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Editörün Kaleminden

Değerli Dostlarımız,
Konu bulabilecek miyiz; baskı düzeni nasıl olacak;
yetişecek mi derken baktık ki bu dönemin 3. Dergisini
hazırlıyoruz. Yazıları ile bize destek olan değerli
dostlarımıza teşekkürler.
Bu sayımızda mesleki bilgilerin yanı sıra farklılıklar
da olsun istedik. Yaz aylarının tatil rahatlığı içinde
okuyabileceğiniz ilginç konulara yer vermeye çalıştık.
Kevok BENLİOĞLU’nun ‘’Ayıkla GDO’nun Taşını’’
ve ‘’Teknolojik Futbol ‘’; Alper COPLUGİL’in ‘’Neden
USTURLAB’’ ve ‘’Modern Çağın Prometheusları ve
Bilgisayarın İcadı” başlıklı yazıları hem dinlendirici hem
de bilgilendirici özelliklere sahip. USTURLAB kelimesinde
yazım hatası olmadığını hep birlikte öğreniyoruz.
BU arada Alper COPLUGİL’in sürekli yazarlarımıza
eklenmesinden memnunuz.
Bu sayımızda başka yenilikler de var.. Uzun süredir ihmal
ettiğimiz söyleşilerimize yeniden başladık. İlk konuklarımız
henüz öğrenci... Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik
Elektronik Fakültesi öğrencileri Oğuz TORUNOĞLU ve
Uğur KIRBEY. Neden Elektrik Mühendisi olmak istediklerini
anlattılar.
Hemen ardından Meslekte 56 yılını geride bırakmış bir
Elektrik Mühendisi Sn. Nazım MİRAS kendi kalemi ile
yıllarını bizimle paylaştı.
Yaz dedik yapabilene tatil dedik... Dernek Müdürümüz
Tanju AKLEMAN sizleri “Yedi Tepe Üstünde Roma”’ya
götürüyor. Fotoğraﬂar da kendisinin usta deklanşöründen...
Rüknettin KUMKALE’nin mali konulardaki bilgileri ile
Tayfun TAŞKAN’ın yaşamın bir başka tarafından seslenişi
her zamanki yerlerinde..
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Tesislerinde 3. Harmonik ” ve Vehbi BÖLAT ise “Kesintisiz
Güç Kaynakları için Koruyucu Bakım’’ başlıklı yazıları ile
bizlerle birlikteler.
Yönetim Kurulu Üyemiz Tahsin Yüksel ARMAĞAN yeni
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde
hazırladığı yazı ile bir kez daha aramızda. Türktelekom’dan
Behçet Murat COŞKUNER, “Elektrik Enerjisinde Kalite” ana
başlıklı iki yazısı ile bizlerle birlikte
Dergimizin bu sayıdaki konukları ABB, 2M Kablo, Legrand,
UTC, Karel, Obo Betterman, Viko, Inform ve Phoenix
Contact ﬁrmalarına teşekkür ediyoruz.
Dergi içeriğini tanıttıktan sonra biraz da bizden haberler
vermek istiyorum.
Geçen sayımızda bildirimini yaptığımız 1 Haziran 2013 Yaza
Merhaba Toplantısı
YTÜ Hisar Tesislerinde sabah kahvaltısında gerçekleşti.
Dergimiz sayfalarında fotoğraﬂarı ile yer alan toplantıya
Sn. Bülent CEDETAŞ ve Eşi –Sn Hilmi ÖNEREN ve Eşi-Sn
Levent Dirlik Katılarak bizleri onurlandırdılar.
Geçen sayımızda da belirttiğimiz 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. ’Akıllı Şebekeler ve Enerji Verimliliği”
konulu Panelimizin moderatörlüğü, aynı zamanda
Derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi olan, Yıldız Teknik
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Galip CANSEVER tarafından yapılacak. Bu tema
bazında Panelde konuşmacı olarak yer alması kesinleşen
ﬁrmalar: Siemens, ABB, Schneider Electric ve Aktif
Mühendislik

Geçen sayımızda başladığımız DİZİ “AZ SONRA”ları
olmadan devam ediyor.

BEST Fuarının tanıtımı amacı ile BEST Dergisinin Fuar
Proje Koordinatörü Yasemin İŞÇAN ile yaptığı söyleşiyi de
sayfalarımıza ekledik

Doğuş Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent SEVGİ ‘nin
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) dizisinin bu bölümünde
EMC Koruma Yöntemleri-Filtreler ile Kablo ve Konektörleri
anlatıyor

Tüm dostlara şeker tadında bayramlar ve huzurlu
dinlenceler…

Sürekli yazarlarımız Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doçent Dr. Süleyman ADAK “Elektrik

Tülay KANIT
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgi ve Saygılarımla
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Geleneksel ETMD (Elektrik
Tesisat Mühendisleri Derneği)
Gecelerimizin Beşincisi 4 Ekim
2013 tarihinde Büyük Kulüp’te
Düzenleniyor...
Geleneksel ETMD Gecemiz bu yıl bir kez daha
Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te 4 Ekim 2013 Cuma
günü gerçekleştirilecektir. Gecemiz, ilk dört yıl
boyunca üyelerimizin ve meslektaşlarımızın yoğun
ilgisini görmüş olup, sponsorlarımızın da desteğiyle,
300 civarında katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Sponsorlarımız:
2009 yılı sponsorlarımız:
EAE Elektrik, AE Arma/Elektropanç, Anel Grup,
Genser ve Erde Grup
2010 yılı sponsorlarımız:
2M Kablo, ABB, AE Arma/Elektropanç, Aktif
Mühendislik, EAE Elektrik, Erse Kablo ve Schneider
Elektrik
2011 yılı sponsorlarımız:
2M Kablo, ABB, AE Arma/Elektropanç, Aktif
Mühendislik, EAE Elektrik, Hastel Kablo, Öznur Kablo
ve Schneider Elektrik

2012 Yılı Sponsorlarımız: 2M Kablo, AE Arma/
Elektropanç, EAE Elektrik, Erse Kablo, Hastel Kablo
ve Schneider Elektrik
Ayrıca ETMD Gecelerimizde Erde Grup ve Çelikel
Vakfı sponsorluğunda İTÜ ve YTÜ Elektrik-Elektronik
Fakültesinde eğitimine devam eden 6 son sınıf
öğrencisinin bitirme tezlerine Başarı Ödülleri
dağıtılmıştır.
Öncelikle gecemize dört yıldır katılımlarıyla ve
sponsorluklarıyla destek veren tüm ﬁrmalara
teşekkür ederiz.
Sektör temsilcilerimizin ve eşlerinin bir araya
geleceği, geçen yıllarda yoğun bir katılımla
gerçekleştirdiğimiz bu önemli buluşmada sizleri de
aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Grup katılım rezervasyonları için 23 Eylül 2013
tarihine kadar irtibata geçilmesini önemle rica
ederiz.
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ETMD Yaza Merhaba Aktivitesi
Hep birlikte olursak önce özlem giderir, sonra haber
alır, bilgi paylaşırız, demiştik.
Tüm üyelerimiz davetliydi. Gelenler bizi çok mutlu
etti.
1 Haziran 2013 günü İstanbul’un en güzel
tepelerinden birinde, YTÜ Hisar Tesislerinde sabah
kahvaltısında buluştuk.
Hava güzel-manzara güzel hele çoktandır
görmediklerimiz –özlediklerimiz de orada olunca
hepimiz ayrı keyiﬂiydik.

Yönetim Kurulumuz, Başkanımız V.Tuncer ÖZEKLİ ile
birlikte misaﬁrlerini ağırladı.
Geçmiş Dönemler Yönetim Kurulu Başkanlarımız (A.
Medih ERTAN, İsmet DEFNE, Adnan ÖKŞEN, Levent
CEYLAN ve Sermet ŞATIR) bizi yalnız bırakmamıştı.
Yanımızda olmasa da hepimizin her zaman sevgi
ve saygı ile andığı Erdoğan ATAPEK, İsmail Hakkı
ELBİRLİK tarafından temsil ediliyordu. Kurucu üyemiz
Kemal KIZILHAN her zamanki gibi organizasyona En
büyük desteği sağlamıştı.
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Yine kurucu üyelerimizden SANAYİ MÜHENDİSLİK’in
kurucusu Sn Levent DİRLİK’te davetimizi kabul
ederek aramızda yer aldı.

Kahvaltı süresince yarım asrı geçen meslek
yaşantılarındaki anılarını dinleyerek bazen güldük
bazen düşündük.

Buluşmanın en anlamlı yönü mesleğimiz
duayenlerinin bizimle birlikte olmasıydı. CEDETAŞ
GRUBU kurucusu Sn Bülent CEDETAŞ ve eşi ÖNEREN MÜHENDİSLİK’in kurucusu Sn Hilmi Öneren
ve eşi; davetimize katılarak bizleri onurlandırdılar.

Proje ve taahhüt bürolarının sorunlarının ele alındığıderneğimizin yapılanması konusunda ﬁkir alış verişi
yapılan kahvaltımız bu tür faaliyetlerin sıklaştırılması
temennileriyle dağıldı.
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BEST Fuarı’nda

ETMD Paneli
BEST Fuarı, 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında CNR EXPO 1. Hall’de düzenlenecek ve
destekleyicisi olduğumuz Fuar’da ETMD olarak “Akıllı Şebekeler ve Enerji Verimliliği”
başlıklı bir Panel düzenleyeceğiz.
Panelimizin moderatörlüğü, aynı zamanda Derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi olan,
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip
CANSEVER tarafından yapılacak. Bu tema bazında Panelde konuşmacı olarak yer
alması kesinleşen ﬁrmalar: Siemens, ABB, Schneider Electric ve Aktif Mühendislik.
Panelin zamanı, Fuar içindeki yeri ve kesinleşen katılımcıların isimleri ilerleyen
günlerde sizlerle paylaşılacaktır.
Tüm meslektaşlarımızı ve konuya ilgi duyan fuar katılımcılarını Panelimize bekliyoruz.
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İlk yılında başarıyı yakalayan BEST13 Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve
Kontrol Sistemleri Fuarı’nın ikincisi için geri sayım başladı. 26-29 Eylül 2013
tarihleri arasında CNR EXPO 1. Hall’de düzenlenecek BEST13’e ilişkin Fuarın
Proje Koordinatörü Yasemin İşcan ile bir röportaj gerçekleştirdik.
BEST Fuarı geçtiğimiz yıl ilk kez düzenledi.
Fuarın ilk yılını kısaca değerlendirir misiniz?

Yasemin İŞCAN ile Söyleşi
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Öncelikle, BEST’12 Fuarı’nın nitelikli sektörel ziyaretçilerin yoğun katılımıyla çok başarılı geçtiğini
ve ilk yılı olmasına rağmen büyük ses getirdiğini belirtmek isterim. Biliyorsunuz BEST 12, WIN Fuarlarını
yıllardır başarıyla gerçekleştiren Bileşim Yayıncılık ve
Fuarcılık tarafından düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl fuar
8 -11 Kasım tarihleri arasında Lütfü Kırdar Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Fuar, bina elektronik
sistem teknolojileri alanında birbirini tamamlayan
tüm sektörleri aynı çatı altında buluşturdu. BEST
12’ye, sektöründe lider konumda olan 60 seçkin ﬁrma katıldı. 4 gün boyunca 7 bin 500 kişiyi ağırlayan
fuarın ziyaretçi proﬁli de tamamen profesyonellerden oluşuyordu. Bileşim Yayıncılık bünyesindeki
BEST Dergisi’nin, teknolojik binalar konusunda 11
yıldır sahip olduğu deneyimle hayata geçirilen fuar;
Honeywell, EAE Aydınlatma, ABB ve Dumankaya’nın
sponsorluğunda düzenlendi. Aynı zamanda, tüm
katılımcı ﬁrmaların hem birbiriyle hem de doğru hedef kitlesi ile buluştuğu önemli bir teknoloji zirvesi
olarak kurgulanan fuarda kurulan “Teknoloji Noktası”
tüm ziyaretçi ve katılımcıların en çok ilgisini çeken
alanlardan biri oldu. Teknoloji noktası, katılımcı ve
ziyaretçilere, akıllı teknolojilerle donatılmış ev, AVM,
oﬁs ve otellerdeki tüm sistemleri birebir deneyerek
akıllı binaları daha yakından tanıma fırsatı tanıdı.

BEST’12’nin sektöre sağladığı en büyük katkılardan
biri de fuarla eşzamanlı düzenlenen panel ve zirveler oldu. Bu etkinliklerde, bina elektronik sistem
teknolojileri alanındaki son teknoloji ve gelişmeler;
sektör duayenleri, akademisyenler ve alanında uzman şirketler tarafından masaya yatırıldı. Fuarın açılış
günü düzenlenen “Geleceğin Şehirleri ve Teknolojik
Binaların Rolü” adlı zirvede sektördeki lider ﬁrmaların
üst düzey yöneticilerini bir araya getirdik. Dumankaya
İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dumankaya, Siemens Bina Teknolojileri Bölüm Müdürü Levent Yıldırım, Honeywell Yönetim Kurulu Üyesi ve Bina Çözümleri
Bölge Genel Müdürü İlkin Özel ve ABB AG Ürünleri
Pazarlama Müdürü Ertan Özdemir, Prof. Dr. Filiz
Karaosmanoğlu moderatörlüğünde bilgi ve ﬁkirlerini paylaştı. Şehirleşmenin ve dikey yapılaşmanın
giderek arttığı günümüzde, geleceğin kentlerinde
teknolojik binaların nasıl olacağı hakkındaki zirve,
yüksek katılımın gerçekleştiği, fuarın, en ilgi çeken
organizasyonlardan biriydi. Bunun yanı sıra fuar
süresince, bina otomasyonu, yangın güvenliği, akıllı
şehirler, aydınlatma tasarımı ve son trendler, güvenlik
alanındaki IP teknolojiler ve yeşil binalar hakkında da
konunun uzmanları ve sektör duayenlerinin katılımıyla
paneller gerçekleştirildi. Tüm sektöre ortak bir bilgi
paylaşım platformu sunan bu paneller katılımcı ve
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

8/13/13 3:50 PM

BEST12’nin ardından hem katılımcı
ﬁrmaların hem de ziyaretçilerin fuara ilişkin
değerlendirmeleri nelerdi?

verimliliği, yenilenebilir enerjiler ve akıllı şehirler
alanında faaliyet gösteren ﬁrmalar için ideal bir
platform sunacak.

Fuar süresince ve sonrasında, alanında lider ve
seçkin ﬁrmalardan oluşan katılımcılarımız özellikle
nitelikli sektörel ziyaretçilere vurgu yaparak memnuniyetlerini dile getirdi.
Bu memnuniyette sektörün bu içerikte bir fuara
duyduğu ihtiyacın etkisi de büyüktü. Çünkü bina
elektronik sistem teknolojileri alanında birbirini
tamamlayan tüm sektörleri aynı çatı altında
buluşturan başka bir fuar örneği ne yazık ki
Türkiye’de yok. O nedenle BEST Fuarı bu konuda
ciddi bir boşluğu dolduran önemli bir organizasyon.

BEST13 Fuarı’nın teknolojik binalar alanında
faaliyet gösteren unsurlara katkıları ne
olacak?

BEST13’ün konu başlıkları neler? Fuarda
hangi sektörler yer alacak?
Fuarda, hızla gelişen teknolojik binalar sektörüne
ilişkin geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.
BEST13 Fuarı, bina otomasyonu, güvenlik ve
geçiş kontrol, yangın güvenlik ve söndürme,
iklimlendirme, aydınlatma, ses/ışık ve görüntü, veri
iletişim izleme ve kontrol sistemleri, enerji, enerji

Az önce de belirttiğim gibi BEST Fuarı ilk organizasyonunda önemli 41bir başarı yakaladı.
BEST13’de bu başarıyı geliştirerek yola devam
ediyoruz. Fuarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
profesyonel ziyaretçi kitlesinin ağırlığı oluşturacağı
aşikar. Geçtiğimiz yıl daha butik bir fuardık bu sene
gelen talepler doğrultusunda alanımızı daha da
genişleterek CNR EXPO 1. Hall’e geçtik. BEST13 ile
ülkemizde var olan yerli ve yabancı sistem üretici,
ithalatçı ve uygulamacıları bir çatı altına topluyoruz.
Böylece, gayrimenkul sektöründeki müteahhidin,
yatırımcının, danışmanın, mimar ve taahhütçülerin
en son sistem ve ürünleri bir arada bulmalarını
sağlıyoruz. Düzenleyeceğimiz zirveler ile de hem
katılımcılarımıza hem de ziyaretçilerimize en yetkin
ve doğru kişilerden teknolojiyi dinleme şansı
veriyoruz.
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Fuarda nasıl bir ziyaretçi
kitlesi olacak?
Malzeme tedariği yapan
ﬁrmalardan, proje ve uygulama
yapan ﬁrmalara kadar geniş bir
katılımcı kitlesi olacak. Ziyaretçiler ise mimarlık büroları, elektrik
proje ﬁrmaları, elektrik taahhüt
ﬁrmaları, mekanik proje ﬁrmaları,
mekanik taahhüt ﬁrmaları, tesis
yöneticileri, inşaat müteahhitleri,
yatırımcılar, AVM yöneticileri,
endüstriyel tesis sahipleri
ve yöneticileri, kamu kurum
yöneticileri, turizm yatırımcıları ve
işletmecileri, konut, villa sahipleri, site yöneticileri ve bayi-satış
noktası olarak çalışan ﬁrmaların
temsilcilerinden oluşacak.
Ziyaretçi proﬁline ek olarak
katılımcı ﬁrmalarımızın birbirleri ile olan ticari ilişkilerinin
gelişeceği bir sinerji yaratacağız.
Özellikle belirtmek isterim ki
yatırımcı, danışman ve karar
vericilerin oluşturduğu ziyaretçi

proﬁli ile profesyonellere hitap
edecek BEST13, özel davetlilerden oluşacak “Uluslararası
Satın Alma Heyetleri ve Anadolu
Heyetleri” programıyla sektörde
katma değer yaratacak. 2013
yılında da BEST, Türkiye’deki tek
bina elektrik, elektronik, mekanik
ve kontrol sistemleri fuarı olmaya
devam edecek.
Neden CNR EXPO tercih
edildi?
Teknolojik binalar alanında
birbirini tamamlayan tüm sektörleri aynı çatı altında buluşturan
BEST Fuarı’nın ilk yılında
yakaladığı başarı ve muadilinin olmaması organizasyona
olan ilgiyi de artırıyor. BEST13
hazırlıklarına ilk başladığımızda
sektörden yoğun talep gelmesi
Lütﬁ Kırdar’dan sonra daha geniş
bir alana geçilmesini zorunlu
kıldı. Bu nedenle İstanbul’un en
büyük fuar merkezi olan CNR
EXPO, BEST13 için tercih edildi.

Gerek ziyaretçi gerek katılımcı
olarak her yıl genişleyecek
şekilde kurgulanan BEST Fuarı
CNR EXPO Hall 1 ile yoluna
devam edeceği ikinci yılının
ardından gelecek dönemde de
sektörden gelecek yoğun talebi
karşılayabilecek.
Geçtiğimiz yıl Fuarda
birçok zirve ve panelin yanı
sıra çözüm gösterileri de
gerçekleşti. Bu yıl da benzer
etkinlikler söz konusu olacak
mı?
Evet, BEST 13 Fuarı’na katılacak
seçkin ﬁrmalar ve profesyonel
ziyaretçiler, organizasyon süresince öncü kurum ve kuruluşlar
tarafından düzenlenecek
seminerler ve teknik sunumlar
aracılığıyla, sektördeki teknolojik gelişmeleri ve uygulama
çözümlerini en doğru kaynaktan
öğrenme şansını yakalayacak.
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Yeni 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu Çerçevesinde Kojenerasyon
ve Yenilenebilir Kaynaklı Elektrik
Üretim Tesislerinin İletim ve Dağıtım
Sistemine Bağlantıları İçin Öneriler
Giriş
Ülkemizde 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye
Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi hakkında Kanun ile özel sektöre Elektrik
Enerjisi üretim müsaadesi verilmiş ancak tatbikatına
1992 yılında başlanmıştır.
20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe adar özel sektöre
enerji üretimi ile ilgili müsaadeler, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından Otoprodüktör ve
Otoprodüktör grupları Üretimi olarak verilmiştir.
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe
girmesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ nun
kurulması ile Üretim de Lisanslama başlamış ve
Üretim Lisansları;
a. Otoprodüktör Lisansı,
Kendi tüketimi için elektrik enerjisi üreten üretim
santralı (Genellikle Kojenerasyon).
Tahsin Yüksel ARMAĞAN
Armağan Mühendislik
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

b. Üretim Lisansı
Ticari olarak elektrik enerjisi üreten üretim santralı.
Olarak iki kategoride verilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
Otoprodüktör grupları için verilen enerji üretim
müsaadeleri mevcut hakları korunarak “Üretim
Lisansı”na çevrilmiştir.
14/3/2013 tarihinde mecliste onaylanarak
30/03/2013 tarihinde yürürlüğe giren 6446
sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU ile elektrik
enerjisi üretiminde müsaadeler;
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a. Lisansız Enerji Üretimi,
Kendi yönetmeliğine uygun olarak elektrik enerjisi
üreten üretim santralı (Genellikle kendi tüketimi için
enerji üreten Yenilenebilir enerji ve Kojenerasyon).
b. Üretim Lisansı
Ticari olarak elektrik enerjisi üreten üretim santralı.
(Organize Sanayi Bölgelerinin Şirket kurmaksızın
kuracakları santrallar dahil)
Olarak yine iki kategoride verilmiştir.
Her ne kadar “Otoprodüktör Enerji Üretimi”
kaldırılmış olsa da gerek Üretim Lisansı kapsamında

“İletim veya Dağıtım Sistemine çıkmadan yapılan
üretim” açıklaması ile “Lisanssız Üretim deki Kojenerasyon” açıklaması bazı özel şartların dışında yine
“Otoprodüktör Enerji Üretimi” nin değişik ifadesi
olmaktadır.
Bağlantı Görüşleri
Üretim tesislerinin bağlantıları için, bağlantı görüşleri
gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
verilen müsaadelerde, gerekse 4628 sayılı kanun
çerçevesinde verilen Lisanslar da, ,sistemi işleten
TEİAŞ ve Dağıtım Şirketi tarafından ilgili yönetmeliklerine uygun olarak verilmiştir.
Her durumda verilen “Bağlantı Görüşlerinde” daima
tam anlaşılamayan aksaklıklar olmuştur.
“Bağlantı Görüşleri” ile ilgili hususları kısaca
özetlersek;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafında verilen
Üretim/Otoprodüktör müsaadelerinde;
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ver
ilen müsaadeler için hazırlanan ﬁzibiliteler öncelikle
TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından incelendiğinden
Dağıtım Sistemine bağlantılar daha kolay olmuştur.
2. İletim Sistemine bağlanması gereken büyük güçlü
santrallar (ki o tarihlerde 100 MWe geçmiyordu .)
yatırımcıların İletim Trafo Merkezi yapmak istemeleri
sebebi ile biraz daha sorunlu olmuştur.
3. İletim TM lerinde bağlantı güçlerinin
hesaplanmasında alınan kriterler fazla tutucu
olduğunda dar bir çerçevede kalmış, gereğinde 250
kW bir üretim gücü için dahi müsaade alınamamıştır.
4. Enerji arzının yetersizliği sebebi ile komşu ülkelerden İzole Bölge tesis edilerek alınan enerjiler sebebi
ile bu İzole Bölgeler için bağlantı müsaadesi almak
mümkün olmamıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ ndan alınan
Üretim / Otoprodüktör Lisanslarında;
1. 4628 sayılı Kanun’a göre hazırlanan yönetmelikler gereğince, ağlantı görüşüne öncelikle
EPDK’nun müdahalesi daha sonra TEİAŞ ve Dağıtım
Şirketlerinin bu müdahaleye uygun olarak bazen
hatalı görüş vermeleri bağlantılarda zorluklar
yaşanmasına sebep olmuştur.
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2. İlk olarak talep edilen 7 lisans için Dağıtım şirketi
tarafından “Lisans almanıza gerek yoktur”, önerisi
verilmiştir.
3. Jeneratörü 0,4 kV üreten, ancak 33 kV üzerinden
dağıtım ve dolayısı ile iletim sistemine bağlanan
üretim tesisleri için yine “Lisans almanıza gerek
yoktur .” önerisi verilmiştir.
4. Kanun ve yönetmeliklerde olduğu halde üretim
santralı barasına 2012 yılına kadar tüketici
bağlanmasına müsaade edilmemiştir.
5. Özel teşebbüse ait İletim TM ne üretim ve
tüketimin aynı zamanda bağlanmasına önceleri
müsaade edilmemiş ancak yapılan etütler neticesinde bunun mümkün ve faydalı olabileceği
görülmüştür.
Bağlantı Görüşlerinde Açıklığa Kavuşturulması
Gereken Hususlar;
14/3/2013 tarihinde mecliste onaylanarak
30/03/2013 tarihinde yürürlüğe giren 6446
sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU na bağlı
olarak hazırlanacak yönetmeliklerde gerek bağlantı
uygulamaları, gerekse Otoprodüktör’lerin Üretim
Şirketine dönüştürülmesinde sorunlar yaşanmaması
için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
1. 6446 sayılı Kanun da enerji üretim santralı
barasına tüketici bağlanmasına müsaade edilmektedir.
Ancak;
a. Bu bağlantının gerçekleşmesi için, Dağıtıma bağlı
tesisler için Dağıtım Şirketi ile yapılması gereken
kontrol anlaşmasının esasları yönetmeliklerde açık
olarak belirtilmelidir. Çünkü önceki uygulamalar
yanlış olmuş ve üreticiler yüksek emre amade bedeli
ödemek zorunda kalmışlardır.
b. İletim Sistemine bağlı tesisler için yapılacak İletim
Sistemi anlaşmaları gerek üretim gerekse tüketim
bazında yapıldığından bu sorunun yaşanmayacağı
görülmektedir.
c. Gerek Üretim Lisansı na çevrilen otoprodüktörler gerekse Üretim Lisansı kapsamında “İletim
veya Dağıtım Sistemine çıkmadan yapılan üretim”
için verilecek Üretim Lisansı sahibi tesislerin
bağlantıları ile “Lisanssız Üretimdeki Kojenerayon”
bağlantılarında emre amade bedeli alınmamalıdır.
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2. Gerek Üretim Lisansı na çevrilen otoprodüktörler
gerekse Üretim Lisansı kapsamında “İletim veya
Dağıtım Sistemine çıkmadan yapılan üretim” için
verilecek Üretim Lisansı’nın ayrı bir Üretim Şirketi
kurulmasına gerek olmadan yatırımcının mevcut
tüzel kişiliği ne verilmelidir.

3. Özel teşebbüse ait İletim TM ne üretim ve
tüketimin aynı zamanda bağlanabileceği yeni
kanunda açık olarak belirtilmiştir. Çıkarılacak
yönetmeliklerde bu bağlantının şartları açık olarak
belirtilmelidir.
4. Bilindiği gibi Dağıtım Sistemine bağlanmak üzere
kurulacak küçük bir üretim tesisi için dahi;
a. Aynı yapıda çift ölçüm sistemi istenmektedir. Bu
bir israf olmaktadır. Oysa TEİAŞ uygulamalarında
olduğu gibi bir pano içine konulacak çift sekonderli
ölçü trafolarına (Akım-Gerilim) Ana ve yedek
sayaçlar bağlanabilmelidir.
b. Dağıtım sistemi ne bağlanacak her üretim tesisi
için, bu tesisin bağlı olduğu dağıtım merkezleri ile
TEİAŞ TM indeki ﬁdere otop. Fider donanımı istenmektedir. Oysa alınacak (Esasen uygulanmakta olan
) tedbirlerle bunlara gerek olmayabilir veya daha
ekonomik hale getirilebilir. Aslında çok küçük güçlü
Lisanssız üretim tesislerinde bunun uygulanmadığı
gözlenmektedir.
c. A.G. veya Y.G. (0,4-6,3-10 kV) üretim jeneratörlü
tesislerde üretim gücüne bakılmaksızın yükseltici
trafolar için nötr direnci istenmektedir. Bunun için
yükseltici trafonun Y.G. tarafı yıldız, üretim tarafı
üçgen bağlantılı yapılmaktadır. İletim TM ndeki bir
trafoya on küçük üretim tesisi bağlandığı varsayılırsa
sistem toplam toprak direnci 2 Ohm civarında bir
değere düşmekte ve sistem hassaslaşmaktadır.
Ayrıca Lisansız üretimde bu konu üzerinde fazla
durulmamaktadır. Bunun için en az 10 MWe a
kadar olan tesisler için nötr direnci yerine başka
çözümler üretilmeli ve bunlar yönetmeliklere açıkça
yazılmalıdır.
5. Gerek Üretim Lisansı na çevrilen otoprodüktörler gerekse Üretim Lisansı kapsamında kendi
tüketimleri için “İletim veya Dağıtım Sistemine
çıkmadan üretim” yapacak Üretim Lisanlı tesisler
ile ilgili olarak “Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin
tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım
sistemine çıkmadan kullanması kaydıyla sahip
olduğu, kiraladığı, ﬁnansal kiralama yoluyla edindiği
veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin
ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirdiği üretim,
nihai tüketiciye satış olarak değerlendirilmez”
denilmektedir. Bu tesislerde üretim ve tüketim
arasındaki enerji naklinde Dağıtım ile ilgili bedeller
ve kayıp alınmamalıdır.
Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığım hususların
gerçekleştirilmesi halinde, Gerek Üretim Lisansı
na çevrilen otoprodüktör, gerekse Üretim Lisansı
kapsamında kendi tüketimleri için “İletim veya
Dağıtım Sistemine çıkmadan yapılan üretim” tesisleri
için kolaylıklar sağlanacak ve otoprodüktörlüğü aratmadan verimli, ekonomik, emisyon kazançlı enerji
üretimi sağlanmış olacaktır.
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Meslekte

56 Yıl
Bu yazım ile İ T Ü ELEKTRİK FAKÜLTESİ KUVVETLİ AKIM bölümünden mezun olduğum
1957 yılından bugün kadar tanık olduğum ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ konusundaki
gelişmelerle TÜRKİYE’ deki genel gelişmeleri siz sayın okuyucularla paylaşmak istiyorum.
90lı yılların sonunda tesis edilen Uludağ Kartanesi
Oteli’nin elektrik tesisat işlerinin Genel Koordinatörü
ve Merkez Kontrolörü olarak görev yaptığım sırada,
otelin tüm elektroteknik projelerinin müelliﬁ olan
Cedetaş Limited Şirketini temsil eden, ve şu anda bu
derginin editörü olan sevgili kardeşim Tülay Kanıt’’ın
verdiği ﬁkirle; böyle bir işe kalkıştığımı baştan
belirtmek isterim.
Üniversiteden mezun olduğum 1957 yılında ilk
görevim, yapılmakta olan kuranportör telefon
sistemine ait ahşap direkli telli taşıma sistemi
kontrol mühendisliğiydi.

Nazım MİRAS
Elektrik Yüksek Mühendisi
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O tarihte karayolları inşaatıyla çakışan telefon
hattı konusunu çözüme kavuşturmak için
gönderildiğim Malatya-Darende’ye Malatya Telefon
Müdürlüğünce tahsis edilen bir jeep’le, bir tarafı
uçurum olan, karşıdan bir araç gelmesi halinde
araçların neredeyse birbirine sürtünerek geçebildiği
tozlu toprak yoldan gidebildim. İlçede yemek
yiyebileceğim temiz bir lokanta, temiz bir yatağı
olan otel bulmak bile zordu. Neyse ki imdadıma, o
tarihte Karayolları 12 bölge Etüd Proje Şeﬁ olan, o
sırada görevli olarak Darende şantiyesinde bulunan,
Üniversiteden tanıdığım bir arkadaşım yetişti. İnşaat
sahasında tesadüfen karşılaştığım bu arkadaş, beni
şantiyelerinde misaﬁr etti. O sayede temiz bir yatak
ve yemek yiyebilme şansı bulabildim.
O tarihlerde telefonla konuşmak, hele şehirlerarası
konuşmak çok güçtü. İletişim çok yetersizdi.
Şehirlerarası konuşma için santral görevlisine
konuşmak istediğiniz şehir ve telefon numarasını
söyleyip saatlerce beklemek zorundaydınız.
Şebekedeki parazitler nedeniyle karşınızdakini

anlamakta güçlük çekerdiniz. Ancak sistem tesis
edilip servise sokulduktan sonra bu sisteme giren il
ve ilçelerle kaliteli konuşma sağlanabildi. Fakat tüm
ülkede şebeke yetersizliği nedeniyle evlere telefon
bağlatabilmek çok uzun zaman aldı. Yakın zamana
kadar aylarca beklemek gerekiyordu. Gazete
ilanlarıyla hat satılıyordu.
Bugün hiç beklemeden evimize, işyerimize telefon
bağlatabiliyoruz. Artık klasik telefonlar yerlerini telsiz
telefon cihazlarına bıraktı. Bu sayede ahizeyi elinizde
istediğiniz yere götürüyor, konuşabilmek için telefon
başına koşmak ihtiyacı duymuyorsunuz.
1990’li yılların sonlarında cep telefonu hayatımıza
girdi . Hepimiz onun esiri olduk. Bugün ülkede cep
telefonu abone sayısı 67 milyonu geçti.
Üniversite eğitimimiz sırasında sadece elektron
tüplerini öğrenmiştik transistorun ne olduğunu
bilmiyorduk Transistor teknolojisi modern bilim
çağını başlattı. Tüplü hantal bilgi işlem merkezlerinin
yerini çok küçük boyutlu bilgiişlem merkezleri aldı.
İletişim dünyasında da yerini bulan transistorlar
radyoların küçülmesini ve taşınabilir olmasını
sağladı. Ardından gelen televizyon sadece ses olarak
değil, görüntü olarak ta insanların, yurtta ve tüm
dünyada olayları aynı anda izleyebilmeleri imkanını
yarattı.
Gazeteler de tıpkı radyo gibi günde sadece bir defa
okunabildiğinden haber yayınlamakta televizyonun
214 saat devamlı yayın yapması ve olayları anında
da verebilmesi nedeniyle televizyonla rekabet
edilemiyor.
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Televizyon gelişimini, önce tüplü ve siyah beyaz,
daha sonra renkli, plazma, LCD olarak devam ettirdi.
70 li yılların başında bir siyah beyaz televizyon bile,
pasaportunuzda yurtdışından getirebilme izni olması
kaydıyla güçlükle yurda sokulabilirken, bugün en
mütevazi evde bile en az bir adet renkli televizyon
var. Bu rakam bazı konutlarda 2, 3, 4 bile olabiliyor.
Önce kablolu sistemle mahdut sayıda kanal
izlenebilirken bugün, uydu anten kullanılarak
yüzlerce kanal izlenebiliyor. Artık yüksek
çözünürlüklü yayınlar yapılabiliyor.

Halojenden arındırılmış kablolar, alev iletmeyen
kablolar, uyarı sensörleri ve sistemleri, sprinkler
tesisleri, ısı ve duman detektörleri yangınları
önlemede hasarları en aza indirmede ve maksimum
güvenlik sağlamada yaşamsal rol oynuyorlar.
Artık temelden başlayıp tüm yapıyı kapsayan
topraklama tesisatı olmayan yapıya kullanma izni
verilmiyor.

Bilgisayarlar her alanda kullanılıyor. Özellikle Tıp
dünyasında Hekimlerin hastalarını sadece ﬁziksel
muayeneleri sonucu yaptıkları teşhisler, artık
ultrason, emar, tomograﬁ, anjiyo, eko vs. gibi
modern cihazlarla yapılan tetkiklerle çok daha
güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Holter denilen
cihazlarla kan tansiyonunuz 24 saat süreyle kontrol
edilip kaydediliyor. Bilgisayar gözetiminde yapılan
bu tetkikler doktora daha sağlıklı bir teşhis ve
tedavi uygulama imkanı veriyor. Artık kan ve idrar
kontrolleri programlanmış bilgisayarlı cihazlarla
sağlıklı olarak yapılabiliyor.

Kaçak akım koruma rölesi, toroidal trafo gibi insan
hayatını koruma, yangına karşı koruma sağlayan
düzeneklerin kullanımı zorunlu hale geldi
Son zamanlarda tanıştığımız ﬁber optik teknolojisi
sağlıklı iletişim sağlamakta yeni bir çığır açtı.
Ne mutlu bize ki bütün bu teknolojik gelişmeler
ülkemizde de kullanılıyor. Bugün artık TÜRKİYE’de
yalnız ülkeye değil, tüm dünyaya hitabeden dev
fabrikalar var. Beyaz eşya sanayii -oto sanayii artık
yurt dışına da açılmış durumda.
Müteahhitlerimiz ülkemizi yurtdışında başarıyla
temsil ediyor.

İletişim dünyası İnternet ile 2000 li yıllarda tanıştı.
Ancak öncekilerde olduğu gibi çok kısa sürede
büyük bir kullanım alanına yayıldı.

Modern teknolojinin tüm imkanlarını kullanabiliyoruz.
Artık bizim de uydularımız var. Aselsan gibi
insansız uçak bile üretebilen, elektronik donanımlı
askeri araçların ihtiyaçlarını karşılayabilen milli
kuruluşumuz var.

Bu gelişim ve değişimler her alanda olduğu gibi
elektroteknik dünyasında da tüm hızı ile sürdü.
Buşonlu sigortalar yerini anahtarlı otomatik
sigortalara bıraktı. Klasik kontaktörlere alternatif
olan tiristör’ler çok daha küçük boyutlu panoların
yapılabilmesini sağladı. Kompanzasyon röleleri
hassas kompanzasyon yapılabilmesi imkanı sağladı.
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Doğru akım tesislerinde tiristörler kullanılarak çok
hassas hız ayarları yapılabilmesi sağlandı.
Artık akıllı binalar dijital teknolojinin bütün imkanları
kullanılarak inşa edilebiliyor. Aynı durum asansör
tesisleri için de geçerli. Hem hassas hız ayarı, hem
de maksimum güvenlik sağlayacak şekilde tesis
edilebiliyor.

Aynı yıllarda hayatımıza elektronik hesap makinaları
da girdi. Artık sürgülü hesap cetvelleri ve kollu
hesap makinaları tarihe karışıyordu Günden güne
hesap makineleri gelişerek daha hızlı bilgisayarlar
haline dönüştü. Bilgisayarlar gündelik hayatımıza
iyice yerleşti Çocuklar artık oyuncak olarak tablet
bilgisayar kullanıyor.

Sadece eğlence amaçlı olmaktan çıkan İnternet
sayesinde artık, örneğin dünyanın herhangi bir
noktasındaki tıp merkezinden, hastanelerimizden
birinde yapılmakta olan operasyonu takip edilebiliyor,
gerekirse yönlendirilebiliniyor.
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olarak tesisatçıların kullanımına girdi LED aydınlatma
sistemleriyle tanıştık.

Aydınlatma tekniğinde klasik enkandesan ampuller
yerlerini çok daha düşük enerji harcayan, küresel
ısınmayı azaltan kompakt ﬂüoresan ampullere
bıraktı. Reﬂektörlü, PAR, halojen, cıva buharlı,
yüksek basınçlı sodyum buharlı, metal halide
ampullü armatürler modern aydınlatma aparatları

Ülke ekonomisi tüm bu modern teknolojileri
üretecek tüketebilecek düzeye geldi.1980 yılında
3,5milyardolar olan yıllık ihracatımız 150 milyar
doları aştı.
Bizi mutlu yarınlara başımız dik, kendine güvenen
bir millet olarak taşıyan, yukarda saydığım tüm
teknolojik gelişmeleri başarıyla uygulayan genç
meslektaşlarımla ve tüm girişimcilerimizle gurur
duyuyor ve onların ülkeyi daha ileri götüreceklerine
inanıyor başarılarını kutluyorum.
Ayrıca bu yazıyı yazma ﬁkrini bana veren Tülay
kardeşime de sonsuz teşekkür ve sevgilerimi
sunuyor, meslek hayatım boyunca beraber
çalıştığım, bugün artık aramızda olmayan,
sonsuzluğa uğurladığımız, meslektaşlarım ve
müteahhit ağabeyimle sınıf arkadaşlarıma Allah’tan
rahmet diliyorum.
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Solar Panel Nedir?
Kısa bir tanım ile üzerine düşen güneş ışığına (Foton) bağlı olarak enerji üreten (Doğru
Akım), içeriği silisyum ya da benzer maddelerle tasarlanmış fotovoltaik hücrelerden oluşan
sisteme olan solar panel denir.


