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Geleceğin teknolojisi, geleceğe hazırlanıyor

Güneş Pilleri ve Güneş Enerji Sistemlerinin Uygulamaları

CCTV Sistemlerinde Kullanılan Kablo Çeşitleri
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ICCI Fuarı ve Konferansı’nın 
Çoğunluk Hissesi Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık Tarafından Alındı 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 

Sektörel Fuarcılık A.Ş. ile imzaladığı 

stratejik anlaşma ile Türkiye’nin önde 

gelen enerji etkinliği ICCI Fuarı ve 

Konferansı’nın hisselerini satın aldı. 

Anlaşmaya Mayfield Media Broker 

firması aracılık etti. 

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık, 

Sektörel Fuarcılık A.Ş. ile ortak 

girişim şirketi olan Hannover Messe 

Sektörel Fuarcılık’ın çoğunluk 

hisselerinin sahibi olunmuş 

bulunmaktadır. 

1994 yılında Sektörel Fuarcılık 

tarafından düzenlenmeye başlanan 

Enerji ve Çevre Teknolojileri 

konularını kapsayan ICCI Konferansı 

ve Fuarı, her yıl ortalama 16.000 

yerli ve yabancı katılımcıyı 

ağırlamaktadır. 

2014 yılında 20’incisi düzenlenecek 

olan ICCI Konferans ve Fuarı 24-26 

Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde 

düzenlenecektir. 

20. ICCI Fuar ve Konferansı’nda 

Enerji sektörünün Liberalleşme 

ve Yeniden Yapılanması, Arz Talep 

Projeksiyonları, AB Enerji Politikaları 

ile Kojenerasyon, Yüksek Verimli 

Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji 

Tesislerinin İşletmesi, Yenilenebilir 

Enerji, Atık Yönetimi, Geri DÖnüşüm 

Sistemleri, Çevre Teknolojileri gibi 

teknik konular hem ulusal hem de 

uluslararası ölçekte ele alınarak 

enerji sektörü Türkiye ve dünya 

çapında genel bir bakış açısı ile ele 

alınacaktır. 

Alexander Kühnel, Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü 

“Hızla büyüyen ekonomisi ile Türkiye, dünyanın 

en hızlı büyüyen enerji pazarlarından biri haline 

gelmiştir. Bu doğrultuda Sektörel Fuarcılık 

ile güçlerimizi birleştirerek bu önemli enerji 

etkinliğinin gelişiminde ve büyümesinde rol 

oynamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” 

Deutsche Messe her iki firmanın tecrübelerini 

ve uzmanlıklarını birleştirerek enerji piyasası 

için fuar organizatörü rolünü güçlendirecektir. 

Bu satın alma ile Deutche Messe AG’nin dünya 

çapındaki iştirakleri ile iş faaliyetlerini arttırma 

stratejisi devam etmektedir.

Süleyman Bulak, Sektörel Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü

“Bu anlaşma ICCI fuarının daha da gelişeceğini 

garanti ediyor. Deutsche Messe AG’nin dünya 

çapındaki ağı ile bu etkinliği daha fazla 

uluslararası hale getireceğiz ve enerji alanında 

ICCI Türkiye’nin 1 Numaralı fuarı olmaya devam 

edecek.”

ICCI etkinliği de dahil olmak üzere Hannover 

Fairs Turkey Fuarcılık Türkiye’de 19 fuar organize 

etmektedir. Bununla birlikte Hannover Fairs 

Turkey Fuarcılık Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği 

lisans ile ihracat faaliyetlerini geliştirmeyi 

hedefleyen Türk firmaları için farklı ülkelerde milli 

katılımları da organize etmektedir.
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HANNOVER MESSE 2014’ün 
Partner Ülkesi Açıklandı:
HOLLANDA (HANNOVER MESSE 2014 Fuarı, 7-11 Nisan 2014)

Hannover, Almanya. HANNOVER MESSE 

2014’ün partner ülkesi Hollanda olarak belirlendi. 

Son teknoloji ülkesi ve ihracat şampiyonu olarak 

bilinen  bu ülke, dünyanın lider endüstriyel fuarında 

birinci sınıf ticaret kimliğini sergileyecek. Deutsche 

Messe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Jochen Köckler 

“Hollanda ve Almanya - birbirine çok yakın olan 

ve başarılı ekonomik ilişkiler içerisinde bulunan bu 

iki ülke HANNOVER MESSE 2014’te tüm dünyaya 

güç gösterisinde bulunacak.” dedi ve sözlerine 

“Hollanda, mekanik ve tesis mühendisliğinde 

olduğu kadar enerji teknolojilerinde de sürekli 

yeniliklere imza atmaktadır. Ayrıca çok dinamik 

bir ihracatları olduğu gibi Almanya’nın en önemli 

ticaret ortaklarından biridir. Kısaca dünyanın lider 

endüstriyel ticaret fuarı için en ideal partner ülkedir.” 

diye devam etti.

