikler güç sistemlerindeki kirliliktir. Statik 
dönüştürücülerin kullanılmalarının arması ile bu 
kirlilik oranı gün be gün artmaktadır. 

Elektrik enerji sistemlerinde manyetik devre ve 
elektrik devre lineersizlikleri, harmoniklerin ortaya 
çıkmasında en önemli etkenlerdir. Harmoniklerin 
meydana gelmesi ile de sinüzoidal dalga şeklinden 
uzaklaşılacak yani dalga şeklinde bir bozulma 
(distorsiyon) görülecektir. 

Akım ve gerilimde oluşan bu bozulma elektrik 
tesislerine ve bu tesislere bağlı güç sistemlerine 
zarar vermekte enerji kalitesini olumsuz etkilemekte 
ve hatta bazen sistemleri çalışamaz hale 
getirmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK
Elektrik Yüksek Mühendisi

Mardin Artuklu Üniversitesi,
Meslek Yüksekokulu

Şekil.1: Akümülatörün kesit görünüşü

Şekil.2: Bir fazlı kontrolsüz doğrultucu ile 
harmonik betimlemesi
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Sinüzoidal alternatif akım uygulanan bir alıcının 
şebekeden harmonikli akım çekmesi bu alıcının 
nonliner olan yapısının gereğidir. Yani; alıcı 
nominal çalışması sırasında harmonik meydana 
getirecek akım çekiyor demektir. Harmonik üreten 
bu alıcılardan başka, karakteristikleri itibariyle 
lineer oldukları halde harmonikli akımlara sebebiyet 
veren alıcılarda vardır. Bu durum ise alıcıya 
uygulanan gerilimin nonsinüzoidal olmasından 
kaynaklanmaktadır.

Şekil 3’te Yıldız- topraklı / Yıldız – topraklı bir 
transformatörde mıknatıslanma akımı ve bu akıma ait 
harmonik bileşenler verilmiştir.

Primer yıldız noktası nötre bağlı değilse, 
mıknatıslanma akımına ait 3 ve 3’ün katları olan 
harmonik bileşenler yıldız noktasından dışarı 
çıkamazlar. Üç ve üçün katı harmonik bileşenler 
transformatörde zorunlu mıknatıslanmaya yol acarlar. 
Harmonikler oluşmasına sebep olan nonlineer 
elemanlara örnek olarak şunlar verilebilir. 
Doğrultuçular, inverterler, motor kontrol devreleri, 
statik VAR kompanzasyonu, jeneratörler ile 
anahtarlamalı güç kaynakları gibi güç elektroniği 
elemanlı devreleri sayılabilir.  

3. Harmonik Bileşenler ve Toplam Harmonik 
Distorsiyonu 

Harmonikler genel olarak devredeki elemanın 
özelliğine ve kaynağın durumuna göre ortaya 
çıkarlar.  Eğer devrede nonlineer elemanlar veya 
nonsinüzoidal kaynaklar bulunacak olursa veya 
bunların her ikisinin de olması durumunda meydana 
gelirler. Bu şekilde çeşitli elemanlar veya olaylar 
sonucunda enerji sistemindeki sinüzoidal dalga 
biçimi bozulur.  

Bu bozuk dalgalar “nonsinüzoidal dalga” 
olarak adlandırılır. Güç sistemlerinde harmonik 
etkinliklerinin her gecen gün artması, bu etkilerin 
minimuma indirilmesi ve sınıflandırılmasında 
kolaylık sağlamak için genel tanım büyüklüklerinin 
verilmesini zorunlu kılmıştır. Tüketicilerin kullandığı 
cihazları besleyen gerilimin kalitesi cihazın verimini 
ve cihazın ömrünü direkt olarak etkiler. Cihazları 
üreten firmalar kullanıcıların cihaza uygulayacağı 
gerilimin özellikleri ile ilgili bilgileri de tüketiciye 
aktarırlar. Her ülke kendi sınırları içerisinde 
kullanılan elektrikli cihazların besleme gerilimi ile 
ilgili standartlar geliştirmiştir. Bu standartlar için 

bir takım ölçülebilir (uluslararası) büyüklükler 
tanımlanmıştır.

3.1 Harmonikli Sistemlerde Genel 
Tanımlamalar

Güç sistemlerinde harmonik etkinliklerinin her gecen 
gün artması, bu etkilerin minimuma indirilmesi ve 
sınıflandırılmasında kolaylık sağlamak için genel 
tanım büyüklüklerinin verilmesini zorunlu kılmıştır. 
Harmonik bileşenleri içeren akım ve gerilimin ani 
değerleri,
 
 
 
 
(1) gerilim için,

(2) alarak ifade edilir. Akım ve gerilimin efektif 
değerleri sırayla,

(3) gerilim için,

(4) formülleri ile bulunur. Bu eşitliklerde I0  ve V0 
akım ve gerilimin doğru bileşeni, n değeri harmonik 
mertebesini göstermektedir [6]. Harmonik içeren 
güç devrelerinde dört adet güçten söz edilebilir. ‘n. 
harmonik akımının faz acısı, øn ’ ise n. harmonik 
gerilimin faz açısını ifade etmek üzere, böyle 
büyüklüklerin bulunduğu devrede aktif güç ifadesi,

(5) ile reaktif güç ise,

(6) denklemi ile tanımlanır. Görünür güç,

S=V.I=           (7)

Eşitliği ile ifade edilir. Harmonikli güç sistemlerinde 
tanımlanan diğer büyüklük distorsiyon gücüdür. 
Distorsiyon gücü,

(8) olarak belirtilir. Farklı frekanslı akım ve gerilim 
bileşenlerin çarpımından oluşan bu gücün fiziksel 
anlamı ve reaktif güç ile ilişkisi halen tartışılmaktadır. 
Bu güç ifadesinde halen bir birliktelik mevcut 
değildir.

Şekil.3: Yıldız-Topraklı / Yıldız topraklı 
transformatörde mıknatıslanma akımının 

harmonik bileşenleri
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Sinüzoidal devrelerde D= 0’dır.  Harmonik 
bileşenlerin temel bileşene göre seviyesini 
belirlemede dikkate alınan en önemli ölçüt 
toplam harmonik distorsiyonudur. Sinüzoidalden 
uzaklaşmayı, distorsiyonu diğer bir deyişle 
bozulmanın derecesini belirtir. Bu büyüklükler 
harmonikli dalganın sinüsten uzaklaşmasının bir 
ölçüsüdür. Hem gerilim, hem de akım için verilebilir,

(9) şeklinde ifade edilir. Akım toplam harmonik 
distorsiyonu (akım bozulma faktörü ) THDI ,

(10) şeklindedir. Nonlineer yükler düşük güçlü 
olsalar bile enerji sistemlerinde sinüzoidal akım 
ve gerilim dalga şeklini bozarlar. Güç sistemlerine 
bağlanan çok sayıda nonlineer yük göz önüne 
alınırsa bunların sonucunda ek kayıp ve THD ( 
toplam harmonik distorsiyonu ) değerlerinin yüksek 
değerlere varması kaçınılmazdır. Nonlineer yüklerin 
etkinliğinin azaltılması, harmonik distorsiyonunun 
giderilmesi enerjinin kalitesi açısından çok 
önemlidir.

Nonsinüzoidal dalga biçimleri, periyodik olmakla 
birlikte sinüzoidal dalga ile frekans ve genliği 
farklı diğer sinüzoidal dalgaların toplamından 
oluşmaktadır. Temel dalga dışındaki sinüzoidal 
dalgalara  “harmonik bileşen” adı verilir. Güç 
sistemindeki sinüzoidal dalganın simetrisinden 
dolayı  3., 5., 7.,11,.... gibi tek harmonik bileşenleri 
bulunur.  Harmonikli bir akım dalgası,

(11) şeklinde olsun. Şekil.4’te bu nonlineer dalga 
formu ile harmonik bileşenleri gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonikler genel olarak devredeki yüklerin 
özelliğine ve kaynağın durumuna göre ortaya 
çıkarlar. Bu şekilde çeşitli elemanlar veya olaylar 
sonucunda enerji sistemindeki sinüzoidal dalga 

biçimi bozulur. Bu bozuk dalgalar “nonsinüzoidal 
dalga” olarak adlandırılır.  Nonsinüzoidal dalga 
biçimleri, periyodik olmakla birlikte sinüzoidal 
dalga ile frekans ve genliği farklı diğer sinüzoidal 
dalgaların toplamından oluşmaktadır. 
Nonlineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji 
sistemlerinde sinüzoidal akım ve gerilim dalga 
şeklini bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok 
sayıda nonlineer yük göz önüne alınırsa bunların 
sonucunda oluşan distorsiyonunun giderilmesi 
enerjinin kalitesi açısından çok önemlidir.

Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara  
“harmonik bileşen” adı verilir. Güç sistemindeki 
sinüzoidal dalganın simetrisinden dolayı  3., 5., 
7.,11,.... gibi tek harmonik bileşenleri bulunur. 
Harmonikli nonlineer bir dalga ile harmonik 
bileşenleri, 

(12) şeklinde olsun. Şekil.5’te nonlineer gerilim 
dalgası ile bu dalga formuna ait harmonik bileşenler 
gösterilmiştir.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonik akım kaynağı tarafından görülen 
empedans, sistem kaynak empedansı ile sisteme 
paralel bağlı diğer yüklerin empedanslarının 
bileşkesidir. Genelde sistem kaynak empedansı, 
paralel bağlı yük empedanslarının paralel 
eşdeğerinin %5’i kadardır. Bu yüzden normal 
olarak harmonik akımlarının %90-95 kadarı sistem 
kaynağına doğru akar.  
      
Harmoniklerin güç sistemlerindeki belli başlı etkileri:

 artması,

 zamansız atması,

 terminallerinde hafıza silinmeleri,

 rezonans olaylarının oluşması.

Şekil.4: Nonlineer akım dalgası ile 
harmonik bileşenleri

Şekil.5: Nonlineer gerilim dalgası ile 
harmonik bileşenler
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 gürültünün oluşması,

 oluşması, ısınma ve ek momentlerin oluşması,

 şebekelerde aşırı akımların dolaşması.

Güç elektroniği elemanları ve çeşitli nonlineer 
elemanların her gecen gün artış göstermesi, enerji 
sisteminde dolaşan nonsinüzoidal büyüklüklerin 
artmasına neden olmaktadırlar. Bunun bir sonucu, 
akım ya da gerilim için harmonik distorsiyonu da 
artmaktadır. Böylece çeşitli harmonik problemlerinin 
analizi için, harmonik seviyesinin hesaplanması ve 
daha büyük problemler oluşmadan harmoniklerin 
giderilmesi gerekir.

4. Tam Dalga Kontrollü Doğrultucu Giriş 
Akımı Toplam Harmonik Distorsiyonunun 
Analitik Hesabı 

Güç sistemine bağlanan bazı nonlineer elemanlar 
ve bunların yol açtığı olaylar sebebiyle tam 
sinüzoidal değişimden sapmalar olabilmektedir. 
Tam sinüzoidalden sapma, genellikle harmonik adı 
verilen bileşenlerin ortaya çıkması ile ifade edilir.

Tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı dalga 
formu Şekil.6’da gösterildiği gibidir. 

Bu dalga formuna ait Fourier serisi,

(13) Doğru akım bileşeni,

(14) şeklinde bulunur. Fourier bileşeni,

(15) integrali hesaplandığında,

(16) olarak bulunur. Diğer Fourier bileşeni,

(17) entegrali hesaplandığında,

(18) olarak bulunur. Giriş akımı Fourier serisi,

(19) olarak ifade edilir. Akıma ait faz acısı,

(20) olarak bulunur.  Akımın efektif değeri,

(21) olarak bulunur. Giriş akımı Fourier serisinin 
genel formu,

(22) olarak bulunur. Kontrollü doğrultucu giriş akımı 
efektif değeri,

(23) olarak bulunur. Kontrollü doğrultucu giriş akımı 
toplam harmonik distorsiyonu,

Harmonikli giriş akımının temel bileşeni (21) 
denkleminde  ( n=1)  için,

(24) olarak bulunur.

Şekil.6: Tam dalga kontrollü doğrultucu 
giriş akımı dalga formu
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Giriş akımı Toplam harmonik distorsiyonu,

(25) analitik olarak hesaplanır. Güç sistemine 
bağlanan elemanlar lineer veya nonlineer olabilir,  
lineer elemanlarda akım ve gerilimin şekli sinüzoidal 
olup nonlineer elemanlarda nonsinüzoidaldir. 
Nonsinüzoidal akımlar harmonik bileşenler içerir. 
Günümüzde güç elektroniği cihazlarının gelişmesi, 
güç sisteminde sinüzoidal olmayan büyüklüklere 
neden olmuştur. Sinüzoidal olmayan büyüklüklerin 
bulunması, harmoniklerin güç sisteminde bulunması 
demektir.

5.Tam Dalga Kontrollü Doğrultucu Giriş 
Akımı Toplam Harmonik Distorsiyonunun 
Matlab Simulink ile Bulunması 

Nonlineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım 
sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden 
olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini 
düşürmektedirler. Enerji tesisinin güvenilir ve kararlı 
bir biçimde çalışmasını sağlamak için, tasarım ve 
işletme aşamasında nonlineer elemanların veya 
nonsinüzoidal kaynakların meydana getirdiği 
harmonik büyüklüklerinin hesaplanarak veya 
ölçülerek ortaya konması gerekir.
Şekil.7’de bir fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu 
verilmiştir. Doğrultucu yüksek endüktif bir yük 
üzerinden akümülatörü beslemektedir. Devrede 
kullanılan parametre değerleri,  L = 20 mH, R = 0.8 
Ω ve E = 1 V’ tur. 

Bu devrenin genel formu Şekil.7’de verilmiştir.

Şekil 8’deki devrenin Matlab / Simulink eşdeğeri 
Şekil.8’de verilmiştir. Konverterin giriş akımı toplam 
harmonik distorsiyonu değeri Matlab /Simulink 
yazılım programının  ilgili blokları kullanılarak 
ölçülebilir.

Kontrollü doğrultucu giriş akımı harmonik 
distorsiyonu  Matlab / Simulinkte uygun 
bloklar  kullanılarak ölçülebilir. Toplam harmonik 
distorsiyonu 0,4847 olarak ölçülür. Analitik hesap 
ile Matlab / Simulink değerlerinin örtüştüğü 
gözlenmiştir.

6.Sonuç ve Öneriler

Güç elektroniği elemanları ve çeşitli nonlineer 
elemanların her gecen gün artış göstermesi enerji 
sisteminde dolaşan nonsinüzoidal büyüklüklerin 
artmasına neden olmaktadırlar. Bunun bir sonucu, 
akım ya da gerilim için harmonik distorsiyonu da 
artmaktadır. Elektrik güç sistemlerinde harmonik 
distorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük 
uzaklıkta bulunan mesafelerde tüm sistemi 
etkilemektedir. 

Harmonikler güç sistemlerindeki kirliliktir. Statik 
dönüştürücülerin kullanın arması ile bu kirlilik oranı 
gün be gün artmaktadır. Akümülatör şarjını sağlayan 
tam dalga kontrollü bir doğrultucunun giriş akımı 
toplam harmonik distorsiyonunun incelendiği bu 
çalışmada, elde edilen sonuç ve öneriler şu şekilde 
sıralanabilir:

elemanları üzerindeki etkilerinin analizi, güç 
elektroniği elemanlarının yaygın kullanımı ile 

kaynaklar, harmonik seviyeleri, harmoniklerin 
yok edilmeleri, harmonik analizine ilişkin sayısal 
çözümleme yöntem ve teknikleri gibi konular 
üzerinde yoğunlaşmıştır. 

bu çalışmaları gün be gün önemli kılmaktadır. Daha 
güvenilir ve daha kaliteli bir enerji kavramını ve bunu 
gerçekleştirmek için bazı kriterlerin gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Bu kriterlerin en önemlilerinden 
biri de sistemde dolaşan harmonik bileşenlerdir. 
Enerji tesislerindeki harmonikler konusunda bize 
bir ölçüt veren toplam harmonik distorsiyonun 
azaltılması gerekmektedir.