Solar Panel Nasıl Çalışır
Solar paneller güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirirler. PV (Fotovoltaik) hücreleri daha öncede hesap
makinelerinde ve saatlerde kullanılmıştır. Fotovoltaik hücreler bilgisayar çiplerinde kullanılan yarı iletken
malzemeden yapılmıştır. Güneş ışığı bu maddeler tarafından absorbe edildiği zaman elektronlar bulunduğu
atomlardan ayrılarak madde içinde serbest kalırlar ve böylece bir elektrik akımı oluşur. Işığın (fotonların)
elektriğe (voltaj) dönüşümüne fotovoltaik efekt adı verilmiştir.

Murat EFE
Yenilenebilir Enerjiler Satış Temsilcisi
Proje Satış Departmanı
İnform Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Solar Panellerin İç Yapısı
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Antireﬂecting coating: Yansımayı engelleyici yüzey. Güneşten alına fotonların geri yansımaması için
kullanılır.
Metal Conductor Strips: İletken teller. Oluşan Dc akımın iletilmesi için kullanılır.
Silicon Layers: Silikon (yarı iletken) katmanlar. DC akım oluşturmak için kullanılırlar.
Metal Backing: Metal arka kaplama
Solar Paneller Nasıl Çalışır?
DC akım silikon katmanlar sayesinde üretilir. Normalde silikon yalıtkan bir maddedir. Fakat bazı ek maddeler
ile uyarılarak iletkenliği arttırılır. En çok kullanılan iki madde boron ve fosfordur.
Eğer silikon fosfor ile uyarılırsa, içinde daha çok elektron olur. Yani eksi şarj olmuş olur. Boron ile uyarılırsa
içinde daha az elektron olur.

Bu iki katmanın birbirine birleştirilmesi esnasında birleşim noktalarında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan iki zıt kutuplu mıknatısın birbirini çekmesine benzer bir durum oluşturur. Bu manyetik alandan
dolayı, fosforla uyarılmış katmanda bulunan fazla elektronlar, boronla uyarılmış katmana geçerler ve her iki
katmanın birleşim noktasına çok yakın olarak dururlar. Bu yüzden de altta bulunan katman eksi olarak, üstte
bulunan katmanda artı olarak şarj olmuş olur.
Güneş ışınları, hücreye geldiğinde, ışık fotonları yarı iletken tarafından emilir. Bu emilim elektronlara enerji
olarak aktarılır. Eğer yeterli enerji aktarılırsa elektronlar, her iki katman arasındaki elektrik alanına girerler.
Elektrik alanı, elektronları üst katmandaki artı tarafa doğru iter. Bu itme esnasındaki güç, elektronları daha
fazla iterek, üst katmandan, üst katmanın üzerindeki metal şeritleri geçmesini sağlar. Bu da metal şeritler
üzerinde akım oluşmasına neden olur.

Bundan sonra PV Panelde üretilmiş olan DC akımı, AC voltaj elde etmek için inverterde veya DC voltaj elde
etmek için chargerda kullanabiliriz.
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Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik Elektronik Fakültesi
Öğrencileri Oğuz TORUNOĞLU ve
Uğur KIRBEY ile Söyleşi
(Söyleşi: Tanju AKLEMAN)
1. Bize kendinizden bahseder misiniz?
Oğuz TORUNOĞLU: Ordu’nun Ünye ilçesinde
doğdum. Lise eğitimimi Ünye MRG Anadolu
Öğretmen Lisesi’nde tamamladım. 2010
senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazandım
ve İstanbul’a geldim. Şu an elektrik Mühendisliği
3. Sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimime devam
etmekteyim. Okulumda bulunan İEEE kulübünün
aktif bir üyesiyim. Kulübün her etkinliğine katılmaya
çalışıyorum. Bunun yanı sıra ETMD ile de İstanbul’a
geldiğim ilk yıldan itibaren iç içeyim ve her
etkinliğine katılmaktayım.
Kendi ilgi alanlarımdan bahsetmek istersem seyahat
etmeyi ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok
severim. Yüzmek ﬁlm izlemek de yine hoşlandığım
aktivitelerdendir. Aynı zamanda fotoğrafçılığa karşı
da bir ilgim var ve geçen sene bunun için bir
fotoğrafçılık kursuna gidip temel eğitim kursu aldım.
Bununla birlikte photoshop programında internet
aracılığıyla kendimi geliştirmeye çalışmaktayım.
Eğitimimin yanında bütün bunlara da elimden
geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum.
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Uğur KIRBEY: Antakya doğumluyum. Lise
düzeyindeki eğitimimi Hatay Osman Ötken Anadolu
Lisesi’nde tamamladım. Bir sene mezun olarak
hazırlandığım üniversite sınavları sonucunda eğitim
almaya hak kazanmış olduğum üniversiteden
dolayı İstanbul’a geldim. Şu anda Yıldız Teknik

Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği ve Endüstri
Mühendisliği lisans programlarında 3.sınıf
öğrencisiyim.
Hayatımızda eğitim süreci çok geniş yer
kapladığından ilk olarak bu sürece değinmek
istedim. Biraz da yapmaktan zevk aldığım ve
uğraştığım bir takım bir takım şahsi şeylerden
bahsetmek istiyorum. Bence spor bir insanın
gelişimine katkıda bulunabilecek en önemli
ögedir. 8 yaşındayken başlamış olduğum yüzme
spor dalı uzun bir süre boyunca benim hayatım
oldu. Yaklaşık on sene süresinde profesyonel
yüzme hayatımda gerek yerel müsabakalarda
gerek ulusal müsabakalarda bir çok başarıya
imza attım. Daha sonra üniversiteye geldiğimde
devam ettiremediğim sporcu hayatımı şu anda
yaz aylarında kendi yetiştiğim kulüpte antrenör
olarak devam ettirmekteyim. İnsan hayatına estetik
kazandıran sanat la olan ilgim ise sadece kendi
uğraşlarım sonucunda yapmış olduğum kara kalem
çalışmalarıyla sınırlı. Fakat bu becerimi geliştirme
arzusu içindeyim. Çünkü insanı kendi çabasıyla yeni
şeyler yaratması müthiş bir duygu. Bunların dışında
en büyük ilgim pazarlama konusunda. Üniversitenin
hazırlık yılında girdiğim bir pazarlama şirketinde
satış sorumlusu görevini yerine getirerek tanıştığım
bu sektöre ilgimin bir hayli fazla olduğunu fark ettim
ve o zamandan beri bu konudaki gelişmeleri, yeni
politikaları takip etmekteyim.
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Zaten elektrik mühendisliği
programıyla girdiğim üniversite
eğitiminde ikinci bir dal olarak
endüstri mühendisliği bölümünü
seçmeme en büyük etkende bu
kısa iş tecrübem olmuştur.
Elektrik mühendisliği bölümüyle
ilgili olarak da Oğuz arkadaşım
sayesinde tanıştığım ETMD
ile sektörü yakından takip
etmekteyim ve son 3 yıldır
ETMD’nin çeşitli etkinliklerine
katılmaktayım.
2. Üniversite tercihinizde
neden Mühendisliği ve
Elektrik Mühendisliğini
seçtiniz?
Oğuz TORUNOĞLU: Lisede
sayısal bölümü öğrencisiydim.
Matematik ve ﬁzik derslerine
daha çok ilgiliydim. Bu yüzden
mühendislik bana daha çekici
geliyordu. Küçüklüğümden beri
elektronik eşyalara ve teknolojiye
olan ilgim de mühendislik tercih
etmemin sebepleridir.
Elektrik Mühendisliğini
seçmemdeki sebep bu bölümde
okuyan bir tanığımla yaptığım
görüşmeler sonucunda elektrik
mühendisliğini daha yakından
tanıyıp bu bölüme karşı ilgim oluşması sonucunda
oldu. Türkiye’de üç tane devlet üniversitesinde
bulunan bir bölüm olması ve her geçen gün önemi
artan bir mühendislik olması da tercih etmemim
sebeplerinden biridir.
Uğur KIRBEY: Ben de sayısal bölüm mezunuyum.
Ve mühendisliği tercih etmek isteyen herkes gibi
matematik ve ﬁzik derslerine ilgim büyüktü. Bunun
yanında mühendisliğin sunduğu kariyer ve prestij
olanakları cazip geldi.
Neden elektrik mühendisliği diye soracak olursanız;
geniş bir sektör hacmine sahip olmasını ve ülkedeki
ihtiyaç fazlalığını sebep olarak gösterebilirim.
3. Türkiye’de Elektrik Mühendisliği eğitimini
nasıl buluyorsunuz?
Oğuz TORUNOĞLU ve Uğur KIRBEY:
Elektrik Mühendisliği Türkiye’nin 3 ileri gelen
üniversitelerinde bulunmaktadır. Üniversitelerin
bünyelerinde çok değerli akademisyenler
bulundurduğuna inanıyoruz. Fakat gördüğümüz

ETMD_58.indd 39

mühendislik eğitiminin ilerde iş dünyasına
adım atacak olan bizler için yeterli olduğunu
düşünmüyoruz. Üniversitelerde daha çok teorik
bilgilere yer verilmektedir.
Görüyoruz ki iş hayatına atıldığımızda teorik bilgilerin
uygulamaya aktarılmasında zorluk çekilmektedir. Bu
yüzden üniversitelerde pratik bilgilere daha çok yer
verilmesine, laboratuvar gibi uygulama derslerine
daha çok önem verilip artırılması gerektiğine
inanıyoruz.
Bunun yanında mühendislik kavramını daha çok
tanıtacak etkinlikler veya öğrencilere mühendisliğin
ne olduğunu öğretecek derslerin eklenmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
4. Elektrik Mühendisliği öğrencisi
olarak Dünya’da ve Türkiye’de Elektrik
Mühendisliği konusundaki gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Oğuz TORUNOĞLU ve Uğur KIRBEY: Dünyada
hızla gelişen bir teknoloji var. Buna bağımlı olarak
artan enerji ihtiyacı doğmaktadır.

39
8/13/13 3:51 PM

Bu sebeple elektrik sektörü ardı arkası kesilmeksizin
hızla gelişmelerini sürdürmektedir. Bu sebeple
Elektrik Mühendisliği’ne büyük bir görev
düşmektedir. Elektrik Mühendisliği hızla gelişen
bir dal haline gelmiştir. Üretimde, dağıtımda
ve kullanımda gelişmeler olmaktadır. Örneğin
otomasyon teknolojisi sayesinde enerjinin kontrolü,
değerlendirilmesi ve nasıl verimli kullanılması
gerektiği konularında yol kat edilmiştir. Şu an
dünyada ve ülkemizde otomasyon sistemine geçiş
bazlı ciddi çalışmalar sürmektedir.
Üretim konusundaki gelişmelere değinecek olursak
kurulu elektrik tesislerindeki iyileştirme ve yeni
kayaklar olarak yenilebilir enerji sistemleri üzerindeki
sürekli bir gelişim için yapılan çalışmalar göze
çarpmaktadır. Bu konuyu biraz daha açacak olursak
yeni nükleer enerji tesislerin kurulması ve yenilebilir
enerji olarak rüzgar güneş gibi enerjilere yapılan
yatırımları ören gösterebiliriz. Hatta çok az da olsa
bazı ülkeler geri dönüşüm metoduyla elektrik enerjisi
üretmektedir.
Bunlara örnek olarak İsviçre çöplerini geri
dönüştürerek elektrik enerjisi üretimi yapmaktadır.
Almanya’ya baktığımızda ise kurulu rüzgar gülü
santrallerinden elde ettiği elektrik enerjisi ihtiyacının
yüzde 8’ini karşılamaktadır.
Türkiye’de de buna yönelik çalışmalar sürmekte olup
rüzgar gülü santrallerine ve güneş tarlalarına yapılan
yatırımlar gittikçe artmaktadır. Enerji verimliliğinden
de bahsedecek olursak artık fabrikalardan tutun
evlere kadar her yerde enerji verimliliği sağlanmaya
çalışılmaktadır. Bu konuda da yapılan çalışmalara
delil olarak; artık birçok ﬁrma ürettiği bütün elektrikli

eşyaları, elektrik makinalarını enerji verimliliğine
önem vererek üretmektedir. Bunun yanında artık
binalar bile akıllı olarak tasarlanıp kendi elektriğini
kontrol edip verim sağlamaktadır.
Görüyoruz ki enerji gelişimi hiçbir zaman
durmayacak aksine hızla artmaya devam edecektir.
5. Elektrik Mühendisliği’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Oğuz TORUNOĞLU ve Uğur KIRBEY: Aslında
her şeyin başının enerji olduğunu söyleyebiliriz.
Enerji olmadan yaşam olması imkansızdır. Elektrik
enerjisinin ise hiçbir zaman bitmeyen ve sürekli
artacak olan bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
Zaten tarihe baktığımızda da bütün gelişmeler
aslında bir ihtiyaç sonucu oluşmamış mıdır?
Günümüzde hızla gelişen teknoloji sonucunda da
büyük bir enerji ihtiyacı oluşmaktadır. Artık enerji
kavramı ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen
en önemli faktör haline gelmiştir. Buna bağlı olarak
enerji sektörüne yatırımlar artmakta olup her geçen
gün önemli gelişmelere imza atılmaktadır.
Sonuç olarak Türkiye’de de, dünyada da hiç
bitmeyecek bir ihtiyaç olduğundan dolayı
gelişmelerin de sürekli hızla devam edeceğini
söyleyebiliriz.
Bunun da sektörün dinamik yapısını canlı
tutmaya devam edeceğini göstermekte olduğunu
düşünmekteyiz ve Elektrik Mühendisliği öğrencisi
olarak geleceğimizi düşünürken bu bizi mutlu
etmektedir :)
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6. Üniversite sonrasında Elektrik
Mühendisliği’nin hangi alanını seçmeyi
düşünüyorsunuz?
Oğuz TORUNOĞLU ve Uğur KIRBEY: Alan
olarak elektrik tesisleri bize daha yakın geldiğini
düşünüyoruz. Düşüncemizin sebebine değinirsek
eğer; Elektrik tesislerinin daha canlı bir piyasaya
sahip ve serbest çalışma imkanı sunduğu gibi,
yükselmeye daha elverişli olduğunu düşünüyoruz.
Sürekliliği fazla olmakla birlikte her şeyle bağlantısı
vardır. Diğer alanları düşünürsek; Güç elektroniği
bildiğimiz kadarıyla genelde fabrikada bakım onarım
gibi işlerde kalırsınız ve oradan fazla çıkamazsınız,
çünkü Türkiye de kısıtlı bir alana sahip.
Alternatif Enerji ise sınırlı kapasiteye sahip ve
sadece o konuyla ilgilidir, zaten Türkiye’de bu
konuda çok da bir gelişme yoktur ve ülkemiz bu
sektörde dışa bağımlıdır.
7. Seçtiğiniz Elektrik Mühendisliği alanından
akademik kariyer düşünüyor musunuz?
Oğuz TORUNOĞLU ve Uğur KIRBEY: Hayır
düşünmüyoruz. Özel sektör zorluklarla dolu olsa da
hedeﬂediğimiz kariyer planı bu yöndedir.
8. Siz ETMD’nin bünyesinde bulunan Elektrik
Mühendisi adayları olarak, derneğin size olan
katkısını nasıl buluyorsunuz?
Oğuz TORUNOĞLU ve Uğur KIRBEY: ETMD
sektörün çok önemli ﬁrmalarını, akademisyenleri ve
Elektrik mühendislerini bir çatı altında buluşturan bir

dernek olup bununla beraber yıllardır birçok etkinlik
yapmış deneyimli bir dernektir.
2010 yılında tanışmış olduğumuz bu derneğin birçok
etkinliğinin içinde bulunmakla birlikte deneyimlerine
ortak oluyoruz.
Dernekle beraber katılmış olduğumuz fuarlarda
sektörü yakından tanıma fırsatı elde edip şirketler
hakkında bilgi sahibi olduk. Aynı zamanda derneğin
kendi bünyesinde, akademisyenlerle ve söktürün
önde gelen şirketleriyle birlikte düzenlemiş olduğu
seminerlere katılarak üniversitede gördüğümüz
mühendislik eğitiminin üzerine mesleki anlamda
bilgiler katmaktayız. Bütün bunların yanında
dernekteki samimi ortam sayesinde mesleğimize
daha da ısındığımızı söyleyebiliriz.
9. Sizce bir mühendis hayatını sadece bir
mühendis olarak mı sürdürmeli yoksa sosyal
hayatına da önem vermeli midir? Bu konuda
neler yapılabilir?
Oğuz TORUNOĞLU ve Uğur KIRBEY: İş dünyasına
girdikten sonra biliyoruz ki zamanımızın büyük bir
kısmını iş hayatımıza ayıracağız. Bu da rutin bir
hayat getireceğinden dolayı insanın kendine sosyal
bir hayat da kurması gerektiğine inanmaktayız.
Zaten bu sosyal hayat iş verimliliğimiz artıracak
yönde olacaktır. Zaten görüyoruz ki dünya çapında
birçok büyük ﬁrma bu konuya çok önem veriyor ve
çalışanlarının sosyal hayatına katkıda bulunmak
için birçok icraat gerçekleştiriyor. Doğrusunun bu
olduğunu düşünmekteyiz ve bütün şirketlerinin
hassasiyet göstermeleri gerektiğine inanıyoruz.
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Harmoniklerin
Elektrik Sistemlerindeki

Bozucu Etkileri
Sabit genlik ve frekanstaki saf sinüzoidal dalga şekline sahip bir kaynak tarafından beslenen lineer elemanların
bulunduğu bir elektrik sisteminde harmonikler bulunmazlar. Ancak, ilerleyen teknolojiye paralel şekilde artan
güç elektroniği elemanları gibi lineer olmayan yükler kaynak üzerinden harmonikli akımlar çekerek kaynağı
kirletmektedirler. Harmoniklerin yoğun olarak bulunduğu elektrik sistemlerinde, harmoniklerden kaynaklanan
bazı olumsuzluklar meydana gelir.

Uğur Yaşa
ABB Alçak Gerilim Şebeke Kalitesi
Ürün Müdürü

Harmonikler sinüs dalga şeklini bozarlar
Harmoniklerden kaynaklanan olumsuzlukların
tesisler için hem teknik hem ticari açıdan birçok
etkisi vardır. Bu etkilerin doğru şekilde analiz edilip
anlaşılması, hem tesislerdeki işletme devamlılığı
açısından hem de tesislerin ulusal ve uluslararası
yönetmeliklere uyumu açısından kritik öneme
sahiptir.
Harmoniklerin bulunduğu sistemlerde, normal şartlar
altında saf sinüsoidal formda olması beklenen akım
ve gerilim dalga şekilleri bozulurlar. Dalga şeklinin
bozulmasının genel olarak beraberinde getireceği
problemler;
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t,BZOBLHFSJMJNEBMHBāFLMJOJOCP[VMNBT
t)BUMBSEBLJSNTBLNBSUāOBCBþMPMBSBLJMFUJNWF
dağıtımda verim azalması,
t,PNQBO[BTZPOTJTUFNMFSJOEFBS[BMBSO

gerçekleşmesi,
t&MFLUSJLNPUPSMBSOEBWFUSBGPMBSEBBāSTONBMBS
t)BTTBTFMFLUSPOJLDJIB[MBSEB 1-$WF$/$
cihazlarında arızaların yaşanması,
t&LJQNBOMBSOZBMUNTFWJZFMFSJOEF[PSMBONBMBSWF
aşınmalar,
t4JTUFNJÎFSJTJOEFLJLBZQMBSOBSUNBT
t,PSVNBWFLVNBOEBTJTUFNMFSJOEFIBUBM


çalışmaların olması,
t(FSJMJNEàāàNMFSJOJOBSUNBT
t4JTUFNMFSEFLJZàLTFLGSFLBOTMBSEBSF[POBOT
risklerinin oluşması,



olarak sıralanabilirler. Yaşanacak problemin sıklığı
be büyüklüğü ise tesis tipi, tesisin çalışma gerilimi,
yüklerin çeşidi/yoğunluğu ve şebeke kısa devre gücü
gibi etkenlere göre değişkenlik göstermektedir.
Harmoniklerin etkilerinin elektriksel
elemanlara göre incelenmesi
Gerek endüstride gerekse ticari işletmelerde motor,
kondansatör, sürücü, bilgisayar, lamba gibi çeşitli
elektriksel elemanlar kullanılmaktadır. Bu gibi
elemanların tamamının üzerinde harmoniklerin
farklı etkileri söz konusudur. Harmonikler, temel
şebeke frekansının tam katı büyüklüğündeki yüksek
frekanslı bileşenler olduğundan, yüksek frekansların
şebekede dolaşması rezonans risklerini artıracaktır.
Harmoniklerden kaynaklanan etkiler, zaman zaman
sadece bir veya birkaç eleman lokalinde kalabilirken,
zaman zaman ise tüm tesisin çalışmasını etkileyecek
global problemlere de yok açabilmektedir. Harmoniklerin bazı elektriksel ekipmanlar üzerindeki
etkilerinden aşağıda bahsedilmektedir.
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1- Kondansatörler
Elektrik sistemlerinde kompanzasyon amacıyla
yoğun olarak kullanılan kondansatör, normalde lineer
devre elemanıdır ve şebekeden harmonikli akım
çekmez. Ancak, bozucu yüklerin olduğu, harmonikli
akımların ve harmonik gerilimlerinin bulunduğu
sistem içerisindeki kondansatör, harmoniklerden
ciddi miktarda etkilenir. Kondansatör empedansı
bilindiği üzere;
Rotor devresindeki kavrulmalar

şeklinde bulunur. Eşitlikten de görülebildiği gibi,
frekansın artması kondansatör empedansında
düşüşe neden olacaktır. Örneğin, 50 Hz şebeke
frekansında 10 olan kondansatör empedansı,
5. Harmonik bileşeninin frekansı olan 250 Hz
için beş kat azalacak ve 2 olacaktır. Buna göre
kondansatörler, yüksek frekanslı harmonik
bileşenlerine düşük empedans gösterirler.
Kondansatörler, empedansları nedeniyle sistemdeki
bozucu yükler tarafından yaratılan harmonikleri
üzerlerine çekmeye yatkındırlar. Üzerine temel
şebeke frekansı ile beraber harmonik akımları
da çeken kondansatörün rms akımı artacak ve
hem elektriksel hem mekanik olarak zorlanmaya
başlayacaktır. Bu artış için IEC 60831 standardı
bir sınır belirlemiştir ve tüm kondansatör üreticileri
kondansatörlerini nominal akımının %30 fazlasına
(8saat/24saat) dayanacak şekilde üretmektedir.
Kondansatörlerin harmoniklerle olan ilişkisinin bir
diğer ayağı ise rezonans problemidir. Transformatör,
motor gibi endüktif reaktif karakterli yüklerin
kullanıldığı sistemlerde kullanılan kondansatörler,
bu yüklerle seri ve paralel rezonans ihtimalini
doğururlar. Bir tesise çıplak kondansatörler
uygulanması gerektiğinde, uygulanacak kondansatör
grubunun güç sisteminde oluşturacağı rezonans
frekansının hesaplanması gerekmektedir.
2- Motor ve jeneratörler
Motor ve jeneratör gibi döner makinalarda
harmoniklerin yarattığı en ciddi etki rotor ve stator
devrelerinde aşırı ısınmadır. Harmonik akımları
sebebiyle bakır kayıpları, harmonik gerilimleri
sebebiyle ise demir kayıpları artar. Yüksek frekanslı
harmonik bileşenleri, makinanın düzgün dönmesi
için oluşturulması gereken şebeke frekansındaki
döner manyetik alanı bozar ve makinanın gürültülü
ve sarsıntılı çalışmasına yol açar. Harmoniklerin
bulunduğu bir sistemde çalışan motorun verimi
azalır.

3- Transformatörler
Harmonikler transformatörler üzerinde demir ve
bakır kayıplarını artırıcı etki yaparlar. Frekansın
artmasıyla kayıplar da artar, bu yüzden mertebeli
harmonikler düşük mertebeli bileşenlere göre daha
etkili olabilmektedirler.
Harmonikler, transformatörler üzerinde gürültü
artışına ve mekanik zorlanmalara neden olurlar.

Harmoniklerin transformatörlere etkisi dikkate alınmalıdır

Özellikle endüstriyel tesislerde transformatörlerin
beslediği yüklerin önemli bir kısmının harmonik
kaynağı olması, trafo boyutlandırması yaparken daha
dikkatli olunması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Transformatördeki harmonikler, kayıplarla beraber
ısınmanın ve izolasyon sorunlarının da artmasına
neden olurlar. Bu nedenle, K-faktörü diye bilinen
özel transformatörler ya da standart transformatörler
için K-faktörü çarpanı kullanılır.
Transformatörler, manyetik çekirdeği doyuma
gittiğinde aynı zamanda harmonik de üretirler.
Bu yüzden literatürde harmonik kaynaklarından
bahsedilirken transformatörden de söz edilir.
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4- Anahtarlama elemanları ve sigortalar
Harmonik akımlarının varlığı ile birlikte artan rms
akımlar, anahtarlama elemanları üzerinde hatalı
çalışmalara neden olurlar. Yüksek frekanslı bileşenler
sebebiyle, devre kesicilerin ark söndürme işlevini
yerine getirirken kullandığı
elektromanyetik endüksiyon
bobininin çalışmasında hatalar
oluşabilir.
Bobinde oluşan hatalı
çalışmalar kesicinin
operasyonunu etkiler.
Harmoniklerden kaynaklanan
ısıl artış da anahtarlama
elemanlarının ömrünü
olumsuz etkiler.
Rms akım artışına bağlı
sigortalarda da zamansız/
gereksiz açmalar yaşanır,
sigorta açma eğrisi
karakteristikleri değiştiği
için sistemlerdeki koruma
seçiciliğinde sorunlar
meydana gelir.
5- Elektronik – Hassas
cihazlar
Harmoniklerin bulunduğu
sistemlerde çalışan elektronik
kontrol cihazları, zaman
zaman hatalı çalışmalara
neden olurlar. Harmonikler,
gerilimin dalga şeklini
bozduğu gibi, sıfır geçiş
noktalarını da değiştirip
kaydırabilmektedir.

kondansatörler de harmoniklerden dolayı aşırı akım
çekip patlayabilir. CNC tezgahı gibi kritik yüklerin
kart arızaları söz konusu olduğunda, bu problemin
maddi karşılığı ciddi rakamlara ulaşır.
6- Kablo ve baralar

Harmoniklerin
bulunduğu
sistemlerde
çalışan elektronik
kontrol cihazları,
zaman zaman
hatalı çalışmalara
neden olurlar.
Harmonikler,
gerilimin dalga
şeklini bozduğu
gibi, sıfır geçiş
noktalarını
da değiştirip
kaydırabilmektedir.

PLC gibi elektronik kontrol
cihazlarında sıfır geçiş noktası önemli bir referans
noktasıdır ve bu referansta yaşanacak değişiklik tüm
sistemin çalışmasını etkiler.
Elektronik kart arızaları da harmoniklerden
kaynaklanan etkilerden biridir. Kart girişlerinde
bulunan parazit ﬁltre devresi içerisindeki

Harmonik bileşenleri yüksek
frekanslıdır ve literatürde
skin-effect (deri etkisi) denilen
etkiyi meydana getirirler. Bir
iletkenin alternatif akımdaki
direnci doğru akımdaki
direncinden daha büyüktür.
Hamonik bileşenler için bu
direnç daha da artmaktadır.
Yüksek frekanslı harmonik
akımları iletken üzerinden
geçerken iletkenin yoğun
olarak dış yüzeyini tercih
etmek isteyecektir, bu da
akımın akmak için kullandığı
kesitin azalmasına, dolayısıyla
direncin artmasına neden
olacaktır.
Deri etkisi nedeniyle
iletkenlerin kayıplar artar
ve iletkenler mekanik
zorlanmalara ve titreşimlere
maruz kalırlar. Aşırı ısınma
da harmonik kaynaklı deri
etkisinin iletkenler üzerindeki
olumsuz sonuçlarından biridir.
Yukarıda anlatılanlar
dışında röleler, aydınlatma
elemanları, iletim ve dağıtım
hatları gibi birçok elektriksel
unsur da harmoniklerden
etkilenmektedir.

Harmoniklerin elektrik sisteminden arındırılması
sayesinde tesisler için hem ticari yönden getiri
sağlanabilmekte, hem de tesisin güç kalitesi
bakımından iyileştirilmesi ile tüm sistem
elemanlarının daha uzun ömürlü ve daha problemsiz
çalışması sağlanabilmektedir.
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RoHS Nedir?
RoHS, Avrupa Birliği tarafından dikte edilen;
elektronik cihaz üretiminin çevreye zarar
vermemesi için, sağlığa zararlı maddelerin elektrikli
ve elektronik ürünlerdeki kullanım miktarlarını
kısıtlayan direktiftir. İngilizce Restriction of
Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı
Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş
harﬂerinden oluşur.

2M Kablo

RoHS direktiﬁ, aşağıdaki ürünler için geçerlidir:
t&WDJIB[MBS
t#JMHJUFLOPMPKJTJWFUFMFLPNàOJLBTZPOUFÎIJ[BU
t5àLFUJDJFMFLUSPOJþJ
t"ZEOMBUNBNPOUBK
t&MFLUSJLMJBMFUMFS
t0ZVODBLMBS
t4QPSWFCPā[BNBOUFÎIJ[BU
t0UPNBUJLTBUāNBLJOFMFSJ
t'JMBNBOMBNCBMBS
RoHS kuralları birçok kişi tarafından “kurşunsuz
üretim” gibi algılansa da aslında sağlığa zararlı
maddeler sadece kurşundan ibaret değildir. RoHS
kapsamında kullanımı yasaklanan 6 madde ve
müsaade edilen maksimum miktarlar şunlardır:
-Cd

Cadmium

%0.01 ppm

-Hg

Mercury (cıva)

%0.1 ppm

-Cr (VI)

Hexavalent Chromium

%0.1 ppm

-PBB

Polybrominated Biphenyl

%0.1 ppm

-PBDE

Polybrominated Diphenyl Ether

%0.1 ppm

-Pb

Lead (kurşun)

%0.1 ppm

ROHS Direktiﬁnde yer alan maddelerin bazı
kullanım alanları ve zararları
Kadmiyum:
Kullanım Alanları: Elektroliz kaplamalar,
plastik malzeme, sensörler, Ni-Cd piller, kıvılcım
çıkaran kontaklarda kullanılır. Stabilizör olarak
plastik sanayinde kullanılır. Kaplandığı maddeleri
paslanmadan ve aşınmadan korur.
Sağlığa Etkileri: Mide ve bağırsak problemleri,
uzun süre maruz kalınması sonucunda kadmiyum
böbreklerde birikir ve böbrek hastalıklarına sebep
olur. Akciğerde hasar ve kemiklerin kırılganlığının
artması diğer etkileridir.
Civa
Kullanım Alanları: Piller, anahtarlar, sensörler,
röleler, ﬂoresan lambalar
Sağlığa Etkileri: Yürüme sorunları ve spazmlara,
titremelere sebep olur. Düşük dozlarda bile
zehirlidir. Beyin ve böbreklere zarar verir.
Kanserojenler arasında sınıﬂandırılmaktadır.
Krom
Kullanım Alanları: Korozyonu engellemek
amacıyla kaplamacılıkta, boya maddelerinde,
dericilikte kullanılır.
Sağlığa Etkileri: Nefes darlığı ve şiddetli
öksürmeye, akciğer ve diğer solunum yolu
fonksiyon bozukluklarına sebep olur. Kanserojendir.

ppm = parts per million (ağırlık cinsinden)
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Kurşun
Kullanım Alanları: Akü imalatında, kabloları
kaplamak için, boyalarda paslanmayı ve
aşınmayı önleyici olarak kullanılır.
Sağlığa Etkileri: Beyin ve merkezi sinir
sistemini etkiler. Hafıza kaybı ve konsantrasyon
bozukluğu oluşturur. Kansorojendir.
PBB-PBDE
Kullanım Alanları: Alev almayı önleyici
malzeme olarak kullanılır
Sağlığa Etkileri: Hormon sistemine etki eder.
Sağlığa zararlı maddelerin kullanım yerleri
şunlardır:
Kurşun Lehim, aktif ve pasif elektronik
malzeme, terminasyon uçları, baskılı devre
kaplamaları, cam, akü ve piller.
Cadmium Elektoliz kaplamalar, plastik malzeme,
sensörler, NiCd piller, kıvılcım çıkaran kontaklar.
Cıva Piller, anahtarlar, sensörler, röleler, ﬂoresan
lambalar, vs.
Hexavalent Chromium Krom, kaplamalar
PBB-PBDE Alev almayı önleyici malzeme

RoHS standardına uymamanın cezası
nedir?
Bu konuda her Avrupa Birliği ülkesi kendisine
göre kanun ve kurallar koymaktadır. İngiltere
Ticaret ve İçişleri Departmanı tarafından
önerilen cezalar şu şekildedir:
RoHS uyumlu olmayan ürünle ilgili olarak:
Ürünün pazarda yasaklanması.
RoHS ihlalinden sorumlu olan kişilerle ilgili
olarak, 3 ay ile 2 yıl arası hapis ve en az 5,000
Sterlin para cezası yaptırımı mevcuttur.
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EMC ve Korunma
yöntemleri: (III)

Filtreler...

Levent SEVGİ
Doğuş Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümü
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Elektrik-elektronik cihazların birbirine olumsuz etkileri şekilde yine seri bağlı bir kondansatör üst geçiren bir
(istenmeyen girişim ve elektromanyetik (EM) sızıntıyı) ﬁltre gibi davranır. DC ve alçak frekanslarda konen aza indirmek ve böyle olumsuz etkilerin olduğu
dansatör açık devre gibi davrandığından alçak freortamlardaki performanslarını maksimum düzeye kanslar bloke edilir. Kondansatörün sığasına bağlı
çıkarmak EMC mühendisliğinin temel ilkesidir. Bu olarak belli bir frekansın üstü geçirilir.
amaçla
kullanılan
ekranlama ve toGiriş çıkış arasına
praklama gibi koseri bağlanan LC
ruyucu
önlemler
elemanları
band
Derginin Eylül ve
geçirirken,
paEkim sayılarında yer
ralel LC elemanları
almakta. Bu sayıda
band
söndüren
ise bir diğer önemli
karakteristiğe
koruma
sahiptirler.
Filyöntemini – ﬁltreleritrelerin
şekildeki
ele alalım. EMC
davranışları ideal duproblemlerinin giderrumu yansıtmakta.
ilmesinde kullanılan
Oysa pratikte bu
yaygın ve etkili
davranışlar belli bir
tekniklerden birisi
frekanstan sonra taŞekil 1: Temel devre elemanları ve (ﬁltre)
ﬁltre kullanmaktır.
mamen farklı olabilir.
frekans karakteristikleri
Yararlı olsun istenBunun nedeni temeyen olsun, tüm
mel pasif elektronik
elektriksel işaretler
devre elemanlarının
frekans bölgesinde
ideal davranışlarını
belli bir bölge kapsar.
gösterememesidir.
Eğer yararlı işaret ile
istenmeyen işaret
Şekil 2’ de temel
farklı frekanslarda
elemanlar ve praise ﬁltre kullanarak
tikteki davranışları
istenmeyen işaretler
gösterilmekte.
süzülebilir. Filtreler
Görüldüğü gibi, bir
elektronik ﬁltreler ve
tel parçası alçak freferrit bilezikler diye
kanslarda bir direnç
sınıﬂandırılabilir.
etkisi
yaratırken
yüksek frekanslarda
Şekil 2: Temel devre elemanları ve frekans karakteristikleri
Elektronik
endüktans etkisi de
ﬁltreler:
göstermeye başlar
ve seri RL devresi gibi davranır. Direnç elemanı için
Şekil 1’ de temel devre elemanlarının seri/paralel de davranış benzer şekildedir. Bir kondansatör yükkullanımı ile elde edilebilecek basit,
sek frekanslara doğru gidildiğinde bağlantı ve lehim
2-kapılı ﬁltre düzenleri gösterilmekte.
noktalarındaki istenmeyen kaçak etkiler nedeniyle
seri bir LC devresi gibi davranır.
Örneğin, 2-kapılı bir devrede giriş çıkış arasına
bağlanan seri bir endüktans alçak frekansları geçirir, Bir endüktans ise, yine yüksek frekanslarda bağlantı
endüktansın değerine bağlı olan belli bir kesim noktaları arasında oluşan kaçak kapasite etkileri
frekansından ötesini geçirmez, hızla zayıﬂatır. Benzer nedeniyle paralel LC devresi gibi etki yapar.
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Yani hiçbir basit devre elemanı yüksek frekanslarda
sadece kendisinden beklenen etkiyi gösteremez.
EMC sorunlarını gidermek amaçlı kullanılan ﬁltreler
şebeke güç kaynağı ﬁltreleri, DC güç kaynağı ﬁltreleri
ve telekomünikasyon ﬁltreleri olarak sınıﬂandırılabilir.
Şebeke güç kaynağı ﬁltreleri lineer yapıda olup elektromanyetik gürültünün sisteme girmesini engellemek amacı ile ekran içine ve şebeke güç kaynağı
girişine konulur. DC güç kaynağı ﬁltreleri de şebeke
güç kaynağı ﬁltreleri ile aynı yapıdadır. Ancak kesim
frekansları mümkün olduğunca düşük seçilmiştir.
Telekomünikasyon ﬁltreleri ise her türlü olabilir.

enerji kablolarında ve kartlar arası bağlantılarda da
yaygın olarak kullanılmakta.
Şekil 3’ te ferrit bilezik mantığı ve değişik ﬁltre
fotoğraﬂarı gösterilmekte. Ferrit bilezikler ferromanyetik özelliğe sahip olduklarından manyetik alan depolama özelliğine sahiptirler. Amper yasası, içinden
akım akan bir telin etrafında manyetik alan
oluşur. Sağ el kuralına göre baş parmak akım yönünü
gösterirken diğer dört parmak telin etrafını çevreleyen manyetik alan yönünü gösterir. Kablo boyunca ilerleyen işaretlerin oluşturduğu manyetik alanı bloke
etmek için tel etrafına ferrit bilezik takılır.

Filtre seçiminde çalışma özellikleri (gerilim, akım ve
sıcaklık), güvenilirlik (maksimum sızıntı akımı, rutubet
sınırları, aşırı yük akımı), elektriksel özellikler (yüksek
gerilim karakteristikleri, izolasyon direnci) ve mekanik
özellikler (boyutlar, montaj sorunları) en önemli seçim
parametreleridir. Seçilen ﬁltreden beklenen EMC
özellikleri ise araya
girme kaybı, kesim frekansı, yükün kapasif ya
da endüktif oluşu, yüksek frekanslardaki cihaz
empedansının belirlenmesi ve ortak
mod ve/veya farksal
mod ﬁltre gerekliliği
önemli EMC özellikleridir.