 

Hollanda’nın teknoloji ve endüstri girişimcileri 

derneği FME-CWM’nin başkanı Ineke Dezentjé 

Hamming-Bluemink ise “Hollanda’nın demografik 

özellikleri gereği ve aynı zamanda yaratıcı ve pratik 

fikirli  girişimcileri sayesinde, Hollandalı firmaların 

büyümesine ve teknolojik yenilikleri hızla ihraç 

etmesine olanak sağlamaktadır. Almanya bizim en 

önemli ticaret ortağımızdır. HANNOVER MESSE ise 

dünyanın en büyük ve önemli endüstriyel ticaret 

fuarıdır. Bu kombinasyon mükemmel bir eşleşmeyi 

beraberinde getirmektedir. Bu yüzden ülkemizin 

HANNOVER MESSE fuarında partner ülke olarak yer 

almasından büyük onur duymaktayım. Bu sayede 

Hollandalı firmalar, Alman ve uluslararası ziyaretçiye 

öncü ve yenilikçi çözümlerimizi sunabilecekler.” dedi.

 

Hollanda hükümeti partner ülke projesine tam 

desteğini vermektedir. Ekonomi Bakanı Henk 

Kamp ve Lilianne Ploumen’in yanı sıra, Dış 

Ticaret ve Geliştirme Bakanlığı da Hollanda’nın 

HANNOVER MESSE’deki katılımını tüm gücüyle 

destekleyeceklerini bildirdi. Bu sayede Hollanda’nın 

başarısını kesinleştirmek istemektedirler. “Dış 

ticaret ülkeye iş olanakları olarak geri dönmektedir” 

sloganını kullanacaklar.

 

Uzmanlaşmış KOBİ’leri sayesinde, Hollanda’nın 

mekanik ve tesis mühendisliği, ülkenin en hızlı 

büyüyen endüstriyel sektörüdür. Bu alanda 2013 

yılında %8’lik bir büyüme beklemektedir. Ayrıca 

Hollanda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde 

lider ülkedir. Dolayısıyla Hollanda 2020 yılında enerji 

gereksiniminin %16’sını yenilenebilir kaynaklardan 

karşılamayı kendine hedef olarak koymuştur.

 

Köckler “Mekanik mühendislikte ve enerji 

teknolojilerinde olduğu kadar araştırma ve geliştirme 

konularında yan sanayi sektöründe lider rol oynayan 

bir ulus - karşılığında HANNOVER MESSE fuarının 

ana konularına mükemmel bir uyum sağlamaktadır.” 

şeklinde konuşmasını tamamladı.

 

İhracat, ülkenin küçük iç pazarına nazaran Hollanda 

ekonomisinin itici gücüdür. Ocak - Kasım 2012 

ayları arasında ülkenin ihracatı 470  milyar Avro’dan 

oluşmuştur. Bu yıllık %17’lik bir artış demektir. 

Ülkenin en hızlı büyüyen sektörü mekanik ve elektrik 

mühendisliktir. Mekanik mühendislikte 2020 yılında 

kadar her yıl %4,5’luk bir büyüme öngörülmektedir.

 

İhracat ve ithalat sayılarına bakıldığında Hollanda 

Almanya’nın en önemli ticari ortaklarından biridir. 

157,5 milyar Avro dış ticaret cirosu ile 2012 yılında 

Hollanda, Almanya’nın 2 Numaralı ticari ortağıydı. 

Hollanda’nın Almanya’ya olan ihracatı ise o yıl 

86.6 milyar Avro’ya yükseldi - ki bu Almanya’nın 

%9,5’lik ihracatına denk gelmekte ve Hollanda’yı 

birinci sıraya taşımaktadır. Görüldüğü üzere sonuçta 

Almanya Hollanda’nın en büyük ticari ortağıdır. İki 

ülke arasındaki karşılıklı ticaret Hollanda’nın brüt 

ulusal imalatının %30’unu oluşturmaktadır. Kökler 

“Almanya mekanik ve elektronik mühendislik 

konusunda Hollanda’nın başlıca tedarikçisi ve en 

önemli müşterisidir.” seklinde bildirmiştir.

 

Hollanda ezelden beri katılımcı ve ziyaretçi 

açısından, HANNOVER MESSE fuarında güçlü 

bir şekilde temsil edilmektedir. Son yıllarda 100 

civarında olan katılımcı sayısı, alan itibariyle her yıl 

sürekli bir artış gösterdi. Partner Ülke projesi sonucu 

olarak, Köckler, Hollanda’nın katılımıyla ilgili önemli 

ve uzun vadeli bir artış ön görmektedir: “Partner ülke 

projesiyle birlikte HANNOVER MESSE fuarına katılan 

yeni firmalar, deneyimlerimize göre katılımlarını 

gelecek yıllarda da devam ettirmektedirler.” demiştir.