Şekil.8: Tam dalga kontrollü doğrultucu 
giriş akımı THD değeri

Şekil.7: Akümülatör şarj devresi bir fazlı 
tam dalga kontrollü doğrultucu 
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sistemlerinde sinüzoidal akım ve gerilim dalga 
şeklini bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok 
sayıda nonlineer yük göz önüne alınırsa bunların 
sonucunda ek kayıp ve THD (Toplam Harmonik 
Distorsiyonu) değerlerinin yüksek değerlere varması 
kaçınılmazdır. Nonlineer yüklerin etkinliğinin 
azaltılması, harmonik distorsiyonunun giderilmesi 
enerjinin kalitesi açısından çok önemlidir.

güç sistemini  rezonansa getirmemesine dikkat 
edilmelidir. Rezonans şartları her harmonik 
bileşenler için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Bir güç 
sistemine harmonik kaynaklardan enjekte edilen 
harmoniklerin olması durumunda, bunlar şebekeyi 
herhangi bir bileşeni yada bileşenler için rezonanslar 
oluşturacak şekilde etkiler. Yüksek dereceli 
harmonikler, tüm sistemi etkileyebilir. Bu etkiler 
güç sistemi ve diğer ekipmanların da performansını 
azaltır. 

ekonomik olumsuzluklarının giderilmesi bakımından 
bazı önlemlerin alınması gerekir. Ülkemizdeki sanayi 
kuruluşlarının harmonikler ve meydana getirdiği 
olumsuzlukları hakkında yeterli bilgileri yoktur. 
Bu nedenle harmonikler konusunda tüketicilerin 
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

akımları dolaştırmaları sonucu ek kayıp enerji söz 
konusu olmaktadır. Bunun sınırlandırılması için 
toplam harmonik distorsiyonuna bir ölçüt olabilir. 
Tüketicilerin bu sınır değeri aşmaları halinde ek bir 
ücret ödemeleri sağlanmalıdır. 

anahtarlanması, kıyılması ve benzeri gibi olaylar 
sonucu oluşmaktadır. Özellikle güç elektroniği 
uygulamalarında kullanılan tristörler tarafından 
üretilmektedir. Güç elektroniği sistemlerinin ürettiği 
harmonikleri azaltmak için doğrultma evirme 
gerilim ve frekans kontrolü gibi uygulamalarda 
devrenin darbe sayısını 12, 36 gibi büyük değerlere 
çıkarmalıyız. Bu yolla dalga şekli sinüse daha 
benzemekte ve Distorsiyon değeri azalmaktadır.

güç sistemini  rezonansa getirmemesine dikkat 
edilmelidir. Rezonans şartları her harmonik 
bileşenler için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Bir 
güç sistemine harmonik kaynaklarından enjekte 
edilen harmoniklerin olması durumunda, bunlar 
şebekeyi herhangi bir bileşeni ya da bileşenler için 
rezonanslar oluşturacak şekilde etkirler. Yüksek 
dereceli harmonikler, tüm sistemi etkileyebilir. 
Bu etkiler güç sistemi ve diğer ekipmanların da 
performansını azaltır. 

sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden 
olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini 
düşürmektedirler. Enerji tesisinin güvenilir ve kararlı 
bir biçimde çalışmasını sağlamak için, tasarım ve 
işletme aşamasında nonlineer elemanların veya 
nonsinüsoidal kaynakların meydana getirdiği 
harmonik büyüklüklerinin hesaplanarak veya 
ölçülerek ortaya konması gerekir.

güç sistemini  rezonansa getirmemesine dikkat 
edilmelidir. Rezonans şartları her harmonik 

bileşenler için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Bir güç 
sistemine harmonik kaynaklardan enjekte edilen 
harmoniklerin olması durumunda, bunlar şebekeyi 
herhangi bir bileşeni yada bileşenler için rezonanslar 
oluşturacak şekilde etkirler. Yüksek dereceli 
harmonikler, tüm sistemi etkileyebilir. Bu etkiler 
güç sistemi ve diğer ekipmanların da performansını 
azaltır. 

elemanların her gecen gün artış göstermesi, enerji 
sisteminde dolaşan nonsinüzoidal büyüklüklerin 
artmasına neden olmaktadırlar. Bunun bir sonucu, 
akım yada gerilim için harmonik distorsiyonu da 
artmaktadır. Böylece çeşitli harmonik problemlerinin 
analizi için, harmonik seviyesinin hesaplanması ve 
daha büyük problemler oluşmadan harmoniklerin 
giderilmesi gerekir.

tesisleri, ark ocakları gibi tesislerde yılda birkaç kez 
harmonik ölçümü yapılmalıdır. Bu tür tesislerin yıllık 
harmonik yük eğrileri çıkarılmalı ve bu tesislerde 
harmonik distorsiyonunun  düşük seviyede 
tutulmaları sağlanmalıdır. 

harmonik giderme yöntemi mutlaka kullanılmalıdır. 
Harmoniklerin zararları konusunda tüketiciler 
bilinçlendirilerek, THD (toplam harmonik 
distorsiyonu ) oranını iyileştirme oranında 
tüketicilere verilen enerjinin maliyeti düşürülebilir. 
Bunu tersi olarak enerji şebekesini kirletme oranında 
tüketicilere ek bir maliyet getirilebilir. Böylelikle daha 
kaliteli daha güvenli ve daha ekonomik bir enerjinin 
elde edilmesi mümkün olabilecektir. 
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Globalleşen Dünyada Aydınlatma 

Sistemlerindeki Evrimsel Süreç

Geri kalmışlık çizgisinden kurtulmak için kabuk 
değiştiren ülkelerde, insanların günün şartlarına göre 
yaşaması, ancak gerekli olan aydınlatma nicelik ve 
niteliğinin yeterli olması ile mümkündür.

Bu duygulardan yeni enerji kaynakları üretimleri 
sağlanıncaya dek mevcut kaynakların tasarruflu 
kullanımları önceki makalelerimin ana öğesi 
oluşu, bu fikrin bugünkü yazım içinde temel teşkil 
edeceği zaruretiyle, enerjinin etkin kullanımında 
aydınlatmanın duyarlılığı fikri öne çıkmıştır.

Yapılan araştırmalar neticesi konunun öykülerinde, 
ülkemizde ilginç aşamalar sergilenmiştir.

Bu bağlamda dört yüz 
yıl önceleri geceler 
tümden karanlığa 
gömülü olduğu, 
üç yüz yıl gerilerde 
fenerler kullanılmaya 
başlandığı, yüz elli yıl 
gerilerde ise insanların 
kendi imkanlarıyla 
dükkanları ve yolları 
aydınlatmasına ilişkin 
ilk bir hükümet 
bildirgesi çıkmış 
olduğu, sokak 
aydınlatmaları da bin 
dokuz yüzlü yıllara 
kadar söz konusu bile 
olmadığı tespitlerim 
içerisindedir.

Bu analizler, 
aydınlatmada güneş 
ışığını müteakiben 
ateş ışığı devrini öne 
çıkarıp, çıra, fener, 
gaz lambalarının ışık 
kaynağı olarak, katı 
ve sıvı maddelerde 
yakıt olarak 
kullanıldığını, ancak 
1879’da Edison’un 
akkor flamanlı 
lambaları, Siemens’in 
dinamoyu keşfi ile 
aydınlatmada hem 
yakılan enerji hem 
ışık kaynağı açısından şekil değiştirilip çağ atlandığı 
gözlenmektedir.

Son yıllarda aydınlatma konusunda gelinen nokta 
ise yol aydınlatmalarında ve endüstriyel binaların 
işletme kısımlarında armatür asma mesafelerinin 
yüksek olduğu yerlerde metal halide ve cıva buharlı 
lambaları taşıyan armatürler kullanılmaktadır.