Şekilde görüldüğü gibi, istenmeyen yüksek frekanslı
işaretleri süzmek için ferrit bilezik içersinde işaret
kabloları sargı şeklinde dolaştırılabilir. Sargı sayısı
ferrit bileziğin empedans etkisini arttırır ancak ferromanyetik rezonans frekansını düşürür. Pratikte,
sargılar arası kaçak kapasitif etki oluştuğundan,
ikiden fazla sarım kullanılmaz. Ferrit bilezik etki ettiği
frekans bölgesindeki istenmeyen işaretleri süzerken
faydalı işaretleri etkilemez. Kabloların
ekranlamasında
ferrit kullanıldığında
alçak frekanslar fazla etkilenmezler.
Bu
frekanslarda,
Filtre performansını
ferrit endüktansı sabelirleyen en önemli
bit ve az kayıplıdır.
faktör,
ﬁltrenin
Bu nedenle toplam
ekrana monte ediliş
empedansı az arttırır.
şeklidir.
Yüksek frekanslarda
ferritin
manyetik
Bu nedenle iyi bir
kayıpları hızla artar
Şekil 3: Ferrit Filtre kullanımı, tipik davranışı ve çeşitleri
performans
için
ve ferromanyetik
ﬁltre ekranlı gövdrezonans
denen
eye, güç kablobir frekans bölgessunun girdiği noktada monte edilir. Giriş kabloları, inde permeabilite hızla düşer ve empedans makçıkış kablolarından oldukça iyi dekuple edilmelidir. simum ve rezistif olur. Bir hatta ferrit ﬁltre ile
Gövde montajlı ﬁltreler tercih edilir. Aksi halde ﬁl- gürültüyü süzerken işareti korumak için ortak
treyi ekranlayıp giriş ve çıkışları birbirinden izole mod davranışından yararlanılır. Yani işaret hattının
etmek gerekir. Filtre gövdesi ile toprak arasında iyi hem gidiş hem de dönüş iletkeni aynı ferrit ﬁltre
bir elektriksel temas sağlanmalıdır. Bağlantı teli halkasından geçirilir. Bu hatlarda işaret (gidişkullanılmamalıdır. Galvanik uyumluluğa dikkat
dönüş) zıt fazlı olduğundan birbirini yok eden zıt
edilmelidir.
manyetik alan oluştururlar. Oysa, gürültü her iki iletkende de aynı fazlı olduğundan ﬁltre ile süzülürler.
Ferrit Filtreler:
Elektronik devrelerde istenmeyen yayınımların Ferrit ﬁltre seçiminde göz önüne alınacak noktalar
önemli bir kısmı bağlantı kabloları ve işaret yolları şunlardır:
üzerinde oluşur. Kablolar, yüksek frekanslarda birer t &O GB[MB BSBZB HJSNF LBZCOO HFSFLUJþJ GSFLBOT
anten gibi davranır. Bu nedenle, elektronik devrel- bölgesi belirlenir.
erde EM sızıtının önlemini almak bağlantı kabloları t,BCMPUJQJOFHÚSFGFSSJUmMUSFZBQTTFÎJMJS
ve işaret yollarındaki gürültüleri azaltmak anlamına t6ZHVMBOBDBLLBCMPZBHÚSFUàNZBEBQBSÎBIBMJOEF
gelir. Ferrit ﬁltreler kablolara bilezik gibi geçir- olması istenir.
ilerek kullanıldıklarından tercih edilmekte. Ayrıca t &ULJMJ PMBDBþ GSFLBOT CÚMHFTJOEFLJ [BZnBUNB
bilgisayarların iç ve dış veri kablolarında (ekran, miktarı ve empedans belirlenir.
yazıcı, klavye, CPU), taşınabilir ve sabit disklerin plas- t 6ZHVMBNB EVSVNVOB HÚSF EFþJāFCJMFO Ú[FMMJLMFS
tik şerit kablolarında, elektronik devrelerin iç ve dış saptanır (örn. sıcaklığa bağlılık, DC akımı, vb.).
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Şekil 4’ te ferrit ﬁltre
eşdeğeri ve araya
girme kaybı bağıntısı
verilmiştir.
Ferrit
bilezik kaynak ile
yük arasına seri bir
empedans gibi etki
yapar. Bu durumda
eşdeğer devreden
de görüleceği gibi
araya girme kaybı
ferrit bilezik varken ve yokken basit
devredeki yük gerilimlerinin logaritmik
oranından elde edilir.
Bu durumda araya
girme kaybı, kaynak
ve yük empedansları
ve ferrit bilezik
eşdeğer empedansı
tarafından belirlenir. Ferrit bilezik
empedansı
diğer
ikisine göre ne kadar
büyük olursa o kadar
iyi
araya girme kaybı
elde edilir.
Sayısal bir örnek
Şekil 5’ te verilmiştir.
Etkili olduğu frekans
bölgesinde
500
Ohm değerinde bir
eşdeğer
empedansa sahip ferrit
bilezik 50 Ohm’luk
kaynak ve yük
empedansı arasına
yerleştirildiğinde
yaklaşık 15 dB kadar araya girme
kaybı sağlarken 1
Ohm’luk kaynak ve
yük için bu değer
50
dB’
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Tek bir kabloya
takılan ferrit bilezik
1 dB’ lik bir araya
girme kaybı bile
sağlayamazken,
bu değer sekiz
bağlantının beşine
ferrit
bilezik
takıldığında 5 dB’ ye
çıkmaktadır.

Şekil 5: Ferrit (bilezik) ﬁltre örneği

Şekil 6: Ferrit ﬁltre ve işaret kablolarına uygulanması

Son örnek, Şekil 7’
de gösterilen ve 10
MHz ile 100 MHz
arasında istenmeyen işaretleri süzmek
üzere tasarlanmış
iki
değişik
ﬁltre yapısının ölçü
sonuçlarına ait.
Birinci yapıda iki
paralel kondansatör
kullanılırken ikinci
yapıda araya bir de
ferrit bilezik eklenmiş
ve
PI
devresi
o l u ş t u r u l m u ş t u r.
Birinci yapıda sadece
10
MHz
civarında dar bir
frekans bandında
40 dB kadar bir
araya girme kaybı
sağlanırken,
ferrit bilezikli karma
yapıda 10 MHz ile
1GHz arasında aynı
araya girme kaybı
sağlanabilmektedir.

Yazık ki halen
Piyasa,elektronik
ﬁltreleri bildiği kaŞekil 7: Tipik bir ﬁltre uygulaması
dar ferrit ﬁltrelerden haberdar değil.
Özellikle haberleşme
ye
ulaşmaktadır. devrelerinde, bilgisayarlarda kullanılan ve farklı frekans bölgelerini süzmek üzere imal edilen farklı renk
Ferrit bileziklerle kablolarda istenmeyen işaretlerin ve şekillerdeki ferrit bileziklere tespih tanesi gözüyle
süzülmesinde önemli bir nokta şekil 6’ da bakanlar ya da ﬁltre seçiminde renkleri zevkine uygösterilmiştir. Özellikle bilgisayarlarda ve baskı gun seçenler yok
devrelerde veri/işaret iletimi çoklu (dörtlü, sekizli ya değil! Unutulmasın ki ferritler kablolarda en etkili
da on altılı) kablolarla sağlanır. Bu durumda sadece EMC korunma yöntemlerinin başında
bir veri yoluna (yani bir kabloya) ferrit bilezik geçirmek gelmekte .
çözüm olmayacaktır.
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ...
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EMC ve Korunma
yöntemleri: (IV)
Kablo ve Konnektörler
EMC (Elektromanyetik uyumluluk) disiplinler arası
karmaşık bir konu, bunu tasarımdan üretime, planlamadan pazarlamaya herkes yaşayarak öğrenmekte.
Genelde EMC problemlerinin % 60 gibi önemli bir
kısmı uygun tasarımla başlangıçta ortadan
kaldırılabilmekte. EMC önlemleri tasarıma doğru
başa çekildiği oranda çözüm kolaylaşmakta ve ucuzlamakta. Ne denli sona bırakılırsa o denli pahalı ve
bazen de
çözümsüz olabilmekte. EMC çözümlerinde çoğu kez
genelde bilinen ama çoğu kez göz ardı edilen basit önlemler yeterli olabilmekte. Bu nedenle, EMC
mühendisliği ve uygulamaları teknolojide bir yaşam
biçimi haline getirilmeli.

Levent SEVGİ
Doğuş Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümü
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Kablo performansını belirleyen iki temel unsur
ekranlama malzemesi/kalitesi ve kablo ekran
topraklamasıdır. Kablo işarete (EM enerjiye) sistemdeki son noktaya (yüke) kadar kılavuzluk eder. Çevre
girişiminin önem kazandığı durumlarda kablolar
ekranlanır ya da ekranlı kablo kullanılır. Koaksiyel hatlar doğal ekranlı kablolardır (ekran iletim hattının bir
parçasıdır). Bunların dışında ekranlanmış çoklu kablolar da kullanılır. Şekil 1’de günümüzde kullanılan
tek ve çift ekranlı kablolara örnekler gösterilmiştir.
Üstte bakır ekran koruması altında imal edilmiş çoklu
iletkenli bir kablo gösterilmekte. Dışarıdan gelebilecek girişimlere karşı iyi bir elektriksel ekranlama
sağlayan bu kablolar yakınında oluşan manyetik
alan girişimlerine
karşı korumasızdır.
Altta, iki bakır
ekran arasında ferrit izolasyon bulunan çok iletkenli
bir kablo örneği
görülmekte. Bakır
ekran
elektriksel
koruma sağlarken
ferrit bilezik manyetik ekranlama etkisi
göstermekte.

Bundan önceki üç
yazıda olduğu gibi
bu yazının da konusu EMC problemlerine
karşı
başvurulabilecek
korunma yöntemleri.
Ekranlama, topraklama ve ﬁltreleme
yanında bir diğer
önemli EMC konusu
da kablolar. EMC
kalitesini belirleyen
Şekil 1: Günümüzde kullanılan tek ve çift ekranlı tipik kablolar,
ana
etkenlerden
Kablo ekranının et(üstte) sadece elektriksel ekranlama, (altta) elektriksel ve manbirisi kablolar, çünkü,
kin olması ekranyetik ekranlama
istenmeyen işaretleri
da
endüklenen
bir
noktadan
akımların iç iletkene
diğerine ilettikleri gibi (iletkenlik yoluyla girişim), üz- kuplajının engellenmesine ve elektrik alanlarının
erlerinde dolaşan işaretleri bir anten gibi uzaya da (açıklıklardan ekran üzerinde endüklenen gerilim)
yayarlar (ışıma yoluyla girişim). Bir devrede, bir sis- durdurulmasına bağlıdır. Her iki durum da içten
temde değişik boylardaki kablolar farklı
dışa enerji girişimini engellemek gerekir. Kablolarda
frekanslarda rezonansa gelen yarım dalga dipol ekranlama bozukluğu uygun ﬁltre kullanılmaması
anten gibi davranırlar (geniş bandlı girişim). Ayrıca, ve iyi ekranlama yapılmaması sonucu oluşur.
yine bir devrede ya da sistemde en geniş çevrimi
oluşturduklarından halka anten gibi de davranırlar. Belli bir manyetik alan içerisinde bulunan bir kablo
Bu nedenle kablolar hem güçlü elektrik hem de güçlü üzerinde, birim boy direnci ve birim boy endüktansı
manyetik girişim kaynağı gibi etki edebilirler. Kablo ile belirlenen bir gerilim düşümü oluşur. Bu gerilim
etkileşimi söz konusu olduğunda kuplajın tipi (many- düşümü ekransız kablolarda frekans arttıkça artar ve
etik, elektrik) ve gerek duyulan performans önem yüksek frekanslarda kabul edilemez gürültü
kazanmakta.
gerilimleri oluşturur.
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Oysa ekranlı kablolarda bu durum kablo kesim kabloda istenmeyen elektrik alanlar iyi ekranlanır.
frekansına dek söz konusudur. Yani, kablo direnci ve Ancak bu manyetik alanların ekranlanmasına yetendüktansının belirlediği kesim frekansı üstünde
mez. Hem yük
ekranlı
kabloda
hem de kaynak
gürültü
gerilimi
tarafında topraklafrekansla artmaz.
ma uygulandığında
Dolayısıyla kullanılan
elektrik
alan
kablonun
kesim
ekranlaması daha
frekansının
biliniyi olur (10-20 dB
mesi gerekir. Bu
ekranlama etkinliği
frekanstan düşük
artar) ve manyfrekanslarda ekranetik ekranlama da
lama etkili değildir.
sağlanmış olur. PraAncak frekans kesim
tikte en uygun kafrekansının üstüne
blolama tekniği Şekil
çıkınca ekranlama
4’ te (altta) gösteretkili olmaya
ilmekte. Burgulu çift
Şekil 2: Kablo ekranlaması ve ekran kesim frekansı (Etkili
başlar. Pratikte iyi bir
iletken
manyetik ekranlama için frekans kesim frekansının en az beş
manyetik ekranlama
kullanarak
(iletkatı olmalıdır)
ancak frekans keskenler arasındaki
im frekansının beş
alan küçültülerek
katından büyük olunve burgu sayesinde
ca sağlanmaktadır.
zıt yönlü akımlar
Şekil 2’ de kaakması sağlanarak)
blo
ekranlaması
manyetik
sızıntı
ve kesim frekansı
azaltılmıştır. Her iki
tanımları verilmiştir.
taraftan da topraklama uygulandığında
Şekildeki
kablo
elektrik ve many(yani kendi ekranı)
etik ekranlama etkin
hem başından hem
biçimde sağlanmış
sonundan toprağa
olur. EMC önlemlerbağlanmış durumda.
inde kablolar kadar
Alçak frekanslarda
önemli olan eleŞekil 3: Kablolarda toprak bağlantılarına örnekler
tek taraﬂı topraklamanlar konnektörma yeterli olabilirken
lerdir. İki kablonun
yüksek frekanslarda
bağlantısı, iki yüzeyin
her iki taraftan da
sızdırmaz montajı
topraklama gereği
EMC
açısından
bundan
önceki
çok önemlidir. EM
yazımızda
(Ekim
sızıntı su ve ışık gi2004) ele alınmıştı.
bidir. Yarıklardan,
Şekil 3’ te değişik
çatlaklardan ya da
kablo ekranlama ve
aralık
bırakılmış
topraklama teknikleri
ayrıtlardan su ve
gösterilmekte.
ışık nasıl sızarsa EM
enerji de (frekansına
Sadece ince bağlantı
bağlı olarak) öyle
elemanlarıyla gersızar. Bu nedenle
çeklenen
toprakolası bütün sızıntı
Şekil 4: Kablolarda ekranlama ve etkileri (üstte) Etkili elektrik
lama genelde işe
yerleri kapanmalıdır.
alan ekranlama sağlanırken manyetik alan ekranlanmaz, (altta)
yaramaz, sıkı geçme
Etkili elektriksel ekranlama sağlanırken manyetik alan da etkili
ve şerit hatlarla gerElektronik devrelbiçimde zayıﬂatılır.
çeklenen topraklaerde ve cihazlarda
malar ise mükemkapaklar, gövdeler,
mele yakın etki yapmakta. Kablo, genelde kaynak giriş panelleri, havalandırma yarıkları, vb birçok
ile yük arasında işaret iletiminde kullanıldığından süreksizlik kaçınılmaz olarak bırakılır. Bu durumda bu
ekranlamanın ne tarafta yapılacağı ve topraklama süreksizliklerden elektromanyetik sızıntıyı önlemek
önemlidir. Şekil 4’te buna bir örnek sunulmakta. Sa- için kontak ve bağlantı elemanları kullanılır.
dece yük tarafından (şekilde üstte) ekranlanmış bir
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Süreksizliklerin EMC etkileri açısından önemli bazı
noktalar şunlardır:
t,BCMPMBSCJSCJSJOF CFMMJCJSQBOFMFZBEBZà[FZF 
bağlarken sıkı temas çok önemlidir. Sıkı geçme
yanında geniş şeritlerle topraklama sağlanması da
önemlidir.
t±FWSFZà[FZMFSJOJZJUFNBTBÎTOEBOJMFULFO
katkılı plastikler, contalar ya da yaylar kullanılır.
İletken katkılı plastikler ve contalar ucuz ve kolay
monte edilebilir olmalarına karşın izolasyonu
düşük ve ömürleri kısadır. Şekil 5’ te conta tipleri
gösterilmiştir. Uygulamada plastik, örgülü, tekstil,
karbon katkılı conta tipleri kullanılır. Yaylar sıkı
geçme sağladığından iyi izolasyon sağlarlar, kendi
kendilerini aşınmaya karşı korurlar, ancak pahalı
ve montajı zordur.

etkiler oluşturur. Bu etki kullanılan metallerden
bağımsızdır. Aynı veya farklı metallerde gözlemlen
ebilir.
Yüzey montajlarında:
t0MBCJMEJþJODFHBMWBOJLIBSFLFUMJMJLUBCMPTVEàāàL
olan metaller kullanılmalı
t#JSMFāUJSJMFDFLNFUBMMFSJOFMFLUSPLJNZBTBM
özellikleri birbirine yakın olmalı
t%JSFLCBþMBOUUFLOJLMFSJLVMMBOMNBM(FSFLFO
durumlarda atlamalı bağlantılar (tercihen düz
şeritler) kullanılabilir.
t.FUBMEFONFUBMFUFNJ[CBþMBOUZà[FZJ
kurulduğundan emin olunmalı
t#BþMBOUOPLUBMBSOFNEFOLPSVONBM
t(FSFLFOEVSVNMBSEBCVOPLUBMBSOm[JLTFMWF
elektriksel durumu denetlenmeli.
Önemli bir konu da cihazların ya da kabloların CE
markalı olmasının, bir arada sistem kurulduğunda
EMC koşullarının sağlanması anlamına gelmeyeceği.
Uyumsuzluk olması durumunda önce güvenlik
kuralları sağlanmalı, cihazın talimatlarına uyulmalı,
en sonunda EMC koşulları ele alınmalı.

Şekil 5: EMC Bağlantı contaları (Örgülü contalar, Elastomer contalar, Tekstil contalar, Spiral yay contalar,
Karbon Katkılı Elastomer contalar)

Elektriksel işaretler (tüm güç beslemeleri, analog,
sayısal veri işaretleri), bir gidiş bir dönüş iletkeni
üzerinden, farksal modda iletilir. Gerilim iletkenler
arasında oluşur. Genelde toprak empedansının
düzensizlikleriyle oluşan ortak mod akımı tüm iletkenler de aynı yönde akar ve toprak hattı üzerinden
geri döner. Kablolar arasında ortak modda iletilen
yüksek frekans (YF) parazitler en temel EMC sorunudur. Ekranlı bağlantıların uygun olması durumunda,
tek örgülü kablo kullanarak koruyucu etki birkaç
MHz’den birkaç yüz MHz’ e çıkarılabilir. Kablo / cihaz
ekranının tek taraftan bağlanması alçak frekanslarda
etkilidir, yüksek frekanslarda bu tip bir bağlantı etkili
olmaz.

Ekranın çift taraftan topraklanması en şiddetli parazitlere karşı (YF ortak mod) koruma için kullanılır.
t:à[FZNPOUBKMBSOEBJMFULFOMFSJOLPOUBLZà[FZMFSJ Çift taraﬂı bağlantılarla ilgili sorun, alçak frekanslartemiz olmalı ve tam temas sağlanmalıdır.
da ekranlama üzerinden bir akımın akabilmesidir. Bu
Yüzeyler arasında yağ, toz ve pas gibi maddeler
akım, bazı durumlarda “vınlama” adı verilen bir alçak
bulunmamalıdır. Bağlantının uzun dönem düşmanı gerilim veya çift kablo tarafında 50 Hz gürültüsü
paslanmadır. Unutulmamalıdır ki bazı ürünlerin,
yaratır. Tüm sayısal veya elektrik kablolarında dış
dışarıda kışın soğuğuna, yazın sıcağına, rüzgara,
ekranlamaların her iki ucu, cihaza giriş noktalarında
neme karşı 20-30 yıl gibi ömre sahip olması istenir. makine toprağına bağlanmalıdır. Tek bir uca sadece
t:à[FZNPOUBKMBSOEB[BNBOMBQBTMBONBÚOFNMJCJS düşük seviyeli alçak frekanslı ekransız analog
EMC sorunu oluşturur. Paslanmanın değişik
bağlantılar yapılabilir. Şebeke, besleme, güç, analog/
nedenleri vardır: En önemlileri galvanik etki ve
sayısal işaret kabloları, mümkünse topraklanmış
elektrolitik etkidir: Galvanik Etki: Farklı türden iki
kanal içerisinde döşenmelidir. Mümkün olan her
metalin oluşturduğu kontak yüzeyindeki
yerde biri enerji, röle ve hız kontrol cihazı kabloları
rutubetten kaynaklanır. Zamanla bir pil gibi yüzeyi
ve diğeri sinyal kabloları (sensörler, veri,
aşındırır. Elektrolitik Etki: Nem ve bağlantılar
haberleşme, vb.) için iki metal kanal kullanılmalıdır.
üzerinden akan akım bağlantı üzerinde elektrolitik
Bazı kanal örnekleri Şekil 6’da gösterilmekte.
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Görüldüğü gibi, elektriksel alanın düşey polarizasyonlu olması durumunda kanalların üstünün açık
ya da kapalı olması ekranlama performansını fazla
etkilememekte. Ancak, dairesel polaizasyonlu elektriksel alanların olabileceği ortamlarda kanalların
tümden kapalı
olması kaçınılmaz.
Günümüzde akıllı
binalar, haberleşme
ve bilgisayar ağları,
internet bağlantıları
kablolamanın önemini açıkça ortaya
koyan sistemler. Bir
yandan ağ içerisinde
hassas
haberleşme kabloları
döşenirken diğer
yandan yüksek
güçlü besleme
kabloları
döşenmekte.
Ekonomik olması
açısından birlikte döşenmesi
zorunlu olduğundan
enerji kablolarının
olası olumsuz
etkilerine karşı
işaret kablolarının
korunması önem
kazanmakta. Şekil
7’da tipik kablo
kanalı ve döşeme
tipleri gösterilmekte.
Tipik olarak kablo
kanal uzunlukları
30 m’den kısa ise
kanallar birbirine
ve kablolara temas
edebilir.

yan yana veya üst üste 10 cm boşluk bırakılmalıdır.
Uzunluk 300 m’yi aştığında aralarında 30 cm boşluk
olmalıdır. Gidiş ve dönüş iletkenleri her zaman
birbirine komşu olmalıdır. YF koruyucu etkisinden
yararlanmak amacıyla, tüm bağlantıların, topraklı eş
potansiyel yapılara
bağlanması tavsiye
edilir.

Şekil 6: Elektriksel ekranlama açından eşdeğer kanallar

Yalnızca analog,
sayısal veya
haberleşme sinyalleri için kullanılan
kablo çiftleri aynı
demette birbirine
yakın olabilir veya
aynı kablo grubu
içinde döşenebilir.
Şekil 8’de bir başka
kanal döşeme
örneği gösterilmekte.

Şekil 7: Enerji ve işaret kablolarının yan yana aynı kanalda yerleşimi

Şekil 8: Enerji ve işaret kablolarının yan yana aynı
kanalda yerleşimi

Kanal uzunluğu 30 - 300 m arasında ise aralarında

Görüldüğü gibi,
işaret kabloları
ile enerji ve röle
kabloları birbirlerine olabildiğince
uzak yerleştirildiği
gibi, aralarında
EMC açısından
göreceli olarak
daha dayanıklı
olan ekranlı analog
kablolar döşenerek
yalıtım arttırılmaya
çalışılmakta.
EMC açısından
önemli olduğundan
kablolama konusuna ileride yine
dönmekte yarar var.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ...
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Neden
Usturlab?
Bilim ve teknoloji tarihi için bir giriş
Usturlab, Antik Yunan döneminden 18. yüzyıla kadar astronomi ölçümlerinde
ve matematiksel hesaplamalarda kullanılmış, mekanik bir ölçüm cihazıdır.
Güneş’in, Ay’ın, gezegenlerin ve yıldızların konumlarını ölçebilen, yerel
saati ve İslâm dininde namaz vakitlerini belirleyebilen, denizde yön
bulmaya yarayan usturlabın icadı, MÖ 2. yüzyılda yaşayan Yunan
matematikçi ve gök bilimci Hipparcus‘a atfedilir. İznik’te doğan
ve antik dönemin en büyük astronomu sayılan bu büyük
bilgin, aynı zamanda trigonometrinin de babası olarak
bilinir. Geliştirdiği stereograﬁk gösterim (stereographic
projection) yöntemiyle küresel görüntüyü iki boyutlu bir
düzleme aktarabilmiş ve böylece usturlabın temellerini
atmıştır.

Alper COPLUGİL

Yunanca astron (yıldız) ve lambanien (yakalamak,
almak) sözcüklerinin birleşmesi ile ismi verilen
usturlab (astrolabe), asıl büyük gelişmesini 8. ve
14. yüzyıllar arasında zirve dönemini yaşayan
ortaçağ İslâm dünyasında göstermiştir. Fizik,
kimya, matematik, astronomi gibi temel
bilim dallarında büyük atılımların yapıldığı bu
dönemde usturlab, başlıca hesaplama ve ölçüm
aracı olarak kullanılmıştır. Öyle ki, İranlı bilgin
Abdurrahman es-Sufî usturlabın astronomiden
astrolojiye, zaman ölçümünden denizde yön
tayinine, uzaklık ölçümünden Kıble’nin yönünü
belirlemeye kadar yaklaşık 1.000 farklı kullanım
alanını tanımlamıştır.
İşte bu yazı dizisinin hikâyesi de buradan başlıyor.
Sahip olduğu özellikler ve gerçekleştirdiği işlevler
sayesinde antik dönemin ve orta çağların bilgisayarı
olarak tanımlayabileceğimiz usturlab, tarih boyunca
insanoğlunun teknik bilgi üretebilme kabiliyetinin en
somut göstergelerinden bir olmuştur.
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Şekil.1: Usturlab. Antik Yunan döneminden beri bilinen
usturlab, müslüman bilginlerce astronomiden denizde
yön tayinine, uzaklık ölçümünden Kıble’nin yönünü
belirlemeye kadar birçok alanda kullanılmıştır.
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Usturlab sayesinde Güneş’in, Ay’ın, yıldızların ve
gezegenlerin konumları artık biliniyordu; böylece
gök cisimleri doğaüstü niteliklerini kaybediyor;
zamanı ve mesafeleri ölçmeye yarayan birer araç
haline geliyordu.
İnsanoğlu zamanı ve mekânı ölçtükçe onu
tanımaya ve tanıdıkça da ona hakîm olmaya
başladı; medeniyetin gelişmesini de buna borçluyuz.
Bilim ve teknoloji tarihinin önemli kişilerini
ve olaylarını ele alacağımız bu yazı dizisinde
amacımız, yeni teoriler ortaya atmaktan ziyade
(ki bu haddimizi aşmak olurdu) yeni sorular
sorabilmektir. Çünkü hangi soruların sorulması
gerektiğini bilmek,
yeni bilgiler
ortaya çıkarmak
kadar önemlidir. Bu soruları
arayacağımız
ve bu köşede
ele alacağımız
konulara kısaca
göz atalım.
Bilim vs
teknoloji

Çünkü dünyaya gelen çıplak insan korunmasız
ve vasıfsızdır; ısınması, korunması, barınması ve
beslenmesi için doğadan alıp kullandığı ya da
kendi ürettiği aletlere ve araçlara ihtiyacı vardır.
Demek oluyor ki teknolojinin köklerini, yaşamsal
zorunlulukların karşılanması ihtiyacında arayabiliriz.
Bilim ise doğayı anlamaya çalışan ﬁlozoﬂarın
düşünsel çabalarının bir ürünüdür. Felsefe (philosophy) sözcüğünün kökeni de buna işaret ediyor;
Yunanca philea (sevmek), sophia (bilgi, hikmet) ve
böylece philosophia ya da felsefe ortaya çıkıyor.
Latince sciente (bilgi) kelimesinden türetilen
science (bilim) ise 17. yüzyılda felsefenin bir
dalı olarak gelişen philosophia naturalis (doğa
felsefesi) teriminin
yerini alıyor, buna
karşın “scientist”
terimi ise daha
geç bir tarihte,
19. yüzyılda
kullanılmaya
başlıyor.
Bilim ve teknolojinin anlaşmazlığı
sadece etimolojik
farklılıklarından
kaynaklanmıyor.
Büyük Yunan
ﬁlozofu Platon’dan
başlayan bir
anlayışla bilim,
kavramsal olarak
her zaman
teknolojiden üstün
olmuştur.

Cevabını
Şekil.2: Joseph Wright’ın 1766 yılında yaptığı tablosu The
aradığımız ilk soru,
Orrery. Newton’un mekanik evreni, yeni bir bilim düzenini
tarih boyunca bilim
simgeliyordu. Kırmızı bir cübbe giyen doğa ﬁlozofu, Newton
ve teknolojinin
mekaniğini esas almış mekanik bir güneş sistemi modeli üzizlediği seyrin, 20.
erinde meraklı küçüklere ders veriyor. (P. Fara; “Bilim: Dörtbin
yüzyıldaki büyük
Yıllık Bir Tarih” syf. 199)
atılıma nasıl bir temel teşkil ettiğidir.
Günümüzde her ne kadar bilim ve teknoloji kardeş
kavramlar gibi görünse de bu birliktelik aslında 20. Daha açık bir ifade ile “bilim aklın ürünüdür,
yüzyıl düşüncesinin bir ürünüdür.
dolayısıyla teknoloji gibi el emeğinin kullanıldığı bir
uğraş, bilim ile denk olamaz“. Bu anlayış, birçok
Genel anlamda “doğayı anlama bilgisi” olarak
toplumun değerler sisteminde bilimi metaﬁzik,
tanımlayabileceğimiz bilim ile “doğayı yöndin, tanrı gibi üst değerler sistemi ile eş tutmuş,
lendirme, değiştirme bilgisi” olarak bildiğimiz
el emeği ile alet üreten zanaatçılar toplumun alt
teknoloji, ilkçağlardan 19. yüzyıla kadar birbirinden tabakaları olarak görülmüştür.
çok farklı olgular olarak var olmuştur.
Bu sebeple 20. yüzyıl öncesi bilim ve teknoloji tariYunanca techne (zanaat, beceri) ve logos (bilmek)
hi aslında çoğunlukla doğa ﬁlozoﬂarının tarihidir;
kelimelerinden türetilen teknoloji, ilkçağlardan
bu ﬁlozoﬂarın bilimsel çalışmalarını yapmak için
beri insanın pratik ihtiyaçlarının karşılanması için
kullandıkları teknolojik aletleri kimlerin icat ettiğini
kullanılmış, bu sebeple kronolojik olarak bilimden
veya bu aletleri kimlerin kullanarak deneyleri
de önce var olmuştur.
yürüttüğünü pek bilmeyiz.
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Bilim ve teknolojinin döngüsü
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Bilim ve teknolojinin yakın tarihi
Cevabını arayacağımız ikinci soru şu: Neden Batı
toplumları bilim ve teknolojide bu kadar ilerledi ve 20. yüzyıla geldiğimizde bilim ve teknoloji arasındaki
neden İslâm ve Doğu dünyası bunu yapamadı? ilişkinin kaçınılmaz bir biçimde değişimine tanık
Eminim bu soruyu 10. yüzyılda yaşamış bir Avrupalı oluyoruz. Bilim adamları I. Dünya Savaşı’nda askere
ﬁlozof da sormuştur: Neden İslam dünyası bu kadar alınıp cephelerde ölmüş, II. Dünya Savaşı’nda ise
ileri ve neden biz geriyiz? Şüphesiz bu soru, as- cephe gerisinde tutulup savaşı kazanmak için gertronomide çok ileri olan Aztek ve İnka medeniyetleri eken çalışmaları yapmakla görevlendirilmişlerdir.
için; barut, matbaa ve pusulayı icat eden Çinliler Bunun nedeni hükümetlerin, bilimsel çalışmaların
için veya binlerce
pratik yararlarına
yıllık yerel kültüre
i n a n m ı ş
sahip
olmasına
olmalarıdır.
Bu
rağmen medeniinanç sayesinde
yete en büyük
nükleer silahları
katkısı 20. yüzyıl
ürettik, aya adım
başlarında Batı toattık, robotik biliplumuna iş gücü
mini
geliştirdik,
(köle) sağlamak
DNA’nın sırlarını
olmuş olan Afrika
çözdük,
yeni
için de sorulabilüretim teknolojileri
irdi. Aslında cevap
geliştirdik ve mogayet açık; bilimsel
bil iletişim çağına
ve teknolojik bilgi,
geçtik. Bilimin prahiçbir toplumun
tik yararları artık o
Şekil.3: Beyt-ül Hikmet (Bilgelik Evi). Abbasi halifesi Harun
tahakkümünde
kadar benimsendi
Reşid ve yerine geçen oğlu El-Mâmun tarafından 800’lü yılların
değildir. Kronolojik
ki teknoloji ve
başında, Bağdat şehrinde kurulan bu merkezde, özellikle Yubir görüş vermek
bilim tek bir uğraş
nanca, Hintçe, Farsça ve Latince eserlerin çevirileri yapılmıştır
gerekirse; milattan
olarak algılanmaya
ki bu, zamanın İslam dünyasında aydınlanmanın ilk adımı
önce Mısır ve Bâbaşlandı.
olarak görülmektedir.
bil uygarlıklarında
nehir taşmalarının
20.
yüzyıldaki
hesaplanması
bilimsel
ve
ve
mevsimteknolojik
lerim
izlenmesi
gelişmeler, insan
ile başlayan ilk
hayatını kökünden
bilimsel faaliyetler
değiştirdi
ve
Yunan ﬁlozoﬂarın
değiştirmeye deçabalarıyla
vam edecek. Hatta
düşünce
odaklı
(belki biraz abartılı
bir hale gelmiş,
bir yorumla) bu
ardından ortaçağ
yüzyılda yapılan
İslam medeniyetinçalışmaların,
de sentezlenmiş ve
şimdiye
kadar
geliştirilmiş,
yapılan tüm icat ve
Rönesans ve 17.
keşiﬂerden daha
Şekil.4: Nükleer güç elde edilmesi, elektroniğin gelişmesi,
yüzyıl Aydınlanma
önemli olduğunu
DNA’nın keşﬁ gibi bilimsel ve teknolojik buluşlar, 20. yüzyılı
dönemlerinde
söyleyebiliriz.
insanlık tarihinin en önemli dönemi haline getirdi.
tanımlanmış,
Özellikle II. Dünya
19.
yüzyılda
Savaşı burada kilit
İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi ile bir rol oynamıştır. Nükleer silahların ortaya çıkması,
olgunlaşmaya ve toplumları değiştirmeye başlamış, elektrik ve elektronik teknolojilerinin gelişmesi,
20. yüzyılda ise bilgiyi insan hayatının odağına örgüt ve organizasyonların daha etkin yönetilmesi
yerleştirmiştir. Batı medeniyetinin son 400 yıldır için ortaya atılan modeller (endüstri mühendisliği
bilim ve teknolojide üstünlüğü devam etse de bu ve yöneylem araştırmaları, askeri operasyonların
bir sonraki dalganın tekrar Doğu’dan gelmeyeceği daha etkili yapılması için geliştirilmişti) ve savaşın
anlamına gelmez. Aslında geleceği anlamına da ardından durgunlaşan ekonomileri canlandırmak
gelmez…
için yapılan üretim hamleleri günümüz teknoloji
odaklı yaşamının temellerini atmıştır.
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Bu yararlarına karşılık II. Dünya Savaşı’nda
Japonya’ya atılan iki adet atom bombası, hızla
kirlenen çevre ve genetiği değiştirilmiş tarım
ürünleri insan hayatını tehdit eder bir noktaya
gelmiştir. Dolayısıyla 20. yüzyıl, bilim ve teknolojinin
insan hayatına ve topluma olan etkilerini anlamamız
için önemli bir durak oluşturuyor.
Aynı şekilde Kanunî devrinde İstanbul, klasik İslam
medeniyetinin son büyük bilim merkezi haline
gelmiştir. Kanunî’nin ardından torunu III. Murat
tarafından 1575 yılında açtırılan ve büyük Osmanlı
astronomu Takiyüddin tarafından yönetilen İstanbul
Rasathanesi, aynı dönemde Danimarka’da meşhur
astronom Tyco Brahe tarafından idare edilen Hven
Gözlemevi ile yarışıyordu.
1577 yılında dünyaya yakın geçen meşhur
kuyrukluyıldızı gözlemleyen
bu iki rasathanenin sonu
birbirinden çok farklı oldu.
Brahe’nin ölümünün ardından
öğrencisi Johann Kepler,
bugün de geçerli olan
gezegen yasalarını tanımladı
ve modern astronominin
temellerini attı.

ile (coğraﬁ ve diplomatik açıdan) iç içe olan
Osmanlı İmparatorluğu’nun neden 17. yüzyıl Bilim
Devrimi’ne ve 19. yüzyıl Sanayi Devrimi’ne ayak
uyduramadığı sorusu, bilim ve teknoloji tarihinin
önemli konularından biridir.
Gerçekten de 600 yıl boyunca hüküm sürmüş
bir imparatorluğun herhangi bir bilimsel çalışma
yapmaması düşünülemez. Özellikle Fatih Sultan
Mehmet devrinde İstanbul, devrin önemli bilim
insanlarını kendine çekmeye başlamıştı. İleriki
yazılarımızda ele alacağımız Uluğ Bey ve Ali Kuşçu
gibi büyük astronomlar, Fatih Sultan Mehmet’in
daveti ile İstanbul’a gelmişler ve önemli çalışmalar
yapmışlardır. Bizzat Sultan Mehmet’in şahsi
kütüphanesinde birçok İtalyanca ve Eski Yunanca
eserlerin bulunduğu ve bunları okuyabildiği
bilinmektedir.

Bilim ve
teknoloji tarihi
aslında insan
medeniyetinin ve
modernleşmesinin
tarihidir.

İstanbul Rasathanesi ise
bilimsel kültürün toplumda
ve ilmiye kesiminde
yerleşmemesi, dinî baskılar
ve kişisel çekişmeler neticesinde 1580 yılında yine
padişahın emri ile topa tutularak yıkıldı (bu konuyu
önümüzdeki yazıda ele alacağız).
Osmanlı’nın bilim ve teknolojide geri kalması
sadece din ve muhafazakârlık çerçevesinde
açıklanamaz, bu oldukça yüzeysel bir görüştür.
Sebebi, geniş bir bakış açısı ile sosyal, kültürel,
siyasi ve ekonomik nedenlerde aramak gereklidir.
Burada yapmamız gereken, yargılamaktan ziyade
anlamaya çalışmak ve gereken dersleri çıkarmak
olmalıdır.
Osmanlı’da ve bilim ve teknoloji
Cumhuriyet Türkiye’sinden daha fazla Avrupa

Sonuç yerine
Günümüzde ülkelerin
birbirlerine karşı
üstünlüklerini ekonomik güç
belirler. Aslında bu görünen
taraftır, bunun arkasındaki
asıl etmen teknolojidir, yani
üretebilme kabiliyeti.

Teknolojinin arkasındaki esas
etmen ise bilimdir, yani bilgi
üretebilme kabiliyeti. Bunların
toplamına da sanırım
modernleşme diyebiliriz.
Dolayısıyla bilim, teknoloji ve modernleşme tarihini
öğrenme çabamız oldukça yerinde olacaktır.
Bilim ve teknoloji tarihi aslında insan medeniyetinin
ve modernleşmesinin tarihidir. Şüphesiz birçok
soruya da açıktır. Ancak bizim cevabını aradığımız
tek bir bütünleyici soru var:
Eti ve kemiği ayırmak için keskin kenarlı taşlar
kullanan insanoğlu, Mars’a robot gönderecek
düzeye nasıl geldi?
Sorunun ikinci kısmının zaman içinde
güncelleneceğine şüphe yok, ancak bizim için bu
haliyle oldukça kapsayıcı ve belirleyicidir.
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Modern Çağın
Prometheus’ları ve
Bilgisayarın İcadı
Yaklaşık bir milyon yıl önce insanoğlunun yazgısını
kökten değiştirecek olan bir icat ortaya çıktı: Ateş…
Yunan mitolojisinde Titan Prometheus’un tanrılardan
çalarak insanlığa hediye ettiği ateş, insan yaşamını
kökten değiştiren teknolojik dönüşümün başlangıcı
oldu. Eski Yunanlılara göre ateş öylesine değerli ve
tanrısal bir güce sahipti ki, tanrıların Prometheus’u
bu cüreti karşılığında cezalandırılacağını düşündüler:
Tanrıların babası Zeus, Prometheus’u sonsuza dek
şiddetli yıldırımlara ve et yiyen akbabalara maruz
kalması için dağa zincirleyecekti.

Alper COPLUGİL

Ateşin icadında olduğu gibi bilgisayarın icadı da
insanoğlu için bir dönüm noktası oldu. Geliştirilmesinin
üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmesine rağmen bilgisayar, insanoğlunun sınırsız bilgi edinme ve öğrenme
güdüsünün somutlaşmış bir ifadesi haline geldi. Bu
buluşun merkezinde beş kişi bulunuyordu; John von
Neumann, Kurt Goedel, Alan Turing, John William
Mauchly ve J. Peckert Eckert… Her birinin sonu
Prometheus’unki gibi trajik oldu.
Bilgisayarlı hesabın temellerini atanlar
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903 yılında
Macaristan’da
doğan John von
Neumann, 6 yaşında
babasıyla Eski Yunanca konuşan, 8
yaşında diferansiyel
ve integral hesap
yapmayı
öğrenen
bir “dahi çocuk“tu.
1923 yılında Ber-

lin Üniversitesi’nde kimya bölümünden mezun olan
Neumann, 1926 yılında Budapeşte Üniversitesi’nden
matematik
doktorası
aldı.
Budapeşte’deki
çalışmalarını bitirir bitirmez, genç matematikçiye Göttingen Üniversitesi’nde Rockofeller bursu verilmişti.
Burada, 23 yaşındayken ilk şaheseri “Kuantum
Mekaniğinin Matematik Temelleri”ni yayınladı. Bu
eser bütün atom ve nükleer ﬁziğin üzerine kurulduğu
Kuantum Teorisi anlayışı için çok önemliydi. Aynı
sıralarda, dönemin en büyük matematikçilerinden
biri olan David Hilbert ile çalışmaya başladı. Hilbert,
matematikteki tüm konuların kendi içinde tutarlı ve
bağımsız temellere dayandırılarak kanıtlanabileceğine
inanıyordu. 1900’de bir konferansta bu inancını
“Matematikte ignorabimus (bilemeyeceğiz) yoktur” şeklindeki meşhur
sözü ile ifade etmişti.
1931 yılında Avusturyalı
matematikçi Kurt Goedel,
eksiklik teoremi olarak
bilinen ve matematiğin
herhangi bir mantıksal
sisteminde doğru olan ama kanıtlanması imkansız
ifadeler olduğunu buldu. Bu ifade, dönemin diğer
matematikçileri gibi Neumann’ı da rahatsız etmişti.
Goedel aynı zamanda herhangi bir matematiksel
ifade serisinin sayısal olarak da kodlanabileceği ilginç bir gösterim sundu. Bu gösterim ile tüm matematiksel veriler ile birlikte mantıksal ifadeler de sayısal
olarak kodlanabiliyordu. Daha sonra Neumann bu
gösterimi, depolanmış program bilgisayarı (storedprogram computer) düşüncesinde kullanacaktı.
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Ancak bu düşünceyi ilk
ele alan kişi Neumann
değil Alan Turing oldu.
Matematiksel ifadelerin
ardışık numaralama ile
gösterimi
konusunda
Goedel’in düşüncesini
kullanmış olan Turing,
matematiksel hesaplamalar yapabilecek bir
makine
düşüncesini
ortaya attı. Bir dizi matematiksel adım, kodlanmış
komutlar biçiminde uzun bir kağıt şerit üzerinde
gösterilecekti. Makine, kağıt şerit okunduğu sırada
bu komutları sırasıyla uygulayacaktı. Sonraları bu
düşünce Turing Makinesi adı ile anıldı. Turing gelecekte genel amaçlı programlanabilir bilgisayara
dönüşecek tasarımın kilit düşüncesini tanımlamış
oldu. Birçok kişi daha önce hesaplama aygıtları üzerinde düşünmüş ve çeşitli tasarımlar üretmişti. ancak bunlar yalnızca belirli problemleri çözebiliyordu.
Genel olarak her türlü matematik problemini çözecek
bir makine henüz üretilememişti.