 

HANNOVER MESSE hakkında

Endüstriyel teknoloji konusunun lider fuarı her 

yıl Almanya’nın Hannover şehrinde organize 

edilmektedir. Bir sonraki HANNOVER MESSE, 

7 - 11 Nisan 2014 arasında organize edilecektir. 

HANNOVER MESSE 2014 fuarında endüstriyel 

otomasyon ve IT, enerji ve çevre teknolojileri, 

endüstriyel tedarik, üretim mühendisliği ve 

hizmetleri ve Araştırma - Geliştirme konuları önemli 

yer alacaktır.
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Alçak Gerilim Devre Kesiciler 
Seçicilik Tanımı ve Özellikleri
Elektrik şebekelerinde; hem ekonomik ve 
fonksiyonel operasyon açısından hem de anormal 
çalışma koşullarında problemlerin en aza 
indirgenmesi açısından sisteminin doğru şekilde 
tasarlanması çok önem taşımaktadır. 

Alçak gerilim devre kesicilerinde seçicilik 
sağlanarak tasarım yapılması sayesinde:

 izole edilir; böylece tüm sistemin enerji kesintisi  
 engellenir, servis sürekliliği sağlanır,

 mekanik kuvvetler ve hasarlar azaltılır,

 koruma cihazının işlev bozukluğunda dahi yeterli  
 yedekleme sağlanır,

 durumundan hızlıca haberdar olması sağlanır,

 gerçekleşir,

Seçicilik Tanımı

Alçak gerilim devre kesicilerinde seçicilik tanımı 
IEC 60947-1 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol 
Ekipmanları standardı Genel Kurallar bölümünde 
belirtilmiştir. Buna göre seçiciliğin sağlanması; 
birçok koruma cihazı seri bağlandığında ve servis 
sürekliliği gerektiğinde, koruma cihazlarının 
fonksiyonları arıza anında üretim sürecinin sadece 
arızalı olan bölümünün şebekeden izole edilmesini 
sağlayacak şekilde belirlenmesi ile mümkün 
olmaktadır. IEC 60947-2 Alçak Gerilim Anahtarlama 
ve Kontrol Ekipmanları standardı Devre Kesiciler 
bölümünde ise seçicilik tanımı tam seçicilik ve 
kısmi seçicilik olarak 2 bölüme ayrılmaktadır.

Tam seçicilik(2.17.2): İki koruma cihazı seri 
bağlandığında, yük tarafındaki koruma cihazının 
diğer cihazın açmasına izin vermeksizin tam 
koruma yaptığı durumdur.

Kısmi seçicilik (2.17.3): İki koruma cihazı seri 
bağlandığında, yük tarafındaki koruma cihazının 
diğer cihazın açmasına izin vermeksizin belirli bir 
akım seviyesine kadar koruma yaptığı durumdur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: şebeke tarafı devre kesicisinin akım-zaman 
eğrisi; B: yük tarafı devre kesicisinin akım-zaman 
eğrisi
İki devre kesici arasında tam seçiciliğin 
sağlanması, en düşük Icu değerine sahip olan 
devre kesiciye göre belirlenerek yapılır, çünkü 
tesisatta meydana gelebilecek kısa devre akımı bu 
Icu değerine eşit veya bundan küçük olacaktır.
Eğer iki devre kesici arasında belirli bir Is değerine 
kadar seçicilikten bahsediliyorsa, buna kısmi 
seçicilik adı verilir.Is değeri Icu değerinden daha 
küçüktür.

Gülçin KOÇ 
ABB Alçak Gerilim Ürünleri

Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar
Ürün Müdürü

   Şekil.1:Tam seçicilik                                   

Şekil.2:Kısmi seçicilik

Örnek: Aşağıdaki devrede iki devre kesici seçilmiştir:

Şebeke tarafı T4N250 PR221 In250 (Icu=36kA)
Yük tarafı  S294 C 100 (Icu=15kA)
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Koordinasyon tablosunda yer alan T harfi tam 
seçicilik özelliğini simgelemektedir, iki devre 
kesiciden Icu değeri daha düşük olana yani Icu=15 
kA’e kadar koruma yaptığı anlamına gelir. Açıkça 
görüleceği üzere, S294 C 100 tipi devre kesicinin 
bulunduğu noktada oluşabilecek maksimum kısa 
devre akımı 15 kA’e eşit veya bu değerden düşük 
çıkacaktır.

Bu devre kesiciler yerine aşağıdaki 2 devre kesici 
seçilmesi durumunda ise:

Şebeke tarafı  T4N250 PR221 In160 (Icu=36kA)
Yük tarafı S294 C 100 (Icu=15kA)

Koordinasyon tablosuna göre bu 2 devre kesici 
arasında Is=12 kA’e kadar seçicilik yapılabilir.
Bu durumda S294 C 100 tipi devre kesicinin 
bulunduğu noktada eğer 12 kA’e kadar bir kısa 
devre değeri oluşursa tam seçicilik sağlanır, ancak 
bu değerin üzerinde oluşabilecek hata durumunda 
kısmi seçicilikten bahsedilir.