Müteakiben de park, benzinci gibi yerlerde kanopi 
tipi armatürler kullanıldığı, idari ve sosyal bina 
gibi mekanlarda da 60x60 çift parabolik flüoresan 
armatürlerin daha çok kullanıldığı ve işlevsel 

seçenek olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda idari ve sosyal bina gibi mekanlarda 
işlenen bu modelin beraberinde mimaride asma 
tavan karolaj ilkesini getirerek bu boşluktan yangın, 
müzik, Acil aydınlatma, Exit gibi diğer sistemlerin 
kablajınında işlenmesini sağlamakta olduğu 
görülmektedir.

Diğer bir yandan sistemlerde aydınlatma projelerinin 
işlenmesi esnasında uygulamanın, enerji verimliliği 
kavramının duyarlılığını da öne çıkarmaktadır.

Kullanılan iletkenlerin kesitleri hem gerilim 
düşümleri hem akım 
tahkiki açısından 
hem de ek temas 
dirençlerinin sıfır 
mertebesinde olması 
ayrıca balast kaybı 
da ihmal edilmeyip 
elektronik balast 
kullanımını da öne 
çıkarmaktadır. 

Bunun dışında 
aydınlatılacak yerin 
cinsi ve istenen 
aydınlık şiddetinin 
doğru belirlenmesi 
son derece önemlidir.

Burada cinsi 
belirlemek aslında 
amacı belirlemektir. Bu 
bağlamda bir manav 
standını aydınlatırken 
istenen meyvelerin 
rengini, kasap 
standını aydınlatırken 
etlerin rengini 
belirginleştirecek renk 
sıcaklığını sunmaktır. 
Ya da aydınlatılacak 
yer bir yol ise burada 
renk skalası çok 
önemli olmayıp tek 
renk bile olsa belirli 
aydınlık şiddetini elde 
etmek gerekir.

Bilahare atılacak ikinci adım ise isteneni en verimli 
şekilde nasıl sağlanacağına karar vermektir ki 
burada teknolojik gelişmelerin takibi ve yeni üretilen 
ürünlerin fiyat/ performans gibi değerlendirmelerini 
yapmak gereklidir.

Ampul teknolojileri artık belirli bir noktaya 
ulaştığından verimli aydınlatmacılık ile ilgili 
tartışmaların yazımda vareste bırakılarak hangi 
ampulün, hangi armatürle, hangi ölçekli 
aydınlatmada ne kadar verimli olacağı projeciye 
bırakılması gereklidir.

Sedat MISIR
Mısırlıoğlu Grubu
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Aydınlatmacılıkta dikkat edilmesi gereken bir 
başka nokta ise (özellikle bina-yapı dışı cephe 
aydınlatmalarında) ‘sanat’ ile ‘işlevsellik’ ölçütlerini 
bir arada ortaya koyabilmektir.

Binanın istenen yerlerini belirginleştiren 
bir aydınlatma yaparken buraların işlevini 
engellemeyecek yada zora sokmayacak çözümlere 
gidilmeli ve aynı şekilde işlevsel bir aydınlatma 
yaparken çirkin görüntülerin ortaya çıkmasından 
kaçınılmalı, bu şekilde, estetik ve optimum kullanışlı 
çözümler sağlanmalıdır.

Burada örnek 
vermek gerekirse, 
yeni yapılan bazı 
yaya üst geçitlerinin 
aydınlatmasında 
basamaklarda 
meydana 
gelen yanıltıcı 
gölgelenmeden 
dolayı insanların inip 
çıkarken basamakları 
rahat görememesi 
bu konuya pek 
dikkat edilmediğinin 
göstergesidir.

Bu durum; 
aydınlatmada görsel 
zarafet ve ışık renkleri 
vs. Objektiften 
bakılınca ülkelerde 
aydınlatma araç ve 
gereçlerinin renksel ve 
görsel duyarlılığının 
talep doğrultusunda 
mimar ve armatür 
üreticilerinin 
marifetleri ön plana 
alınması zaruret teşkil 
ettiği gözlenmektedir.

Oysaki globalleşen 
dünyada ülkeler 
ayrımı gözetmeksizin 
mühendislik 
disiplinleri esas 
alındığında aydınlatma 
tesisatlarında yukarıda 
belirtilen seçenekler, yaklaşık her yapıda 12 pafta 
elektrik projelerinin;1/12 miktarının %25’ine tekabül 
etmekte olduğu anımsanmalıdır.

Bu çerçevede olaylar gözlenince de ulusal 
ve uluslararası proje çalışmalarında elektrik 
mühendisliğinin ödün veremeyeceği kriterler olarak 
aydınlatma projelerinde kullanılan iletken kesitleri, 
cinsleri, yangına vs, dayanıklılık özellikleri ile 

anahtarlama ve kaçak akım koruma yöntemleri ve 
kayıpların azaltılması, sistemin ekonomik, süreklilik 
ve kararlılık yönlerinin öne alınması önem taşıdığı 
kaçınılmaz görülmektedir.

Bu itibarla da ışık kaynaklarının sistemi etkileyen 
yönleri ön planda tutulmalıdır.

Diğer öğeler renk,  görsel zarafet v.b. yönleri 
talep doğrultusunda seçilebilecek kriterler olduğu 
esneklik kavramında bırakılabilir. Ancak vazgeçilmez 
olan seçilen aygıtların sistemi zorlamamasına 
özen göstererek işlevsel olmaları tercihe 

bırakılması uygun 
görülmemektedir. 
Yani projeyi 
sistem açısından 
bozmamalıdır.

Günümüze kadar 
gelişen teknolojik 
çalışmaların 
sonucunda binlerce 
değişik ışık kaynağı 
modellerinin 
etkisi ile elektrik 
projelerinin sağlıklı 
sürdürülebilir esasa 
ilişkin vasıflara mutlak 
süratle gözetlenip 
mümkün mertebe ihlal 
edilmeden armatür 
seçimleri yapılması 
uygun olacağı 
kanaatindeyim. 

Yarınların aydınlatma 
projelerinde fizyolojik 
ışık kirliliğine göz 
yumulmamalıdır. 

Yapı denetim 
onayından geçirilen 
elektrik projelerinin 
içeriği olmaları 
hasebiyle, ürünler 
projelere uygun 
seçilmeli ve yasaların 
mutlak emredici 
hükümlerinden asla 
taviz verilmeyeceği 
yanı sırada işverenin 

her dileği mutlak olmalıdır prensibi yerine, proje ve 
sisteme uygunsa olmalıdır mantığı tercih edilmelidir.

Üretici dağıtıcı ve projecilerin topyekun birlik ve 
beraberlik içerisinde hazırlayacakları projelerin 
uluslararası platformda değer ölçütünün 
yükselmesinin ancak bu kriterler gözlenmesi sonucu 
gerekli düzeye çıkacağından şüphem yoktur. 
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Doğru akım kesicilerin gelişme hızıyla paralellik 
gösteren ve AC sistemlere göre birçok avantajı 
bulunan HVDC sistemler hakkında temel bilgiler bu 
yazımızda.

Yüksek Gerilim Nedir ?

P=I^2*R görüldüğü gibi kaybolan güç direnç ile 
doğru orantılıdır. Bu nedenle direnci azaltmak 
gerekir.Temel direnç formülü olan R=p*L/S ise bize 
iletken kesitini arttırdığımızda direncin azalacağını, 
buna bağlı olarak kayıpların azalacağını gösteriyor. 
Ancak pratikte hem iletken maliyetini hem de taşıyıcı 
hattın ağırlığını arttırdığından tercih edilmemektedir. 
Yüksek gerilim tekniği de temelde bu kayıpları 
azaltmak üzere geliştirilmiştir.

HVDC’nin Tarihçesi

Doğru akım kullanılarak ilk uzun mesafe aktarım 
Miesbacj-Münih Elektrik Dağıtım tarafından 1882 
yılında 2,5kW olarak gerçekleştirilmiştir.

HVDC metodu İsviçreli mühendis René Thury 
tarafından geliştirilmiş ve 1889 yılında Acquedotto 
De Ferrari-Galliera şirketi tarafından uygulamaya 
konulmuştur. Modern şekilde gelişimi ise 1930’larda 
başlamış ancak ilk modern uygulama 21 yıl sonra, 
1951 yılında gerçekleştirilmiştir.