Almanya’daki yüksek lisans eğitiminin ardından
1930 yılında ABD’ye gelen Neumann, Princeton
Üniversitesi’ne kaydoldu ve 1936 yılında yüksek
lisans eğitimi için bu okula gelen Turing ile tanıştı.
Fikirlerini Neumann’a anlatan Turing, doktorasını
aldıktan sonra Neumann’ın kendisine teklif
ettiği asistanlık görevini reddederek Cambridge
Üniversitesi’ne döndü ve 1937 yılında “Hesaplanabilir Sayılar Üzerine” isimli ünlü makalesini yayınladı.
Aynı sırada Neumann, atom bombasını yaratmak
için ünlü Manhattan Projesi‘ne dahil olmuştu. Neumann bu projede, Şişman Adam (Fat Man) adı verilen bombanın patlayıcı mekanizmasını hazırladı.
Bombanın merkezindeki plütonyum çekirdeğinin
patlaması için dinamitlerin yarattığı şok dalgalarının
ﬁziksel yapılarının tam olarak hesaplanması gerekiyordu. Neumann hesaplamayı başardı ancak bu zorlu
süreç sonunda genel amaçlı bir bilgisayara olan gereksinimin farkına vardı. (Şişman Adam ismi verilen
atom bombası, daha sonra Nagasaki’ye atılacak ve
100.000’den fazla insanın ölümüne neden olacaktı.)
1944 te ABD ordusu için bir danışmanlık görevi üzerine Maryland’a giden Neumann, tren istasyonunda
beklerken Herman Goldstine ile tanıştı. Ayaküstü sohbetleri sırasında Goldstine’in, dünyanın ilk elektronik
bilgisayarı olan ENIAC‘ı yapan John William Mauchly
ve J. Peckert Eckert‘in ekibinde olduğu ortaya çıktı.
Neumann, Mauchly tarafından tasarlanan ENIAC
Projesi’ni ilk kez bu sohbette duydu. Burada hikayeyi Mauchly’e çevirelim. 1932 yılında John Hopkins Üniversitesi’nden ﬁzik doktorası alan Mauchly,
1941 de Iowa Eyalet Üniversitesi’nden ﬁzikçi John
Atanasoff‘un bilgisayarla ilgili bazı çalışmalarından
haberdar oldu ve kendisini ziyaret etti. Atanasoff,
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Mauchly’e 1940 yılında tamamlamış olduğu deneysel bir elektronik toplama devresi gösterdi. Bu deney
Mauchly’e bir ﬁkir verdi ve 1942 yılında bir hesaplama makinesi için elektronik vakum lambalarının
kullanılması ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bu bildiride
Mauchly, bir devre setinin bir sayı sistemini (ikilik sayı
sistemi) göstermek için nasıl kullanılabileceğini ve
böylece yeniden konﬁgüre edilebilen bir hesaplama
makinesi yapılabileceğini gösterdi. Öneri taslağını
Herman Goldstine ve ekibine sunan Mauchly, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)
olarak isimlendireceği bu proje için Moore School ile
bir sözleşme imzaladı. Eckert bu projenin baş mühendisi olmuştu, Mauchly ise araştırma mühendisi
oldu.
İlk bilgisayar ortaya çıkıyor
İlk yapıldığında ENIAC, dört duvarı elektron lamba devreleri barındıran kabinlerle kaplı, büyük,
havalandırmalı bir odanın tamamını kaplıyordu.
Devre kabinlerinin tamamı 30 ton ağırlığındaydı ve
174 kilowatt güç harcıyordu. En büyük sorun lamba
arızasıydı. Mauchly ve Eckert, ENIAC’ta kullandıkları
yaklaşık 18000 lambayı ölçtüklerinde yaklaşık 8
dakikada bir lambanın arızalandığını tespit ettiler.
Bu durum, 8 dakikayı aşan bir işlem yapılmasını
olanaksızlaştırıyordu.

Lambaları yarı gerilimle ve dörtte bir akımla
çalıştıracak hale getirdiklerinde lamba arıza süresi iki güne düşmüştü. Ancak ENIAC hala kolay
programlanamıyordu. Her bir hesaplama için ﬁziksel
kablolama yapılması gerekiyordu ki bu işlem toplamda 2.440 cm uzunluğa erişiyordu ve iki güne kadar
uzayabiliyordu. Cihaz ayrıca etrafına büyük miktarda ısı yayıyordu ve soğutma büyük bir problemdi.
Ayrıca cihazın her yerine giren böcekler ve güveler
bağlantıları mahvediyordu. Bugün programlamada
hata düzeltme anlamında kullanılan debug terimi, o
dönemden kalmadır.
1944 yılında Goldstine’in Neumann ile tanışması
sonrasında tüm taşlar yerine oturmaya başladı.
Mauchly ve Eckert, EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) isimli daha gelişmiş bir
bilgisayar tasarlıyorlardı ve Neuman danışman olarak
bu gruba katıldı.
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1945’te Neumann ”EDVAC ile İlgili Bir Raporun İlk
Taslağı” isimli ünlü araştırmasını sundu. Ancak
taslağın kapağında sadece Neumann’ın ismi vardı.
Neumann, ﬁkirlerini paylaşmak istememişti ancak bu
icat ona ait değildi.
Bu olay üzerine ENIAC grubu dağıldı ve Princeton Üniversitesi projenin başına Irvin Travis’i getirdi. Travis,
ENIAC’ın patent haklarının üniversiteye devredilmesi
gerektiğini söyledi. Mauchly ve Eckert buna karşı çıktı
ve üniversiteden istifa ettiler.
1947 yılında, ismi daha sonra Eckert-Mauchly Computer Corporation olarak değişen Electronic Control
Company‘i kurdular ve ticari amaca hizmet eden
ilk bilgisayar olan UNIVAC‘ı yaparak ABD İstatistik
Bürosu’na sattılar.
Savaştan sonra Neumann, Princeton’daki İleri
Araştırmalar Enstitüsü’nde Goldstine ile birlikte 2.300
adet vakum lambalı ilk tam otomatik depolanmış
programlı bilgisayarı yaptı. Bu yeni buluş Turing, Neumann, Mauchly ve Eckert’in ortak ﬁkri ile doğmuştu.
Ancak Neumann patent başvurusu yapmadan önce
ﬁkri yayınlamıştı, bu durumda patent başvurusu
geçersiz oluyordu. Böylece depolanmış programlı
bilgisayar için hiçbir patent alınamadı.
Prometheus’ların sonu
Mauchly, Neumann’ın kendisini depolanmış program
kavramının mucitlerinden biri olarak saymamasından
dolayı büyük üzüntü duyuyordu. Üstelik Neumann,
Mauchly ve Eckert’in ENIAC için talep ettikleri patent
ile ilgili önemli bir duruşmada aleyhte tanıklık etti.

1955 yazında, kısa zamanda dayanılmaz ağrılara
sebep olan ve muhtemelen askeri araştırmalar
için gerçekleştirdiği nükleer çalışmalar sebebi ile
başlayan kemik kanserine yakalandı. Bir yıl sonra
hayata veda etti. Eckert da aynı sonu paylaştı, 1995
yılında lösemi hastalığı sebebi ile hayata veda etti.
Alan Turing için de işler yolunda gitmedi. 1950’li
yıllarda eşcinsellik İngiltere’de yasaktı ve eşcinsel
eğilimleri olan Turing’in 19 yaşındaki bir erkek ile
birlikteliği ortaya çıktı. Kendisine hapis ya da hormon
tedavisi arasında seçme hakkı tanındı.
Hormon tedavisini seçen Turing, vücudundaki hormonal değişimlerden dolayı bunalıma girdi ve siyanür
enjekte ettiği bir elmayı yiyerek intihar etti. (Apple’ın
logosunun Turing’e ithaf edildiği söylense de Apple
yöneticileri bunu hiçbir zaman kabul etmedi.)
Matematiksel çalışmaları hem Turing’e hem de
Neumann’a rehberlik eden Kurt Goedel de tanrıların
gazabından nasibini aldı. İçine kapanık bir kişiliği olan
Goedel, son yıllarında zehirleneceği paranoyasına
kapılarak hiçbir şey yememeye başlamıştı, bunun sonucunda beslenme eksikliğinden 14 Ocak
1978’de Princeton’da ölü bulunduğunda cenin
pozisyonundaydı ve sadece 29,5 kiloydu.
Şüphesiz bilim tarihi, saf entelektüel kahramanlık
hikayelerinden oluşmuyor. İnsanın olduğu her yerde
insana özgü zaaﬂarda var olacaktır. Ancak başarıları
takdir etmek gerek; bilimin bu büyük kahramanları,
her ne kadar yaşamlarını huzurlu bir şekilde
noktalayamadılarsa da, isimlerini insanlık tarihine
altın harﬂerle yazdırdılar.
Kaynaklar

Yargıç, Mauchly ve Eckert’in elektronik bilgisayarın
ilk mucitleri olmadıklarına karar verdi. Bu karar ile
birlikte Mauchly büyük bir yoksulluğa da adım atmış
oluyordu. Ancak tanrıların cezası bununla kalmadı;
1980’de görünümünün kötü bir şekilde bozulmasına
yol açan genetik bir hastalık sebebiyle hayata veda
etti. Kötü yazgıdan Neumann da kaçamamıştı.

t'#FU[i5FLOPMPKJL:FOJMJL:ÚOFUJNJw 5Ã#ÿ5", 
Yayınları, (syf. 98-104)
t1'BSBi#JMJN%ÚSUCJO:MML#JS5BSJIw .FUJT
(syf. 442)
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Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK)
için Koruyucu Bakım ve Teknik
Servisin Önemi
Değerli okuyucum; bu yazımda endüstriyel ve ticari
kurum ve kuruluşların yaygın şekilde kullandığı
bir güç koruması çözümü olan Kesintisiz Güç
Kaynakları’nın (KGK, UPS) en az kendi teknik yapısı
ve işlevi kadar önemli olan bir diğer konuya, koruyucu bakım ve teknik servisin önemine değinmek
istiyorum.
KGK Sistemleri İçin Koruyucu Periyodik
Bakımın Önemi

Yrd. Doç. Dr. Vehbi BÖLAT,
Tunçmatik A.Ş. (www.tuncmatik.com)
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Ticari ve sanayi
kuruluşlarında,
arızalanmaları
veya kendilerinden
beklenen işlevi yerine
getir(e)memeleri
halinde büyük mali
kayıplara neden
olacak olan pahallı ve hassas elektronik cihaz ve
sistemler çoğunlukla KGK’lar üzerinden beslenirler. KGK’lar bu tür sistemler için vazgeçilmez güç
koruma çözümleridir. KGK terminolojisinde pahallı
ve hassas olan söz konusu elektronik cihazlar
kritik yük olarak adlandırılır. Üretimin aksaması
sonucunda belki de KGK yatırımının çok üstüne
çıkacak olan bu parasal kayıplar, çalışmakta olan bir
KGK’nın sürekliliğini ve güvenilirliğini zorunlu kılar.
Bir KGK’nın ne denli sürekli ve güvenilir olduğunun
sayısal göstergesi, beslendiği şebeke ile kendi
güç yapısının belirlediği önemli bir kavram olan
İki Arıza Arasındaki Ortalama Süre (MTBF, Mean
Time Between Failures) değeridir. Saat cinsinden verilen bu değer ne kadar yüksek ise KGK
cihazı/sistemi o denli güvenilirdir. Önemli bir güç
elektroniği uygulaması olan KGK’nın güç yapısında
endüktans, kondansatör gibi pasif devre elemanları
ve yarıiletken güç elemanlarının oluşturduğu güç
kontrol devreleri yer alır. Şebeke geriliminin etkin
değerinin (220V/faz) ve frekansının (50Hz) öngörülen çalışma değer aralığında ve kalitede olmaması
veya şebeke geriliminin hiç olmaması halinde pahallı
kritik yükler KGK üzerinden regüle edilmiş, kararlı ve
ideale yakın bir gerilim ile beslenmeye devam eder.
Yukarıda da vurgulandığı üzere KGK cihazlarının
sürekliliği ve güvenilirliği esastır. Oldukça kritik
öneme sahip olan KGK’lar koruyucu periyodik
bakım ile koruma altına alınabilir. KGK periyodik
bakımı; evinizdeki kombi cihazınıza veya arabanıza
uygulattığınız bakımdan farklı değildir. Üretim yapan
bir fabrikanın, üretimine ara verip uyguladığı bakım

sürecine benzer. Bakım
esnasında KGK cihazı
kritik yükleri üzerinden
beslemez, yapısında
yer alan bypass hattı
üzerinden şebekeden
besler. Periyodik bakım,
KGK cihazının çalışması
sırasında beklenmedik ve istenmeyen
fonksiyonel bozukluklar
yaşamaması, ya da
tümüyle devreden
çıkmaması için olası riskleri ortadan kaldıran
önceden alınmış bir tedbir şeklidir.
Satıcı veya üretici ﬁrma ile cihaz kullanıcısı arasında
imzalanan bakım sözleşmesi esaslarına bağlı
gerçekleştirilen periyodik bakımlar genel itibariyle
parça garantili ve parça garantisiz olmak üzere iki
kısma ayrılır. Parça garantili bakım sözleşmelerinde;
sözleşme süresi boyunca ortaya çıkacak KGK
arızalarında herhangi bir KGK bileşeninin değişmesi
gerekirse, bu değişim bedelsiz olarak sunulur.
Yedek parça stoku geniş olan satıcı ﬁrmalar için bu
yükümlülük kolaylıkla yerine getirilebilir. Öte yandan
parça garantisiz imzalanan bakım sözleşmelerinde
KGK cihazının sadece yıl içinde belli sıklıkta (genellikle 4 kez) bakımı gerçekleştirilir; arızalanan bir KGK
bileşeninin değişimi ise sorunlu parçanın bedelinin
ödenmesi ile mümkündür.
Pahallı bir yatırım olan KGK’lar için periyodik
bakım, kullanıcılar tarafından genellikle gereksiz
veya üzerinde yeterince durulmayan bir harcama
kalemi olarak görülür. Genel yaklaşım KGK cihazı
arızalandığında bu harcamanın yapılması yönündedir! Yüksek riskler taşıyan bu yaklaşım uzun sürebilecek, maliyeti yüksek üretim ve veri kayıplarına
neden olabilir.
KGK’larda Oluşabilecek Problemler ve Riskler
Güç kapasitesinden bağımsız olarak KGK’larınızın
düzenli periyodik bakımları yapılmazsa, kritik yüklerinizin güç koruması için satın almış olduğunuz güç
kaynağının bizzat kendisi artık risk kaynağı olmaya
başlayacaktır! Uzman elemanların kontrolünde
gerçekleştirilecek koruyucu bakımlar işletmenizi,
bakım maliyetinin üstünde olacak daha ağır maliyetlerden koruyacaktır.
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Temel olarak KGK’larda çalışma koşullarına ve
zamana bağlı ortaya çıkabilecek sorunlar iki kategoride sınıﬂandırılabilir: 1- Hareketli bileşenlerde
oluşabilecek sorunlar, 2- Hareketsiz bileşenlerde
oluşabilecek sorunlar.
1-Hareketli bileşenlerde oluşabilecek sorunlar
KGK’larda arızalanma riski olan hareketli parçalara
sahip bileşenler soğutma fanları, güç devre kesicileri, kontaktörler ve rölelerdir.
Fanlar KGK cihazının çalışması sırasında açığa çıkan
ısı enerjisini, cihazın içinden yerleştirildiği ortama
transfer eder.
Özellikle yarıiletken güç
elemanlarının anahtarlanması
ile oluşan güç kaybı, açığa
çıkan toplam ısı enerjisinin
önemli bir kısmını oluşturur.
KGK’ların güvenilir çalışma ortam sıcaklığı 40oC’ nin altında
olmalıdır.
Fanlar, cihaz içindeki ısınan
havayı havalandırma menfezleri üzerinden dışarı üﬂeyerek
çalışma sıcaklığını güvenilir
değerlerde tutmaya çalışırlar.
Fanların belli çalışma süresinden sonra yavaş dönmeye
başlaması veya hiç dönmemesi ısınmış havanın dış ortama
etkin şekilde transferini önleyecektir.
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Şebeke, yük ve akü bağlantısını sağlayan güç devre
kesicileri/kontaktörler ile genellikle kontrol ve izleme
amacıyla kullanılan röleler hareketli kontaklara
sahiptir.
Bu kontakların sürekli açma kapama yapmaları
zamanla aşınmalarına ve artan temas direnci
nedeniyle, üzerlerinden akım geçtiğinde arkların
oluşmasına neden olabilir.
KGK cihazının performansını düşürecek bu problemler yangın ve can güvenliği ile ilgili riskleri de
beraberinde getirir.
Bu elemanların kontrol edilmesi periyodik bakımın
mutlaka bir parçası olmalı,
bahsedilen sorunlar
oluşmadan önce gerekli
tedbirler hızla alınmalıdır.

Fanlar, cihaz
içindeki
ısınan havayı
havalandırma
menfezleri
üzerinden dışarı
üﬂeyerek çalışma
sıcaklığını
güvenilir
değerlerde
tutmaya çalışırlar.

2- Hareketsiz bileşenlerde
oluşabilecek sorunlar
Bu kategoride dikkate
alınabilecek KGK bileşenleri
aküler, elektronik kartlar,
kondansatörler, elektromanyetik elemanlar (endüktans ve
transformatörler) ve diyot,
tristör ve transistor türevi
yarıiletken güç elemanlarıdır.
KGK’larda yaygın olarak bakım
gerektirmeyen VRLA tipi
kurşun-asit aküler kullanılır.
Her ne kadar bakımsız olarak
nitelendirilseler de bu aküler
için minimum düzeyde bir
bakım gerekir.

Böyle bir sorunda KGK
cihazınız sürekli aşırı sıcaklık
alarmı verecek ve ayarlanmış
bir sürenin sonunda kritik
yükünüz KGK yerine, transfer
edildiği elektrik güç kalitesi
açısından hayli riskli olan bypass kaynağından
(şebeke) beslenmeye başlayacaktır.

Akü bağlantılarının sağlam
olması, akü kutup başlarının
temiz olması, Ah kapasitelerinin elektrik kesintisi
esnasında öngörülen destek süresini sağlaması KGK
sisteminde yer alan aküler için esastır.

Fanların bakımı ve gerektiğinde değişimi bu sorunun
yaşanma ihtimalini azaltacaktır. Bazı KGK’larda yer
alan fanlar yük yüzdesine göre hız kontrollüdür.

Bu hususlarda yaşanacak bir problem elektrik kesintisi sırasında kritik yükün beklenmedik şekilde devre
dışı kalmasına neden olacaktır.

Düşük yük altında (örn. 100kVA’lık KGK’nın 50kVA
yüklenmesi) çalışan böyle bir KGK’nın fanı daha
düşük hızlarda (örneğin 1500 d/d yerine 750 d/d)
dönerek mekanik yıpranmaları ve akustik gürültü
seviyelerini önemli ölçüde azaltır.

Seri bağlı akülerin oluşturduğu akü grubu içindeki
arızalı tek bir akü bile tüm akü sistemini olumsuz
yönde etkileyecek ve akünün destek süresini önemli
ölçüde kısaltabilecektir.
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Tozlu ve nemli ortamlarda çalışan KGK’ların elektronik kartların üzerinde yer alan devre elemanları
çalışma değeri toleranslarını yitirebilir; kartlar
üzerinde nemin neden olabileceği oksitlenmeler ve
kısa devreler ortaya çıkabilir.
Toz, elemanların üstünü kaplayarak aşırı ısınmasına,
katalog değerinin değişmesine ve nihayetinde zarar
görmesine neden olabilir. İletken yolların iletkenliğini
ve devre elemanlarının değerini olumsuz yönde etkileyecek nem ve toz gibi unsurlar bakım esnasında
tespit edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

KGK’ların temel yapı taşları güç yarıiletken
elemanlarıdır. Bu elemanların uygun şekilde
çalışmamaları giriş, akü ve çıkış gerilim/akım dalga
şekillerinde kendini gerilim/akım dengesizliği, dalga
şekli deformasyonu şeklinde gösterir. Fonksiyonel
bakım testleri sırasında, varsa bu uygunsuzluklar
tespit edilir.
KGK cihazının kendisi dışında çevresel koşullar,
şebeke ve yük özellikleri de bakım sürecinde incelenir; performansı etkileyebilecek çevresel koşullar,
şebeke-KGK-yük uyumsuzluğu varsa kullanıcı bu
konularda uyarılır.

Yarıiletken elemanların güç ve kontrol kablo bağlantılarının gevşek olması bu elemanların
beklenmedik şekilde çalışmalarına veya hiç
çalışamamalarına yol açabilir.
Bakım esnasında, cihaza fonksiyonel testler uygulanmadan önce güç ve kontrol kablo bağlantıları dikkatle kontrol edilmeli, bağlantıların sağlamlığından
ve doğruluğundan emin olduktan sonra cihaza enerji
verilmelidir.

Teknik Servisin Önemi
Yazının buraya kadar olan kısmında KGK için düzenli
koruyucu periyodik bakımın önemi vurgulanmıştır.
Şüphesiz ki bu denli gelişmiş, ileri teknoloji
barındıran ve karmaşık bir yapıya sahip olan KGK
cihazının bakımı deneyimli ve eğitilmiş uzman bir
eleman tarafından gerçekleştirilmelidir.

KGK çalışmasında arızalanabilecek diğer hareketsiz bileşenler ﬁltre kondansatörleri, endüktans ve
transformatördür. Kondansatörler sıcaklıktan, anma
gerilim/akım değerlerinin üstündeki değerlerde
çalışmaktan etkilenirler.
Harmonik içeren akım ve/veya gerilim uygulanan
kondansatör zamanla sızıntı yapmaya başlar ve hızla
ﬁltre karakteristiğini yitirir. Benzer etkilere maruz
kalan manyetik elemanlarda da izolasyon kayıpları
ortaya çıkar, beklenmedik harmonik bileşenler
nedeniyle bobinin veya transformatörün empedans
değeri değişir.
Çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek
bu durumların mevcut olup olmadığı periyodik bakım
sırasında araştırılır.
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Bu hizmet 7/24 kapsamında sağlanmalı; cihaz
arızası durumunda gerekli olan yedek parça süratle
temin edilebilmelidir. Bu noktada satıcı ﬁrmanın
güvenilirliği ve sektördeki yeri önem kazanmaktadır.
İçerik olarak basit ve anlaşılır bir üslupta yazılmasına
dikkat edilen bu makale ile ilgili her türlü düşünce,
soru ve önerinizi www.vehbibolatdanismanlik.com
adresindeki iletişim bilgilerini kullanarak makalenin
yazarına gönderebilirsiniz.
Özet olarak; güçten bağımsız, düşük veya yüksek
güçte bir KGK satın alma aşamasındaysanız, cihazın
teknik özelliklerinin dışında göz ardı etmemeniz
gereken önemli bir hususun da güç korumasının
sürekliliğine katkıda bulunan koruyucu periyodik
bakım olduğunu ve bu hizmetin de ancak deneyimli, eğitilmiş elemanlara sahip, stok sorunu
yaşamayan üretici ve yetkili satıcı ﬁrmalar tarafından
verilebileceğini asla ve lütfen unutmayın.
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Kaçak Akım
Koruma Anahtarı
Test Yöntemleri
Öncelikle kaçak akım ve kaçak akım koruma
anahtarının çalışma prensibi nedir.
Kaçak akım koruma anahtarı, elektromanyetik
prensiplere göre çalışan bir koruma cihazıdır. Kaçak
akım koruma anahtarında, anahtarın içinden geçen
akımları taşıyan ve koruyan devreye ait aktif yani faz
ve nötr iletkenlerde meydana gelen manyetik alanı
algılayan toroidal transformatör kullanılır.

En ideal yöntem bazı elektriksel testlerin
yapılmasıdır. Aşağıda herkesin rahatlıkla
yapabileceği basit test yöntemlerinden
bahsedeceğiz.
1.Yöntem

Toroidal transformatör faz ve nötrdeki akımların
yönü ve büyüklüğünü göz önüne alarak fark akımını
hesaplar. Normal işletme şartlarında faz ve nötrden
geçen akımların vektörel toplamı sıfırdır.

Süleyman ÖZDAL
Legrand Elektrik San. A.Ş.

Anormal durumlarda, yani izolasyon hatası meydana
geldiğinde, dengesiz akımların meydana getirdiği
kaçak, manyetik akım cihazının açtırma bobinine
kaçak akım gönderir ve bu akım daimi mıknatısın
çekme kuvvetini yenerek sistemin açtırmasını sağlar.
Günümüzde kaçak akım çalışma prensibi bazı
kullanıcılar tarafından sigorta ile yoğun olarak
karıştırılmaktadır. Oysa sigortanın temel görevi,
tesisatı termik (aşırı akım çekilmesi) ve manyetik
(kısa devre anı) etkilere karşı korumaktır.
Kaçak akım koruma anahtarı ise isminden de
anlaşılacağı gibi sadece kaçak akım koruması
içindir. Kaçak akım koruma anahtarları koruduğu
hattaki herhangi bir kaçak akımda açma yaparak
hem tesisatın hem de kullanıcının güvenliğini
sağlamış olur.
Kaçak akım anahtarlarının standartlara uygun
çalışması çok önemli olup sürekli çalışır bir vaziyette
olması gerekmektedir. Dışarıdan bakıldığında
kullanıcıların kaçak akım koruma anahtarının çalışıp
çalışmadığını gözle anlaması zordur.

İlk test, faz ile toprak iletkenlerinin bir yük üzerinden birbirine temas ettirilmesiyle yapılır. Örneğin
75 W gücünde bir lamba 300mA hassasiyetindeki bir kaçak akım koruma anahtarını açmasını
sağlamalıdır.
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2.Yöntem
İkinci test, nötr çıkışı ile toprak hattının temas ettirilmesiyle yapılır. DİKKAT! Bu test gerçekleştirilirken Kaçak
Akım Koruma Anahtarına bir yük bağlanmalıdır.
Örneğin bir lamba bağlı değilse yapılan testin sonucu
kesin sonuç vermeyecektir.

3.Yöntem
Üçüncü ve son olarak, Kaçak Akım Koruma Anahtarı üzerindeki “TEST” butonuna basarak gerçekleştirilen
periyodik test ile açmanın sağlanmasıdır.
Sonuç olarak kaçak akım koruma anahtarları hem tesis hem de kullanıcı güvenliği açısından en kritik
cihazların başında gelmektedir. İdeal olan kaçak akım koruma anahtarlarınızı ayda bir test butonu ile
test etmektir. Bu test işlemi ile kaçak akım koruma anahtarının dış etkilerden en az şekilde etkilenmesini
sağlayabilirsiniz.
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Cihazlarınız ve
Sistemleriniz
Hasar Görmeden
Harekete Geçin
Cihazlarınızı Yıldırımdan Korumak için tek başına
Paratoner ve Faraday Kafesi Uygulamaları Yeterli
Olmamaktadır.

söz konusu olmadığından, sistemlerimizi ve
ekipmanlarımızı bu olumsuz etkilerden korumak için
gerekli koruma elemanları ile donatmak zorundayız.

Standartlar ve mühendislik çalışmaları bize
gösteriyor ki binamızdaki elektrikle çalışan cihazları
Yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmak için
ülkemiz elektrik sektöründe yer alan genel bilginin
aksine tek başına paratoner, faraday kafesi,
yakalama ucu gibi dış yıldırımlık sistemleri yeterli
olmamaktadır.

Elektrik tesisatınızda iç yıldırımlık sistemleri olmadığı
takdirde, üzerinde ya da 2 km yakınında Dış
yıldırımlık sistemi bulunan bir yapının içerisinde yer
alan tüm elektronik cihazlar yıldırım düşmesi ile
oluşan kuplaj etkileri nedeni ile tehdit altındadır.!!

İç yıldırımlık adı verilen aşırı gerilim koruyucuları
topraklama ve eş potansiyel sistemle entegreli bir
şekilde çözüm oluşturulmaz ise kurmuş olduğumuz
paratoner sistemleri bizlere pimi çekilmiş bir bomba
tehdidi oluşturmaktadır.
Serdar AKSOY
TBS Ürün Müdürü
Obo Betterman

Korunma ihtiyacının ortaya çıkmasında; maalesef
teknolojik gelişmelerle ters orantılı bir süreç
yaşanmaktadır. Bu olayın nedeni teknolojik
gelişmelere paralel olarak boyutları çok küçülen
elektronik cihazların çalışma gerilimlerinin de daha
küçük voltlar mertebesine inmesidir.
Tarihsel gelişim sırasına göre vakum tüplü lambalı
cihazlardan transistörlü yapıya ve entegre devrelere
geçiş sürecinde cihazların elektronik kartlarında
kullanılan komponentlerin çalışma gerilimlerinin
3000Voltlardan 24 Voltlara ve 5V DC gerilimlere
doğru bir düşüş meydana geldiği hepimiz tarafından
bilinmektedir. Dolayısı ile süreç içerisinde hassasiyeti
artan elektronik cihazlara doğru bir geçiş söz
konusudur.

74
ETMD_58.indd 74

Elektrik enerjisinin anahtarlanması anında yük
çeşidine bağlı olarak (endüktif yükler) oluşan
gerilimlerde veya tabiat olaylarında yıldırım
deşarjında (200 kA’ler) bu teknolojik gelişmeye
paralel boyutlarda küçülmeler ya da indirimler

Endüstriyel tesislerden oturduğumuz binaya,
hastanelerden baz istasyonlarına hayatımızda
Elektrik Enerjisi ile beslenen cihazların olduğu
her yerde aşırı gerilim koruyuculara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Evimizdeki led tv mizi veya bir fabrikada bulunan
herhangi bir makinanın da yüksek gerilim nedeni ile
yanmasını kesinlikle istemeyiz.
Hassas bilgi işlem sistemleri, telekomünikasyon
ve ağ alt yapı sistemleri, seri üretim bantları
kesinlikle zarar görmeden işlev görmeye devam
etmek zorundadırlar. Bu sistemlerin bir saat bile
çalışmaması milyonlarca liralık zarara neden
olabilmektedir.
Bu nedenle ufak bir yatırım ile sistemlerinizin ve
cihazlarınızın koruma altına alınması gerekmektedir.
Ancak önceden alınmayan önlemler ile her yıl
milyonlarca liralık zararlar aşırı gerilim nedeni ile
oluşmaya devam etmektedir.
Aşırı gerilimden korunma sistemlerinin kullanım
sahası ana dağıtım şebekesi korumasından
hassas korumaya, veri hattından ölçüm ve
kontrol sistemlerinin korunmasına ve metal
boruların kıvılcım atlama aralığı ile korunmasını
da kapsamaktadır. Sistem merkezi veya dağıtılmış
olarak tesis edilmektedir.
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Aşırı gerilim darbelerinin oluşma nedenlerine göz
atacak olursak Yıldırım darbeleri, Anahtarlama
Darbeleri, Geçici Gerilim Dalgalanmaları,
Harmonikler, Gerilim düşmeleri olarak sıralayabiliriz.
Bu darbe türlerinin diğer darbelerden farkı kısa
süreli olmalarıdır ve bu nedenden ki sistemlerimizin
korunması için İç yıldırımlık sistemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Sigorta ve rölelerin uzun süreli darbelerde sisteme
dahil olmaları iç yıldırımlık ürünlerinin en az bir
sigorta gibi her panoda yer almasının gerekliliğini
kanıtlayan en önemli neden olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yukarıdaki graﬁkte görüldüğü gibi, düşük voltajlı
tüketici şebekesinde en büyük voltaj tepe değeri,
yıldırım boşalması ile meydana gelmektedir. Harici
yıldırımdan korunma tesisatı veya düşük voltaj havai
hat üzerine direkt yıldırım düşmesi durumundaki
yıldırım geriliminin yüksek enerji miktarı genellikle
bağlanmış yüklerin devre dışı kalmasına ve izolasyon
hasarına sebep olur.
Binalardaki tesisatlarda, güç veya data hatlarındaki
indüklenmiş voltaj artışı nominal çalışma geriliminin
birkaç kat fazlasına da ulaşabilmektedir.
Anahtarlama (şalt hareketleri) sonucu oluşan aşırı
gerilimler, yıldırım boşalmasında olduğu gibi yüksek
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voltaj artışına sebep olmaz fakat çok sık meydana
gelmektedir ve tesisatın arızalanmasına sebep
olabilir.
Anahtarlama (şalt hareketleri), sonucu oluşan
aşırı gerilimler, çalışma voltajının iki-üç katına
çıkabilirken, yıldırım gerilimi nominal voltajın
yirmi katına ulaşabilir ve çok büyük oranda enerji
taşıyabilir.
Arızalar genellikle daha sonra meydana gelir,
çünkü daha küçük geçici gerilimlerin sebep
olduğu hasarlar sonucu elektronik komponentlerin
yaşlanması cihazlara zamanla zarar verir.
Geçici Gerilim Dalgalanmaları mikro saniyeler
mertebesinde kısa süreli olarak oluşan ancak
nominal gerilime göre çok yüksek genlik değerlerine
ulaşabilen gerilimlerdir !
Yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma
sistemlerinin tasarımı ilk paragrafta da belirttiğimiz
gibi standartlar ve mühendislerce uygulanan teknik
spesiﬁkasyonlar paralelinde yapılmalıdır.
Bu yazımızda iç yıldırımlığın kullanılması gerekliliğini
sizlere vurgulamaya çalıştım sistem mantığını
alt tarafta yer alan graﬁkten görebilirsiniz. Ancak
sistemin uygulanması ve tasarlanması için uzman
desteği almanız önerilmektedir çünkü sistem
tasarımı bu konuda en önemli noktadır.
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Alçak Gerilim Devre
Kesiciler Genel Özellikleri
ve Seçim Kriterleri
AG tesislerinde kullanılan devre kesiciler; yükte
ve yüksüz durumda devreyi açıp kapayan, hata
durumunda ise açma (trip) karakteristiklerine ve
akım değerlerine uygun olarak devreyi açarak
enerjiyi kesmeye yarayan mekanik birer
anahtarlama elemanıdır.
Her iki hata durumunda da (kısa devre veya
aşırı yük) kablolar aşırı ısınır. Eğer doğru koruma
ekipmanları seçilmemişse, bu aşırı ısınma elektrik
sisteminin ve buna bağlı devre elemanlarının
hasar görmesine sebep olabilir, yangın riskine
yol açabilir, kişi ve eşyaların güvenliğine zarar
verebilir.
AG devre kesiciler elektriksel
karakteristikler
IEC 60947-2 standardı, devre kesicileri kullanım
alanlarına göre 2 kategoriye ayırmaktadır:

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

Kategori A tipi devre kesiciler kısa devre
koşullarında anlık açma yaparak, enerjiyi keserler.
İstenirse, yükün durumu ve projenin koşulları
göz önüne alınarak, selektif açma yapmaları da
sağlanabilir.
Kategori B tipi devre kesicilerinin kısa devre
koşullarına seçiciliği sağlamaları beklenmektedir;
bu nedenle kategori A tipi devre kesicilere göre
gecikmeli olarak açarlar.
Bu tip devre kesicilerin kısa devre akımına belirlenen sürede dayanmaları beklenir. (Icw değeri B tipi
kategoride bulunan devre kesiciler için tanımlanan
bir değerdir)
IEC 60947-2- Tablo 3 uyarınca B tipi devre
kesiciler ekli şartlara 1 sn boyunca dayanmalıdır:
In≤ 2500A, Icw= 12·In veya 5 kA, (hangisi
büyükse)
In> 2500A, Icw= 30 kA
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Nominal çalışma gerilimi (Ue): Cihazın nominal
çalışma gerilimi, nominal akım ile birlikte, kullanım
sınıﬂarına ve ilgili testlere göre, cihazın
uygulamasını belirleyen gerilim değeridir.