Aşırı yük- kısa devre bölgeleri

Aşırı yük bölgesi, hata akımının nominal akımın 
2-3 katına kadarki durumlardaki akımdır, genellikle 
yük tarafında aşırı yüklenmeden ötürü oluşan 
hatalardır, sık meydana gelirler. (Bknz: Şekil-3) 
Termomanyetik koruma ünitesine sahip devre 
kesiciler için termik ayar sahası, elektronik tip 
koruma ünitesine sahip devre kesiciler için L ayarı 
yapılarak sağlanır.  

Kısa devre bölgesi, hata akımının nominal akımın 
8-10 katından daha büyük olduğu durumlardaki 
akımdır, genellikle şebeke tarafındaki hatalar kısa 
devre akımı olabilir, nadir meydana gelirler. (Bknz: 
Şekil.4) Termomanyetik koruma ünitesine sahip 
devre kesiciler için manyetik ayar sahası, elektronik 
tip koruma ünitesine sahip devre kesiciler için 
S,D,I,EF ayarları yapılarak sağlanır. 

 

Seçicilik teknikleri:
Aşırı yük bölgesinde seçicilik için genelde akım-
zaman tipi seçicilik tercih edilirken, kısa devre 
bölgesi için birden fazla teknik kullanılabilir. 
Seçicilik teknikleri 4 tip olarak özetlenebilir:

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

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

Şekil.3- Aşırı yük                                                Şekil.4- Kısa devre



21



22

İzolasyonu Sağlayan Yıldırım İniş İletkeni

İSCON (İsolated Conductor) SYSTEM

Ülkemizde yıldırımdan korunma sistemleri IEC 
62305 standardı esas alınarak kurulmaktadır. 
Bu standart kafes, mesh, yakalama ucu, gergi 
teli gibi pasif sistemlere ışık tutmaktadır. 
Ülkemizde uygulamalarına rastladığımız paratoner 
sistemleri ise NFC 17102 standardı baz alınarak 
tasarlanmaktadır. Bu yazımda standartlarda yer 
alan ve yıldırım deşarjını dış yıldırımlık sistemleri 
ile yönlendirirken üzerinde durmamız gereken çok 
önemli bir konuyu gündeme getirmek istiyorum: 

’İzolasyon’

Dış yıldırımlık sistemleri ile yakalanan yıldırım 
deşarjı toprak alana indirilirken enerji ve data 
hatlarına atlayabilmekte, çoğunlukla kuplaj etkileri 
nedeniyle ciddi zararlara yol açmaktadır. Ayrıca 
çıplak ve binaya yapışık olarak inişi sağlanan 
iletkenler yangın ve insan hayatı gibi tehlikeli 
sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle yıldırım 

deşarjını izoleli bir şekilde yapımızdan toprağa 
akıtmamız gerekmektedir. Bunu sağlamamız için 
standartlar bize 2 alternatif sunmaktadır.

1)Yıldırım deşarj değerinde test edilmiş İzoleli 
İletken Kullanılması(İSCON)

2)İlgili formüllerle binanın fiziksel özellikleri 
gözetilerek hesaplanabilen ‘S’ koruma mesafesinin 
bırakılması.
 
*Genellikle ‘s’ koruma mesafesinin bırakılması 
özel izolasyonlu ürünlerle sağlanmalıdır ancak 
uygulamadaki zorluklar ve yine iletkenin çıplak 
olması nedeniyle dokunma riski oluşacağından 
ve özellikle petrol istasyonu, dolum tesisi gibi 
alanlarda yangın tehlikesi riski olduğundan dolayı 
izoleli yıldırımda deşarj iletkeninin kullanılması 
daha yaygın bir çözümdür.

S mesafesi IEC 62305 ‘e göre hesaplanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ki: Koruma sınıfı
Kc: İniş İletkeni Sayısı
Km: kullanılan iletkenin cinsi

İzoleli iletkenle iniş yapılan sistemler birçok açıdan 
‘Güvenlik’ sağlamaktadır. Özellikle askeri tesisler, 
cephanelikler, GSM kuleleri, rüzgar türbinleri, 
güneş panelleri, dolum tesisleri, hastaneler, okullar, 
teknolojik binalar, metrolar gibi teknolojinin ve 

insanların bir küme şeklinde yaşadığı alanlarda bu 
konu önemle uygulanmalıdır. Dış yıldırım tasarımı 
ne olursa olsun ister kafes yönetim ister Faraday 
iniş izolasyonun sağlanması, inişin simetrik 
olarak çift noktalardan sağlanması oldukça önem 
arz etmektedir. İscon İletkeni 200 ka lik darbelere 
kadar izolasyon sağlanmaktadır. Ülkemizde darbe 
ortalamasının 50 ka olduğu, güney bölgelerde 
de 100 ka e kadar olduğu düşünüldüğünde bu 
sistemler ülkemiz için güvenlikli yıldırımdan 
korunma sistemlerinin oluşturulması adına önemli 
bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
her zaman belirtmiş olduğumuz gibi yalnız dış 
yıldırımlık sistemleri ile tesislerimizi koruyamayız. 
Yıldırımdan korunma sistemleri bir masanın 4 ayağı 
üzerinde durması gibidir. İç yıldırımlık sistemleri, 
eşpotansiyel ve iyi bir topraklama sistemi ile tesis 
güvenliğimizi maksimum seviyeye çekmemiz 
gerekmektedir.