Moskova-Kashira arasına 100kV’lık bir sistem 
kurulmasının ardından 1954’te İsveç ile Gotland 
arasında 96km uzunluğa sahip 20MW kapasiteye 
sahip sistem kurulmuştur.

HVDC  Nedir ?

HVDC ( High Voltage Direct Current), Türkçe’de 
Yüksek Doğru Gerilim anlamına gelmektedir. 

Elektrik enerjisinin iletimi öncelikle DA (Doğru 
Akım) olarak başlamıştır. Ancak transformatör ve AA 
(Alternatif Akım) motorların daha hızlı gelişmesi, kısa 
mesafelerde DA aktarımı verimli olmaması nedeniyle 
Alternatif Akım daha çok ve hızlı gelişim göstermiştir.

Ancak son zamanlarda yüksek gerilim 
doğrultucularda devrim niteliğindeki gelişmeler 
HVDC’nin tekrardan popülerleşmesinde etkili 
olmaktadır.

Yüksek Doğru Gerilim (HVDC) sistemlerde temelde 
yapılan işlem Alternatif Gerilimin doğrultularak 
iletilmesi ve hedef noktada tekrardan Alternatif Akıma 
çevrilmesidir.

Ozan ORKUN
Elektrikport

HVDC Nedir? Avantajları ve 

Dezavantajları Nelerdir?
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Grafikte de görüldüğü gibi uzun mesafelerde HVDC 
çok daha avantajlıdır. 2012 verilerine göre dünya 
çapında 80’i aşkın HVDC sistem bulunmaktadır. 
Peki, tek avantajı bu mu?

İşte HVDC’nin Avantajları

 (Alternatif Akımda bu mümkün değildir)

 yüksektir.

 mesafelerde yüksek kapasitans etkisi
 oluşmaktadır)

 direkleri ve taşıma hatları daha küçüktür. Bu da   
 maliyeti azaltır.

 okyanuslarda köpek balıkları ve bazı yırtıcı canlı   
 türleri iletken çevresinde oluşan manyetik alana
 ilgi gösterip iletim hatlarına zarar verebilmektedir)

Dezavantajları
 

 duyduğundan pahalıdır. Bu nedenler şimdilik   
 50-60 km’lik ve denizaltı iletim hatlarında tercih   
 edilmektedir.

 büyük firmalar son zamanlarda bu soruna çözüm  
 bulduğunu duyurdu)

 noktasına ek yapılamaz.

Dünyadaki Bazı Uygulamalar
 

 uzun mesafede(>800km) düşük maliyetli enerji   
 iletimi için kurulmuştur.

 kayıpla taşımak için kurulmuştur.

 bitmek üzere 2 adet 135MW’lık HVDC iletim hattı  
 kuruluyor.

 adanın enterkonnekte sistemine bağlamak ve AA   
 şebekesinin düzenin korumak için kurulmuştur.
 



76

Şalt Sahası 
Nedir?
Transformatörler yardımıyla gerilimi yüksek forma 
veya alçak forma dönüştüren, elektrik üretim, iletim 
ve dağıtım sistemleridir. Enerji üretim santrali ve 
kullanım alanımı arasında birkaç salt istasyonundan 
geçebilir ve bu istasyonlarda gerilim değeri 
değiştirilebilir.

Genelde açık hava tipi şalt sahaları bulunurken 
kapalı yerlerde bulunan şalt tesisleri de mevcuttur. 
Kapalı yerlerde bulunan şalt tesislerine şalt dairesi 
denir. Şalt sahasında ayırıcılar, kesiciler, baralar, 
transformatörler ve yardımcı elemanlar bulunur.

Şalt Sahasında Bulunan Elemanlar 

Şalt Sahası Tasarımında Dikkat Edilmesi 
Gerekenler 

Şalt sahalarının kurulumunda önemli nokta ucuz 
maliyetle enerji verimliliği ve enerji sürekliliğini 
sağlamaktır. Ayrıca saha güvenliği üst düzeyde 
olmalı ve gelecekteki yeniliklere açık olmalıdır.

Mehmet Veysel ŞENGEL
Elektrikport

Şekil1: Şalt sahasının yakından 
görünümü

Şekil3: Açık Hava Tipi Şalt Sahası

Şekil.2: Şalt sahası ve Ekipmanları
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Türk bilim adamları uydu, füze veya 
uçakların elektronik cihazlarının uzay 
ortamında çalışmasını test edebilecek 
simülatör üretti.

Ürettikleri simülatör ile uzaya gönderilecek elektronik 
cihazların uzay ortamında çalışıp çalışmayacağının 
test edilebildiğini belirten Hacettepe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Durusoy simülatörü 
yurt dışındaki örneklerinden 4’ta bir daha ucuza mal 
ettiklerini anlattı. Durusoy, istenirse komple uyduyu 
bile içine alabilecek simülatör üretebileceklerini 
ifade etti.

Durusoy, çalışmalarıyla 1. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Zirvesi’nde Ar-Ge İnovasyon Projesi ödülü 
aldıklarını hatırlatıp üretilen simülatörde uzay ortamı 
oluşturulduğunu ifade ederek,’’Uzayda -100 ila artı 
175 derecelere varan sıcaklık değişiklikleri var. 

Uzaya gönderilen uydunun, elektronik bir bileşenin 
uzay ortamına uyum sağlayıp sağlamayacağını, 
söz konusu sıcaklıklarda çalışıp çalışmayacağını 
görmek ve test etmek için simülatörün içi 10-7 mBar 
vakumlanıyor, gazdan arındırılıp istenilen ortam 
sağlanıyor. Böylece uzayla buluşacak parçalar test 
edilebiliyor” dedi.

Paran Dahi Olsa Kolay Satın Alamıyorsun

Durusoy, simülatör de istenilen basınçta testler 
yapılabildiğini, helyum ve hidrojen gibi gazları 
da kontrollü olarak sızdırılarak uzay ortamı 
oluşturulduklarını kaydetti. Simülatörün üzerinde 
bulunan bağlantılar aracılığıyla cihazın içinden 
ölçüm alarak elektrik beslemesi yapabildiklerini 
kaydeden Durusoy,  “Böylece uzaya gönderilen 
cismin boşlukta çalışıp çalışmayacağını açıkça 
görebiliyoruz” diye konuştu.

 Simülatörünün sadece uzay çalışmalarında değil 
savunma sanayinin çeşitli ürünlerini test etmekte de 
kullanıldığını dile getiren Prof. Dr. Zafer Durusoy, 
“Askeri sanayide üretilen malzemelerin eksi 75 
derecelerde bile çalışması gerekiyor. Simülatörümüz 
bu ortamı da sağlıyor. Yaptığımız simülatörü 
sattığımız savunma sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren Türk firması, artık yüzde yüz yerli ilk uzay 
simülatörünü kullanacak. Testlerini tamamladık, 
teslime tamamen hazır. Türkiye’de uzay simülatörü 
yapan ilk firmayız. Bu simülatörler yurt dışından 
milyon dolarlara alınabiliyor. ‘Paramı verip alırım’ 
dediğinizde de bu o kadar kolay olmuyor. Nerede 
kullanacağınız soruluyor ve zaman zaman alım 
talebiniz ret ediliyor. Simülatör, tasarımı dahil 
her şeyiyle tamamen Türk bilim adamları ve 
mühendislerinin eseri. Simülatörün bir özelliği de 
uzun süreli testlere uygun olması. Cihaz üç gün 
boyunca kesintisiz çalışabiliyor.”