Nominal yalıtım gerilimi (Ui): Bir devre
kesicinin dielektrik testleri ve yüzeysel akım yolu
uzunluğuna bağlı gerilim değeridir.
Nominal darbe dayanım gerilimi (Uimp): Bir
devre kesicinin belirlenen test koşulları altında
hasar görmeden dayanabileceği maksimum darbe
gerilimidir.
Nominal çalışma akımı (In): Bir devr
kesicinin, kesintisiz çalışma koşullarında taşıdığı
akım değeridir.
Nominal rezidüel çalışma akımı (IΔn): Üretici
tarafından belirlenen koşullar altında, devre
kesicinin çalışabileceği, rezidüel çalışma akımının
sinüs bileşeninin rms değeridir.
Nominal kısa devre kesme kapasitesi (Icu):
Devre kesicinin A - 3 dak – KA test fazına göre
tanımlanan koşullar dahilindeki kesme
kapasitesidir .
Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi
(Ics): Devre kesicinin A - 3 dak - KA - 3 dak – KA
test fazına göre tanımlanan koşullar dahilindeki
kesme kapasitesidir. Ics değeri, Icu değerinin
%25, %50, %75, %100 katları şeklinde değerlere
sahiptir.
Nominal kısa devre kapama kapasitesi
(Icm): Belirlenmiş bir test prosedüründe tarif
edilmiş koşullar dahilinde yapılan testte,
terminallerine uygulanan uygun gerilim
seviyesindeki akımı kapama kapasitesi değeridir.
Icm ≥ Icu olmalıdır.
Nominal kısa devre dayanım kapasitesi
(Icw): Kategori B tipinde olan devre kesicilerde,
belirlenen şartlar ve süre altında devre kesicinin
dayanabileceği maksimum kısa devre dayanım
akımı değeridir.
AG devre kesiciler koruma üniteleri
Her devre kesici, açma işlemini gerçekleştiren
bir açma ünitesi (trip ünitesi, koruma ünitesi) ile
donatılmıştır.
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Manyetik açma: Kısa devre
hatası durumunda çok kısa
sürede (ms) açma yaparak,
çok yüksek akım değerlerini
(kA) elimine eder ve manyetik
korumayı sağlar. Sabit
veya ayarlanabilir tip olarak
seçilebilir.
Genel olarak kullanılan
açma üniteleri:
t5FSNPNBOZFUJLLPSVNB
ünitesi (termik, manyetik ayar
sahası)
t&MFLUSPOJLLPSVNBàOJUFTJ
(termik, manyetik ayar sahası
ve gelişmiş koruma, kontrol,
ölçüm)
Bu koruma üniteleri genellikle
AC/DC dağıtım merkezlerinde,
elektriksel devre elemanlarının
korunmasında (trafo, motor,
jeneratör, kapasitör vb..)
kullanılırlar. Aşağıdaki çeşitli
isimlendirmeler arasından
seçimleri yapılabilir:
MF: Sabit manyetik
koruma
MA: Ayarlanabilir
manyetik koruma
TMF: Sabit termik ve sabit
manyetik koruma
TMD: Ayarlanabilir termik
ve sabit manyetik koruma
TMA: Ayarlanabilir termik
ve ayarlanabilir manyetik
koruma
TMG: Jeneratör koruma
Elektronik koruma üniteleri
ise akım ölçümlerini hassas
mikroişlemci kartlar
üzerinden okuyarak, hata
durumundaki açma
durumlarını gerçekleştirirler.
Bu üniteler ekli koruma
fonksiyonlarını sağlarlar:
L: termik koruma
S: selektif koruma
I: manyetik koruma
G: toprak hatası koruması
Tesisat tipine ve korunacak
yükün durumuna göre bu
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elektronik koruma ünitelerinin
bir kısmı veya tümü bir arada
seçilebilir. Örnekler: LI- LS/I,
I, LSIG vb. Termomanyetik
koruma ünitelerine kıyasla
daha hassas koruma
ayarlamalar yapılabilir, akım,
gerilim, güç, enerji, güç
faktörü vb. ölçümler alınabilir,
devre kesicinin uzaktan
kontrolü ve haberleşmesi
sağlanabilir.
AG devre kesiciler seçim
kriterleri
Tesisattaki AG devre
kesicileri belirlenirken
öncelikle yukarıda açıklanan
kullanım yeri belirlenmeli
ve sisteminin elektriksel
gereksinimleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Nominal
elektriksel değerlerin yanı sıra;
kısa devre kesme akımı (Icu
veya Ics), kısa devre kapama
akımı (Icm)ve kısa devre
dayanım akımı (Icw)
belirlenerek seçim yapılmalıdır.
AG Devre kesiciler, IEC
60947-2 standardında
belirtildiği üzere, 40°C
sıcaklıkta, 2000m
yükseklikte ve
50/60 Hz frekans
aralığında nominal değerleri
karşılamak ve uygun açma
karakteristikleri uyarınca
devreyi açmak üzere
üretilmişlerdir. Çok yüksek
sıcaklık veya yükseklik
değerlerinde veya farklı
frekans değerlerind
çalışmaları bekleniyorsa, bu
koşulların belirtilmesi gerekir.
Her üretici istenen farklı
durumlar için kayıp
faktörünü gösterir
(derating) tablolar
hazırlamak ile yükümlüdür.
Zorlu çevre koşulları ve farklı
uygulamalar için devre kesici
seçiminde bu tablolardan
yararlanılmalıdır.
AG devre kesicilerin bir
diğer seçimi ise koruma

ünitesinin belirlenmesine
bağlıdır. Termik, manyetik ayar
sahasının değerleri, selektif
koruma veya toprak hatası
koruması ihtiyacı devreye
bağlı olarak seçilmelidir.
Bunun dışında motor,
jeneratör, nötr koruması
uygulaması gibi özel yük
durumları mutlaka göz
önünde bulundurulmalıdır.
Açma, kapama bobini, düşük
gerilim bobini, motor vb
aksesuarlar, bazı endüstriyel
uygulamalar için kullanılırken,
bina uygulamalarında
tercih edilmeyebilir.
Aksesuar kullanımının yanı
sıra haberleşme modülü
ilave edilerek sistemin
SCADA üzerinden
koruma fonksiyonlarının
belirlenmesi, ölçüm
değerlerinin uzaktan
izlenmesi, devre kesicinin
uzaktan kontrolü gibi istenen
çeşitli durumlar olabilir.
Son olarak, devre kesiciler
belirlenirken servis sürekliliği
ve maliyet konuları da oldukça
önemlidir. Maliyet sınırlaması
olan projelerde, üreticiler
tarafından temin edilen
tablolardan yararlanarak
kaskadlama yapılabilir. Enerji
kesintisini minimize etmek için
ise devre kesicilerde akım,
zaman, enerji veya alan bazlı
selektivite yapılması tercih
edilebilir.
Termomanyetik koruma
üniteleri 2 kısımdan
oluşur:
Termik açma: Birbirine
perçinlenmiş ve uzama
katsayıları birbirinden farklı
bimetal çubuktan oluşur.
Aşırı akım hatası durumunda
ters zaman graﬁğine bağlı
olarak açma yaparak termik
korumayı sağlar. Sabit
veya ayarlanabilir tip olarak
seçilebilir.
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Parafudrlar
Yüksek gerilim, iletim ve dağıtım hatlarına bağlı
bulunan birçok elektrikli cihazda arızalara neden
olmaktadır. Sistemde oluşan yüksek gerilim
nedeni ile cihazları yüksek gerilimden korumak
için kullanılan yalıtkanlar zarar görürler. Bunun
sonucunda da cihazda veya iletim hattında
kısa devre oluşarak, cihaz ve sistem zarar
görebilmektedir.
Yüksek gerilimler oluş
şekillerine göre iç (sistem
içinde oluşan ) ve dış (doğal
sebepler dolayısıyla oluşan)
yüksek gerilimleri olmak üzere
iki bölüme ayrılmaktadırlar.
İç Yüksek Gerilimler elektrik
şebekelerinde meydana
gelmektedir. Toprak ile temas,
iki fazın teması, nötr ve toprak
teması gibi birçok şebeke
kaynaklı problemlerden
oluşabilir.

Erdem DEMİRKOL
Müşteri İlişkileri Yönetimi Sorumlusu
Viko

Dış Yüksek Gerilimler doğal
olaylardan kaynaklanmaktadır
ve elektrik iletim hatlarına
düşen yıldırım sonucu toprak
potansiyelinin yükselmesi, faz
veya toprak hattına yıldırım
düşmesi, yıldırım düşmesi
sonucu oluşan manyetik
alan gibi nedenlerden dolayı
meydana gelmektedirler.
Kullanmakta olduğumuz
elektronik cihazlarda
şebekeden kaynaklı
oluşabilecek iç yüksek
gerilimlerine karşı korunma
sağlanması amaçlı devre
tasarımları yapılmaktadır.
Ancak Dış Yüksek
gerilimlerden sistemi korumak
için parafudrlar kullanılmalıdır.
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Enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırı gerilimi
toprağa deşarj etmek için koruma elemanı olarak
parafadur kullanılır. Parafudrlar yapısı gereği
yalıtkandır. Fakat yüksek akım ile karşılaşıldığında
parafudrlar iletken duruma geçerek yüksek akımı
toprağa iletirler ve sistemin
yüksek akımdan zarar
görmesini engellerler.

Parafudr, büyük
akım darbelerini
toprağa iletir.
Ayrıca kullanıldığı
yerde yüksek
gerilimden
kaynaklı
oluşabilecek
olan enerji
kesintilerini önler
ve yüksek gerilimi
şebeke için zarar
vermeyecek
düzeye indirir.

Parafudrların Görevi
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Ayrıca kullanıldığı yerde yüksek gerilimden kaynaklı
oluşabilecek olan enerji kesintilerini önler ve yüksek
gerilimi şebeke için zarar vermeyecek düzeye indirir.

Yüksek gerilimlere karşı elektrikli/elektronik cihazlar
ve sistemi korumak amacıyla tasarlanan elektriksel
koruma sistemleri bulunmaktadır. Bu koruma
sistemlerinden biri de parafudrdur. Parafudr, büyük
akım darbelerini toprağa iletir.

Parafudrların Seçimi
Parafudr seçimi çok önemlidir.
Gerilim değeri, darbe anma
ve kısa devre akımı olmak
üzere üç önemli nokta dikkate
alınarak parafudr seçimi
yapılmalıdır.
Parafudr gerilim değeri
belirlenirken sistemin
beslenmekte olduğu
şebekenin besleme
bölümünün üçgen-yıldız ve
yıldız noktasının da direk yada
direnç üzerinden topraklanmış
olması dikkate alınır.
Parafudrlar sistemde kapama
yaparak korumakla görevli
oldukları cihaz ve sistemlerin
zarar görmelerini engellerler.

Parafudurların kapama
yaparak koruma yapabilmeleri
için çalışma gerilimi, koruduğu
sistem üzerindeki yalıtkanlık
noktası en zayıf olan kısım
üzerinde tespit edilen gerilim
değerinden daha düşük
olmalıdır. Eğer gerilim değeri
yüksek ise parafudr kapama
yapamayacak ve koruması
için bağlanmış olduğu sistemin zarar görmesini
engelleyemeyecektir.
Parafudrlar çeşitli yük aralıklarında kullanılmak üzere
darbe anma akımları dikkate alınarak kullanılmalıdır.
Parafudrlar bu özellik göz önünde bulundurularak
üretilir ve çeşitli darbe anma akım değerlerine ve
kısa devre akım değerlerine göre piyasaya sunulur.
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Enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırı
gerilimi toprağa deşarj etmek için koruma
elemanı olarak parafadur kullanılır. Parafudrlar
yapısı gereği yalıtkandır.
Darbe Anma Akım Değerlerine Göre Parafudr
Kullanılacak Yerler:
Yıldırımların yoğun olarak oluştuğu veya daha az
yoğunlukta oluştuğu bölgelerde 10 kA ya da 5 kA
değerlerinde parafudrlar kullanılmalıdır. Eğer alçak
gerilim şebekesinde parafudr kullanılacak ise 1,5
kA darbe anma akım değerine sahip parafudr
kullanılmalıdır.
Eğer parafudr orta
gerilimli trafo merkezinde
kullanılacak ise 2,5 kA
yada 5 kA darbe anma
akım değerlerine sahip
parafudrlar kullanılmalıdır.
Elektrik santralleri ve
büyük trafo merkezlerinde
parafudr kullanılacak
ise 10 kA darbe anma
akım değerinde parafudr
kullanılması gerekir.
Kısa Devre Akımına
Göre Parafudr
Kullanımı:
Parafudr kendisine en
yakın durumda olan
kesicinin sahip olduğu
kısa devre akım değeri
seviyesinde olmalıdır.
Kısa devre dayanımı,
düşük seçilirse parafudr
parçalanarak bulunduğu
yerde büyük zararlar
oluşturabilmektedir.
Parafudurlar genelde
10, 20 ve 40 kA kısa
devre akımı düzeyinde
üretilmektedirler.
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Parafudrun yerinin belirlenmesi ve yıldırım
boşalmaları nedeni ile sistemde uygun yerlere
yerleştirilmeleri çok önemlidir. Parafudrun
yerleştirileceği yer eğer uygun değilse parafudr
yarardan çok zarar oluşturur ve arıza kaynağına
dönüşebilir. Parafudurlar korunması gereken
elektrik sistemleri ile paralel olarak faz – toprak
arasına bağlanır. Parafudurlar, korunması istenen
elektrik sistemlerine mümkün olduğu kadar yakın
olmalıdır.
Parafudr Tipleri:
Parafudrlar B,C,D sınıfı
olarak kataloglarda yer
almaktadırlar. Parafudr
seçiminde sınıﬂarın ne
anlama geldiği ve hangi
sınıfın nerde kullanılması
gerektiğinden kısaca
bahsetmek gerekir ise;
-B sınıfı (Sınıf 1) Alçak
Gerilim için yıldırıma karşı
koruyucu parafudr sınıfıdır.
Elektrik sayacı öncesinde
kullanılmaktadırlar.
-C sınıfı (Sınıf 2) Alçak
Gerilim için Aşırı Gerilim
sınırlayıcısı parafudrlardır.
Elektrik sayacı sonrasında
kullanılmaktadırlar.
-D sınıfı (Sınıf 3) Alçak
Gerilim için Aşırı Gerilim
sınırlayıcı parafudrlardır.
Elektronik cihazların
korunması için kullanılırlar.
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Elektrik Tesislerinde

Üçüncü Harmonik
1. Giriş
Harmoniklerin oluşmasının başlıca sebebi, elektrik devrelerinde kullanılan lineer olmayan devre
elemanlarıdır. Bu devre elemanlarının, gerilimi ile
akımı arasındaki bağıntının lineer olmayışından
dolayı harmonikler oluşmaktadır. Manyetik devrelerin
aşırı doyması elektrik arkları ve güç elektroniğindeki
sinüzoidal gerilimin anahtarlanması ve kıyılması
lineer olmayan olaylardır.
Güç elektroniği tabanlı konvertörler, kıyıcıları ile
kesintisiz güç kaynaklarının hızla artan uygulama
alanları nedeniyle, elektrik sistemlerinde gözlenen
harmonik distorsiyon giderek artmakta ve bunun
sonucu olarak enerji kalitesi de düşmektedir. Bu
haarmonik distorsiyon işletmedeki cihazlara zarar
vermekte, ayrıca sistemde kesici şalter gibi devre
açıcı elemanlarda gereksiz açma kumandalarına ve
bilgisayarların hatalı ve titreşimli çalışmasına neden
olmaktadır.

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

Bir harmonik “periyodik bir dalganın, temel
frekansının tam katı olan bir frekansa sahip sinüs
biçimli bileşeni ” olarak tanımlanır. Harmonikler
,bir elektrik sisteminde temel frekansın bazı tam
katlarında ortaya çıkan akımlar ve gerilimler olarak
dikkate alınırlar. Harmonik frekansları,
f n =n.f1
(1)
formulü ile ifade edilir. Bu ifadede; n harmonik
mertebesini, f1 temel frekansı göstermektedir.
(1) denklemine göre, üçüncü harmonik bileşen,
f3=150Hz, beşinci harmonik bileşen, f5=250Hz
olarak hesaplanır.

Güç sistemine bağlanan, motor hız kontrol düzenleri, statik VAR kompanzatörleri, kesintisiz güç
kaynakları, akü şarj devreleri, bilgisayarlar, elektronik
balastlı ﬂüoresan lambalar gibi bazı lineer olmayan
elemanlar sistemde hormoniklerin oluşmasına
neden olmaktadırlar.

Şekil.2: Nonlineer akım dalgası ile
harmonik bileşenleri

Harmonik akım ve gerilimlerinin genlikleri mertebesi
ile ters orantılıdır, mertebe büyüdükçe harmonik
genliği azalır.
Şekil.1: Nonlineer dalga formu ile üçüncü
harmonik bileşen

Oﬁslerde kullanılan bilgisayarlar, yazıcı, plotter vb
cihazlar önemli oranda üç ve üçün katı harmonikler
üretilmektedir. Ayrıca aydınlatmada kullanılan elektronik balastlı aydınlatma sistemleri ve deşarj tüpleri
de önemli bir üçüncü harmonik kaynağıdır.

Harmonik akımları, harmonik kaynağından, en düşük
empedansa doğru akma eğilimindedirler. Harmonik
akım kaynağı tarafından görülen empedans,sistem
kaynak empedansı ile sisteme paralel bağlı diğer
yüklerin empedansıdır. Kısacası sistemdeki tüm
elemanları etkilediğinden, harmonikler enerji
sistemlerinde istenmeyen niceliklerdir. Bu yüzden
harmonikleri süzecek ﬁltre devrelerinin kurulmasına
mutlak süratte gerek vardır.
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2. Üçüncü Harmonik Üreten Nonlineer Yükler
Genellikle üçüncü harmonik bir fazlı nonlineer yükler
tarafından meydana getirilir. Üçüncü harmonik nötr
iletkeni üzerinde faz iletkeni üzerindeki akımdan
daha fazla değerde akım oluşmasına neden olur.
Deşarj lambaları, ﬂüoresan lambalar, cıva buharlı
ve sodyum buharlı, lambalarda üçüncü harmonik
bileşen üretirler. Deşarj lambaları, bilgisayarlar
ve kesintisiz güç kaynakları gibi lineer olmayan
yüklerin şebekede kullanımlarının artması ve üçüncü
harmonik bileşenin bu yükler tarafından üretilmesi
sebebiyle şebekede ve diğer ekipmanlar da problemler meydana gelir.
Gene bu bağlamda oﬁs ekipmanları, bilgisayarlar
ve kesintisiz güç kaynakları gibi nonlineer yükler
şebekede üçüncü harmonik bileşenin oluşmasına
sebep olurlar.
Dengeli üç fazlı alternatif akım şebekelerinde,
konvertörlede kalıcı durumda etkin olabilecek
harmonikler,
n=6.k 1
(2)
eşitliği ile bulunur. Bu ifadeye göre dengeli güç
sisteminde, 5 7 11 13; ........mertebeli harmonikler
etkin olur. Dengeli güç sistemlerinde görüldüğü gibi
çift sayılı harmonikler ile 3 ve 3’ün katı harmonikler
bulunmamaktadır.

Gaz deşarjı aydınlatma örneğin ﬂüoresan, cıva arkı,
neon ve yüksek basınçlı sodyum lambalar, özellikle
büyük şehir alanlarında daha çok hissedilen harmonikler meydana getirirler. Bu tip lambaların elektriksel karakteristiği lineer olmayıp iletim esnasında
negatif direnç karakteristiği gösterir. Flüoresan
aydınlatmada tek dereceli harmoniklerin seviyesi
önemli oranda devreyi etkiler. Üç fazlı dört telli
montajda 3. harmonik akımı nötr iletkeninden geçer
(Arrillaga et al. 1985 ; Grady and Heydt, 1985).
Üç fazında eşit olarak yüklendiği simetrik
şebekelerde nötr iletkeni üzerinde herhangi bir akım
yoktur. Ancak eğer şebekede üçüncü harmonik
varsa nötr iletkenler üzerinde akımlar görülür.
Harmonik akımları, harmonik kaynağından, en düşük
empedansa doğru akma eğilimindedirler. Harmonik
akım kaynağı tarafından görülen empedans, sistem
kaynak empedansı ile sisteme paralel bağlı diğer
yüklerin empedansıdır. Kondansatörlerin reaktansı
XC sistemde harmoniklerin bulunması durumda
değeri XC / n olacağından akım değeri oldukça artar,
bundan dolayı, harmoniklerden güç sistemlerinde en
çok kondansatörler etkilenir.
Nonlineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji sistemlerinde sinüzoidal akım ve gerilim dalga şeklini
bozarlar. Harmonikli akım ve gerilimin güç sistemlerinde bulunması sinüzoidal dalganın bozulması
anlamına gelir. Bozulan dalgalar nonsinüzoidal dalga
olarak adlandırılır.

Dengesiz bir sistemde ise, sistem parametrelerine
ve çalışma koşullarına bağlı olarak her mertebeden
harmonikler görülebilir. Nonliner denklemi verilen
akımın dalga formu şekil 4’te verilmiştir.

(3)

Şekil.4: Kompakt ﬂüoresan lambada
harmonik spektrumu

Şekil.3: Üçüncü harmonik bileşen içeren
nonlineer dalga formu

Şebekede en fazla etkisi görülen harmonikler
sırası ile 150 Hz frekanslı üçüncü harmonik, 250
Hz frekanslı beşinci harmonik ve 350 Hz frekanslı
yedinci harmoniktir. Üçüncü harmonik bileşen genellikle bir fazlı nonlineer yükler tarafından üretilir. 5
ve 7 dinci harmonik bileşenler ise üç fazlı nonlineer
yükler tarafından üretilir. Elektrik enerjisinin üretimi
iletimi ve dağıtımı esnasında sırasında akım ve gerilimin sinüzoidal formda ve 50Hz frekansta olması
istenir.

81
ETMD_58.indd 81

8/13/13 3:51 PM

Bu koşul kaliteyi belirleyen ana faktörlerden biridir.
Bununla birlikte birçok nedenden dolayı bu temel
büyüklükler temel özelliklerini kaybederek, sistemde
istenmeyen harmoniklerin oluşmasına neden olurlar.
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.
Şekil.5: Üçüncü harmonik bileşenin nötr
iletkeninde toplanması

3. Elektrik Tesislerinde Üçüncü Harmoniğin
Analizi
Gerilim ve akımı dalga formunun 50 Hz temel frekansta ve sinüzoidal dalga şeklinde olması idealdir.
Ancak işletmelerdeki bazı yükler sahip oldukları
çalışma karakteristiklerinden dolayı çeşitli frekans
seviyelerinde akım ve gerilimler oluştururlar.
Bu yüklere örnek olarak; kesintisiz güç kaynakları,
DC motorlar AC sürücüler, soft starter’lar, ark
ocakları, elektronik balastlı armatürler, çeşitli oﬁs
ekipmanları (PC’ler v.b.) verilebilir.
Lineer olmayan akım ve gerilimlerin devre
elemanları üzerindeki etkilerinin analizi, güç
elektroniği elemanlarının yaygın kullanımı ile
yoğunlaşmıştır.

Nötr iletkenden gecen akımın değeri,

(4)
İfadesinden,

(5)
İfadesi hesaplanırsa

Çalışma harmonik oluşturan kaynaklar, harmonik
seviyeleri, harmoniklerin yok edilmeleri, harmonik
analizine ilişkin sayısal çözümleme yöntem ve
teknikleri gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.
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.
Tesisin planlama safhasında harmoniklerin
üretilmesi ve miktarlari önceden tahmin edilip nötr
iletkenleri ile otomatik sigortalat, koruyucu aygıtlar
bu akım değerine göre seçilmelidir.
Özellikle üçüncü harmoniğin baskın olduğu tesislerde nötr iletkenini kesiti kalın seçilmeli veya ek
iletkenle desteklenmelidir.

(6)
Olarak bulunur. Burada, IN natürden gecen akımı,
IL, yük akımını göstermektedir. Nötrden gecen akım
faz akımının kök üç katı kadardır.
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.
Transformatörlerde üç ve üçün katı harmonikler
çeşitli bağlantı grupları ile yok edilebilirler. Akım
şiddeti bakımından en önemli harmonik, 3. harmoniktir.
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3 ve 3’ün katı harmoniklerin en önemli özellikleri, bunlar arasındaki faz farkının 360 derecenin tam sayılı katlarına eşit olması, yani bunların
hepsinin aynı fazda olmalarıdır. Dengeli şebeke
ve yük koşulları altında üç ve üçün katı harmonik
bileşenlerin her üç faz akımları birbirine eşittir.
Üçüncü harmonik bileşenin bulunduğu tesislerde
nötrden geçen harmonik akımı her bir fazdan geçen
harmonik akımının üç katına eşittir. Bu nedenle
transformatörlerde nötr iletkeninin belirlenmesinde üçüncü harmonik akımının göz önünde
bulundurulması gerekir. Üç fazlı transformatörlerde
mıknatıslanma akımı transformatörün bağlama
şekline ve manyetik devresinin yapısına bağlı olarak
değişir. Harmonik bileşen içeren mıknatıslanma
akımlarının şebekeye geçişleri aşağıdaki faktörlere
bağlıdır (Boduroğlu, 1988).

Şekil.8: Yıldız-Topraklı / Yıldız topraklı Transformatörde
harmonik
bileşenleri
Primer mıknatıslanma
yıldız noktası akımı
nötrevebağlı
değilse,

mıknatıslanma akımına ait 3 ve 3’ün katları olan
harmonik bileşenler yıldız noktasından dışarı
çıkamazlar. 3 ve üçün katı harmonik bileşenler
transformatörde zorunlu mıknatıslanmaya yol
acarlar.

t5SBOTGPSNBUÚSTBSHMBSOOCBþMBOāHSVCVOB
t1SJNMFSEFLJZME[CBþMTBSHMBSEB ZME[OPLUBTOO b) Yıldız Üçgen Bağlı Transformatörler
şebekenin nötr hattına bağlanıp bağlanmadığına,
t5SBOTGPSNBUÚSMFSEFNLOBUTMBONBOOTFSCFTU  Transformatörün sekonderi üçgen bağlı ise üçgen
veya zorunlu olmasına bağlıdır.
bağlantının her bir düğümünde akım toplamının
sıfır olması nedeniyle şebekeye üç ve üçün katı
Transformatörlerde çeşitli bağlantı
harmonik akımları geçmez. Şekil 8’de Yıldız-topraklı
şekillerinde hormonikleriklerin analizi:
/ Üçgen bağlı bir transformatörün bağlantı şeması
verilmiştir.
a)Yıldız /Yıldız Bağlı Transformatörler
Transformatör Yıldız-topraklı / Yıldız – topraklı bağlı
olması durumunda üç ve üçün katı harmonikler
şebekeye geçer (Dugan, 1996). Şekil.6’da nötrü
topraklı yıldız/yıldız bağlı bir transformatörün bağlantı
şeması verilmiştir.

Şekil.8: Yıldız / Üçgen bağlı transformatörde üç v
üçün katı harmonikler

Şekil.6: Yıldız / Yıldız bağlı transformatörde üç
ve üçün katı harmonikler

Bu bağlantı grubunda 5, 7, 11, 13 gibi harmonik
bileşenler yıldız noktasında sıfıra eşit olur. Böyle
transformatörlerde akılar ve her bir faz sargısında
endüklenen gerilim sinüs şeklindedir. Bu nedenle
nötr kesitinin belirlenmesinde 3. harmonik bileşenin
göz önünde bulundurulması gerekir.
Şekil 7’de Yıldız- topraklı / Yıldız – topraklı bir
transformatörde mıknatıslanma akımı ve bu akıma
ait harmonik bileşenler verilmiştir.

Transformatörlerde mıknatıslanma akımının 3 ve 3
’ün katı harmoniklerin şebekede bulunmasını önlemek için primer yıldız bağlı transformatörlerin yıldız
noktası, şebekenin nötr hattına bağlanmaz veya
sargıların biri üçgen bağlanır. Bu durumlar mümkün
değilse büyük güçlü transformatörlerde olduğu gibi
üçgen bağlı tersiyer sargı kullanılmalıdır. Tersiyer
sargı üzerinde üçlü harmoniklerin dolaşması ile
alan ve faz sargıları bu harmoniklerden kutulunmuş
olunur.
c) Primeri Üçgen Bağlı Transformatörlerde
Mıknatıslanma Akımı
Sinüzoidal beslenen her bir sargı bağımsız gibidir.
Faz sargılarında mıknatıslanma akımında 3, 9, 15
harmonik bileşenler bulunur. Şebekeden çekilen
akımda 1, 5, 7. gibi harmonik bileşenler bulunur.
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Şekil.9: Üçgen/Yıldız bağlı transformatörde 3 ve 3’ün katı
harmonikler

Harmonikler tarafından çekilen akım, tamamen
kayıptır. Bu akım değeri ek güç kayıpları oluşturur.
Şekil.10’da primeri üçgen bağlı bir transformatörde
mıknatıslanma akımı ve bu akıma ait harmonik
bileşenler verilmiştir.

beraberinde yangın riskini getirir.
t"āSZàLMFONFEFTJHPSUBMBSBUBS LPSVNBDJIB[MBS
hatalı olarak devreye girerler. Sigortanın atması
durumunda kritik yükler devre dışı kalarak veri,
zaman ve iş gücü kaybına neden olurlar.
t.JLSPJāMFNDJUBCBOMDJIB[MBSOIBUBMÎBMāNBTOB
neden olur. Koruma ve kontrol sistemlerinde
sinyal hatalarına ile CAD/CAM terminallerinde
hafıza silinmeleri oluşturur.
t%FNJSÎFLJSEFLMJDJIB[MBSOTONBTJMFFMFLUSJL 
makinelerinde mekanik titreşim ile ek momentler
oluşturur.
t&MFLUSPNBOZFUJLDJIB[MBSHàSàMUàMàÎBMāS4JTUFN
parçaları rezonansa girebilir. Ortaya çıkan ses
çevreyi rahatsız eder, titreşimler mekanik arızalara
neden olur.
t(àSàMUà Ú[FMMJLMFJMFUJāJNIBUMBS CJMHJTBZBSMBS 
ve hassas cihazlarda etkileşime neden olur. Veri
kayıpları, cihazlarda kilitlenme iletişim problemleri
ve benzer sorunlar ortaya çıkar.
t)BSNPOJLCJMFāFOFCBþMPMBSBLSÚMFMFSJOÎBMāNB
momentlerinin yönü değişebilir.
t#JMHJTBZBSWFPmTDJIB[MBSOOÎBMāNBTOEB

görüntüde titreşimler oluşur.
Güç elektroniği elemanlarının düzenli çalışmaları
gerilimin sıfır dan geçişinin iyi belirlenmesine
bağlıdır. Sıfır geçiş noktası birçok güç elektroniği
devresi için kritik bir noktadır. Harmonik bozulmanın
sıfır noktalarını kaydırması sonucu, bu durum güç
elektroniği elemanlarının çalışmasını olumsuz etkiler.

Şekil.10: Primeri üçgen bağlı transformatörde
mıknatıslanma akımı ve harmonik bileşenleri

Elektrik tesislerinde üçüncü harmonik bileşenin
etkilerini şu şekilde sıralayabilir:
t,POEBOTBUÚSMFSEFBāSTONBPSUBZBÎLBS"āS
ısınan kondansatörlerin dielektrik malzemesi
bozulur, kondansatörlerin ömrü oldukça kısalır.
t,BCMPMBSEBBāSTONBPSUBZBÎLBS,BZQMBS 
artar ısınmalar sonucu elektrik tesislerinde arızalar
meydana gelir.
t(àÎTJTUFNMFSJOEFEBMHBMBONBMBSOPMVāNBTWF 
karasız çalışmaya sebep olur.
t/ÚUSJMFULFOJOEFBāSZàLMFONFMFSPMVāVSCVEB 

4. Üçüncü Harmoniğin Bulunduğu Tesislerde
Kablo Kesit Seçimi
Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kablolar
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında kullanılan kablolarda,
iletkenleri birbirinden izole eden hem de dış ortama
karşı koruyan çeşitli yalıtkan kimyasal bileşimler
kullanılmaktadır. Bu yalıtkan bileşimler, PE(Polietilen,
PVC (Polivinil Klorür) ve XLPE(Çapraz bağlı polietilen)
gibi sentetik karışımlardan oluşan yalıtkanlardır.
Normal koşullarda kabloların akım taşıma kapasitesi
standartlarca verilmiştir. Üçüncü harmoniğin etkin
olduğu tesislerde kablo secimi IEC verdiği Tablo.1
baz alınır.

Tablo.1: IEC harmonik faktörleri (4 ve 5 damarlı kablolar için)
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Bu tabloya göre:
tÃÎàODàIBSNPOJLBLNOOGB[BLNOBPSBO 
%45 büyük ise bu durumda nört akımı hesaplanır.
Çıkan akım değerine göre iletken kesiti belirlenir.
tÃÎàODàIBSNPOJLBLNOOGB[BLNOBPSBO 
%(33-45) ise, nötr akımı 0.86 bölünür ve çıkan
akım değerine göre iletken kesiti belirlenir.
tÃÎàODàIBSNPOJLBLNOOGB[BLNOBPSBO 
%(0-15)-- %(15-33) ise faz iletkenleri, faz
akımına karşılık gelen değerden büyük ol
acağından 0.86 katsayısı kaldırılmıştır.
Sistemde üçüncü harmoniğin bulunması durumunda nötr akımının hesabı :
Güç sisteminde üçüncü harmonik oranı biliniyorsa,

(7)
Formülünden bulunur. Burada, Ibn, Nötr akımı, Ib
faz akımını H, faz akımının yüzdesi olarak üçüncü
harmonik oranını göstermektedir.
Deşarj lambalarında üçüncü harmonik oranı % 25
tir. Bilgisayarlarda üçüncü harmonik oranı % 70
olarak ölçümlenmiştir.
Sayısal uygulama:
Güç sistemi 4*6 mm2 NYY kablo ile şebekeden
39(A) akım çekmektedir. Bu tesiste oﬁs cihazlarının
artması sonucunda üçüncü harmoniğin faz akımına
oranı %40 çıkmıştır. Nötr akımına göre yeni kablo
kesitini belirleyiniz.
(7) denkleminden,

Tablo 1 harmoniklerden dolayı redüksiyon katsayısını
dikkate aldığımızda,

olarak bulunur. IEC 60364-5-523 Standardına göre
(0.6/1 KV, 900 C sıcaklık değeri için) kablo kesit
secimi yapılır. Bu akım değerinde için 4*10NYY
kablo seçilir.
5. Sonuçlar
Üç fazlı sistemlerde R, S, T faz akımları arasında
1200 faz farkı bulunmaktadır. Nötr iletkeninde faz
akımlarının vektörel toplamı bu faz kaymasından
dolayı birbirini yok eder. Üçüncü harmoniğin
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bulunduğu güç sistemlerinde faz akımlarındaki 3.
harmonik akımları aralarında faz farkı olmadığından
nötr iletkenlerinde bunların toplamı oluşur Bu akım
değeri nötrde aşırı yüklenmeye yol açar.
Elektrik tesislerinde ağırlıklı olarak oﬁs ekipmanları,
kesintisiz güç kaynakları ile gaz deşarjlı lambalar
üçüncü harmonik bileşen üretirler. Elektrik tesislerinde üçüncü harmonik bileşenin incelendiği
bu çalışma ile elde edilen sonuçlar ve öneriler şu
şekilde sıralanabilir:
t5JDBSFUNFSLF[MFSJ àOJWFSTJUFMFSCBOLBMBSHJCJJā 
kollarında oﬁs ekipmanları büyük sıklıkla bulunur.
Bu tür işkollarındaki elektrik tesislerinde üçüncü
harmonik bileşen etkin olarak bulunmaktadır.
Proje aşamasında bu harmonik bileşenin dikkate
alınması gerekir.
tÃÎWFàÎàOLBUPMBOIBSNPOJLCJMFāFOMFS    
15... dir. Her fazın üçüncü harmonik bileşenlerinin
toplamı nötr iletkeninden geçer. Güç sisteminde
üçüncü harmonik akımlar mevcutsa nötr iletken
inde ek kayıpları oluşur.
t%PþSPVMUVDVMBSEBIBSNPOJLNFSUFCFMFSJOL
formulü ile bulunur. Bu formülden hareketle
doğrultucularda üç ve üçün katı harmoniklerin
sıfır olduğu gözüküyor. Doğrultma işleminde elden
geldiğince yüksek darbeli doğrultucular kullanıl
malıdır. Darbe sayısı artıkça harmonik distorsiyon
oranı azalmaktadır. Yüksek darbe sayılarında bazı
harmonik bileşenler yok olmaktadır. Örneğin darbe
sayısını 6’dan 12’ye veya 12’den 36’ya çıkartıl
ması ile harmonik bozulmalarda önemli azalmalar
sağlanır.
t)BSNPOJLMFSFOFSKJTJTUFNMFSJOFUFLOJLWF
ekonomik olmak üzere iki türlü etki yaparlar.
Teknik problemler tüketiciye kaliteli elektrik
sunmayı etkileyen problemlerdir. Ekonomik
problemler ise optimal çalışmayı etkileyen
problemlerdir.
tÃMLFNJ[EFTBOBZJLVSVMVāMBS IBSNPOJLMFS

konusunda yeterli bilgi birikimine sahip
değildirler. Meslek kuruluşları veya
üniversiteler tarafından sanayi kuruluşlarının
harmonikler konusunda bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. Harmoniklerin şebekeye
verecekleri zararların seviyesini THD (toplam
harmonik distorsiyonu) katsayısıyla tespit
edilir. Bu da şebekede kullanılan lineer olmayan
yüklerin THD seviyesinin bilinmesi ile
mümkündür..
t&OFSKJTJTUFNJOJOUBTBSNOEBOTPOSBLJTBGIBEB 
harmonik bozulmanın istenen sınır değerlerin
altına düşürülmesinde gerekir. Sanayi tesisler
inde tesisin yapısına uygun bir harmonik giderme
yöntemi mutlaka kullanılmalıdır. Üçüncü
harmoniğin etkin olduğu tesislerde ya üçüncü
harmonik ﬁltre kullanılarak kompanze edilmeli
yada nötr iletkeni güçlendirilmelidir.
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t &MFLUSJL UFTJTMFSJOEF Îà IBSNPOJL CJMFāFOJO EFþFSJ
hesaplanmalı ve tesisin boyutlandırılması aşamasında
bu harmonik bileşen dikkate alınmalıdır. Özellikle üçüncü
harmoniğin baskın olduğu tesislerde nötr iletkeni faz iletkeni
kesitinde büyük seçilmelidir.
t ,BCMPMBSO BāS TONBT  TL LPOEBOTBUÚS BS[BT WFZB
delinmesi (kompanzasyon arızaları), nedensiz şalter açması
gibi alçak gerilim elektrik enerjisi kalitesindeki sorunların
baş nedeni harmoniklerdir. Elektrik tesislerinde problemlere
neden harmonik kirlilik güç kalitesini de düşürmektedir.
t ÿāLPMMBSOEB614 ,FTJOUJTJ[(àÎ,BZOBþ LVMMBOMBDBLTB
bunun 3 fazlı seçilmesi gereklidir. Üç fazlı Kesintisiz
Güç Kaynağı yerine bir fazlı kesintisiz güç kaynakları
kullanıldığında nötrde üçüncü harmonikten bileşenden
dolayı aşırı yüklenmeler oluşur.
t (àÎUSBOTGPSNBUÚSMFSJOJOQSJNFSTBSHMBSOOàÎHFO 
bağlı olması şart koşulmalıdır. Üçgen sargıda üç ve üçün
katı harmonikler absorbe edilir.
t ÿāMFUNFMFSEF WF Jā LPMMBSOEB LVWWFU QBOPMBSOEBLJ PUPmatik sigortalar sık, sık attığında daha büyük amperlisiyle
değiştiril. Bu değişimde üçüncü harmoniğin varlığı ile kablonun akım taşıma kapasitesi pek incelenmez. Bu gelişi
güzellik yangınların çıkmasına sebep olmakta maddi ve
manevi kayıplara sebep olmaktadır. Aynı zaman da tarihi ve
kültürel varlıkların yok olmasına sebep olmaktadır.
t (àÎ TJTUFNJOEF àÎàODà IBSNPOJþJO CVMVONBT EVSVmunda, kablolarda, İletkenlerde omik güç kayıplarının artar.
Nötr iletkeni üzerinde aşırı yüklenme (N ve PEN iletkeninde)
oluşur.
t )BSNPOJLTà[àDàCJSmMUSFUFTJTJ TJTUFNEFLJmMUSFMFONFTJ
hedeﬂenen her harmoniğin maksimum akım değerine göre
boyutlandırılıp dizayn edilir. Genellikle, yüksek dereceli
harmoniklerin sistemdeki akım oranları, düşük dereceli
olanlardan daha küçük değerlerdedir. Sonuç olarak, düşük
dereceli harmonikler için kullanılacak ﬁltre kademe sayısı,
yüksek dereceli harmonikler için kullanılacak ﬁltre kademe
sayısından daha fazla olacaktır.
t &OFSKJ UFTJTJ FTOBTOEB IBSNPOJLMFSEFO LPSVONB JÎJO
çeşitli tedbirler almak tüketiciler için ek bir maliyet olarak
gözükür. Eğer ﬁltre devreleri kullanılmaz ve harmoniklerin değerleri standartlarca kabul edilen sınırların altına
çekilmez ise, bir tüketicinin ürettiği harmoniklerden diğer
bir tüketici etkilenecektir. Bu yolla harmonik üretmeyen
abonelerde cezalandırılacaktır.
t ±LL LVUVQMV KFOFSBUÚSEF TUBUPS TBSHMBSOO Ú[FM CJS
şekilde düzenlenmesi örneğin sargı adımlarının uygun
seçilmesi ve kirişleme yolu ile alan eğrisindeki 3 harmonikten başka belirgin olan 5 ve 7 harmoniklerde tamamen
ortadan
kaldırılabilir.
t 1SBUJLUF O IBSNPOJL ÚMÎàNMFSJ TPOVOEB  EFāBSK
lambalarında üçüncü harmonik oranı toplam % 30 harmonik distorsiyonu içinde, % 25 olarak verilmektedir. Gene
bu bağlamda, bilgisayarlarda toplam % 77 harmonik distorsiyonu içinde üçüncü harmonik içeriği % 70 olan olarak
verilmektedir.
t )BSNPOJLMFS  USBGPMBSEB CBLS LBZQMBS  LBÎBL BL WF
çekirdek kayıplarında artışlar oluşturur. Fuko ve Histerizis
akımlarından dolayı demir kayıpların da artış ve yalıtım
zorlamasına neden olurlar.
t ÃÎ GB[M EBþUN TJTUFNJOJO UFL GB[M CàZàL ZàLMFSJ
beslediği oﬁslerde ticari binalarda üçüncü harmonik etkin

olarak bulunmaktadır. Temel frekanstaki dengeli 3 fazlı
akımlar nötr iletkeninde akım oluşturmazlar. Ancak, 3 fazlı
sistemlerde 3’lü harmonikler nötr iletkende birbirlerini
güçlendirirler. Nötr iletkenleri faz iletkenleriyle aynı boyutlarda olduğundan bu durumda nötr iletkeni aşırı yüklenebilir. Söz konusu soruna karşı alınan en yaygın önlem
nötr iletkeninden gecen akımın hesaplanıp kesit secimi
yapılmasıdır.
t )BSNPOJLMFSJO FOFSKJ TJTUFNJOEFLJ UFLOJL WF FLPOPNJL
olumsuzluklarının giderilmesi bakımından birtakım önlemlerin alınması gerekir. Enerji sisteminin tasarımından sonraki safhada harmonik bozulmanın istenen sınır değerlerin
altına düşürülmesinde için harmonik ﬁltre devrelerinin
kullanılması gerekmektedir.
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Elektrik
Enerjisinde
Kalite - Giriş 1
Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi
için gerekli önemli girdilerin başında elektrik enerjisi
gelmektedir. Elektrik enerjisi insanoğlu tarafından
sürekli olarak kullanılan, istenildiği gibi stoklanamayan, kullanım öncesinde kalitesi pek fazla güvence
altına alınamayan bir uygarlık aracıdır.
Elektrik kaynağının güvenilirliğinin bilinmesi ve enerji kalitesinde meydana gelebilecek değişikliklerin
süreç veya süreçler üzerindeki etkilerinin tam olarak
anlaşılması son derece önemlidir. Uygulamalar
açısından elektrik enerjisi diğer girdilerden oldukça
farklıdır.
Behçet Murat COŞKUNER
Elektrik Mühendisi / Türk Telekom
Güney II Bölge Müdürlüğü
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Elektrik enerjisi kaynağı, kullanım noktasından
çok uzakta olabilir. (Jeneratörlerin çıkışları ile birlikte şebekeye verilerek; kilometrelerce uzunlukta
havai hatlardan ve/veya yeraltı kablolarından ve
birçok devre elemanından geçtikten sonra kullanım
noktasına ulaşabilir.)