Serdar AKSOY
Ürün Yöneticisi

Obo Bettermann

L
k
kks

m

c
i=
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İscon’un içyapısını aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz;

Aşağıda yer alan tabloda da s aralığı olan olmayan ve iscon kullanılmış sistemlerin farkını görmektesiniz.

İzoleli yıldırımdan korunma sistemi tüm ekipmanlarıyla bütün olarak uygulanmalıdır. Yalnız iletkenin 
montaj edilmesi sistemde zamanla aksaklıklara neden olabilmektedir. İscon system tüm ekipmanları ile 
korozyona uğramayan izolasyonlu ürünlerden oluşmaktadır. Ve sistemin uygulandığı noktalarda Yıldırım 
Kayıt Sistemi ile tesisten geçen darbeler kayıt altına alınmakta ve dilediğinizde sizlere rapor olarak 
sunulmaktadır.

Sonuç olarak Yıldırımdan Korunma sistemleri iniş iletkenleri standartlarda da belirtildiği gibi yapı ile temas 
yüzeylerinde izolasyonu sağlayarak yapıldığında doğru orantılı olarak istenmeyen kötü sonuçların önüne 
geçilmiş olacaktır.

Unutmamız gereken Yıldırımdan Korunma ve Topraklama uzman mühendisler tarafından tasarlanarak 
yapılması gereken sistemlerdir. Kullanılan en ufak bir kroşenin bile bu sistemin bütününde etkisi 
bulunmaktadır bu nedenle bu konuda ki hassasiyeti tüm sektör temsilcilerinden rica etmekteyiz.
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Yangın Alarm Sistemlerinde 
Kullanılan Görsel Alarm 
Cihazlarının Planlama, 
Tasarım ve Kurulumu (EN54-23)
1. EN54-23 Hakkında Bilgilendirme

EN54-23 görsel alarm cihazları (GAC) standardının 
amacı bir bina içerisinde oluşabilecek yangın 
durumunda gerekli önlemlerin alınabilmesi için 
içeride veya yakın çevrede bulunan insanları 
uyarmaktır. 
EN54-23, GAC’nin standartta istenilen aydınlatma 
koşullarını sağlaması için gerekli mesafe 
tanımlamalarına yer verir. Bu standartta cihazlar üç 
tipe ayrılmaktadır:

GAC’nin maksimum menzil mesafesi bağımsız 
test laboratuvarları tarafından test edilmektedir. 
Bu testlerde cihaz ışık dağılımını tespit etmek 
için cihaz kendini çevreleyen bir yarı küre içine 
konularak ışık seviyesi ölçülmekte ve zamana 
göre ışık seviyesi farklılıklarının kabul edilebilir 
sınırlarda olup olmadığı gözetilmektedir.
EN54-23’e göre GAC’ler iki farklı çevresel tipe göre 
sınıflandırılmıştır:

 sınıfı en az IP21C

 sınıfı en az IP33C
 
EN54-23, GAC’lerin sabit olarak kurulduğu 
bölgelerde yangın algılama ve yangın alarm 
sistemi ile binadaki kişilere yangın durumunda 
görsel uyarı yapılmasının gereksinimlerini tanımlar. 
Bu standart yangın alarm sistemi gibi harici bir 
kaynağa fiziksel elektrik bağlantısı bulunan ve 
bu bağlantı aracılığıyla enerjilendirilen cihazları 
kapsar. Standart pulse veya yanıp sönen LED, 
xenon, döner flaşörler ve Beyaz ya da Kırmızı ışık 
yayan flaşörler için geçerlidir. Uzak led göstergeler, 
panel üzerindeki LED’ler veya söndürme uyarı 
işareti gibi açıklayıcı uyarı göstergeleri vb, sürekli 
bir ışık veren cihazlar bunun dışında tutulmuştur. 
GAC’ler en az 100 saat devrede olabilecek şekilde 

tasarlanmış olmalıdır. Yanıp sönme frekansı olarak 
0,5Hz (2 saniyede bir defa) ile 2Hz (saniyede 
iki defa) arasına izin verilmektedir. EN54-23 
standardına uyulabilmesi için aşağıda belirtilen 2 
koşulun sağlanması gerekmektedir: 
 
Koşul-1: Işık seviyesi

EN54-23’e göre bir flaşörden istenen minimum 
aydınlatma miktarı (herhangi bir kişinin dikkatini 
çekecek minimum ışık seviyesi) 0,4lux veya 0,4lm/
m2’dir. Bu ışık yoğunluğu GAC’nin kapsaması 
gereken alanın tabanı üzerinde ölçülür. Örneğin 
verilen montaj yüksekliğinde bir GAC’nin kapsama 
alanı yarıçap (tavan montaj cihaz için) veya 
genişlik (duvar montaj cihaz için) olarak metre 
cinsinden verilir. Böylece tasarımcılar tarafından 
GAC’ler arası uygun kapsama mesafesinin 
kolayca tespiti yapılabilir ve tüm ilgili alanların 
GAC’ler tarafından kapsanıp kapsanmadığının 
değerlendirmesi de belirlenebilir.