Osman Kemal DAĞ
Elektrikport

Türk Bilim İnsanlarının 

Geliştirdiği İşte O Simülatör



78

Ne demiş Portekiz’in diktatörü Salazar ‘’Ben Portekiz’i 
3 F ile yönettim: Fado, Fatima ve Futbol’’. Belki 
de çocukluğumuzda ilk futbol takımları ile tanı 
mistim Portekiz’i; Benfica’si ile, Porto’su ile birazda 
Sporting Lisbon’u ile ve en en önemlisi Eusebio’su 
ile. Sonra Fado ile tanıştım Amalia Rodrigues’in o 
guzel sesinden, ayni bizim Arabesk müziğimiz gibi, 
ayni Arjantinlilerin Tangosu gibi varoşlardan yayılan 
Fado o hüzünlü sözleri ve ezgileri ile evrenselliğe 
ulasan Fado ile tanıştım. Ne zaman bir Fado sarkıcısı 
gelse İstanbul’a konser salonundaki yerimi aldım. 
Daha ileriki yaslarda da Fatima efsanesi ile tanıştım, 
tüm dünyadaki Hristiyanların gözünde bir efsaneye 
dönüşen Fatima’nin Katolik Hristiyan dünyasında ne 
kadar önemli olduğunu gördüm. 

Ve yıllar sonra kendimi Lizbon’da bulduğumda, 
o özlemle her daim oraya gitmek arzusu ile yanıp 
tutuştuğum Lizbon’da bulduğumda tüm salaşlığına, 
fakir bir ülke olmasından kaynaklanan hırpani 
görünüşüne karşın Lizbon yine de beni büyüledi.

Bir mahalle duşunun ki hic bir yerde 
göremeyeceğiniz bir mimari ile yapılmış, o farklı 
mimaride Lizbon’da çalışmaya gelen Faslılar, 
Tunuslular ikamet etmişler. O zamanlar fakir 
mahallesi bugün Lizbon sosyetesinin fazlası ile 
rağbet ettiği bir yer, orası Alfemo. Ara sokaklarını 
gezerken evlerin duvarlarında Lizbon’a özgü 
seramikleri görüyorsunuz, öyle bir bina düşünün 
ki evin duvarlarında demir işlenmesinin detaylı 

olarak resmedildiği seramikler var, ev bir zamanlar 
demir işleme atölyesi olarak hizmet veriyormuş, 
büyüleniyorsunuz.

Alfemo’dan yukarıya o her yerde gördüğünüz 
kiliselerden farklı katedrali sağınıza almış kaleye 
doğru çıkarken, Lizbon’un her yerine yayılmış enfes 
parke kaldırımlı yollarda yanınızdan sari-lacivert 
renklerle bezenmiş tramvayın geçmesini büyük bir 
zevkle izliyorsunuz.

Kale, başlı başına kendine özgülüğü olan Lizbon’un 
her noktasına kuşbakışı ulasan, günbatımında 
şaheser renklerin her yana yayıldığı, fotoğrafçılar 
için nefis gölgeli görüntülerin oluştuğu ve gece 
ile birlikte bir yandan kafelerinde kahvenizi ya 
da çayınızı yudumlarken Lizbon meydanlarındaki 
güzellikler ile büyülendiğiniz o muhteşem mekan. 
Yaklaşık 15,000 kişinin öldüğü büyük bir deprem 
geçirmiş Lizbon 1755 yılında. O zamanlar ki valisi 
Marques De Pombal ölüleri gömelim yeniden 
kuralım şehri anlamına gelecek bir şeyler söylemiş 
ve şehir büyük bir hızla yeniden yapılanmış. Onun 
adına yapılmış bir anıt var yine kendi adını taşıyan 
meydanda Pombal’in. Anitta insanların bu uğurda 
yaptığı çalışmalar çeşitli şekillerde betimlenmiş. 
Güzel bir anıt. Ve yine Baixa yani Aşağı Mahalle 
bölgesinde beş adet meydan var ki hepsinin 
göbeğinde etkileyici heykeller, yer döşemeleri ve 
çevresinde birbirinden değişik ve güzel binalar 
mevcut. 

Tanju AKLEMAN

Lizbon
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Kaleden aşağıya doğru geceleyin baktığınızda bu 
beş meydani da ışıklandırılmış haliyle çok güzel 
gözlemleyebilirsiniz: Figueira Meydani, Liberdade 
Meydani, Rossio, Restaudores Meydani ve 
Comercio yani Ticaret Meydani. Ticaret Meydani 
Tejo nehrinin hemen önünde bir zamanlar tüm 
alışverişlerin yapıldığı, Terreiro Do Paco yani Kare 
Saray adıyla maruf harika bir yapıyla çepeçevre 
sarılmış gayet etkileyici bir alan ki oldukça bol 
kafelerin yer aldığı bölüme ulaşılmasının sağlayan 
Zafer Kapısı ise meydana başka bir güzellik katıyor. 
O bölgedeki kafelere oturup ta başınızı batıya 
çevirdiğinizde eksantrik bir asansör ile o büyük 
depremin etkisini gözler önüne seren ve Bairro 
Alto’da yer alan Carmelite Kilisesi’nin kalıntılarını, 
Igreja Do Carmo’yu görebiliyorsunuz. Bir yandan 
kahvenizi yudumlarken, bir yandan Ticaret 
Meydanı’nda durağına gelen tramvayı o büyük 
kapının arasından görebilir diğer yandan Timur 
Selçuk’un Calouste Gulbenkian için yazdığı ‘’Bıktım 
Dünyayı Sırtımda Taşımaktan’’ mısraları ile başlayan 
sarkıyı mırıldanabilirsiniz. Gulbenkian Üsküdarlı 
zengin bir ailenin çocuğu, hep rahat içinde yasamış, 
14 yaşından itibaren sanatsal koleksiyonlara merak 
salmış ve Lizbon’a yerleşmiş, sonrasında ise kendi 
adını taşıyan müzesini kurmuş; Timur Selçuk ise 
onun bu müreffeh yaşantısına dayanarak kendi 
yazdığı sözlerle bir beste yapmış. 

Belem bölgesi de yine ilginç yapıları ile insani 
etkiliyor. Bilhassa Kâşifler Anıtı’nda bir çok unlu 
Portekizli kâşifin betimlendiği heykellerin bulunuyor. 
Vasco De Gama, Magellan (Fernando Magalheas) 

ve Henry The Navigator, bunlardan bir kaçı. Anıtın 
tepesine çıktığınızda Portekiz’in, özellikle de Belem’in 
bir çok binasına hakim oluyorsunuz: Jeronimos 
Manastiri, Belem Kulesi, Kültür Merkezi, Popüler 
Sanatlar Müzesi, Belem Sarayı ve daha niceleri. Ama 
tam anıtın girişine, yere islenmiş dünya haritasına 
tepeden bakmak daha da büyülüyor insanı. Tabi 
bu arada Jeronimos Manastiri’nin olağanüstü 
güzelliğinden ve mutlaka görülmesi gerektiğini 
belirtmeden geçemeyeceğim. Manastırın önündeki 
açık hava lokantalarında yemek yemenin keyfine de 
doyum olmuyori ve ayrıca unutmadan belirtmeliyim 
ki Belem Caddesi üzerindeki pastanelerde Lizbon’a 
özgü tatlılardan da mutlaka yemelisiniz.

Ve Fado. Lizbon’a gelmişken bir ya da bir kaç 
aksamınızı Fado dinlemeye ayırmanızı bilhassa 
tavsiye ederim. Önce akşamüstü Chiado 
Meydanı’ndaki kafelerden birinde ama özellikle 
de Cafe Brasileira’da bir aksam sefası yaptıktan 
sonra Bairra Alto’daki Fado çalan lokantalardan 
birinde hem yemeğinizi alırken hem de bir yandan 
Fado dinleyip bir yandan Portekiz Halk Dansları 
izleyebilirsiniz

Lizbon güzel bir kent. Farklı farklı yapıları ile, 
meydanları ile, yağları ile soslarına alışıksanız 
yemekleri ile, görkemli anıtları ile, tramvayları ile, 
şehir dışındaki Queluz Sarayi ve Sintra gibi masal 
kitaplarından kopup gelmiş yapıları ile, (Bilhassa 
Sintra’daki Pena Sarayi özellikle görülmeye değer.) 
Alfama’daki ilginç evleri ile, kalesi ile, parke taşları 
ile bambaşka güzellikte bir kent.
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Lizbon’da Gezilecek Yerler:

Ticaret Meydanı (Praça de Comercio)
“Saray Meydanı” olarak da bilinen Ticaret Meydanı, Tejo nehri 
kıyısında yer almaktadır. 1755 depreminde yerle bir olmadan 
önce bu alanda Kraliyet Sarayı bulunmaktaydı. Depremin 
ardından yeniden düzenlenmiş, tarihi kişiliklerin portrelerinden 
oluşan büyük bir tak, Dom Jose I.’in heykeli ve dev mermer 
merdivenlerle süslenerek şehrin alışveriş merkezine açılan 
büyük meydanı hâline getirilmiştir.