Elektrik kalitesi hakkında sınırlı istatistiksel bilgiler mevcut olmakla birlikte, elektrik üreticisi (veya
sorumlu kuruluş) tarafından kabul edilebilir kalite düzeyi, tüketicinin ihtiyaç duyduğundan veya
istediğinden farklı olabilir.
En çok karşılaşılan kalite problemleri birkaç saniyeden birkaç saate kadar devam eden elektrik
kesintileri (sistem oturmaları), gerilimin çok düşük
değerlere kadar indiği kısa süreli gerilim düşmeleri
ve oynamalarıdır.
Uzun süreli kesintiler doğal olarak tüm kullanıcıları
etkilemekte, kısa süreli kesintiler ise bazı kritik prosesler üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu kritik proseslerden bazıları şunlardır:

Diğer taraftan, özelleştirme faaliyetleri kapsamında
sektördeki sabit kıymetlerin birçok farklı kuruluş
arasında el değiştirmesi, yönetilmesi ve idame ettirilmesi söz konusu olabilir. Bu bakımdan; Elektrik
enerjisi kalitesinin tüketici tarafında güvence altına
alınması kolay olmayabilir. Standart dışı elektriğin
tüketici tarafından kabul edilmesinin mümkün
olamayacağı düşünülürse tüketiciler açısından bu
konunun önemi çok daha büyüktür.
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Sürekli sistemler; Kısa süreli kesintiler, birbiri ile
eşzamanlı çalışmakta olan makineleri etkileyerek
henüz ürüne dönüşmemiş malzemeyi kullanılmayacak
duruma getirebilir.
Bu prosese uzun ve masraﬂı temizleme işlemlerine
ihtiyaç duyan Kağıt/Plastik endüstrisi örnek olarak
verilebilir.(Metrelerce malzemenin bir proses makinesi içinde kaldığını bir düşünün lütfen!)

(Tanımdaki kriterlere lütfen dikkat edin) Mükemmellikten sapmanın hangi ölçüde tolere edileceği ise
kullanıcı uygulamalarına, tesis edilen cihazların tipine
ve kullanıcının kendi ihtiyaçlarına olan bakış açısına
bağlıdır. Elektrik enerjisinde kalite bozukluklarını
ve mükemmellikten sapmayı 5 kategori altında inceleyebiliriz.

Çok aşamalı, Partiler halindeki işlemler; Proses zincirinin bir aşamasında meydana gelen enerji kesintisi
önceki prosesleri geçersiz kılabilir.
Yarıiletken sanayinde; bir elektronik devre imalatı
düzinelerce prosesten geçerek tamamlanmaktadır.
Bu süreçte proseslerin birinde meydana gelen problem tüm üretim zincirinde büyük kayıplara yol açabilmektedir.
Bilgi işlem sistemleri; Bu sistemlerde ise proses
maliyeti düşüktür fakat yapılan işlemin değeri (hisse
ve yabancı para işlemlerinde olduğu gibi) çok yüksektir. Bir ticari işlemin gerçekleştirilememesi proses
maliyetinden çok daha fazla kayıplara neden olabilmektedir.
Haberleşme (Telekomünikasyon) ﬁrmalarını bu kategoriye almamız doğru olacaktır. Geçmiş yıllarda
İngiltere Borsasında 20 dakikalık bir güç kesintisinin
yol açtığı 10 Milyon Sterlin’lik ﬁnansal kayıp buna iyi
bir örnektir.
Kritik proseslere verilen bu örnekler dışında, kaliteli enerji ihtiyacının son derece önem taşıdığı çok
sayıda başka prosesler de bulunmaktadır.
Bu doğrultuda “Enerji kalitesi ile ne ifade edilmek
istenmektedir?” sorusuna verilecek yanıt, “Mükemmel bir elektrik enerjisi kaynağı her zaman kullanıma
hazır (sürekli), toleranslar dahilinde olan gerilim ve
frekans değerleri, tamamen gürültüsüz ve sinüs eğrisi
şeklinde dalga formuna sahip bir enerji kaynağıdır”.

1- Harmonik bozulma
2- Sistem oturmaları
3- Düşük veya aşırı gerilim
4- Geçici olaylar
5- Dalgalanma ve darbeler
Bu problemlerin her birinin nedeni diğerinden farklı
olup bazı problemler altyapının ortak kullanılmasından
kaynaklanır. Örneğin, Ana dağıtım sisteminde oluşan
bir arıza; gerilim azalmasına yol açıp bazı müşterileri
etkileyebilir veya bir müşteriye ait arıza aynı alt sistemden beslenen diğer müşterileri zora sokabilir.
Ayrıca harmonikler gibi müşterinin kendi tesisinden
kaynaklanan bazı lokal problemler dağıtım sistemine
yayılarak başka müşterileri de etkileyebilir. Bu tip sorunlar ancak iyi bir tasarım ile önlenebilir.
Kaynakça: Elektrik Enerjisinde Kalite
David Chapman-Copper Development
Association Mart 2001
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Elektrik
Enerjisinde
Kalite - Giriş 2

Behçet Murat COŞKUNER
Elektrik Mühendisi / Türk Telekom
Güney II Bölge Müdürlüğü

Çok geniş bir kullanıcı yelpazesini besleyecek kaliteli elektriğin üretilmesi ve garanti edilmesi yüksek
yatırım harcamaları gerektirir. Bu ise ancak sınırlı
sayıdaki müşterilerin ihtiyacına cevap verebilir fakat
bu yapı gerçekte ekonomik olmayabilir. Normal
olarak sistemden beslenen herhangi bir müşterinin,
enerjiyi almasında teknik olarak istenmeyen sorunlar çıkabilir. Örneğin, herhangi bir dış kazı esnasında
yeraltı kabloları zarar görebilir, şiddetli rüzgar ve
dondurucu soğuklar ( hava şartları) havai hatlarda
tamiri zor ve masraﬂı arızalara yol açabilir. Elektrikte istenilen kaliteyi yakalama çabası ağırlıklı olarak
müşterinin kendi sorumluluğunda gözükmektedir.
İleride Tedaş özelleşmelerinde/uygulamalarında Enerji daha belirgin şekilde bir ürün olarak tanımlanıp
bu doğrultuda daha iyi bir standartlaşmanın gelmesi
pek yakın gözükmektedir. (Bu tanımlamalar EPDK
tarafından yapılmıştır-Tüm Dağıtım şirketlerinde
uygulamaktadır.)
Elektrik teminindeki kalite problemlerinin etkilerini
ortadan kaldırmak veya azaltmak için çeşitli mühendislik çözümleri bulunmakta olup bu alanda yeni
gelişmeler de kaydedilmektedir. Bu doğrultuda,
kullanıcının çözümler, avantajlar ve maliyetler konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu tip
sorunlara ve çözümlere sonraki yazılarımızda daha
detaylı olarak değinmeyi planlıyorum.
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Öncelikle kullanıcılar ihtiyaç duydukları kalitede
elektrik enerjisini elde etmek için yapması gereken
yatırıma karar vermelidir. Yerleşim bölgelerinde
karşılaşabilecekleri enerji kalitesi ile ilgili problemlerin nitelik ve nicelikleri hakkında yeterli bilgiye
sahip olmaları son derece önemlidir. Lakin bu konuda yayımlanmış çok az istatistiksel bilgi mevcuttur.
İngiltere’de bir tedarikçinin sadece bir dakikadan
daha uzun süren kesintiler hakkında vermiş olduğu
bilgilere göre; 1998 ve 1999 döneminde her bir
tüketici ortalama olarak 15 ayda bir, yaklaşık 100
dakikalık bir kesinti yaşamış ve elektriğinin sürekli
kullanabilirlik oranı % 99.98 olduğu saptanmıştır.
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Bu % 0.02’lik fark dahi bazı ﬁrmalarda ciddi sorunlara yol açmıştır. Tedaş gibi tedarikçilerin çoğunluğu
tarafından rapor edilen rakamlar genelde bir dakikadan daha uzun kesintileri kapsamakta, 0.1 ile 5
saniye aralığında meydana gelen çok sayıdaki kısa
süreli kesintileri kapsamamaktadır. Halbuki bazen kısa süreli bir kesintinin maliyeti, bir saatlik bir
kesintinin maliyetinden daha fazla olabilmektedir. İşte bu noktada kısa süreli kesintiler ile gerilim
düşmeleri, tedarikçi - müşteri arasındaki yaklaşım
farkını ortaya koymaktadır. Şayet sistemlere ciddi
analizörler yerleştirilmemişse, kısa süreli kesintilerin
kanıtlanması çok zordur.

Sonuç itibariyle; Kesinti maliyetleri konusunda tedarikçi kuruluşlar veremedikleri elektriğin maliyetini,
tüketiciler ise üretim kaybı sonucu uğradıkları gelir
kaybının maliyetini dikkate almaktadırlar. Kıyaslama
yaparsak; buradaki kayıp elektrik ucuz ve kesinti
süresi kısadır, fakat üretim kaybının (yarıiletkenlerde
olduğu gibi) ve tekrar normal üretime geçiş süresinin
(kağıt sanayinde olduğu gibi) yani zaman kaybının
ve haberleşmenin anlık kesintilerinde olduğu gibi
ﬁnansal kayıpların şirketlere maliyeti çok daha yüksektir. Genel olarak uzun süreli kesintilerin tedarikçilerden kaynaklandığı düşünülür, ancak bu kesintiler sistemde kullanılan cihazlardan, iletkenlerden
ve çeşitli bağlantılardan kaynaklanabilir. İstenmeyen
durumların ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar
ise bu olumsuz etkileri en aza indirecektir. Amaç;
Arıza noktalarını belirleyerek engelleyici cihazlar
kullanmak veya alternatif besleme imkanları tesis ederek arızaya rağmen prosesin sürekliliğini
sağlamaktır. Bu şekilde tasarlanan sistemlerin
bakımı daha kolaydır ve mutlaka daha iyi sonuçlar
verir. Bakım işlemlerinin, önleyici tasarım kavramının
bir parçası olarak süreçlerin başlangıç aşamasında
olması çok önemlidir. Kısa ve uzun süreli güç kesintilerine karşı yedek generatör ve UPS sistemleri önleyici
tasarımın vazgeçilmez unsurları olarak algılanmalıdır.
Gerilim azalmaları ve kesintilerin büyük çoğunluğu iletim ve dağıtım sistemlerinden kaynaklanmaktadır ve
tedarikçinin sorumluluğu altındadır. Harmonik problemlerinin sorumluluğu ise hemen hemen tümüyle
tüketiciye aittir. Tesisatlardaki problemlerin nedeni
harmonik akımlardır; bir tesisatta oluşan harmonik
akımlar ortak bağlantı noktasına geri dönüp besleme
empedansına ulaştığında bir harmonik gerilim
oluşturur.
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Bu gerilim bozulması ise sistemin her tarafına dağılır
ve tüm iletim/dağıtım sistemini etkiler. Tüketiciler, harmonik akımlarını sınırlamak kaydıyla, belirli
aralıktaki gerilim oynamalarına rağmen faaliyetlerini
sürdürebilirler. Harmonik kaynağının saptanması o
anda zor olduğundan tüketiciler genellikle tedarikçileri sorumlu tutarlar. Aslında, harmonik problemlerinin tesisat dışı nedenlerden kaynaklanması son
derece enderdir – nedenlerin hemen hemen hepsi
tesisatta kullanılan cihazlardan ve uygulamalardan
kaynaklandığı görülmüştür. Geçici olayların şiddeti
tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda ciddi hasar
yaratacak seviyede olabilir. Elektrik tedarikçileri ve
Telekomünikasyon ﬁrmaları geçici etkilerin meydana
gelmesini ve müşteri sistemlerine yayılmasını önlemek için bazı çalışmalar yapmaktadır. Geçici olaylar
belli bir hasara yol açmasa dahi bilgi işlem sistemlerinde veri bozukluğuna sebep olduğu için dikkat
edilmelidir. Geçici olayların oluşumu ve olumsuz etkileri, iyi planlanmış bir topraklama sistemi ile önemli
ölçüde azaltılabilir. Elektrik enerjisinde kalite problemleri tasarımcılar açısından son derece önemlidir.
Tasarımcılar “iyinin derecesi nedir?” gibi cevabı zor
olan bir soru ile karşı karşıyadırlar. Bilindiği gibi, gerilim azalmasının belli bir cihaz üzerindeki etkisini somut olarak saptamak oldukça kolaydır, zor olan; yeni
müşterilerin devreye girmesi ve cihaz değişimleri nedeniyle ortaya çıkan gerilim azalmalarının besleme sisteminde hangi noktada meydana geleceğini bilmektir.
Gerilim değişimi ile harmonik gerilim bozukluğunun
limitlerini ve cihazların arızasız çalışabileceği asgari sınırları belirleyen bazı uluslararası standartlar
mevcuttur.(Bakınız IEC standartları).Tasarımcı sorun
olacak noktayı iyi saptamalı sistem için uygun akımgerilim değerlerini bu limitler dahilinde tutmalıdır.
Sonuç olarak, Elektrik enerjisinde kalitenin garanti
altına alınması için başlangıç aşamasında iyi bir
tasarım, etkin ve uygun cihaz seçimi, tedarikçi ile
işbirliği, sürekli kontrol ve dikkatli bakım mutlaka gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bütünlük ilkesine dayalı
bir yaklaşım ile güç kalitesini geliştirme prensipleri ve
uygulamaları iyi anlaşılmalıdır.
Kaynakça: Elektrik Enerjisinde Kalite
David Chapman-Copper Development Association
Mart 2001

91
8/13/13 3:51 PM

EN50131’e
Göre Hırsız
Alarm
Sistemlerinde
Güvenlik Dereceleri
İlker ÖZZORLU
Sistem Satış Mühendisi
UTC Climate, Controls & Security
Fire & Security Products
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Detektörler (Aktif)
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ%BSCF 
Detektörleri
t&/o,POUSPMWF(ÚTUFSHF$JIB[MBS
(kontrol paneli ve tuş takımı)
t&/o6ZBS$JIB[MBS TJSFOWF[JM 
t&/o3BEZPGSFLBOTJMFIBCFMFāFO
hırsız alarm sistemi cihazları arasındaki ara
bağlantılar
t&/o(FOFM(FSFLTJOJNMFS
t$-$54o)ST["MBSN4JTUFNJ
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ1*3
cihazları sistem uyumluluk testi
Detektörleri
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ.JLSPEBMHB t&/o(àÎ,BZOBLMBS
t$-$54o6ZHVMBNB,MBWV[MBS
Detektörler
(kurulum ve bakım)
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ%VBM 1*3WF
t&/o(àWFOMJL"NBÎM4JT$JIB[MBS
Mikrodalga) Detektörler
Sistemleri
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ%VBM 1*3WF
Ultrasonik) Detektörler
t$-$54o1BOJL"MBSN$JIB[MBS
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ.BOZFUJL
Kontaklar
EN50131 standartlarının en önemli özelliği binalarla
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ$BNLS
ilgili riskin değerlendirilmesi ve sistemin güvenlik
Detektörler (Akustik)
derecesi (security grade) ölçütüne karar verilmesidir.
t&/o)ST["MBSN4JTUFNJ$BNLS
Bir sistemin güvenlik derecesine bu şekilde karar
Detektörler (Pasif)
verilmesi sistemin kapsamını ve sabotaj güvenliği
t&/ o)ST["MBSN4JTUFNJ$BNLS ihtiyaçlarını belirleyecektir.
Avrupa Birliği tarafından Hırsız Alarm Sistemleri
için EN50131 standardı ve CLC/TS 50131 teknik
şartnameleri düzenlenmiş ve üreticilerin hırsız alarm
sistemlerinde kullanılan ürünlerini bu dokümanlara uygun şekilde üretmeleri istenmiştir. 50131
standartları ve teknik şartnameleri aşağıdaki alt
başlıklardan oluşmaktadır:
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Güvenlik Derecelendirmesi:
EN50131 standartlarının öne çıkan en önemli
noktalarından birisi güvenlik dereceleridir.
ir. Her
hırsız alarm sistemi kurulumunda çeşitli etkenler
kenler
değerlendirilerek sistemin güvenlik derecesi belirlenmelidir. Güvenlik derecesinin tespitinde öne
çıkarılması gereken iki etken vardır:
t4PZHVOVHFSÎFLMFāUJSFDFLLJāJOJOTOnBOESMNBT
t4PZHVOVO HFSÎFLMFāUJSJMNFTJ JÎJO IBSDBONBT
gereken süre
Grade-1: Soygun ihtimalinin düşük olduğu yerler için kullanılan derecelendirmedir. Soygun için
çok cazip olmayan eşya/mal içeren ve soygunu
gerçekleştirecek kişinin plan yapmasını gerektirmeyecek yerlerdir. Soygun yapacak kişinin çekiç,
keski, tornavida, pense gibi basit el aletlerine sahip
olduğu ve kapıyı kırarak erişim sağlayacağı kabul
edilir.
Grade-2: Soygun ihtimalinin Grade-1’e göre
daha yüksek ihtimalli olduğu yerler için kullanılan
derecelendirmedir. Korunan alanda deneyimli
bir soyguncunun ilgisini çekebilecek nitelikte bir
eşya/mal bulunmaktadır. Bu durumda soygunu
gerçekleştirecek kişi hırsız alarm sistemlerinin nasıl
çalıştığına dair bilgi sahibidir ve basit bir alarm sisteminin devre dışı bırakılması için matkap, ölçü aleti gibi gerekli aletleri yanında getirebilme ihtimali
vardır. Soygunu gerçekleştirecek kişi kapı, pencere
veya diğer açılabilir alanlardan erişim sağlamak
için binayı kontrol eder. Bu güvenlik derecesine
sahip yerler daha çok büyük konut alanları veya
küçük ticari tesislerdir (çiçekçi, fırın, kuaför, vb.).
Grade-3: Oldukça önemli derecede riskli eşya/
mal içeren yerler için kullanılan derecelendirmedir.
Zorla içeri girilmesi için iyi bir neden vardır ve
yüksek maddi değere sahip eşya/mal içerir. Soygunu gerçekleştirecek kişi büyük bir olasılıkla kapı,
pencere veya diğer açılabilir alanlardan içeriye
erişim sağlar. Soygunu gerçekleştirecek kişi hırsız
alarm sistemleri konusunda deneyimlidir ve sistemi devre dışı bırakabilmek için taşınabilir elektronik
cihaz, osiloskop, diz üstü bilgisayar gibi gereklii
ekipmanlara sahiptir. Bu güvenlik derecesine sahipp
yerler elektronik eşya mağazaları, depolar, arabaa
galerileri gibi ticari tesislerdir.

Soygunu
gunu gerçekleştirecek kişinin soygun için
detaylılı plan yapması beklenir ve hhırsız alarm sistemininn algılamasını engel
engellemek için gerekli bilgi
ve ekipmana
Soygunu yapacak kişi kat,
mana sahiptir.
sah
duvar veya tavandan içeriye erişim sağlayacağı kabul edilir. Büyük bir ihtimalle soygunu yapacak kişi
yalnız değildir. Bu güvenlik derecesine sahip yerlere örnek olarak askeri tesisler, devlet araştırma
geliştirme binaları, bankaların nakit kasaları verilebilir.
Sistemlerin güvenlik derecelerinin belirlenmesinde keskin sınırlar yoktur. Genelde bina/tesis
sigorta ﬁrması tarafından belirlenen özelliklere
göre bir güvenlik derecesine sahip olur. Burada
dikkat edilmesi gereken bir sistemde kullanılan
güvenlik ekipmanlarının tamamının aynı güvenlik
derecesine sahip olmak zorunda olmadığıdır. Aynı
bina/tesis ’te farklı derecelere sahip ekipmanlar
kullanılabilir. Fakat burada bina/tesis’in güvenlik
derecesinde belirleyici olan en düşük güvenlik
derecesine sahip ekipmanlardır. Örneğin bir binada hem 2. hem de 3. Seviye güvenlik derecesine
sahip ekipmanlar bulunuyorsa bu binanın güvenlik
derecesi 2’dir. Şunu da kesinlikle unutmamak gerekir ki bir sistemin güvenlik derecesi o sistemde
kullanılan ekipmanların
manların kalitesini belirlemez.

Grade-4: Çok riskli eşya/mal içeren; organ-ize saldırı ve soygun hedeﬁ olabilecek yerler içinn
kullanılan derecelendirmedir. Bu yerler için güven-lik önemli bir etkendir.
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Çevresel Sınıﬂar:
EN50131 standartlarının bir başka öne çıkan özelliği
ise çevresel sınıﬂandırmadır. Ekipmanın kurulum
yapılabileceği yere göre 4 farklı çevresel sınıﬂandırma
yapılmıştır. Her güvenlik sistemi bileşeni üretici ﬁrma
tarafından belirlenen bir “Çevresel Sınıﬂandırma” koduna sahiptir.
Bu sınıﬂar şu şekilde ayrılmıştır:
t$MBTT*%BIJMJ0SUBN 4DBLMLNVIBGB[BFEJMJS
t$MBTT**%BIJMJ0SUBN(FOFM 4DBLMLJZJNVIBGB[B
edilmez)
t$MBTT***)BSJDJ0SUBN,PSVOBLM %ā)BWBZBEJSFL
maruz değil)
t$MBTT*7)BSJDJ0SUBN(FOFM %ā)BWBZB
tamamen maruz)
Class 1 dahili ortamda kullanılan ekipmanlar içindir.
Sıcaklığın muhafaza edilebildiği oﬁs, ev ortamları ile
sınırlandırılmıştır.
Class 2 de dahili ortamda kullanılan ekipmanlar içindir. Sıcaklığın çok iyi muhafaza edilemediği
mağaza, restoran, depo gibi daha ağır ortamları içerir.
Class 3 harici ortamda kullanılan ekipmanlar içindir.
Direk dış havaya maruz kalınmayan ortamlar için
geçerlidir.
Class 4 de dahili ortamda kullanılan ekipmanlar
içindir. Direk dış havaya maruz kalının daha ağır ve
korunaklı olmayan ortamlar için geçerlidir.
EN standartlarına göre her güvenlik sistemi bileşeninin
üretici ﬁrma tarafından belirlenen bağımsız bir güvenlik derecesi ve çevresel sınıfı olmalıdır. Bu bilgilerin
ürün etiketi üzerinde belirtilmesi zorunludur.
Algılama Cihazları – Manyetik Kontaklar
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Hareket detektörlerinin Derece 3 ve 4 gereksinimlerini karşılayabilmeleri için bir takım özelliklere sahip
olmaları gerekmektedir;
t %FSFDF  IBSFLFU EFUFLUÚSMFSJOJO .BTLFMFNF WF
Kurcalama algılama özelliklerinin bulunması gerekmektedir.
t %FSFDF  IBSFLFU EFUFLUÚSMFSJOJO .BTLFMFNF WF
Mesafe Azaltma (dedektörün algılama mesafesi %50
veya daha fazla azaltıldıysa) algılama özelliklerinin
bulunması gerekmektedir.
Anti-Masking Özelliği (Derece 3&4)
Bir hareket detektörünün “Anti-Masking” özelliğine
sahip olması detektörün bilerek veya bilmeyerek
engellendiğinde bunu algılayabilmesi anlamına
gelmektedir. Bir hareket detektörü bilerek veya
bilmeyerek engellendiğinde algılama becerisi
kısıtlanmış olmaktadır ve bu durumda sistemin kurulmaya izin vermemesi gerekir. Maskelemeyi ﬁziksel bir
metal, plastik, kağıt veya sprey boya yardımıyla detektörün algılama özelliğini engelleyecek bir etkileşim
olarak tanımlayabiliriz. Çözülmüş durumda bulunan
bir sistemde bir detektöre maskeleme uygulanması
kontrol panelinin arıza vermesine ve alarm haber
alma merkezine bu arızanın raporlanmasına neden
olur. Derece 1 ve 2 sistemlerde bu seçime bağlı bir
seçenektir fakat derece 3 ve 4 sistemlerde zorunludur.
Kurulu durumdayken istenirse yanlış alarmları
engellemek amacıyla anti-mask özelliği devre dışı
bırakılabilir. Bu tüm güvenlik derecelerinde seçime
bağlı bir seçenektir.
Mesafe Azaltma (Derece 4)
Derece 4 ekipmanların bulunmadığı durumlarda
Derece 3 ekipmanlar kullanılabilir. Bu durum sistemin
derecesini etkilemeyecektir.

Derece 3 & 4 Manyetik Kontakların herhangi bir manyetik girişimlerden etkilenmemeleri gerekmektedir.
Algılama Cihazları – Hareket Detektörleri
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Ekipman Değişikliği (Derece 4)
Derece 4 sistemlerin herhangi bir ekipman
değişikliğinde bunu algılaması gerekmektedir.
Kurcalama Koruması
t5àNEFSFDFMFSJÎJOQBOFM UVāUBLN IBSJDJCVUPO 
sinyal iletim sistemi, siren ve uyarı cihazları ve güç
kaynaklarının kurcalama korumaya sahip olması
zorunludur.
t)ST[BMBSNEFUFLUÚSMFSJWFCBþMBOULVUVMBSOO
kurcalama koruması Derece 1 için seçime bağlı,
diğerleri için zorunludur.
Güç Kaynakları
EN standartlarına göre Tip “A”, “B” veya “C” olarak
sınıﬂandırılan 3 tip güç kaynağı bulunmaktadır.
Tip “A”, birçok sistemde kullanılan, ana besleme
ve buna alternatif akü desteği bulunan ve otomatik
olarak sistem tarafından şarj edilen güç kaynağıdır.
Tip A’nın istenildiği yerlerde güö kaynağı Sistem
Güvenlik Derecesine bağlı olarak farklılıklar
gösterebilir:

bir
gereksinime
sahip olmayan 1
çift sinyal iletim
sistemi (birincil –
ATS4, Yedek – ATS3)
Karma Alarm Sistemi:
Riskin yüksek olabileceği
alanlarda sistemler farklı
güvenlik derecelerine sahip
ekipmanlar kullanılarak alt
sistemlere bölünebilir.
Örneğin bir bankada kasa ve
ATM’in bulunduğu alanlar Derece
4 olarak sınıﬂandırılırken; danışma
ve gişeler daha düşük güvenlik
derecelerine sahip olabilir.
Eğer sistem bu şekilde
farklı
derecelere sahip karma bir yapıya sahipse panel,
tuş takımı gibi kontrol ve indikasyon ekipmanlarının
en yüksek güvenlik derecesine sahip cihazların
olduğu alan içerisinde bulunması gerekmektedir.

Derece 3 ve 4 sistemlerde karma sistemlerden
t%FSFDFWFZFTBIJQTJTUFNMFSTBBUCFLMFNF herhangi biri kurulurken kontrol ekipmanları her
kapasitesine sahip olmalıdır.
zaman koruma altında bulunmalıdır.
t%FSFDFWFFTBIJQTJTUFNMFSTBBUWFZB 
“Ana Besleme Arıza” sinyali alarm haber alma
merkezine ayrı bir sinyal olarak raporlanabiliyorsa
12 saat bekleme kapasitesine sahip olmalı
Sistem güç kaynağının sistemdeki panel,
haberleşme ünitesi, sirenler ve algılama cihazları
gibi tüm ekipmanları besleyebilecek kapasitede
olması gerekmektedir.
Bildirim (Siren ve/veya Sinyalizasyon)
EN50131 standartlarına gore sirenler ve
sinyalizasyon cihazları “Bildirim” olarak adlandırılır.
Haberleşme üniteleri ise ATS1 ve ATS6 arasında
olacak şekilde kategorileştirilmiştir.
t%FSFDFWF9TJTUFNMFSOPSNBMEFFOB[
kendinden beslemeli uyarı cihazına sahip
olmalıdır.
t%FSFDFTJTUFNMFSOPSNBMEFTJOZBMJMFUJN
sistemi (ATS2) ve en az 1 kendinden beslemeli
uyarı cihazına sahip olmalıdır.

Yukarıdaki resimde karma sisteme ait bir örnek
bulunmaktadır.

miş:

Kısa Özgeç

a
. 2002 yılınd
doğumluyum
n
p
te
zu
n
e
a
m
zi
a
n
e
G
d
1980
ölümün
b
i
liğ
is
d
n
e
h
ü
e yüksek
İTÜ Elektrik m
ühendisliğind
m
e
tm
le
iş
Ü
İT
k lisansı
oldum. Aynı
yılında yükse
5
0
0
2
ve
ım
d
lisansa başla
.
ım
ım çalışma
d
la
m
tama
rak başladığ
la
o
e
im
-t
rt
a
p
aldım:
2003 yılında
alarda görev
rm
ﬁ
ki
a
ıd
ğ
şa
hayatımda a
àIFOEJTJ
F6ZHVMBNB.
W
N
UF
JT
4



t
Sistemleri
riyel Kontrol
st
ü
d
n
OFZXFMM
E
rm
İzofo
àIFOEJTJ)P
.
KF
SP
1



t
tions
(&4FDVSJUZ
Process Solu
.àIFOEJTJ
N
UF
JT
4



EJTJ65$
t
4BUā.àIFO
N
UF
)
JT
4



r GE Security
t
ducts (forme
ro
P
ty
ri
cu
e
CCS Fire&S

t%FSFDFTJTUFNMFSāVOMBSEBOCJSJOFTBIJQ
olmalıdır:
Kendinden beslemeli en az 1 uyarı cihazı olan 1
sinyal iletim sistemi (ATS4) veya uyarı cihazı için
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3,5 mm mercek ile
alacağınız görüntü

8 mm mercek ile
alacağınız görüntü

50 mm mercek ile
alacağınız görüntü

Keşif ve

Montaj
Mekan Keşﬁ

Can SANCAK
Teknik Ürün Yöneticisi
Karel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş

CCTV kameraların istenilen amaca yönelik
çalışabilmesi için montaj özellikleri de kamera
özellikleri kadar önemlidir. Yanlış yere monte
edilen bir kamera teknik özelliklerini uygulamaya
geçiremez. Örneğin kapı açıldığında görüş açısı
daralan ya da tamamen kapanan bir kamera
teknik özellikleri ne olursa olsun kapı açıldığı anda
işlevsizdir ya da alçak tavanlı bir işletmenin tavanına
yerleştirilen kutu kamera olası bir tehlike anında
zanlının uzanma mesafesinde olacağından ve tavana
ayağı ile bağlı olduğundan çok kolay devre dışı
bırakılacaktır.
CCTV kamera(lar) monte edilmeden önce
toparlanması gereken teknik ve genel çok fazla bilgi
var; bu bilgiler mekan keşﬁ yapılarak CCTV kamera
ile izlenilecek alana uyarlanmalıdır.
Mekan keşﬁnde dikkat edilmesi gereken önemli
noktalar:
1. Görüntülenmek istenen alanın planını
çıkarın
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- Daha önce müşteriden hangi kısımları
izlemek, hangi ana noktaları görmek
istediğine dair anılan bilgi doğrultusunda
kamera izlenilecek alan mesafelerini ölçün.

İzlenilecek obje ile kamera arasındaki mesafeyi
öğrendikten sonra ne kadar detay için hangi
lensi kullanmanız gerektiğini küçük bir işlemle
anlayabilirsiniz. Böylelikle kameranın beklenileni
vermesi için en önemli adımlardan birini atmış
olursunuz. Müşteriye farklı kameralarla alınan
görüntüler gösterilerek istenilen görüntünün hangi
kalitede ve detayda olduğu konusunda anlaşmaya
net olarak varılır.
Örneğin: Şekil.1’deki odada görüntülenecek en
önemli kısmın dosyaların yer aldığı dolap olduğunu
düşünüyorsunuz ve bu dolaptaki dosyaları yakından
görebilmek istiyorsunuz. Yaptığınız ölçüm ve
hesaplamalardan sonraki verileriniz şu şekilde:
Dolap ile kamera arasındaki mesafe = 7,5 m
Böylelikle lensinizin görüş açısına karar verebilirsiniz.
- Görüntülenmek istenen alanın yerleşim
şeklinin önemli öğelerini planınızda belirtin
Kamera yerleştirilecek alanın şekli özellikle
yerleştirilmesi gereken kamera açısından ve kamera
yerlerine net karar verebilmek için önemlidir. Bu
nedenle her mekan keşﬁnin ardından bir mekanın
bir planı çıkarılmalı, deneyim ya da görsel zeka
gibi dayanıksız ölçümlerle değil, kağıt üzerinde
farklı denemeler yaparak en doğru yerleşime karar
verilmeli.
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Fakat dezavantajları da göz önünde bulundurmak
gerekir; pencere demek beraberinde ekranda ışık
yansıması, yüksek sıcaklık, aşırı gürültü... riski
demektir.

Örneğin; L şeklindeki bir alanın tamamını
görüntülemek istiyorsanız bunu tek kamerayla
yapabilirsiniz belki ama L’nin bir ucunda bir kasa
olduğunu not almıştınız, böyle bir durumda ikinci
kamera ihtiyacınızı net olarak görürsünüz.
Şekil.4’te krokisi görünen bu odanın tamamını
görüntülemek istiyorsunuz: kapının yanında bir
kasa olduğunu, kasanın net görüntüsüne ihtiyacınız
olduğunu, bunun yanında odanın da geniş açılı
görünümüne ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz.
Kullanmanız gereken kamera çeşidi ve sayısı
kasanın oradaki varlığından doğrudan etkileniyor.
2. Kameranın yerleştirileceği yüksekliğe
dikkat edilmeli ve tehlikeler göz önünde
bulundurularak kamera seçiminde doğru
karar verilmeli.
- Kameralar çok alçağa yerleştirilmemeli, ulaşmak
mümkün değil gibi görülse de kapatıcı sprey boya
vs. kamerayı işlevsiz kılabilir.
- Kamerayı belli bir yükseklikten düşük seviyeye
kurmak zorunda kalırsanız kutu kamera gibi
ayaklarından kolayca kırılabilen bir tür yerine dome
kamera tercih edilebilir. Böylece kameranın tahrip
edilebilme olasılığı düşürülmüş olur.
3. Kontrol odasının yeri ve koşulları
ayarlanmalı
Güvenli ve sağlıklı bir izleme için kontrol odasının
yerine ve özelliklerine dikkat etmek gerekmektedir.
- Kontrol odasının yeri bakılması gereken öncelikli
özelliktir; kamera kablolarının ulaşmasını kolay
olduğu, merkezi, elektronik aletler için gerekli
ortam koşullarını (ısı, nem...) sağlayabilecek şekilde
yalıtılmış bir oda olmalıdır.
- Kontrol odasında pencere olması güneş ışığı
alabiliyor olması açısından iyidir; bu doğal ışık
olacağından izleyicinin vücut sağlığı ve göz sağlığı
açısından iyidir, uzun süre izlemelerde gözü daha az
yorar.
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- En önemli özelliklerden biri de kontrol odasının
işlevinden de anlaşılacağı üzere ışıklandırmadır;
ekranda yansıma yapmayacak ve göz yormayacak
ışıklar tercih edilmeli, örneğin ﬂoresanlar son tercih
edilecek alternatif olmalı. Genel araştırmaya göre
güvenlik görevlileri izleme odalarındaki en rahat ve
uzun süre izlenebilirliğe olaran veren ışık miktarı
olarak loş ışığı, hatta kimi zaman karanlık ortamı
tercih ettiklerini belirtiyorlar.
- Oda; cihazların kümelenmiş, kontrol edilmesi zor
şekilde durmalarına engel olacak büyülükte olmalı.
- Kamera görüntüleri izleyici / izleyicilerin
algılayabileceği şekilde yerleştirilmeli.
Bu hususta iki şeye dikkat etmek gerekir: görüş
doğrultusu ve görüş açısı. Ekranlar ve görüntüler,
güvenlik görevlisinin oturmasını planladığınız
yerde hangi doğrultuda ne kadar geniş açılı akran
görüntü alabileceği göz önünde bulundurularak
yerleştirilmeli.
- Güvenlik görevlisinin klavye, mouse, joystick gibi
ek araçlar kullanması gereken durumlar olabilir; bu
araçlar ve kimi evraklar göz önünde bulundurularak
kontrol odasında, güvenlik görevlisinin oturma
konumunun önünde bir denetim masası olması
gerekebilir.
4. Işık ve aydınlatma şartları incelenmeli
Kameraların görüntüleri algılarken yansıyan ışıktan
yaralandığını bilmeniz gerekir. Özellikle CCTV
kameraları seçerken ve yerleştirirken en önemli
etken ışıktır diyebiliriz.
Öncelikle mekanın aydınlanmasına uygun kamera
seçilmelidir:
- Eğer ışık seviyesi sabit ve daima aydınlık bir
ortamda çalışıyorsa sabit irisli kameralar tercih
edilebilir. Bu maliyeti düşürecektir.
- Karanlık görüntüleme için kamera harici aksesuar
kullanılabileceği gibi bu şartlara uygun kameralar da
kullanılabilir; kamerayı ışık şartlarına göre seçmek
maliyet açısından da kullanım açısında da daha
makuldür.
- Ortam ışık şiddetini ölçmek için Lüksmetre
kullanılabilir. Işık şartlarına göre seçilebilecek
kamera çeşitlerini yaklaşık değerler çerçevesinde
belirtecek olursak: (bkz: Tablo.1)
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Kamera Kablosu
Kameralarda temiz ses ve görüntü iletimi için
kablolamanın koaksiyel kablolar veya ﬁber optik
kablolarla yapılması gerekir.
Dış mekan kullanımlarında metal ya da ağır şartlara
dayanıklı kanallar kullanılmalı ve topraklama ihmal
edilmemelidir.
CCTV sistemlerinde kullanılacak koaksiyel kablo
çeşitlerini yaklaşık değerlerle şöyle sıralayabiliriz:
(bkz:Tablo2)
- Birkaç pencereli bir koridor gibi yoğun ışığın da
gölgenin de bulunduğu alanlar olup olmadığını
kontrol edin; bu alanları görüntülemek için WDR
kameraları tercih edip görüntü kaybını minimuma
indirebilirsiniz.
- Güneşin doğuş yönünü, araba farlarını, sokak
aydınlatmalarını, ﬂoresan lambaların altlarını
ve benzeri yüksek ışık ihtimallerini göz önünde
bulundurarak kameraları bu alanlara direkt bakacak
şekilde monte etmekten kaçınınız.
5. Montaj tipine karar verilmeli
Montaj yapılacak noktalara yaklaşık olarak
karar verdikten sonra buraya hangi tip montajın
gerektiğine karar verilir ve buna uygun ekipmanlar
kullanılır; duvar montajı, tavan montajı gibi. Yapılacak
montajla ilgili bir sorun olup olmadığına karar verilip
eğer var ise ona uygun montaj aparatı kullanılmalı;
yüzey düz değilse, kablo duvarın dışından çekilmek
zorundaysa vs.
6. Kameralara ve yerleşimlerine karar
verdikten sonra ekstra koruma ünitesi gerekip
gerekmediğine karar verilmeli

- Kablolar güvenlik için PVC boruların içinden
geçirilmeli ve bu boruların arasındaki mesafe
minimum 10 cm olmalı.
- RG59-U kablo kullanılacaksa 250m’d 15 ohm,
RG11-U kablo kullanılıyorsa 250m’d 6 ohm DC
dirence sahip veya daha iyi olmalıdır.
- Daha uzun mesafelerde ﬁberoptik kablolar tercih
edilmeli; cam veya plastik ﬁberlerden oluşan bu
kabllar uzun mesafelerde diğer kablolardan daha
temiz ve iyi iletim sağlar.
- Doğru topraklamanın güvenlik açısından öneminin
yanında, bu aşamada yapılan hatalardan kaynaklı
potansiyel fark görüntüde sorunlara yol açacağından
kalite açısından önemi vardır.
Güç Kablosu

Kameranın çalışma şartları düşünülere kamera
görüntüsüne zarar verecek, güvenliği bozacak
durumlar için önlem alınmalı. Örneğin; aşırı rüzgarlı
durumlar için direğin titreşiminin miktarı göz önünde
bulundurulmalı ve gerekiyor ise destek sağlanmalı
ya da başka yer seçilmeli, çok sıcak-çok soğuk
hava şartları için kamera özellikleri bu durumları
karşılayamıyorsa ısıtıcı-soğutucu temin edilmeli, IP
derecesi eğer gerektiriyorsa yağmur-nem koruması
sağlanmalı...
7. Güvenli bir çalışma ortamı, ekonomi ve
sağlıklı bir görüntü için kablo seçiminin doğru
yapılması gerekir.