Koşul-2: Montaj Yüksekliği

Bilindiği üzere görsel uyarı cihazı ne kadar 
yükseğe monte edilirse cihazdan tabana 
yayılan ışık yoğunluğu da o kadar azalır. Tüm 
uygulamalara uyum sağlayabilmek için 3 ayrı cihaz 
tipi tanımlanmıştır: Duvar montaj tipi, tavan montaj 
tipi ve açık alan montaj tipi. 
 
Hem duvar hem de tavan tipi cihazlar EN54-23’de 
detayları verilen belirli bir montaj yüksekliğine ve 
kapsama alanı yapısına göre tanımlanmıştır. Açık 
alan kategorisindeki cihazların kapsama hacmi ve 
kapsama şeklinin üretici tarafından belirlenmesine 
izin verilir ve montaj yüksekliği olarak bir kısıtlama 
getirilmez.

Her üç cihaz tipinin de detayları aşağıda 
belirtilmiştir.
 
A) Tip-1: Duvar Montaj Tipi Cihazlar

İlker ÖZZORLU
Sistem Satış Mühendisi

UTC Climate, Controls & Security 
Fire & Security Products
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Duvar montaj tipi cihazlar dikdörtgenler prizması 
şeklinde ışık yayılımı sağlar. Kapsama alanı bu 
GAC’ler için şu şekilde belirlenmiştir: 

W – x – y,

Tüm mesafeler metre cinsindendir. EN54-23 
tarafından izin verilen minimum montaj yüksekliği 
(tabandan yukarı doğru minimum montaj noktası) 

2,4m’dir.

Örnek: W – 3,5 – 11,5 tanımı; 2,4m (minimum 
yükseklik) ile 3,5m (x ile tanımlanan) montaj 
yüksekliğine monte edilebilen ve maksimum 
11,5m (y ile tanımlanan) kare taban alanını 
kapsayacak duvar tipi (W ile tanımlanan) bir cihazı 
belirtmektedir. Bu şekilde tanımlanan bir cihaz 
11,5m x 11,5m = 132,25m2’lik kare bir ofis alanını 
etkin olarak kapsayabilir. 
 
B) Tip-2: Tavan Montaj Tipi Cihazlar

Tavan montaj tipi cihazlar silindir şeklinde ışık 
yayılımı sağlar. Kapsama alanı bu GAC’ler için şu 
şekilde belirlenmiştir: 

C – x – y,

Tüm mesafeler metre cinsindendir. Tavan montaj 
tipi cihazlar için tanımlanan (üretici tarafından) 
maksimum montaj yüksekliği 3m, 6m veya 9m’dir.

Örnek: C – 3 – 15 tanımı; 3m (x ile tanımlanan) 

montaj yüksekliğine monte edilebilen ve 
maksimum 15m (y ile tanımlanan) dairesel 
çapta taban alanını kapsayacak tavan tipi 
(C ile tanımlanan) bir cihazı belirtmektedir. 
Burada belirtilen kapsama alanı dairesel olarak 
belirtilmiştir fakat çoğu bina kare yapıdadır, 
dolayısıyla kare taban alanının tamamı kapsanacak 
şekilde dairesel kapsama alanına uyarlanmalıdır.
 
Yukarıdaki gibi tanımlanan bir cihaz (15/1,414)m x 
(15/1,414)m = 112m2’lik kare bir ofis alanını etkin 
olarak kapsayabilir. 
 
C) Tip-3: Açık Alan Tipi Cihazlar
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Açık alan tipi cihazlar için standartlarda montaj 
yüksekliğine ilişkin bir kısıtlama belirtilmediğinden 
üreticiler ürüne göre belirli montaj yüksekliğine 
dair özel kapsama hacmi ve kapsama şekli 
belirtebilmektedir. Açık alan tipi cihazlar duvar 
montaj ve tavan montaj tipi cihaz sınıflarıyla 
uyumlu olmamakla birlikte belirtilen mesafeler için 
0,4lux aydınlatma seviyesine sahip olmalıdırlar. 
Üreticinin belirttiği özellikler şunları içermelidir:

boyutları (a & b) ve yönü

Örnek: 
Açık alan tipi cihaz: Koridor GAC
Montaj pozisyonu: Koridor sonunda duvarın 
merkezine (yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi)
Montaj yönü: Cihazın tabanında bulunan flaşör
Montaj yüksekliği: 2,0 – 3,0 m.