Rossio (Pedro IV Meydanı)

Her şehrin kalbi olan bir meydan vardır, Lizbon’unki ise Rossio 
meydanıdır. Kalabalık ve gürültülü olması bakımından göze 
ilk mola verilecek yermiş gibi görünmese de Lizbon halkı ve 
turistlerin çoğu buluşma ve uğrak noktası olarak burayı seçer. 
Meydanın ortasında adını Portekiz Kralı, aynı zamanda Brezilya 
İmparatoru olan I. Pedro’dan alan büyük bronz bir heykel 
bulunmakta ve meydana asıl ismini vermektedir. 

Chiado

1988 yılındaki yangında oldukça hasar almasına karşın 
Chiado bugün göz kamaştırmaktadır. Modern butikler, büyük 
mağazalar, façades desen tekniğiyle ustalıkla dizayn edilmiş 
bina yüzleri birleşerek büyülü Chiado atmosferini yaratırlar. 
Alışveriş cenneti diye anılan Chiado’nun sevimli, şık ve lüks 
dükkânlarında alışveriş yapabilir, Rua Garrett caddesindeki 
ünlü Cafe A Brasileira’da bir mola verebilirsiniz. Yine aynı 
cadde üzerindeki Şehit Kilisesi’ni (Igreja Dos Martires) 
gezebilir, Santa Justa sokağına geçiş yapıp 1900’lü yıllarda 
Fransız asıllı Porto doğumlu Raul Mesnier de Ponsard adında 
bir mühendis tarafından tasarlanan Baixa ve Bairro Alto 
semtlerini birbirine bağlamak için kurulan neogotik tarzdaki 
ünlü asansörü (Elevador de Santa Justa) ziyaret edebilirsiniz.

Mouraria – Alfama Bölgesi

Kentin en eski bölümü olan bu bölge, labirent gibi girintili 
sokaklarla kafelere, dükkânlara ve restoranlara bağlanır. Arap 
etkisi taşıyan mimarisi ve nefes kesen kiliseleriyle oldukça 
otantik bir atmosfere sahiptir. Bölgenin en tepesinde her 
yere kuş bakışı bakabileceğiniz bir de kale mevcuttur. Şehrin 
bu bölgesi, özgür ruhlu keşifçiler için biçilmiş kaftandır. 
Geçmişten manzaralar sunan kâh çamaşırların asılı olduğu kâh 
çiçeklerle donatılmış pencerelerin bulunduğu dar sokaklarda 
dilediğinizce dolaşıp özgün kültürel keşifler yapabilir, seramik 
kaplı eski binaları gözlemleyebilirsiniz. Bir zaman tünelini 
andıran bu otantik bölgeden gece saatlerinde uzak durulması, 
güvenliğiniz için keşiflerin gündüz yapılması tavsiye 
edilmektedir.

Baixa – Chiado Bölgesi

Bir 18. yüzyıl şehri olan Lizbon’un çehresini değiştiren semt; 
modern yapısı ve parke taşlı sokaklarıyla Baixa’dır. Özenli 
ve şık tasarımlara sahip göz alıcı küçük butikleriyle Baixa, 
Chiado ve Alfama bölgesinin tam ortasında yer alır. Müzeleri, 
tiyatroları, özgün kafeleri ve butik mağazalarıyla ünlü Chiado’ya 
uğramadan sakın şehirden ayrılmayın.

São Jorge Kalesi (Castelo de São Jorge)

M.Ö. 6 yüzyılda İberler ve Keltler tarafından kullanıldığı tahmin 
edilen şehrin en yüksek tepesinde bulunan kale, sevimli 
bahçeleri ve nefes kesici manzarasıyla etrafı gezmekten 
yorulduğunuzda size adeta cennetten sakin ve gölgeli bir köşe 
gibi gelecektir.
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Bairro Alto (Batı) Bölgesi

Bairro Alto, şehrin hemen üst kısmında yer alan gece hayatının 
çarpıcı olduğu bohem bir semttir. Dar, Arnavut kaldırımlı 
sokakları ve bohemliğiyle sanatçı, yazar ve öğrencileri kendine 
çeken bir yanı vardır. Fado müziğinin kalbinin atmakta olduğu 
bu semt, her Lizbon seyahatinde mutlaka en az bir kez 
uğranması gereken bir eğlence merkezidir.
Calouste Gulbenkian Müzesi (Museu Calouste Gulbenkian)

Eskiden moderne, ünlüden ünsüze, doğudan batıya inanılmaz 
genişlikteki eser çeşitliliğine sahip bu müzede Rembrandt 
resimlerini, İslami seramik sanat eserlerini, Fransız cam, 
mücevher tasarımcısı ve dekoratör Rene Lalique’in yarattığı 
mücevher ve cam eserleri, Fransız fildişi levhaları ve tarihi 
halıları izleme şansına sahip olabilirsiniz.

Jerónimos Manastırı (Mosteiro Dos Jerónimos)

Lizbon’da 1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras 
Listesi’ne alınan Jeronimos Manastırı’ndan daha muhteşem bir 
bina daha yoktur. Göz alıcı taş işçiliğine sahip bu manastırın 
inşasının her yıl 70 kg altına mal olduğu ve yapımının 
baharat ticaretiyle finanse edildiği söylenmektedir. Deniz 
keşifleriyle gelen etkilerin Gotik ve Rönesans mimari tarzlarıyla 
karışmasından oluşan Manuelin dönemi mimarisinin tipik bir 
örneği olan manastırın inşasına 1501 yılında başlanmış ve 
inşaat 70 yılda tamamlanmıştır.

Belem Bölgesi

Tejo Nehri’nin batı kıyısında yer alan bir yerleşim yeri olan 
Belem, daha önceleri keşif seferlerinin denize açıldığı bölge 
olarak kullanılırdı. Bugün geniş gezinti alanları, abideleri, göz 
alıcı müzeleri ve bahçeleriyle anılan bir bölgedir.

Keşifler Anıtı (Padrao Dos Descobrimentos)
Belem gibi tarihi bir semte devasa modern bir anıt dikmek 
cesaret isteyen bir davranıştır. Ancak su kıyısında yer alan bu 
dev beyaz anıt, oldukça dramatik ve vakur bir kent simgesine 
dönüşmüştür. Üzerinde dönemin tarihe geçmiş kâşif, sanatçı 
ve bilim adamlarının heykellerinin bulunduğu 52 metrelik 
karavel şeklindeki bu anıt, Portekizli sanatçılar Cottinelli 
Telmo ve Leopoldo de Almeida tarafından 1940 yılında yapılan 
Portekiz Dünya Fuarı için tasarlanmış, 1960 yılında Portekiz’in 
Coğrafi keşiflerdeki en önemli isimlerinden Prens Henry’nin 
ölümünün 500. yılı anısına yapılmıştır.

Belem Kulesi (Torre De Belem)

Pek az bina, Torre De Belem gibi büyüleyici ve insanda 
çağrışımlar uyandıran bir yapıya sahip olabilir. Kulesi, küçük 
kulesi, siperliklerinde göze çarpan keskin mimarisi ve 3 tarafı 
Tejo Nehri’nin sularıyla yıkanan kale duvarlarıyla oldukça 
heybetli bir görünüme sahip olan bu yapı; 16. yüzyılın 
başlarında Portekizli kâşif Vasco de Gama anısına inşa 
edilmiştir. Manuelin tarzında inşa edilmiş olan Belem Kulesi, 
1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne 
alınmıştır.
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Tayfun TAŞKAN

Ana rahmine ilk düşüşümüz, ilk yaşam salisemizdir. 9 ay 10 gün o korunaklı yerde saklar bizi analarımız. İlk 
orada besler. Kanından can verir bize. Ardından dış dünyaya çıkmamız için büyük acılara göğüs gerip doğurur 
bizi. Kaç yaşında olursanız olun, anneniz yaşadığı sürece, onun koruma ve gözetimi altında olursunuz.