- Harici mekanlarda en az “NNY” dahili mekanlarda
ise en az “TTR” kablo standartlarına uygun kablo
kullanılmalı.
- Genellikle 12 V DC, nadiren 24 V AC veya 220 V
AC dir.
- Bütün sistemin aynı merkezden kontrol edilmesini
sağlamak ve farklı şebekelerden kaynaklanan
problemleri minimize etmek amacıyla tüm sistemin
iyi topraklama değerlerine sahip tek bir merkezden
yapılması en sağlıklı neticeleri verecektir.
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Mekan planı üzerinde kamera yerleşimleri gösterim örneği

8. Mekanın kamera gereksinimlerine ve
Ağ yapısına bakılarak IP kamera kullanılıp
kullanılmayacağına karar verilmeli.

- Galeri, logar ve kablo kanalı gibi kablo geçiş
alanları incelenmeli ve kablo geçişine uygun
olunduğundan emin olunmalı.

IP kamera özellikle izlenilebilirdik açısından çok
fazla olanak sunmakta ve belli sayının üzerinde
kamera kurulacak büyük çaplı projelerde maliyeti de
azaltmakta.

Doğru hesaplanmayan kablo mesafeleri, kabloların
ana bağlantı ürünleri ile uzatılmasının sakıncalı
olmasından dolayı çok büyük maddi kayıplara sebep
olabilir.

Mekanın ağ yapısı ile ilgili detaylar öğrenilmeli;
gereksinimler arasında uzaktan izleme vb.
gereksinimlerin olup olmadığı öğrenilmeli ve ihtiyaca
göre IP kamera kurulup kurulmayacağına karar
verilmeli.

11. Kurulum yapılacak alanın topraklaması
kontrol edilmeli.

9. Kablosuz kamera kullanımı düşünülüyorsa
uygun şartlar olup olmadığı incelenmeli
Kablosuz sistemlerin görüntü kalitesi civardaki
cihazların manyetik etkisi nedeni ile çok iyi
olamayabilir, seste ve görüntüde parazitler olabilir.
Bu nedenle uygulanacak kablosuz sistemin ihtiyaç
duyulan görüntü kalitesini verip vermediğine
bakılmalı.
10. Kameraların kurulacağı yer ile kontrol
odası arasında kablo geçiş yerleri belirtilmeli.

- Sistemin kaliteli görüntü vermesi toprak bağlantısı
ile doğrudan ilgilidir. Keşif sırasında, sistemin
beslemesinin bağlanacağı noktada toprak ölçümü
mutlaka yapılmalıdır.
Toprak ölçümü için AV0 metre kullanmak en kolay
yöntemdir. Nötr ve toprak arasında AC0, 5V ve altı
gerilimler topraklanmanın iyi yapıldığı bilgisini verir.
Eğer nötr ve toprak arasında gerilim okumuyorsanız,
toprak ve nötr uçlarının birbirine bağlanmış
olabileceğini düşünebilirsiniz.
- Kamera doğrudan metal bir yüzeye bağlanıyorsa
kameranın o metal yüzeyden toprak almayacak
şekilde izole edilmesi gerekmektedir.

Kablo geçiş yerlerine göre takribi kablo mesafesi
hesaplanmalı.
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İç Yıldırımlık Sistemlerinin

Önemi ve Teknik Açıdan

Kullanım Zorunluluğu
Serdar AKSOY
TBS Ürün Müdürü
Obo Betterman
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Yıldırımdan korunma sistemleri; Türk standartları
ve ulusal standartlar göz önüne alındığında
dört sistemin birbiri ile entegre olması sonucunda kurulmalıdır. Sektörde yapmış olduğumuz
araştırmalar sonucunda birçok mühendis ve
teknisyen tarafından yıldırımdan korunma sisteminin
sadece dış yıldırımlık (faraday kafesi, yakalama
ucu, gergi teli, paratoner) uygulamaları olarak
algılandığı sonucuna ulaştım. Ancak bir yapıda
bulunması gereken yıldırımdan korunma sistemleri
arasında dış yıldırımlık uygulamaları bu entegrasyonun sadece dört ayağından biridir. Nitekim nasıl
bir masa tek ayak üzerinde duramayıp yıkılır ise
yapımız da yıldırım darbesine maruz kaldığında
yıldırım desarjının etkileri karşısında zarar görecektir. Yıldırıdan korunma sistemleri dört sistemin
bütünleşmesi sonucu oluşturulmalıdır. Bunlar; iyi
bir Topraklama sistemi, doğru projelendirilmiş bir
Eş potansiyel sistem, binamızın dışında yer alacak
yapı tipine göre seçilmiş dış yıldırımlık sistemi ve
kademeli olarak yerleştirilmiş iç yıldırımlık(ani aşırı
gerilim koruyucu )sistemi olarak sıralanmaktadır.
Bu sistemler bir yapıda standartlar ve teknik
açıdan değerlendirdiğimizde olmak zorundadır.
Eğer bir yapıya iç yıldırımlık sistemi kurmayacaksak dış yıldırımlık sistemi kurarak tüm enerji ve
veri hatlarımızı, elektronik cihazlarımızı riske atmış
olacağız. Diğer taraftan bir yapıda topraklama

sistemi yok ise iç yıldırımlık sistemini o yapıya
entegre edemeyiz, ayrıca eş potansiyeli eksik olan
bir tesis dış yıldırımlık sisteminin kuplaj etkilerinden dolayı zarar görebilmektedir. Bu entegrasyon
basamakları daha da arttırılabilir. Özet olarak bir
yapıyı yıldırımdan korumak istiyorsak binalardaki
yangın riskini azaltmak ve canlıları korumak için dış
yıldırımlık sistemi, elektronik cihazları korumak için
ise iç yıldırımlık sistemi o yapıda olmak zorundadır.
Bu yazımızda iç yıldırımlık sistemleri hakkında bilgi
vermeye çalışacağız.
Ani Aşırı Gerilimler birkaç mikro saniye ile birkaç mili
saniye arasında meydana gelen ve tedbir alınmadığı
zaman can ve mal kaybına sebebiyet veren gerilimlerdir. Bu tür gerilimleri oluşum bakımından başlıca
iki grupta inceleyebiliriz.
Yıldırım etkili ani aşırı gerilimler:
Yıldırım Deşarjı sırasında 2.000 ile 200.000 amper
arasında bir akım akmaktadır. Bu değerler yaklaşık
olarak 2 km mesafeye kadar bir alanda bulunan
Enerji iletim hatları, Haberleşme hatları, Güvenlik
Sistemleri, v.b. gibi tesisler üzerinde direk yıldırım
deşarjı veya manyetik alan etkisi ile bir gerilim
oluşmasına sebep olurlar.
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Meydana gelen bu gerilimler tesisat veya cihaz dayanım sınırlarının üstünde ise izolasyon
bozulmaları, yanmalar, patlamalar şeklinde açığa
çıkmaktadır.
Elektriksel anahtarlama ile oluşan ani aşırı
gerilimler:
Bir iletkenden geçen akım manyetik alan oluşturur
ve akım kesildiğinde manyetik alan aniden azalır.
İletken üzerinde biriken enerji indüklenme yolu
ile gerilim olarak sistem içerisine dağıtılır. Bu tür
gerilimler çok yaygın olarak görülmektedir. Yıldırım
deşarjı toprağa ulaştıktan sonra 2 km’lik bir alan
içerisinde daireler şeklinde yayılarak direncin düşük
olduğu noktaya doğru hareket etmektedir. Bu
nedenle yukarıda belirtmiş olduğum iç yıldırımlık
sistemlerini binamızda dış yıldırımlık sistemi olmasa
da kullanmak zorundayız. Günümüzde sanayi, ticaret
ve hizmet, sağlık insan yaşamındaki çoğu sosyal
aktivite kuvvetli bir biçimde elektrikli ve elektronik
cihaz ve sistemlerin doğru bir şekilde çalışmasına
bağlıdır. Bu sistemlerin en sık bozulma nedeni ise
veri iletimini aksatan ve bu donanımların hasara
uğramasına sebep olan ani aşırı gerilimlerdir Birçok
şirket kesintisiz güç kaynakları UPS’leri bir aşırı
gerilim koruma sistemi gibi görebilir. Fakat UPS’ler
devrelerde meydana gelen değişmeleri düzenlemek
için konuyorsa da herhangi bir aşırı gerilim koruma
sistemi içermez. İçerdiği söylenilen cihazların
çoğunda ise sadece ufak bir alçak geçiren süzgeç
bulunur.
Ani Aşırı gerilimden korunma nasıl olmalıdır?
Alçak gerilim tesislerinde fazlarla- toprak ve nötrtoprak arasına bağlanan aşırı gerilim parafudrları,
darbe gelmesi durumunda iletime geçerek aşırı
gerilimi kendi üzerinden söndürürler. Yani sistemimizin maruz kalacağı aşırı gerilimi üzerine
alarak sistemin zarar görmesini engeller. Bunun
için DIN-IEC normlarında bir kademeli koruma
öngörülmektedir. Her kademe darbe gerilimini bir
derece azaltarak neticede sistem için zararsız hale
getirir. Dışardan gelen yıldırım darbesi için B sınıfı
koruma, Sistem içerisindeki ani aşırı gerilimlere
karşı C sınıfı koruma ve Hassas koruma için D sınıfı
koruma kullanılır. B sınıfı Class 1 yada Tip 1 ,C sınıfı
Tip 2 yada Class 2 ,D sınıfı parafudrlar ise Class
3 yada Tip 3 olarak da adlandırılabilmektedirler.
Binaya enerjinin giriş yaptığı ilk noktada genellikle
ana panolarımıza B sınıfı ürünler, enerjininn bina
rünler ve
içerisinde dağıldığı tali panolarda C sınıfı ürünler
server, kamera, harici hat, data, bilgisayar vee diğer
elektronik cihazların korunması içinde cihaz önlerine
D sınıfı ürünler yerleştirilmelidir. Eğer bir yapıdaa dış
arjına
yıldırımlık sistemi var ise doğrudan yıldırım desarjına
karşı koruma sağlayacak B sınıfı ürünün ana
panoda kullanılması zorunlu olarak görülmektedir.
Dış yıldırımlık sistemimizden 200 kiloamperlik bir
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yıldırım darbesinin geldiği varsayılırsa bunun 100
ka i toprakta sönümlenecek geriye kalan 100 kA’lik
kısım binamıza giriş yapacaktır. B sınıfı ürünlerde faz
başına 50 kA’lik bir koruma seviyesi oluşturularak
bu darbenin cihazlarımıza ulaşması engellenmektedir. B sınıfı ürün ile darbe akımlarının ana besleme
noktasında 4,5 kV - 2,5 kV -1,5 kV mertebelerinde
sınırlandırılarak sistemimizin zarar görmesini engeller. Bu koruma ana pano seviyesinde yapılmaktadır.
Enerjinin bina içerisinde dağıldığı tali panolarda
ise C sınıfı koruma öngörülmektedir. Dış yıldırımlık
olan bir yapıda B sınıfı kullanılmadan C sınıfı ürün
kullanılır ise sistemimizin zarar görecektir. C sınıfı
ürünler sistem içerisinde oluşan ani aşırı gerilimlerin
hat üzerindeki cihazlara zarar vermesini engeller faz
başına 40 kA’e kadar olan aşırı gerilim akımlarını
2,3 kV, 1,5 kV, 1 kV mertebesinde sınırlandırır.
Genelde tali pano seviyesinde yapılan korumadır. C
sınıfı koruyucunun sisteme uygulana bilmesi için B
sınıfı koruyucuyla arasındaki mesafenin minimum
5 m olması gerekmektedir. Ancak yeni geliştirilen
teknoloji ile üretilen B+C sınıfı ürünler bu sorunu
ortadan kaldırmaktadır.

D sınıfı koruyuculardan muhtelif cihazların
korunmasına uygun olarak geliştirilmiştir. Direk
cihaza yönelik koruma olduğu için hassas koruma olarak nitelendirilir Priz tipleri ve Pano tipleri
mevcuttur. Kullanıldığı alana göre birçok seçenekleri
vardır. Ancak B ve C sınıfı ürünler kullanılmadan
kullanılan D sınıfı ürünler işlev görmemektedir. Özet
olarak Yıldırımdan Korunmak için ayrıca ani gerilim
darbelerine yol açan anahtarlama elemanlarının,
harmoniklerin, gerilim dalgalanmalarının etkilerinden korunabilmemiz için iç yıldırımlık(ani aşırı
gerilim önleyici-parafudr) sistemlerini kullanmamız
gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile hassaslaşan
cihazlarımızın zarar görmemesi ,kritik önem taşıyan
verilerin kaybolmaması,milyar dolarlık tesislerin
zarar görmemesi için bu sistemleri tesislerimize
ve binalarımıza kurdurmalıyız.Bu konuda uzman
mühendislerden ve konuya teknik olarak hakim
ﬁrmalardan ürün seçimi konusunda destek almamız
oldukça önemlidir.Unutmayalım ani aşırı gerilim
üyük zararlara yol
darbesi gibi küçük bir etkinin büyük
dedir.!
açmaması bizim elimizdedir.!
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Süleyman ÖZDAL
Legrand Elektrik San. A.Ş.

Yapısal Kablolamada
Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar
Bir ﬁrmada sağlıklı bilgi akışı, kaynakların
paylaşımına ve verimli iletişimine bağlıdır. Birbirine
bağlanan cihazlar ne olursa olsun, veri iletişimi
sağlayan ﬁziksel alt yapı sistemin verimli çalışması
için en temel öğedir.
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Altyapı, bir ağın en basit görünmekle birlikte aslında
en önemli bölümüdür. Standartlara uygun bir yapısal
kablolama ile altyapısı kurulmamış bir network
sisteminde en kaliteli ağ cihazları bile işlevini
tam olarak yerine getiremez. Ağın bu en temel
bölümünün doğru adımlarla uygulaması sistemin
hatasız ve verimli çalışmasını sağlar. Ses, data ve
video aktarımında yaşanan problemlerin çok büyük
bir bölümü bağlantı hatalarına dayanmaktadır. İyi
eğitimli ve tecrübeli bir ekip tarafından tasarlanıp
uygulanmış düzgün bir yapısal kablolama şirketinize
performans ve güvenilirlik getirerek yatırımınızı korur.
Yapısal kablolama standartları Amerika’da EIA/TIA
568 C, Uluslararası ISO /IEC – 11801 edition 2.0,

Avrupa Birliği’nde EN 50173-1 kodlarıyla karşımıza
tanımlanmaktadır. Yapısal kablolama sistemlerinde
dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri
de kablo mesafeleridir. Mesafelerin aşılması sistemin
performansını olumsuz yönde etkiler. Aşağıdaki
diyagramda ISO 11801 standardı dahilindeki kablo
mesafeleri gösterilmiştir. Diğer önemli bir nokta da,
kullanılan kablonun ihtiyaç duyulan veri iletişim hızını
desteklemesi yani uygun kategoride kablo seçilmesidir. Bunun yanı sıra kablonun standartlara uygun
imal edilmiş ve alanındaki tüm kalite belgelerine
sahip olması da önemli bir faktördür.
Standartlara uygun ve kaliteli kablo seçiminin yanı
sıra yapılan kablolamada aşağıdaki ﬁziksel detaylara
da mutlaka uyulmalıdır. Data kablosunun tek bir
noktadan az da olsa zarar görmesi demek o hat
üzerindeki iletişim zarar görmesi demektir. Kablo
kullanımında aşağıdaki uyarılara özen gösterilmelidir:
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Yapısal kablolamada kablolar data prizlerine
bağlanırken çoğu zaman bağlantıyı yapan kişi
data kablosunu gerektiğinden fazla soyar. Normal
şartlarda data kablosu 4 çiftten oluşur ve bu çiftler
burgulu bir yapıdadır. Bu burgu veri iletişiminin daha
sağlıklı gerçekleşebilmesi için olması gereken bir

yapıdır ve bozulmaması gerekir. Bundan dolayı da
kabloyu data prizine bağlarken data kablosundaki
çiftlerin burguları çok fazla açılmamalıdır. Standartlar
gereği, çiftlerin ayrılma ölçüsü maksimum 13mm
olmalıdır. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

Yapısal kablolamada kullanıcı sayısına göre uygun
sayıda data prizi kullanılmalıdır. Her bir çalışma
ortamı için (10m2) ,en az 2 adet RJ 45 priz
kullanılmalıdır. Bu prizler kat dağıtıcısında patch
panel’lere bağlanacaktır. Ayrıca her bir telefon dahili
hattı için, kat dağıtıcısında bulunan patch panel’de 1
tane port pozisyonu ayrılmalıdır.
Bu nedenle; 240 m2‘lik bir oﬁste kullanılacak ürünleri belirlemek için ;

240 /10 = 24 çalışma ortamı
24 x 2 = 48 minimum data priz sayısı
48 adet data prizin kat dağıtıcısındaki patch panel’e
bağlanması gerekir.
Her çalışma ortamı için bir adet telefon hattı
tasarlanmalıdır. Bu yüzden 1 x 24 portlu patch panel
ses iletiminin gerçekleşmesi için gereklidir.
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Çifte Güvenlik,

Kolay Montaj
Tek bir yapı içinde insan ve cihaz korumasına yönelik
komple çözüm
Elektrik tesisatlarında güvenlik unsurları her zaman birinci önceliktir.
Elektrik tesisatıyla uğraşan kişiler günlük işlerinde güvenliğe yönelik
birçok ekipman kullanır. Aşırı gerilim koruma cihazları ve kaçak
akım röleleri (RCD) gibi güvenlik unsurları endüstri standardı haline
gelmiştir. RCD yeni elektrik tesisatlarının temel bileşenlerinden biridir.
Kaçak Akım Röleleri
VDE 0100 Bölüm 410 standardına
göre, kaçak akım röleleri 30 mA’den
küçük veya eşit kaçak akımlara karşı,
ister dolaylı temas (kesinti koruması)
ister doğrudan temas (insan koruması)
durumunda koruma sağlar.

Phoenix Contact

Kaçak akım korumasının düzgün
çalışması için temel şart tüm ekipman
ve saha elemanlarının topraklama
iletkeniyle topraklanmasıdır. Bir insan
ekipmanın elektrik taşıyan ancak aktif
durumda olmayan veya çalışmayan
bir parçasına temas ederse buna
“dolaylı temas” adı verilir. Eğer bu
temas tehlikeli temas gerilimi sınırını
aşarsa elektrik ekipmanı ve besleme
arasındaki bağlantı hızlı şekilde kesilir.
“Doğrudan temas”
insanın bir
ekipmanın topraksız ve canlı parçasıyla
temasını ifade eder. Bu durumda eğer:
- canlı kablolar ve topraklama
kabloları kesişiyorsa, yani akım topraklı
ekipmana yönleniyorsa,
- besleme hattının veya ekipmanın
izolasyonu zarar görmüşse,

- elektrik taşıyan ekipmana yanlışlıkla
temas edilirse, veya
- topraklama iletkeni kopmuşsa.
ilave koruma gerekir.
VDE 0644-10’a göre, IΔn ≤ 30 mA için
RCD tarafından sağlanan ilave koruma,
DIN VDE 0100’de tanımlı, 20 A’e kadar
akım çekilen banyolar veya dış ortamlar
gibi tehlikeli bölgelerdeki elektrik
devrelerine yönelik tasarlanmıştır.
300 mA’den küçük veya eşit kaçak
akımlarda, RCD izolasyon hatalarından
kaynaklanan yangınlara karşı etkin bir
koruma sağlar. Bu koruyucu önlemler
DIN VDE 0100 Bölüm 482 altında
“yangın riskli bölgeler” için gerekli
kılınmıştır.
RCD’lerin birçok işlevinin olması bu
cihazın her zaman hatasız ve çalışır
durumda olma gerekliliğini açıkça
ortaya koymaktadır.
Cihazların ve varlıkların güvenliğini
sağlayan önemli bir bileşen de sisteme
doğru şekilde entegre edilmiş aşırı
gerilim koruma cihazlarıdır.
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Kombine
Koruması

Edilmiş

Aşırı

Gerilim

Genel kural olarak aşırı gerilim koruması
iki kademeli tesis edilir. Elektrik dağıtım
panosunda tip 2 aşırı gerilim arestörü
konuşma dilinde orta koruma olarak
kullanılır. Bu, elektrik sisteminin baz
aldığı birinci kademe korumayı sağlar.
Aşırı gerilim koruma arestörü her zaman
RCD’den önce monte edilmelidir. Arestör
aktive olduğunda yüksek pikli ve dinamik
bir akım üretir. Eğer bu akım RCD üzerinden geçerse kontaklar eriyip yapışabilir.
Bu da insan korumasının tümüyle devre
dışı kalması demektir. RCD kaçak akımları
yine algılar, ancak yapışmış kontaklar nedeniyle korumanın gereği olan şebekeden
ayırma işlevini gerçekleştiremez. En kötü
durumda kişinin ölümüne varan sonuçlar
ortaya çıkabilir.
RCD’nin öncesine monte edilen aşırı gerilim arestörünün etkinliği kablo uzunluğuna
bağlıdır. Bağlantı kabloları mümkün
olduğunca kısa olmalıdır. Bu, aktif L1, L2,
L3 ve N kabloları ve PE bağlantısı için de
geçerlidir. Arestör aktive olduğunda her
kablo uzunluğuna bağlı bir akım taşır ve
koruma seviyesini düşürür. Dolayısıyla
aşırı gerilim arestörünün ideal montaj yeri
RCD’nin yakınıdır. Diğer alternatif hem
ekipman hem insan koruması sağlayan
aşırı gerilim ve toprak hata korumalarının
aynı cihaz içinde kombine edilmesidir.
(Şekil 1).
Tek cihazda çifte koruma
Combi-RCD’nin aşırı gerilim koruma
fonksiyonu modüler tip 2 arestörleriyle sağlanır (Şekil 2). Koruma kanalı
aşırı yüklenirse ve kapasitesi aşılırsa
dahili izleme sistemi etkilenen terminali şebekeden ayırır ve değiştirilmesini
sağlar. Arızalı arestör durum göstergesi
yardımıyla kolayca tespit edilir – yeşil renk
arestörün düzgün çalıştığını, kırmızı renk
değiştirilmesi gerektiğini gösterir. RCD’nin

özellikleri standart elektriksel karakteristiklere uygundur - 40 A nominal akım ve
30 mA kaçak akım.
Bu iki fonksiyonun kombinasyonu montaj
ve kullanımda daha başka avantajlar da
sağlar. Önceden RCD ve aşırı gerilim arestörü birbirlerine kablo köprüleriyle veya
dört-pinli montaj köprüleriyle bağlanmak
zorundaydı. Kablo köprülerin kullanımı
daha çok kablaj ve montaj işi gerektirir.
Dört-pinli montaj köprüleri kullanıldığında,
klasik seri montajın ayırıcı ızgaraları 18
mm’ye ayarlandığı için daha fazla alan
gerekir. Her iki durumda elektrikçiler bu
alışılmadık korumanın montajında ilave
uzmanlığa sahip olmalıdır. Ancak kombine
VAL-CP-RCD’nin kullanımı RCD ile aynıdır.
İlave tek iş potansiyel dengeleme kablosunun bağlanmasıdır. Kombine VAL-CP-RCD
tek RCD’den sadece 48 mm daha geniştir.
Aşırı gerilim korumasının ilk amacı cihaz
fonksiyonelliklerinin sürdürülmesidir. Koruma aşırı gerilim sırasında RCD’nin açmasını
önlemelidir. Aşırı gerilim koruması gelen darbe sonucu aktive olursa büyüklüğü
çok hızlı değişen bir elektrik akımı oluşur.
Etki altındaki tüm metal parçalar RCD’yi
de etkileyen manyetik bir alanla çevrilir.
Temel fonksiyonu gereği RCD açmaya giderek elektriği keser. RCD ve aşırı gerilim
korumasının gelişigüzel kombinasyonu enerji kesintisi şansını arttırıp azaltabilir. Ancak VAL-CP-RCD kombine cihazı, işlevleri
düzgün şekilde kombine ettiği için performans parametreleri dahilinde maksimum
güvenlik sağlar.
Sonuç
VAL-CP-RCD ürünü RCD ve tip 2 aşırı
gerilim arestörünün işlevlerini aynı gövde
içinde birleştirir. Bu yenilikçi “2-in-1” konsepti yeni Combi-RCD cihazını tanımlar.
Besleme veya dağıtım hattına montaj basit
ve kolaydır. Ürün tıpkı RCD gibi monte edilir
– tek fark aynı anda aşırı gerilim koruması
da sağlanmış olur.
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1 Km Uzunluğundaki Bacadan
Elektrik Üretmek?
Evet, yanlış duymadınız devasa
büyüklükte, dünyanın en uzun
bina özelliği taşıyan kapladığı alan
yüzlerce metre çapında olan bir
sistemden bahsediyoruz. İşte bu yapı
Güneş Bacası ve bu yapı sadece
güneş enerjisinin etkisiyle elektrik
üretiyor.
Peki, Bu Devasa yapı Nasıl
Çalışıyor?

Oğuz IŞIK

Güneş bacaları, güneş enerjisini
önce ısıl enerjiye daha sonra kinetik
enerjiye ve son olarak da kinetik enerjiyi de
elektrik enerjisine dönüştüren bir yenilenebilir
enerji dönüşüm sistemidir. İlk olarak 1978 de
Stuttgart Üniversitesinden Prof. Schlaich tarafından
bulunmuştur.

bulunan sistemi de Youtube’daki anlatıcılar
vasıtasıyla kavrayabilirsiniz. Enviro Mission şirketi
projelendirmek istediği bir projeyi izleyerek hem
sistem hakkın da hem de çalışma prensibi hakkında
bilgi sahibi olabilirsiniz.

Elektrikport

Sistem güneş enerjisini toplayan sera
görünümünde bir yapıya sahiptir bu yapı toplayıcı
bölüm kolektörler den oluşur ve güneş enerjisini
toplayıp içindeki havaya aktarır, baca içinde
bulunan türbin hava akımının etkisiyle elektrik
enerjisi üretmeye başlar. Sistem sıcaklık farkından
faydalanarak enerji üretimi sağlar peki bu nasıl
oluyor? Şöyle; sera etkisinin oluştuğu bölgede
havanın sıcaklığı ortalama 70o C bacanın en üst
kısmındaki hava sıcaklığı ise ortalama 30o C’dir
bu sıcaklık farkından faydalanarak ısınan havanın
yükselmesi ile sistemde kullanılan yükselen hava ile
çalışan türbinler kullanılır ve kinetik enerjiyi elektrik
enerjisine çevirirler. Ortalama 30MW ile 200MW
arasında elektrik üretirler.
Dünya Bu Sistemin Kullanımı Ne Durumda?
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Amerikan şirketi olan Enviro Mission bu konuda
çalışmalar ve projeler yapmaktadır. Şirketin
Amerika ve İspanya yapılacak olan projeleri
vardır. Şu anda da İspanya Manzares de bulunan
prototip mevcuttur ve İspanyanı Madrid şehrinde

Türkiye Bu Konuda Neler Yapıyor Boş
Durmuyor Ya !!
Süleyman Demirel Üniversitesinden İrfan Koyun
adlı hocamız bu konuda çok kapsamlı bir çalışma
yaparak kendi üniversitesinin bünyesin bir yapı
oluşturmuş ve ortalama 20kWlık elektrik enerjisi
üretmektedir.
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Türkiye de bu konuda
ilgilenen bazı kurum
ve topluluklar vardır
bunlardan biri; benim de
yönetimin de bulunduğum
Trakya Üniversitesi Proje
Tasarım Topluluğu’dur.
Bu topluluk bu konuda
araştırmalar yapmak da ve
yakında projenin faaliyete
geçmesini sağlamak için
çalışmalara başlayacaktır.
Son olarak birkaç şey
söylemem gerekirse;
sistem çok yüksek
maliyetlere mal olsa da
tamamen temiz bir enerji
üreten ve asla çevreye
zararı olamayan bir
sistemdir.

107
ETMD_58.indd 107

8/13/13 3:52 PM

Elektrik Devrelerinin
Çözümünde Kullanılan Graph
Teorisi Nasıl Bulundu?
Devre çözümlemesinde devreyi oluşturan öğelerin aralarındaki bağlantıların matematiksel olarak ifade
edilmesini kolaylaştıran Graph Teorisi’ni kim ve nasıl buldu? Aslında basit bir matematiksel bilmeceye
dayanıyor. “Königsberg’in Yedi Köprüsü” adındaki Königsberg köprülerinden esinlenerek ortaya atılan ünlü
bir matematik problemi sayesinde. Problemin detayı yazının devamında.

Çağın ÖZÇİVİT

Königsberg, 16.Yüzyıl’da Prusya’da Pregel Nehri’nin üzerine yerleşmiş o zamanki düklerin yaşadığı bir
şehirdi(Şuan ki batı Rusya’da Kaliningrad bölgesi). Pregel Nehri şehrin içine doğru akardı ve içinde küçük
bir ada oluşturmuştu. Yine nehre yukarıdaki şekilde olduğu gibi yedi köprü inşa edildi ve o bölge dört
kısma ayrıldı.

Elektrikport

Königsberg’in Yedi Köprüsü Problemi ise şu;
Bütün köprülerden bir ve yalnız bir kez geçmek koşulu
ile tam bir turla yürüyüş yapılabilir mi?
Bu soru ilk olarak 1736’da matematiğin dallarından
biri olan Graph Teorisi’ni bulmuş İsviçreli matematikçi
Leonhard Euler tarafından cevaplandırılmıştır.
Euler’in Çözümü
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Yukarıdaki şekilde kara parçaları harﬂerle, köprüler
ise sayılarla işaretlenmiştir. Önce çözümü biraz daha
kolaylaştırmak ve şekli gereksiz bileşenlerden
arındırmak amacıyla kara parçalarının noktalar,
köprülerin ise bu noktaları birleştiren çizgiler olarak
gösterildiği ikinci bir şekil yani çizge (graph) çizilir.
Çizgiler graph elemanı, noktalar düğüm, düğüme
bağlı olan elemanların sayısı ise düğüm derecesi
olarak adlandırılmak üzere soru, çizgenin herhangi bir
düğümünden başlayarak yedi elemanının her birini
bir ve yalnız bir kez kullanarak dolaşma problemine
dönüşmüş olur.
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Örneğin A düğümünün derecesi 3 tanedir çünkü
ona bağlı eleman veya soruya göre köprü 3 tane
olduğundan düğüm derecesi 3’tür. Aynı şekilde B
ve D’nin de düğüm dereceleri 3’tür. C’nin düğüm
derecesi ise 5’tir.
Euler şunu iddia etmekte; Bir düğüm başlangıç
veya bitiş düğümü değilse, o bir düğüme
gelindiğinde(A,B,C veya D) turun tamamlanması
için o düğümden ayrılmak gerekecektir.
Dolayısıyla ayrılması gereken düğümler çift dereceleri
olmalıdır. Örneğin B düğümüne gelindiğinde oradan
ayrılmak istense turu tam ve bir kez tamamlaması
için B düğümünün çift dereceli olması lazım ama B
düğümünün derecesi 3 yani tek olduğundan hepsi
bir kez tam bir tur dolaşılamaz.

Aynı şekilde A,C ve D düğümü içinde bu durum
geçerlidir. Dolayısıyla bu düğüm ya gezintinin bitiş
düğümü olmalıdır ya da başlangıç düğümü olarak
seçilmelidir ki ikinci gelişte çıkış yolu bulunabilsin.
Buna göre tek dereceli düğüm sayısı ikiden
fazlaysa gezinti tamamlanamayacaktır.
Yürüyüşün sonunda başlangıç noktasına
dönülebilmesi içinse bütün düğümler çift dereceli
olmalıdır. Böylece, başlangıç ve bitiş düğümü aynı
olan ve her bir elemanı sadece ve en az bir kez
içeren tur tamamlanabilsin.
Yani sorunun cevabı, bütün köprülerden bir ve
yalnız bir kez geçmek koşulu ile tam bir turla
yürüyüş yapılamaz, imkansızdır.

Leonhard Euler’in bu araştırmaları matematikte tamamıyla yeni bir dal olan çizge kuramının(Graph Teorisi)
ilk teoremi ve topolojinin keşﬁnin habercisi olmuştur.
Günümüzde Kullanımı
Graph Teorisi, bir sürü uygulama alanı olan yeni matematiğin oluşumunda çok üretken bir yapıya sahip
matematiğin son derece gelişmiş, önemli bir alanıdır. Yakın zamana kadar pek uygulama olanağı
bulunmayan ancak bilgisayara dayanan yeni yöntemlerin gelişmesi ile elektrik mühendisliğinde de çok
geniş bir alanı kapsayan bir matematik kolu oldu.
Birçok problem Graph Teorisi’yle kolay anlaşılır ve çözülebilir(belki çok kolay çözülemeyen soruları bile).
Devre çözümleri, ulaşım, planlama, zaman programlaması, elektrik şebekeleri gibi birçok kullanım alanı
vardır.
Kaynak: www.jcu.edu
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AYIKLA
GDO’NUN
TAŞINI!
Kevork BENLİOĞLU

Üç ﬁrmanın ABD’den ithal ettiği pirinçlerde GDO
tespit edildiği iddiası üzerine yine tartışmalar, başladı.
İthalatçı şirketlerin yöneticileri apar-topar uyuşturucu
tacirleri misali yakalanarak emniyete götürüldü,
ifadeleri alındı. Tabi bu durum en çok fırsatçıların
işine yaradı, yerli pirinç ﬁyatı hemen yükseldi. Peki
nedir bu GDO, denildiği gibi zararlı bir şey mi, yoksa
yararları da var mı?

Genleri DNA’dan ayırıp başka bir canlıya
yerleştirilebilme tekniği ise 25 yıl önce keşfedildi. Genetik özellikleri değişmesi istenen canlının, başka bir
canlıdan aktarılan genlerle elde edilen yeni haline,
Genetiği Değiştirilmiş Organizma, yani kısaca GDO
diyoruz.

Tarih öncesinde insanların göçebe bir yaşam şekli
vardı, küçük gruplar halinde hareket ederek avlarını
takip ediyor ve topladıkları meyveleri yiyorlardı.
Atalarımız tarım sayesinde yerleşik hayata geçince, o
zamandan bu yana yetiştirdikleri ürünlere istedikleri
özellikleri kazandırmak için çabaladılar. Bir başka
deyişle bitkilere müdahale tarımın başlangıcından itibaren devam ediyor. Ancak bu müdahaleler son
zamanlara kadar bitkilerin doğrudan genleri üzerinden olmamıştı.

Günümüzde, genetik mühendisleri genleri, bir hücreden diğerine; hücrelerden birisi bitki, diğeri bir insan
veya hayvan hücresi olsa da, lego gibi nakledebilme
yeteneğine sahipler. Yani bir canlı türünün doğal
hayatta sahip olmadığı bir özellik, bir başka canlıdan
gen aracılığıyla alınarak elde edilebiliyor.

DNA, bir organizmanın genetik şifrelerini yani genlerini taşıyan kısmı. DNA’nın varlığı 19. yüzyılın
sonlarında hücre çekirdeği incelenirken fark edildi.