Kapsama hacmi: Üreticinin yayınladığı verilere 
göre 0,4lux polar yayılım

Tanımlama Özeti:

EN54-23’e göre yapılan cihaz sınıflandırması 
sadece bir alanın nasıl korunacağını değil; aynı 
zamanda kaç adet cihaza ihtiyaç duyulacağını da 
tayin eder. Daha geniş kapsama alanına sahip 
cihazların kullanımıyla birlikte alanı kaplayacak 
cihaz sayısı da azaltılabilir.

Örnek-1: 10m x 10m’lik ölçülerinde bir taban 
alanında kullanılmak üzere EN54-23 uyumlu 
tavan montaj tipi cihazlar kullanılacaksa aşağıdaki 
seçeneklerden biri seçilebilir:

Örnek-2: 11,5m x 11,5m’lik ölçülerinde 
bölümlenmiş bir taban alanında kullanılmak 
üzere EN54-23 uyumlu duvar montaj tipi cihazlar 
kullanılacaksa aşağıdaki seçeneklerden biri 
seçilebilir:

bölünmemişse bir tane de yeterli olabilir)

bile yine de 4 adet cihaz gerekli olabilir)
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2. Tasarım ve Kurulum Önerileri 

kullanımı ve yerleşimi için mutlaka saha ziyareti 
yapılarak değerlendirme ve keşif çalışmaları 
gerçekleştirilmeli.

taban alanından daha geniş silindirik şekilde bir 
kapsama alanı oluşturduğu unutulmamalıdır (kare 
taban alanının tamamının daire içerisinde kalması 
gerekmektedir). Kapsama çapını belirten “y” ‘nin 
kare odaya uyarlanması için y/1,414m formülü 
kullanılmalıdır.

tüm alanın kapsanması için odanın boy veya 
eninden daha büyük olanına göre hesaplamalar 
yapılmalıdır.

kapsama alanından daha büyükse tüm alanın 
kapsanması için birden fazla cihaz kullanılmalıdır.

hesaplanmalıdır (bkz. Aşağıda).

harcayacağı enerji miktarı da artar veya azalır.

Daha farklı renklerin kullanılması beyaz ışık ile aynı 
özelliklerin sağlanabilmesi amacıyla daha fazla 
enerji ihtiyacı doğurur.

düşürebilmek için daha kalın çaplı kablolar 
kullanılmalıdır.

3. GAC İçin Güç Kaynağı

EN54-23’de özellikleri belirtilen standartlara 
uygun GAC’lerin kullanılmasıyla birlikte cihazların 
tüketeceği enerji miktarı da artmıştır. 

Yukarıda detayları belirtilen eskisine göre 
daha yüksek ışık seviyesi koşulları bu artışın 
ana nedenidir. Bunun yanı sıra GAC’ler için 
kullanılacak enerji miktarı ile birlikte kablo kesiti 
de artacaktır. 

Daha fazla enerjinin taşınabilmesi için kablodaki 
gerilim düşümünün önüne geçebilmek için daha 
kalın kablo kullanılması gerekmektedir. 

Konvansiyonel GAC’ler için gerekli enerji 
miktarının artmasıyla birlikte süpervize 

konvansiyonel yangın paneli çıkışlarına eskisine 
göre daha az cihaz bağlanabilecektir. Bir proje 
için benzer sayıda cihaz gerektiğinde geçmişte 
olduğundan daha fazla süpervize çıkışa ihtiyaç 
duyulacaktır.
 
Adreslenebilir loop’tan beslemeli GAC’ler için 
de gerekli enerji miktarının artması nedeniyle 
adreslenebilir yangın paneli loop hattına daha az 
sayıda loop beslemeli GAC bağlanabilecektir. 

UTC’nin loop beslemeli GAC’leri harici güç 
kaynağı bağlantısı girişine sahip olduğundan 
panel tarafından sağlanan loop enerjisinin yeterli 
olmadığı durumlarda bu girişler kullanılarak 
istenen sayıda cihaz kullanılabilir. 

GAC’leri harici beslemek gerektiği zaman 
kullanılacak güç kaynaklarının EN54-4 uyumlu 
ve aşağıdaki şartlara uygun olduğundan emin 
olunmalıdır:

akımlarının en az 1,2 katı akımı sağlayabilmelidir

GAC’lerin dalgalanma akım değerinin en az 1,5 
katına en az 10ms dayanabilmelidir

yavaş açan sigorta bulunmalıdır

gereken yerlerde gerilim düşümünü engellemek 
için birden fazla güç kaynağı kullanılmalıdır.