Emzirir, altını temizler, hastalığınla ilgilenir, okula başlarsın özel öğretmenin olur, her şeyi yemezsen özel aşçın, 
hastalanırsan her türlü tedaviyi bilen doktorun, sevda ateşiyle yandığın zaman pisikoloğun olur. Annen aslında 
bütün bir yaşam senin hep desteğin, yol gösterenindir. 

Onlar hayattayken kıymetini bilin. Sonra üzülürsünüz.

Bakın; Yılmaz Özdil nasıl anlatıyor anneleri.
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- Saçın ıslak ıslak çıktın ondan.
- Başım dönüyo...
- E bi şey yemiyorsun, açlıktan.

Anam ilkokul mezunuydu.
Ama, doktordu.

Popoma fitil sokan tek kadın.

Eczacıydı aynı zamanda...
- Gözüm morardı.
- Gel, patates basayım.
- Kepeklerim çoğaldı.
- Otur, zeytinyağı süreyim.
- Arpacık çıktı galiba.
- Yum, sarımsak değdireyim.

Hemşireydi...
- Öfff, terledim be.
- Dur, sırtına havlu sokayım.

Röntgen mütehassısıydı...
- Öhh-höööaa!
- İçme şu zıkkımı.

Bebekken, anestezi uzmanıydı...
- Dandini dandini dastaaana.

Bi ara sünnetçiydi...

Ürologdu...

Fizyoterapistti...
- Dizim ağrıyor.
- Benim de belim ağrıyor, geçer.

Diyetisyendi...
- Mis gibi türlü yaptım, sakın sokakta burger 
filan yiyip gelme, kola da içme!

Cildiyeciydi...
- Sırtımda sivilce çıktı.

Laboranttı...
- Burnum akıyor.
- Ben şimdi sana bi ada çayı kaynatayım, rezene, 
bal, limon,
tarçınla zencefili de ılık ılık iç, sırtına rakıyla 
aspirini karıştırıp sürelim,
uyu, uyan, sabaha bi şeyin kalmaz.

Psikiyatrdı...
- Nen var oğlum?
- Bi şeyim yok.
- Var var, canın sıkkın.
- Yav bırak, iyiyim.
- Yok yok, bilirim ben.
- Anne delirtme insanı!
- Bak gördün mü?
- Neyi gördüm mü?
- Sinirlerin bozuk senin.

Genetikçiydi...
- Babana çektin sen, o da sinirli, bütün kötü 
huylarını ondan almışın zaten.

Veterinerdi...
- Anne, bu sene Anneler Günü’nde babama 
Viagra hediye etmeyi düşünüyorum, bu iyiliğimi 
unutma.
- Defol, terbiyesiz hayvan!

Hastasıydım...
Hastaydım ona.
İyi bakın onlara.

Kalın sağlıcakla...
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Rüknettin KUMKALE

1. Seçilme

Eski Türk Ticaret Kanununun 312. maddesi gereğince 
yönetim kurulu en az üç gerçek kişinin genel kurul 
tarafından seçilmesiyle oluşmaktaydı. Yeni Türk 
ticaret Kanununun  359/1 maddesindeki hükümler 
çerçevesinde yönetim kurulu üye sayısının bir kişi 
olması mümkündür. Yeni Türk Ticaret Kanununun  
359/2’ye göre , yönetim kurulu üyesinin ve/ veya 
üyelerinin tüzel kişi olabileceklerini de kabul 
edilmektedir.

Bunun yanında yönetim kurulu üyelerinin Eski Türk 
Ticaret Kanunundaki pay sahibi olma zorunluluğu 
kaldırılmaktadır. Türk Ticaret Kanununun359. 
Maddesinin gerekçesinde bu husus “Bu madde 
ile, yönetim kurulu üyelerinin ayrıca, pay sahibi  
olmalarına ilişkin 6762 sayılı Kanunda öngörülmüş 
bulunan (gereksiz) zorunluluk kaldırılmıştır. Böylece 
hem az ortaklı  anonim şirketlerde çok üyeli yönetim 
kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de 
yapay hile-i şer’iye olan çözümlere başvurulmadan, 
uzman ve profesyonel yönetim kurullarının 
kurulabilmesinin yolu açılmıştır.” İfadeleri ile 
açıklanmıştır. 

YTTK 359. maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin 
seçilmeleri genel kurul kararıyla olabilmektedir. Bu 
temel kuraldır, ancak yine aynı maddeye göre şirket 
esas sözleşmesiyle yönetim kurulu üyesi atanabilir. 
Özellikle kuruluş aşamasında bu yöntem şirketin 
işlerliğine kolaylık getirdiği için tercih edilen bir 
sistemdir. Bu aşamada ETTK 315. Maddesindeki 
hükümlerin, Yeni Türk Ticaret Kanununun 363. 
maddesinde de yer aldığı  görülmektedir. Yönetim 
kurulunda istifa, ölüm vb. nedeniyle boşalmanın 
yönetim kurulu tarafından tamamlanabilecektir.  

Tamamlama yöntemi istisnai bir durumu gündeme 
getirmektedir. Bu yöntem sadece yönetim kurulu 
üyesinin ölümü, istifası ya da yönetim kurulu 
üyesi seçilmenin ya da kanundan veya özel 
sözleşmelerden kaynaklanan nitelikleri kaybetmesi 
halinde uygulanacak bir maddedir  İki koşul bir 
araya geldiğinde yönetim kurulu kararıyla boşalan 
yönetim kurulu üyeliğine atama yapılabilir.   Atanan 
yönetim kurulu üyesi, yerine atandığı yönetim kurulu 
üyesinin görev süresini tamamlar. Atanan bu yönetim 
kurulu üyesinin ilk genel kurulda onaylanması 
gerekir. Burada sözü edilen genel kurul tarafından 
onama işlemi genel kurulun yapılmaması nedeniyle 
gerçekleşmemesi halinde atanan yönetim kurulu üyesi 
diğer yönetim kurulu üyesi yapılan toplantıya kadar 
görevine devam eder.

2. Azil

Yönetim kurulu üyesi Türk Ticaret Kanununun 364. 
Maddesindeki hükümler ışığında  gündeme bağlılık 
ilkesi olmaksızın genel kurul tarafından azledilebilir. 
Yeni yasa bu hükmü getirerek eski yasa dönemindeki 
karmaşayı önlemek istemiştir. YTTK tüzel kişilerin 
yönetim kuruluna kendilerini temsil  etmek için 
bir gerçek kişiyi görevlendirileceğini ve bu kişinin 
tescil ve ilan edileceğini hüküm altına almıştır. Bu 
kişilerin görevden alınması söz konusu tüzel kişinin 
yetkisindedir. 

 Görüleceği üzere Anonim Şirketlerde yönetim 
kuruluna seçilmek ve ayrılma prosedüründe Yeni 
Türk Ticaret Kanunu ile çok değişiklik olmamıştır. 
Artık yönetim kurulu 1 kişiden olaşabilmekte ve 
yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

YÖNETİM KURULUNUN 
OLUŞUMU
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2M KABLO

ABB

AGID

AKTİF MÜHENDİSLİK

ALİMAR

ANEL

ARTAR KABLO

BEST FUARI

BİRTAŞ KABLO

BTS

DİPA CREATIVE

EAE 

ELEKTRİKPORT

ENEL

ERSE KABLO 

ETMD SEMİNER 

ETMD TEKNİK YAYINLAR

ETMD ÜYELİK

GİRİŞİM ELEKTRİK 

HASTEL KABLO

KARADAĞ

KARDEŞ ELEKTRİK

LEGRAND

MAKEL

MISIRLIOĞLU

PARTNER MÜHENDİSLİK

PHONİX CONTACT

SIEMENS

UTC FIRE  

WIN

15

5

12

27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37

43

ARKA KAPAK

49

23

13
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11

6

47

39

3

8

86

87

9

41

19

45

17

55

14

57

51

7

1
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