Genetik Mühendisliğinin Eseri

Tarım ürünlerinde verimi artırmak, ürünleri
böceklerden ve ilaçlardan korumak gibi çeşitli
amaçlarla genetik müdahaleler yapılıyor.Örneğin;
mısıra zehir salgılayan bir bakteriden gen transfer
edilerek, mısırın böcek öldüren zehir üretmesi ya da
yabancı otları yok eden zirai ilaçlara karşı dayanıklı
olması sağlanabiliyor.
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GDO yararlı mı?
hip
Yapılan araştırmalar sonucu, uzun raf ömrüne sahip
ilk GDO’lu domates 1996 yılında raﬂardaki yerini aldı.
Bunu mısır, pamuk ve patates izledi. Günümüzde mısır
ve pamuğun zararlılara, soyanın böcek ilaçlarına,
kabağın da virüslere karşı dirençli olması için GDO
teknolojisinden faydalanılıyor. Gıdaların genetiğinin
değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor ancak GDO’lu ürünlerin yaşamımızdaki yeri pek de
yeni değil. İnsülin geninin domuz ya da sığırlardan
alınıp bir bakteriye aktarılmasıyla diyabet hastalarına
insülin sağlanıyor. Tiroid ve büyüme hormonları genleri, hayvanlardan bakterilere aktarılıyor ve sonunda
hormon eksikliği olan insanlara veriliyor. Şekersiz
yiyeceklerde kullanılan tatlandırıcı “aspartam” maddesi de GDO’lardan üretiliyor. En önemlisi de hepatit
B aşısı başta olmak üzere birçok aşının GDO’lardan
elde ediliyor olması. Ayrıca genetik müdahale ile
daha bol ürün elde edilmesi de teorik olarak mümkün. Dünyamızın geleceği için son derece önem
taşıyabilecek bir çalışma olan susuzluğa dayanıklı
bitki geliştirme çalışmaları ise halen devam ediyor.
Bu özelliklerinden dolayı, GDO’yu savunanlar, bunun
dünyada artan gıda ihtiyacının karşılanması konusunda cevap olabileceğini düşünüyor.
GDO zararlı mı?
GDO teknolojisindeki gelişmeler ve bu tür bitkilerin
daha yaygın olarak kullanılması ile birlikte GDO’lu
ürünler hakkında tartışmalar da yoğunlaştı. GDO’lu
ürünler, özellikle insan sağlığı ve çevreye etkileri
konusunda eleştirilerin merkezine yerleşti. Konuyu
sağlık açısından ele alan bazı bilim adamları, GDO
içeren yiyeceklerin insan sağlığına zararlı olabileceğini
savunuyor. Gen bitkinin içine yerleştirildiği için, onu
tüketenlerin de risk altında olacağı, sağlık konusundaki eleştirilerde sık sık dile getiriliyor. GDO’ların
hedef olan ürün hariç diğerlerinde nasıl bir etki yaptığı
bilinmiyor. Zaman zaman bu gıdaların kansere yol
açacağı iddiaları dil getirilse de bunun doğruluğunu
kanıtlayan araştırmalar henüz doğrulanmış değil.
Fransa’da fareler üzerinde yapılan bir araştırmada,
13 ay boyunca GDO’lu mısırla beslenen farelerin
vücutlarında kanserli hücreler oluştu ve hızla yayıldı.
Fransız Tarım Bakanı çalışmanın sonuçları
doğrulanırsa, GDO’lu ürünleri yasaklayabileceklerini
söylüyor.
GDO’lu bitkilere getirilen eleştiriler önemli bir bölümü
de doğal çevreye olan etkileri ile ilgili. Karşıt
görüştekiler, GDO içeren ürünlerin tohumlarının çevreye karışarak doğal ürünleri etkileyip yapısını
bozabileceğini savunuyor. GDO’lu ürünlerin doğal ortama yayılıp yaygınlaşması sonucunda kuş ve böcek
nüfusunun olumsuz etkilenmesi ve tüm ekosistemin
çökme olasılığı da dile getirilen bir başka eleştiri.
GDO’lu ürünlerin biyoçeşitliliği tehlikeye sokacağı ve
biyolojik kirliliğe neden olacağı da yaygın endişeler
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a. Tartışmanın bir başka boyutu da ekonomi
ek
arasında.
temelli. Bugün GDO’lu gıda üretimi bir kaç şirketin
da. Geleneksel tarımda kullanılan bitkilerin
tekeli altında.
tohumlarıyla bir sonraki yıl yeniden ürün alınabiliyor.
GDO’lu tarımdaa ise bbu mümkün değil, üreticiler ﬁrmalardan her sene tohum almak zorunda. Eleştirilerin
ticaret ve etiğinde kesiştiği bir konu da patent konusu. GDO’lu bitkilerin patentinin neredeyse tamamı
şirketlerin elinde bulunuyor. Tüm insanlığa ait olan bir
materyal olan DNA’nın özelleştirilmesi endişe ve
tartışma kaynağı.
Hangi Yiyecekler GDO’lu?
Özellikle mısır ve soya dünya çapında çoğunlukla
GDO’lu olarak üretiliyor. Ben mısır ve soya yemiyorum
deme şansınız yok çünkü bu ürünler birçok hazır
gıdanın içinde yer alıyor. Sucuk, salam, sosis gibi
kırmızı etin kullanıldığı ürünler, fındık-fıstık ezmesi,
çikolatalı ürünler, hazır çorbalar, kola ve meyve suları,
enerji içecekleri, mısır yağı, unlu mamuller ve süttozunda bulunuyor. Ayrıca GDO’lu mısırlardan elde
edilen mısır şekeri , mısır şurubu gibi katkı maddeleri de pek çok gıda ürününde kullanılıyor. Aldığınız
ürünün ambalajını incelediğinizde soya lesitini, glikoz
şurubu, fruktoz, soya yağı veya nişasta bazlı şeker
yazdığını görürseniz, içinde büyük ihtimalle GDO’lu
ürün kullanılmaktadır. GDO’lu yemlerin ithalatı ise
serbest. Bu yemlerle beslenen kümes ve çiftlik
hayvanlarının eti ve bu hayvanlardan elde edilen,
süt, peynir, yoğurt, yumurta gibi hayvansal gıdalarda
da GDO kalıntıları olabilir. Bir üniversite tarafından
yapılan araştırmada ülkemizde tavuk yemlerinin
%98’inde GDO’lu soya
kullanıldığı görüldü.
GDO’lu ürünler nerede yetiştiriliyor?
1996’da 6 ülkede 1.7 milyon hektarlık bir alanda
başlayan GDO’lu tarım, günümüzde 30 ülkede 125
milyon hektarlık alanda yapılıyor. Amerika, Arjantin,
Brezilya ve Kanada gibi ülkeler yoğun olarak GDO’lu
ürün üretiyor. Amerika %40 pazar payı ile bu alanda
başı çekiyor. Ülkemizde üretim yasak ancak ithalat
serbest.
GDO’dan Kaçmak mümkün mü?
Sonuç olarak Robinson gibi adada tek başımıza
yaşamıyorsak, GDO’dan kaçmamız mümkün değil.
Hadi bakalım ayıkla GDO’nun taşını…
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TEKNOLOJİK
FUTBOL

Kevork BENLİOĞLU

Eskiler futbolu, 22 kişinin bir topun peşinde koştuğu,
sonunda da Almanların kazandığı bir oyun olarak tarif
etmişler. Günümüzde ise futbol, dünyanın dört bir
tarafında 250 milyondan fazla kişi tarafından oynanan, milyarlarca kişinin de seyrinden zevk aldığı
en popüler spor dalıdır. Futbol demek gol demektir.
Golü her zaman futbolcular mı atar, asla! Çoğu zaman
taraftar golün atılması için elinden geleni yapar. Kimi
dua ederken kimi de totem denilen akla mantığa uymayan işler yapar. Ya hep aynı kıyafetleri giyer, ya da
nazara gelsin diye karşı takımı över. Ya altına yapacak
hale gelir ama tuvalete gitmez, ya da maça bilet alır
ama maç yerine sinamaya gider. İşler kötü giderken
ya yerini değiştirir, ya da kanalı. Taraftar olmak
gerçekten büyük sorumluluk ister. Zaten bu nedenle
ona 12. adam derler. Futbolda gol ile sonuç alındığına
göre atılan golün geçerli sayılması da çok önemlidir.

maçıdır. Falkland Savaşı biteli daha bir kaç yıl
olmuştu. Her iki ülkede de karşı tarafa duyulan hırs
ve milli
duygularının yoğun olduğu bir dönemdi. Böyle bir ortamda yapılan maçın ortamı yumuşatacağı
beklenirken iki ülke arasındaki siyasi krize bir de spor
boyutu eklendi. İngiltere kalesine doğru yükselen
topa 1.90 boyundaki İngiliz kaleci ve 1.60’lık Maradona zıpladı. Maradona kalecinin üzerinden elini
uzatarak topu ﬁlelere gönderdi. Maradona’nın topu
eliyle çeldiğini ekran başındaki milyonlarca kişi gördü
ama maalesef hakem görmemişti. Yapılan itirazlar
sonucu değiştirmedi, gol geçerli sayılmıştı. Maradona
İngiltere’de lanetlense bile dünyanın birçok yerinde
ilah ilan edildi. Maradona, yıllar sonra ‘’O el benim
elim değil, Tanrı’nın eliydi’’ deme cesaretini gösterdi.
Tartışmalı pozisyonlar

Gol mü, değil mi?
Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışması bugüne kadar hiç bitmedi, ama yakında bitecek gibi gözüküyor.
İnsan gözünün bu konuda yanıldığını ortaya koyan
birçok örnek vermek mümkün. Mesela 1966 yılında
İngiltere’nin evinde şampiyon olduğu Dünya Kupası
ﬁnal maçında İngilizlerin çizgiyi geçmeyen bir topu
gol sayıldı ve İngiltere, Almanya’yı 4-2 yenerek kupayı
havaya kaldırdı. Almanya bunun intikamını almak
için tam 44 yıl bekledi. 2010 yılında Güney Afrika’da
yapılan Dünya Kupası maçında İngiltere, Almanya’ya
karşı oynadığı maçta, çizgiyi geçen topuna gol verilmemesi nedeniyle bu kez elendi.
Tanrının eli!
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Bu tür tartışmaların odağında olan bir maç da 1986
Dünya Kupası’ndaki Arjantin-İngiltere çeyrek ﬁnal

Buna benzer hayalet goller bizim ligimizde de olmuyor değil. Maç sonrası tartışmalı pozisyonlar TV
kanallarında defalarca ağır çekimde gösteriliyor. İşin
ilginç yanı aralarında eski hakemlerin de bulunduğu
yorumcular, anlık pozisyonları ağır çekimde kare-kare
izlerken çoğu zaman birbirleri ile de çelişiyor. Sık
sık yaşanan ve mahalle kabadayılarının kavga ve
gürültülerini andıran görüntüler ile kanallar reytinglerini artırmaya çalışıyor.
Gol çizgisi teknolojisi
Futbolda oyun kurallarının korunması ve
değiştirilmesinden sorumlu olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB mart ayı başında İskoçya’da
toplandı. Toplantıda gündeme gelen maddeler
arasında uzun zamandır üzerinde çalışılan “gol çizgisi” teknolojisi de vardı.
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Toplantıda, tartışmalı pozisyonlara son vermeyi
amaçlayan teknolojiyi kullanma, turnuva organizatörlerinin isteğine bırakıldı. Yani organizatörler bu
sistemi bir maçta mı, yoksa her maçta mı kullanıp
kullanmayacaklarına kendileri karar verecekler. Gol
çizgisi teknolojisi Uluslararası Futbol Federasyonları
Birliği FIFA tarafından da kabul edildi ve Japonya’da
düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonasında ilk kez
kullanıldı.
Pahalı mı yoksa şart mı?
Kale çizgisi teknolojisinden yana bir tavır sergileyen
FİFA Başkanı Sepp Blatter, bu teknolojinin artık bir
gereklilik haline geldiğini söylerken UEFA Başkanı
Michel Platini’yle ayrı düşüyor. Platini, Avrupa’da
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kullanılan beş
hakemli sistemden memnun olduğunu söylerken,
kırk yılda bir hakemin göremediği golü tespit edecek
bir teknoloji yerine, genç futbolculara ve alt yapıya
daha çok para harcamayı düşünüyor. Bu teknolojinin
beş yıl içinde 280 stada kurulması maliyeti ise 54
milyon Euro.
Sistem nasıl çalışıyor
FİFA açtığı ihale sonucu, 4 farklı teknoloji arasından
Alman “GoalControl-4D” teknolojisini seçti. Sistem
sahanın çevresine ve tribünlerin çatısına monte
edilmiş 14 adet yüksek hızlı kamera ve bunları kontrol eden bir ana bilgisayardan oluşuyor. Bilgisayarda
bulunan akıllı bir görüntü işleme programı, kamer-
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alardan gelen görüntüleri analiz ederek oyuncuları,
hakemleri ve diğer nesneleri ﬁltre ediyor. Program,
gol çizgisine yaklaşan topun pozisyonunu, sürekli ve
otomatik bir şekilde X, Y ve Z koordinatlarını kullanarak üç boyutlu olarak yakalıyor ve top çizgiyi tamamen geçtiğinde, hakemin saatine 1 saniyeden daha
kısa bir sürede şifrelenmiş titreşimli gol sinyalini gönderiyor. Bu teknoloji standart top ve kale direkleri ile
kullanılabiliyor. Almanya’daki stadlarda yapılan testlerde başarı sonuçlar alındı ve üretici ile FIFA arasında
lisans sözleşmesi imzalandı. Sistem ilk olarak bu yaz
Brezilya’da yapılacak FIFA Konfederasyonlar
Kupası’nda kullanılacak, başarılı olursa 2014 Dünya
Kupası’nda da kullanılacak. Ayrıca seneye İngiltere
Premier Ligi’nde de kullanılmaya başlanacak.
Futbolculara da çip takılacak
Son zamanlarda sahada kalp krizi geçirerek hayatını
kaybeden futbolculara da tanık oluyoruz. Bu üzücü
olayları engellemek için de bazı araştırmalar yapılıyor.
Yakında denenmeye başlanacak olan bir sistem de
geliştirildi. Buna göre formanın arkasına ve futbolcunun boyun kısmına doğru bir çip konulacak. Bu çip
sayesinde saha dışında bulunan bir bilgisayara veri
gönderilerek futbolcuların nabız, vücut ısısı ve kat
edilen mesafe gibi verileri takip edilecek ve olası
problemler önceden tespit edilebilecek. Ne demişler,
futbol sadece futbol değildir. Futbola, babadan kalma
usüller yerine bu kadar teknoloji girerse tadı kaçar mı
bilinmez ama kaleciler sinyal bozucu kullanmaz ise
bu iş en çok hakemlerin işine yarayacak.
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Yedi Tepe
Üstünde Roma
Tanju AKLEMAN
Fotoğraﬂar: Tanju AKLEMAN
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Antik Roma, Milattan Önce Dokuzuncu Yüzyılda,
İtalya Yarımadasında kurulan Roma Şehir
Devleti’nden doğarak neredeyse tüm Akdeniz’i
çevreleyen muazzam bir İmparatorluk haline gelen
devletin adıdır. Yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını
sürdürmüş olan Roma uygarlığı
bir monarşiden oligarşi ve
cumhuriyetin bileşimi bir
demokrasiye ve daha sonra
da otokratik bir imparatorluğa
dönüşmüştür. Antik Roma Batı
dünyasındaki hukuk, savaş,
sanat, edebiyat, mimari,
teknoloji ve dil konularının
gelişimine büyük katkıda
bulunmuştur ve hâlen de
günümüz dünyası üzerinde
büyük etkiye sahiptir.
İstanbul gibi yedi tepe üzerine
kurulu bir şehir Roma: Palatin,
Aventin, Kspitol (Campidoglio), Quirinal, Viminal,
Esquilin ve Caelius. Efsaneye göre Roma şehri,
Milattan Önce 753 yılında Truva prensi Aeneas’ın
torunları olan Romulus ve Remus adlı ikiz kardeşler

tarafından kurulmuştur. Palatino Tepesi Romulus
ve Romus’un dişi bir kurt tarafından bulunarak
hayatlarının kurtarıldığı yerdir. Roma’nın kökleri
Palatino’dadır. Gerçekten de, son zamanlarda
yapılan kazılar sonrasında bu bölgenin aşağı yukarı
MÖ 1000 yılından itibaren
yerleşim görmeye başladığı
bulunmuştur. Ve yine aynı
İstanbul gibi Roma’nın yedi
tepesi de şehrin tarihi bölümü
içerisinde yer almaktadır.
Geçmişinin tüm güzelliklerini
üzerinde taşıyan bir şehirdir,
Roma. Bu güzelliklerin en
bilineni Collesium. Roma
İmparatoru Titus tarafından
yaptırılan ve taş ile demirden
oluşan Collesium, dünyadaki
en büyük amﬁ tiyatrosudur ve
55,00 kişinin giriş yapabileceği
80 arklık girişlere sahiptir. Sadece tiyatro oyunları
için değil, hayvan dövüşleri, idamlar ve gladyatör
mücadeleleri için de kullanılmıştır.
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Hemen yanında ise Zafer Takı (Arch of
Constantine) bulunur. Collesium ve Palatine
tepesi arasında yer alan yapı, Roma’da
ayakta kalmış olan en son taktır. M.S.
4. Yüzyılda yapılmıştır ve dikilmesindeki
amaç ilk Hristiyan İmparator Constantine’in
zaferin anmaktır. Mimari tarzı o dönemlerin
Roma Klasik Tarzına pek uymamaktadır.

Zafer Takı ve Collesium

Collesium’un biraz yukarısında Roma Katolik
dünyasının ana kiliselerinden biri olarak kabul
edilen San Giovanni Kilisesi’nin de yer aldığı ve
önemli mitinglerin yapıldığı San Giovanni Meydanı
bulunmaktadır. Barok tarzı mimarinin etkili olduğu
bazilikanın ön yüzünde Hz. İsa, Vaftizci Yahya ve kilise
bilgelerinin 15 dev heykeli bulunmaktadır.

Collesium’dan Antik Roma’nın şehir merkezi olan Roma
Forumu’na doğru yürüdüğünüzde ise çok güzel görünümlü
bir Sarayla karşılarsınız: Palazzo Venezia. Saray aynı adı
taşıyan meydandadır ve adını, 1455 yılında bu sarayın
inşa emrini veren Kardinal Venezia’dan almıştır. Piazza
Venezia, Roma’nın en popüler meydanlarından biridir. Piazza
Venezia’nın sol tarafında Victor Emanuel II’nin etkileyici
heykeli vardır. Bu heykel, 1855-1911 yılları arasında
İtalya’nın birleşmesini kutlamak amacıyla yapılmıştır. Bu
bölgedeki bir diğer önemli yapıda San Marco Kilisesi’dir.
Collesium Yolunda Heykel

Palazzo Venezia
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Piazza Venezia Meydanı ile Roma’nın en büyük meydanı
olan Piazza Del Poppola (Halk Meydanı) arasındaki cadde
ise Via Del Corso’dur. Antik Roma zamanında “Via Lata”
olarak bilinen yol, 1467 yılında o dönemin Papa’sı tarafından
ana bazilikalara giden yoldaki traﬁği rahatlatmak amacıyla
yapılmıştır. Cadde günümüzdeki ismini, 15. Yüzyıldan itibaren
burada yapılan “Corsa Dei Barberi” isimli at yarışından alır. Bu
yarışta üzerinde insan olmayan atlar yılda bir defa düzenlenen
yarışa katılıyormuş. Günümüzde bu cadde en ünlü dükkanların
bulunduğu ve insanların birbirlerini görmek, özellikle de
görünmek için kullandıkları bir buluşma noktasıdır.
Piazza Venezia’dan, Via Del Corso boyunca yürümeye
başladığınızda birçok önemli yapıyla karşılarsınız. Bunlardan en
önemlisi, antik Roma döneminden kalmış ve çok iyi korunmuş bir
tapınak olan Panteon’dur. Via Del Corso’nun yan sokaklarından
birinde yer alır ve biraz sonra değineceğimiz, Roma’nın en ilgi
gören meydanlarından biri olan Piazzo Navona’ya yakındır.
Pagan Roma tanrılarına adanmış olan tapınak, MS 118-125
yılları arasında İmparator Hadrian tarafından yaptırılmıştır.
Panteon’u bu kadar eşsiz ve görülmeye değer kılan en önemli
özellikleri muhteşem mimarisinin yanında, dünyanın en görkemli
ve büyük örneklerinden biri olan kubbesidir. Romalılar mimaride
kullanılan malzemelerin ağır olduğunun fazlası ile farkındaydılar
ve bu nedenle bu görkemli kubbenin yapımında oldukça haﬁf
malzemeler kullanmışlardır. Panteon’un asıl kullanım amacı
bilinmemektedir, tapınak olarak sınıﬂandırılmasına karşın
Roma’daki diğer tapınakların yapısından oldukça farklıdır.

San Marco Kilisesine Çıkış

Panteon

Piazza Navona meydanı dedik, biraz da o meydandan bahsedelim. Eski bir stadyum şeklinde inşa
edilmiştir ve Romalılar döneminde stadyum olarak değerlendirilmiştir. Roma’nın tam göbeğinde yer alan
bu meydan, mimarisi ve uyumlu sanat eserleri ile büyüleyici güzelliktedir. Meydandaki en önemli yapı Dört
Nehir Çeşmesidir. Günümüzde meydan, açık hava kafeteryaları barları, lokantaları ve gece kulüpleri ile çok
ziyaret edilen bir yerdir, yazın ressamlar, karikatüristler ve falcılar ile meydan daha da renkli olmaktadır.
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Ve yine Via Del Corso’nun devamında ara sokaklardan birinde
Aşk Çeşmesi (Fontana De Trevi) ile buluşursunuz. William
Wyler’ın yönettiği Roma Tatili (Roman Holiday) ﬁlminde Audrey
Hepburn ile Gregory Peck’in buluştuğu gibi. Aşk Çeşmesi,
Roma’daki en büyük ve de en ünlü Barok tarzı çeşmedir. 1732
yılında Nicola Salvi tarafından tasarımı yapılan çeşme, 1762
yılında tamamlanmıştır ve üstündeki temel ﬁgür Deniz Tanrısı
Neptün’dür. İnanışa göre çeşmeye bir bozuk para atan kişi,
bir gün mutlaka Roma’ya yeniden gelecektir. İki bozuk para
atan kişinin de Roma’lı güzel bir kıza ya da yakışıklı bir erkeğe
aşık olacağına, üç bozuk para atanın ise Roma’da birisi ile
evleneceğine işaret ettiğine inanılır.

Piazza Navona’da Dört Nehir Çeşmesi

Aşk Çeşmesi

İspanyol Merdivenleri

Yine Roma’da en çok gezilen yerlerden biri olan İspanyol
Merdivenleri’ne, Via Del Corso’nun bitimine doğru yan
caddelerden ulaşılır. 1723-1726 yılları arasında yapılan bu
merdivenler Francesco De Sanctis tarafından tasarlanmıştır
ve Piazza Spagna’yı (İspanyol Meydanı), Trinita Del Monti
Kilisesine bağlar. Kelebek şeklindeki tasarımı ile dünyadaki en
ünlü şekillerden biridir. Eski yazarların ve sanatçıların buluşma
noktası olan bu meydan Roma’nın en şık otellerinin bulunduğu
yerdir. Merdivenlerin önünde “Barcaccia” adı verilen bot şeklinde
bir çeşme vardır ve bu çeşme Papa’nın emriyle Fransa Kralı ile
imzalanan anlaşmanın anısına yapılmıştır. Ayrıca “Baracciaénın
yapılışının bir başka amacı da Tiber nehrinde 1598 yılında
meydana gelen sel felaketini anmaktır.

Trinita Del Monti kilisesinden devam edince Villa Borghese’e
ulaşılır. Villa Borghese, Roma’da gezilecek en güzel parklardan
biridir ve içerisinde bulunan Galleria Borghese Galerisinde 15.
Yüzyıldan 18. Yüzyıla antik mozaik, heykel, oyma ve resimler
bulunmaktadır.
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Via Del Corso’nun sonunda ve de
Villa Borghese’den aşağıya doğru
inildiğinde Piazza Del Popola’ya (Halk
Meydanı’na) ulaşılır. Avrupa’nın en güzel
meydanlarından biri olduğu söylenen bu
alan, Roma’nın da en büyük meydanıdır.
Çoğu zaman pop konserlerine, zaman
zaman siyasal olaylara, gösterilere ve
yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yapar.
Piazza Del Popolo, 1834 yılında tekrar
inşa edilmiş ve meydana bir Obelisk
(Dikilitaş) ve dört havuz eklenmiştir.
Buradaki Obelisk, Augustus zamanında
Mısır karşısında kazanılan zaferi kutlamak
amacıyla Roma’ya getirilen ilk Obelisktir.
Villa Borghese
Piazza Del Popola

Piazza Del Popola’nın eski hali

Tiber Nehri’nin karşı
kıyısına geçtiğimizde
öncelikle, İmparator
Hadrian adına MS
130-139 yılları arasında
inşa edilmiş Sant’angelo
Kalesiyle karşılaşırız.
Kaleden Vatikan’a gizli bir
geçit bulunmaktadır. Bir
çok ünlü isim bu kalede
hapis yatmıştır ya da
korunmuştur. Fatih Sultan
Mehmet’in oğlu Cem
Sultan’da burada mahkum
edilenler arasındadır.

Sant’angelo Kalesi
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San Pietro Meydanı

Ve sonrasında Vatikan, San
Pietro Meydanı ve Vatikan
Müzesi. Özellikle de Sistine
Chapel. Dünyanın en küçük
ülkesi olan Vatikan’ın
sembollerinden olan San
Pietro Meydanı 1656-1667
yılları arasında Bernini
tarafından tasarlanmıştır.
Meydanda Obelisklerin
yanında iki adet güzel
çeşme bulunmaktadır.
Günümüzde Papa, bu
meydandan Hristiyanlara
seslenmektedir ve
meydan aynı zamanda
Hristiyan Dünyasının en
büyük bazilikası olan
St. Pietro’ya ev sahipliği
yapar. St. Pietro Bazilikası,
İmparator Constantine’nin
isteği üzerine St. Peter’in
şehit düştüğü yerde inşa
edilmiştir.

San Pietro Meydanı’nın eski hali

Vatikan Müzesi
ise dünyanın en
büyük Roma müze
kompleksidir.
Yüzyıllar boyunca
farklı Papalar
tarafından toplanan
değerli resim, heykel,
harita gibi sanat
eserlerini bünyesinde
barındırır. Müzenin
en çok dikkat çeken
bölümleri Sistine
Chapel, Raphale’in
odaları ve Etrüsk
Müzesi bölümüdür.

Vatikan Müzesi

Vatikan Müzesi Merdivenleri
Michelangelo’nun Adem’in Yaratılışı eseri

Sistine Chapel
hiç şüphesiz ki
dünyanın en değerli
sanat eserlerinin
bulunduğu
bir bölümdür.
Sağlam duvarları
ve korumaları
ile çok gizli ve
özel bir alandır.
Michelangelo’nun
buradaki
çalışmaları ise paha
biçilemeyecek kadar
değerlidir. Özellikle
Adem’in Yaratılışı
isimli eseri çok
önemlidir.
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Bu sayıda, yaşamımıza damga vuran bir ruh halinin
nasıl oluştuğunu irdeleyen Doğan Cüceloğlu
yazısını paylaşıyorum sizlerle.
Esen kalın
Tayfun TAŞKAN

“Değerli okurlar belki biliyorsunuzdur, değişik
meslek gruplarına, anababalara, üniversite
öğrencilerine, işyerlerine takvimim elverdiği ölçüde
seminer ve konferanslar veriyorum. Son zamanlarda
seminerlerimde aşağıdaki soruyu soruyorum,
“Günlük çevrenizde, otobüslerde, kaldırımlarda,
işyerlerinde, devlet dairelerinde, okullarda,
hastanelerde, çoğunlukla hangi tür insanı
görüyorsunuz?
A: Soğuk, bıkkın, küskün, kötümser ve öfkeli
insanlar
B: Neşeli, şevkli, cana yakın, iyimser ve sakin
insanlar.”
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Katılımcıların büyük bir çoğunluğu ‘A’ için el
kaldırıyor. Sekiz yüz kişilik salonda bazen üç
dört kişi ‘B’ için el kaldırınca salondakilerin çoğu
gülerek, ‘Siz nerede yaşıyorsunuz,’ diye onlara laf
atıyor. Belki yirmi otuz kişilik bir grup el kaldırmıyor,

sessizce sağa sola bakınıyorlar.
Bana bu soru sorulsaydı, ben de ‘A’ için elimi
kaldırırdım; çevremde soğuk, bıkkın, küskün,
kötümser ve öfkeli insanları çoğunlukta görüyorum.
Aklıma gelen ilk sorunun yanıtını böylece almış
oluyorum. Nedir aklıma gelen ilk soru: “Acaba
doğru mu görüyorum, yoksa ben mi yanlış
algılıyorum?”
“Demek ki doğru algılıyorum,” diyorum kendime;
böyle gören sadece ben değilim. Aklıma gelen
ikinci soru şu: Çevremde gördüğüm böyle soğuk,
bıkkın, küskün, kötümser ve öfkeli insanları kim
yetiştiriyor? Bu insanlar hangi ortamın ürünü?
İnsanlar arası ilişkiler ve iletişim konusunda
uzmanlaşmış bir bilim insanı olmaya gerek yok
bunun cevabını vermek için: Aile. Bana göre bu
ülkedeki ailelerin çoğu soğuk, bıkkın, küskün,
kötümser ve öfkeli insan üretim fabrikası. Aile
deyince karı-koca-büyükanne-büyükbaba-amcadayı-hala-teyze içine alan bir kapsam içinde
tanımlıyorum.
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Kendimi bu ülkenin geleceğine hizmet etmek
isteyen bir bilim insanı olarak görüyorum.
Böyle karamsar duygulu bir yazı yazdığım için
üzgünüm. Dürüstçe algıladığım gerçekleri
olduğu gibi yazmak istiyorum. Değişimin
ancak gerçekler üzerine inşa edilebileceğine
inanıyorum.
Ve evet gerçekten böyle görüyorum: Soğuk,
bıkkın, küskün, kötümser ve öfkeli insanlar karıkoca-büyükanne-büyükbaba-amca-dayı-halateyze oluyorlar ve kendileri gibi soğuk, bıkkın,
küskün, kötümser ve öfkeli nesiller yetiştiriyorlar.
Bu noktada üçüncü ve dördüncü soru aynı anda
aklıma geliyor; üçüncü soru ‘Nasıl?’, ikincisi de
‘Niçin?’ sorusu.
Soğuk, bıkkın, küskün, kötümser ve öfkeli
anne-baba-büyükanne-büyükbaba-amca-dayıhala-teyze aileye doğmuş olan o muhteşem
potansiyeli, o insan bebeğini ‘nasıl’ etkiliyor,
neler yapıyor, söylüyor ki, zaman içinde o
muhteşem bebek kendilerinin aynısının tıpkısı
oluyor.
Ve ‘niçin’ böyle yapıyorlar? Niçin kendileri
gibi soğuk, bıkkın, küskün, kötümser ve öfkeli
insanlar yetiştiriyorlar? O aileye doğmuş olan
çocuğun neşeli, şevkli, cana yakın, iyimser ve
sakin bir insan olarak yetiştirilmesi mümkün
iken ‘neden’ onu da kendileri gibi soğuk, bıkkın,
küskün, kötümser ve öfkeli insanlar olarak
yetiştiriyorlar?
***
Buraya kadar okuduysanız Türkiye’deki insan
manzaralarıyla siz de ilgileniyorsunuz demektir.
Sanırım aşağıda yazacaklarım da ilginizi
çekecektir.
4 Mayıs 2013 Cumartesi günü Ulus’taki Prof.
Dr. Aykut Barka Deprem Parkı’na gittim. Beşiktaş
Belediyesi güzel bir mekân yapmış ve Beşiktaş’ta
oturduğunuzu gösteren Kentli Kartınız var ise,
aldığınız yiyecek ve içeceklere yüzde elli indirim
uyguluyorlar.
Güneşli bir günde açık havada oturdum kitabımı
okudum bir süre, sonra kendime sahanda
yumurta ve çay aldım.
Sağımda ilerdeki masada bir büyükbaba ve
büyükanne iki yaşlarındaki kız torunlarıyla
gelmişler. Uzun süre çocuk sandalyesinde
oturtulduktan sonra torun aşağı inmek istedi.
Büyükanne nihayet indirdi ve çocuğu dedeye
emanet ederek kendisi bir yerlere gitti. Kız
çocuğu ayakta durmaktan, yürüyebilmekten,
hareket edebilmekten çok mutluydu; kuşlar gibi
kollarını çırpıp olduğu yerde zıplıyor ve yüzü
gülücükler saçıyordu. Yürümek istiyor, bütün
istediği yürümek ve çevrede tehlikeli hiç bir şey
yok.
Dede, sürekli, “Hayır!” “Gitme!” “Dokunma!”
“Gel buraya!” demeye başladı. İri yarı bir erkek
garson çocuğun yanından geçerken dede,
“Bak bu abi sana kızıyor; gel yanıma!” demeye
başladı. Bütün yapmak istediği gezmek, görmek,
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yaşamın o an sunduğu olanakları görmek ve
keşfetmek. Ama yasak.
İçimde öfke var; ne yapacağımı bilemiyorum,
ama düşünüyorum: o anda bu ortamı yöneten
dedenin kültürünün özünü keşfettim: Çocuk
olarak ortamı özgürce keşfetmek, gönlünce
yaşamak, mutlu olmak, kendin olmak yasak ve
tehlikelidir. Çocuğa çok saygısız ve sevgisiz
biriydi. Kendisine sorsan bunu kesinlikle kabul
etmez, ama bence bu dede, o anda çok saygısız
ve sevgisiz davranıyordu.
Peki, nereden biliyorum bu dedenin sevgisiz
olduğunu?
Bakın, saygı ve sevgi içindeki bir dede bence
nasıl davranırdı?
Saygı duyan bir dede çocuğun etrafı keşfetme,
gezme ve görme isteğine saygılı davranır ve
çocuk gezerken onun arkasından kendisi yavaş
yavaş yürürdü. Çocuk bir şeye baktığı zaman
dede ona baktığı şeyin ne olduğunu söylerdi:
“Evet, kuş dala konmuş . Kedi ona bakıyor. Bak
sana bakanlar gülümsüyor, çünkü sen çok şirin
bir kızsın, seni seviyorlar,” diyerek dede çocuğun
arkasından yavaş yavaş yürür ve dünyayı ona
anlaşılacak ve dost bir yer yapmaya çalışırdı.
Sevginin iki göstergeci vardır: emek ve zaman
vermek. Peki, niçin insan sevdiğine emek
ve zaman verir? Yani sevginin niyeti nedir?
Sevginin niyeti geliştirmek ve sevdiğinin
olabileceğinin en iyisi olmasına yardım etmektir.
Dünyayı keşfetmesine izin verilen ve kendiyle
dünya arasında anlamlı bir ilişki kurabilecek
gücü olduğuna inanan çocuk, çocukluğunu doya
doya yaşar. Olgun ve yetkin bir yetişkin olur. İşte
böyle yetiştirilen çocuklar neşeli, şevkli, cana
yakın, iyimser ve sakin insanlar olurlar.
Peki, anlattığım şekilde davranan dede nasıl bir
insan yetişmesine yol açıyor?
Söyledikleriyle verdiği mesajlar şunlar: “Dünya
tehlikelerle dolu ve senin bunları anlamaya ve
baş etmeye gücün yok. Merak etmek, keşfetmeye
çalışmak iyi bir şey değil. Dünyaya, yaşama,
insanlara ve kendine güvenme. Büyüklerin
dediğinden başka hiçbir şey yapma; yanımdan
ayrılma. İçinden gelen mutluluk önemsiz, sakın
ona uyma. Yaşam coşkusunu yaşamaya hakkın
yok; hatta o coşku geldiği zaman kork ve onu
kontrol et. Hayatını yönetemezsin; otoriteye itaat
senin yapabileceğin en akıllı davranış olur. Hiç
unutma: Yaşamak yasak ve tehlikelidir.”
Çevrenizde çoğunlukla soğuk, bıkkın, küskün,
kötümser ve öfkeli insanlar görüyor musunuz?
Gördüğünüz insanların her birinin arkasında
bir ailede yaşanmış çocukluk geçmişi var. Aile
deyince karı-koca-büyükanne-büyükbaba-amcadayı-hala-teyze içine alan bir kapsam içinde
tanımlıyorum.
Ve bu konuyu ele almanın zamanı geldi,
diyorum.
Benimle hem ﬁkir misiniz?”
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e-fatura

Vergi Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na tanıdığı yetkilere dayanarak, yaygın
olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi,
elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar, Maliye
Bakanlığı’nca çıkarılan 397, 416, 421 ve 424 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
ve 58 sıra No’lu Vergi Usul kanunu Sirkülerinde açıklanmıştır.
Rüknettin KUMKALE
Mali Müşavir
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1. E – Fatura nedir ?
E – Fatura şekil hükümlerinden bağımsız olarak
Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmesi zorunlu
olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik
kayıtlar bütününü ifade etmektedir.
Her şeyden önce bilmeliyiz ki e – Fatura yeni bir
belge türü değildir. E - Fatura, 397 Sıra No’lu VUK
Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olan ve
elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı
ifade etmektedir. Tebliğe göre e-Fatura, yeni bir
belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki
niteliklere sahiptir. Diğer bir anlatımla Türk ticaret
Kanunu’nun 20. Maddesinde hüküm altına alınan
fatura ile aynı hukuki duruma sahiptir.

Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek
zorunda olan mükelleﬂer, genel hükümler
çerçevesinde kâğıt fatura düzenleyebilecekleri gibi
bu Tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e - Fatura
da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı
işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik
faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün
değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise
genel hükümler çerçevesinde sadece kâğıt fatura
verilmesi zorunludur. Diğer bir anlatımla e – fatura
düzenlemek zorunda bulunan mükellef müşterisinin
talebi doğrultusunda ya e – fatura ya da kağıt
ortamında fatura düzenleyecektir. Satıcının aynı
satış işlemi ile ilgili olarak hem e – fatura hem
de kağıt ortamında fatura düzenlemesine olanak
bulunmamaktadır.
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2. E – fatura düzenlemek zorunda bulunan
mükelleﬂer kimlerdir. ?
2.1. Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile
bunlardan mal alanlar
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip
olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleﬂerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari
25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında
madeni yağ lisansına sahip
olan mükelleﬂerden 2011
takvim yılı içinde mal alışı
yapanlar, satın aldıkları malın
türüne, ﬁyatına, miktarına
veya herhangi bir özelliğine
bakılmaksızın, 2011 yılı
gelir tablolarındaki brüt satış
hasılatı rakamları 25 Milyon
TL veya daha yüksek ise
elektronik fatura ve elektronik
defter uygulamalarına dahil
olacaklardır.
Lisans sahibi mükelleﬂerden
alış yapanların, madeni yağ
sektöründe veya başka bir
sektörde faaliyet göstermesi
zorunluluk karşısındaki
durumlarını etkilememektedir.
Madeni yağ lisansına sahip
olan ve 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa
ekli (III) sayılı listedeki malları
imal, inşa veya ithal eden
mükelleﬂerden sadece mal
alışları bulunan mükelleﬂer
Genel Tebliğ kapsamında
elektronik fatura ve elektronik
defter uygulamalarına dahil
olacaklardır. Hizmet alımları
kapsam dahilinde değildir.

Bu açıklamalar çerçevesinde mükelleﬂerin Madeni
Yağ Lisansına Sahip Olanlar Kimler olduğunu
bilmeleri gerekmektedir.
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda madeni yağ,
baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen
maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli
ve temas halinde olan iki
yüzey arasındaki sürtünme
ve/veya aşınmayı azaltma
veya soğutma özelliğine
sahip mamul haline getirilen
doğal veya yapay maddeler
olarak tanımlanmıştır. Madeni
yağ üreticileri, madeni yağ
üretimi yapan gerçek ve tüzel
kişilerdir.

Mükelleﬂer brüt
satış hasılatlarının
hesaplanmasında,
sadece madeni
yağ, tütün, alkol
veya kolalı gazoz
satışları değil
gelir tablosunda
yer alan bütün
satışları gösteren
brüt satış
hasılatına göre
zorunluluk
kapsamına
alınacaktır.

Mükelleﬂer brüt
satış hasılatlarının
hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol
veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer
alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına
göre zorunluluk kapsamına alınacaktır.

Özel hesap dönemine sahip mükelleﬂer brüt satış
hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında
sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını
dikkate alacaklardır.
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5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında
madeni yağ lisansına sahip olan mükellef listesi
www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr internet
adreslerinde yayımlanmaktadır.

Kanunun 3’üncü maddesine
göre Petrol ile ilgili;
a) Raﬁnaj, işleme, madeni
yağ üretimi, depolama, iletim,
serbest kullanıcı ve ihrakiye
faaliyetlerinin yapılması ve bu
amaçla tesis kurulması ve/
veya işletilmesi,
b) Akaryakıt dağıtımı, taşıması
ve bayilik faaliyetlerinin
yapılması, için lisans alınması
zorunludur.
Petrol Piyasası Madeni Yağ
Lisansına sahip olanların
listesi, T.C. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunun
internet sayfasında
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
listede olan mükelleﬂer ile
bunlardan

2011 takvim yılında mal
alan mükelleﬂerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro)
sahip olanlar 01/09/2013 tarihine kadar Gelir
İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmak ve
31/12/2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına
geçmek ve 2014 takvim yılı içerisinde e-Defter
tutmak zorundadır.
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2.2. ÖTV(III) sayılı listedeki malları imal, inşa
veya ithal edenlerle bunlardan mal alanlar
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal,
inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim
yılında mal alan mükelleﬂerden 31/12/2011 tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına
(ciro) sahip olanlar, 01/09/2013 tarihine kadar Gelir
İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmak ve
31/12/2013 tarihine kadar e – Fatura uygulamasına
geçmek ve 2014 takvim yılı içerisinde e-Defter
tutmak zorundadır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli
(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal
eden mükelleﬂerden 2011 takvim yılı içinde mal
alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, ﬁyatına,
miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın
2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı
rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise
elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına
dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların
tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya
başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk
karşısındaki durumlarını etkilememektedir.
Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki
malları imal, inşa veya ithal eden mükelleﬂerden
sadece mal alışları bulunan mükelleﬂer Genel Tebliğ
kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter
uygulamalarına dahil olacaklardır. Hizmet alımları
kapsam dahilinde değildir.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (III) sayılı listesinde
Kolalı Gazozlar, biralar, köpüklü şaraplar, şaraplar,
vermutlar, cinler, votkalar, likörler, rakılar, purolar,
tütün içeren sigaralar, bulunmaktadır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III)
sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükellef listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.
tr internet adreslerinde yayımlanmaktadır.
3. Yorumumuz;
Yayımlanan 58. Sıra no lu Vergi Usul Kanunu
Sirkülerinde;
Kimlerin e – fatura uygulamasına dahil olacakları
aşağıdaki ifadeler ile açıklanmaktadır.
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tTBZM1FUSPM1JZBTBT,BOVOVLBQTBNOEB
madeni yağ lisansına sahip olan mükelleﬂerden
2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın
aldıkları malın türüne, ﬁyatına, miktarına veya
herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı
gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25
Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve

elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır.
Lisans sahibi mükelleﬂerden alış yapanların, madeni
yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet
göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını
etkilememektedir.
tTBZM½[FM5àLFUJN7FSHJTJ,BOVOVOBFLMJ
(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal
eden mükelleﬂerden 2011 takvim yılı içinde mal
alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, ﬁyatına,
miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın
2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı
rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise
elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına
dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların
tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya
başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk
karşısındaki durumlarını etkilememektedir.
tTBZM1FUSPM1JZBTBT,BOVOVLBQTBNOEB
kimlerin madeni yağ lisansına tabi olduğu ve 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları kimlerin imal, inşa veya ithal ettiğini
gösteren listeler Vergi Usul Kanunu 58. No lu
sirküler ekinde bulunmaktadır.
Bu durumda;
tTBZM1FUSPM1JZBTBT,BOVOVLBQTBNOEB
madeni yağ lisansına sahip olan mükelleﬂerden
2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, (2011 yılı
gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25
Milyon TL veya daha yüksek ise)
tTBZM½[FM5àLFUJN7FSHJTJ,BOVOVOBFLMJ
(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükelleﬂerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı
yapanlar, (2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış
hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek
ise)
E – Fatura uygulamasına dahil olacaklardır.
Diğer bir anlatımla;
t#JS,VSVNMBS7FSHJTJ.àLFMMFm7FSHJ6TVM,BOVOV
58 no lu sirküler ekinde bulunan 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki
malları kimlerin imal, inşa veya ithal ettiğini gösteren
listede bulunan bir mükelleften sigara satın aldığı
takdirde (2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış
hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek
ise) e – fatura mükelleﬁ olacaktır.
t(FOFCJSLVSVNMBSWFSHJTJNàLFMMFmBSBCBTJÎJO
Vergi Usul Kanunu 58 no lu sirküler ekinde bulunan
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında
madeni yağ lisansına sahip olan listede bulunan
mükelleﬂerden madeni yağı satın aldığı takdirde
(2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı
rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise) e –
fatura mükelleﬁ olacaktır.
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Bu gün varsak senin büyük ideallerin ve öngörülerin sayesinde varız.
Bize armağan ettiğin Türkiye Cumhuriyeti sonsuza değin yaşatılacaktır.
İhtiyaç duyduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.
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