4. Sonuç

tasarımı ve cihaz kurulumu istemektedir. Lütfen 
bu gereksinimleri müşterilerinize ve çözüm 
ortaklarınıza doğru bir şekilde iletiniz.

durumlarda cihaz yerleşimi ve kapsama alanı 
hesaplamaları için teknik destek birimlerinden 
yardım almanız gerekebilir.

karşılaştırmalarında tüm cihaz özelliklerinin 
her zaman dikkate alındığından emin olunuz. 
Tüm flaşörler aynı değildir. Montaj tipinin yanı 
sıra belirtilen kapsama alanı ile birlikte yanıp 
sönme frekansını ve flaşör rengini de her zaman 
karşılaştırınız.
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PV bağlantı kutuları içindeki gündüz ile gece 
arasında sıcaklık farkı 100 °C’ye (212 °F) kadar 
varabilir. Birçok fotovoltaik (PV) sistemde dönüş 
akımlarını önlemek için string diyotlara ihtiyaç 
vardır. Ayrıca, özel PV bağlantı kablolarının çok 
kalın bir kılıfı olduğu için standart klemensler 
ile kullanılamazlar. Bu nedenle söz konusu 
uygulamalarda PV gereksinimleri için özel 
olarak tasarlanmış ve test edilmiş klemensler 
kullanılmalıdır

Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine 
çevirmenin parlak bir geleceği vardır. Almanya’da 
solar modüller döşenen fabrika ve çiftlik çatıları 
yaygın bir uygulama haline gelmektedir. PV sistem 
tasarımcıları ve kurucuları için çeşitli regülasyonlar 
ve bağlantı standartları hayata geçmektedir. 
Alçak gerilim sistemlerinin montajına yönelik DIN 
VDE 0100-712 standardı, PV bağlantı kutularının 

tasarımını düzenlemektedir ve işletme sahaları ve 
binaların farklı gereksinimlerini içerir. Bağlantı 
kutusu solar modüller ve invertörler arasında ara 
yüz olarak işlev görür. (Bkz Şek. 2). 

Kestirme Yol Yok

Solar modülün içindeki solar hücreler kullanışlı 
bir voltaj oluşturmak amacıyla seri olarak bağlanır. 
Solar hücrelerin gerilim kaynağı özelliği nedeniyle 
nihai gerilim her zaman seri bağlı en zayıf hücre 
tarafından belirlenir. Hücre tipi ve kaynağına bağlı 
olarak boşta çalışmada modül gerilimi 70 V’a 
varabilir.

Modüller de birbirlerine seri olarak bağlanır. 
Maliyet nedeniyle ve çıkış kayıplarını önlemek için 
solar parklar mümkün olduğu kadar çok sayıda 
modülü seri olarak çalıştırır. Bu string başına 
1000-1500 V’a kadar yüksüz gerilim oluşturabilir. 
Arıza durumunda string’lerdeki kaçak akımlar tüm 
PV sistemini ciddi olarak etkileyebilir. Bu nedenle 
string’lerin her biri sökülebilir olmalı veya dönüş 
akımlarına karşı koruma için diyot içermelidir.

Bağlantı kutuları string ve invertörler arasında 
yer alır edilir. Burada her bir string, gerilimi 
kombine etmek için paralel olarak bağlanır. Burada 
yine ayırma noktaları veya diyotlar olmalıdır. 
PV sistemlerde kullanılacak klemensler yüksek 
dielektrik dayanıma (1000 V ve üzeri nominal 
gerilim) sahip olmalı ve kolay köprülenebilmelidir. 

Phoenix Contact

Kutu solar modüller ve invertör arasında 
arabirim olarak işlev görür.

PV modüller özel PV ray klemensleri kullanılarak bağlanır.
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Geçiş Klemensleriyle Aynı Profilde Ayırma 
Klemensleri

PV uygulamalarında geçiş klemenslerinin yanı sıra 
ayırma klemensleri, diyotlu klemensler ve izolasyon 
arttırıcı boşluk plakaları da kullanılır. Ayırma 
klemensi,  string’leri bakım ve onarım işleri için 
ayırma opsiyonu sağlar.

PV sistemin enerjisi bir kez kesildiğinde ayırma 
klemensi herbir string’i kesmek için kullanılabilir. 
Kalan string’ler tekrar enerjilendirilebilir, böylece 
enerji üretimi 
sırasında istenmeyen 
kesintiler önlenir. 
Klemens üzerinde 
test ve ölçüm için test 
ve köprüleme kanalı 
da bulunmalıdır.

String’lerin kombine 
edilmesi için 
geçmeli köprüler 
kullanılabilir. PV 
modülü sürekli çıkış 
verdiği için ayırma 
klemensleri PV 
sistem montajında 
oldukça kullanışlıdır. 
Ayırma yük altında 
yapılacaksa ayırma 
noktasındaki nominal 
akım değerini 
aşmamaya dikkat 
edilmelidir. (bkz. 
Şek. 3). 
 
Diyotlu klemens 
string diyotu olarak 
işlev görür. Bu 
dekuplaj diyotu 
olarak çalışır ve 
string modüllerinin 
arıza durumunda 
çalışmasını önler. 
Bu string diyotları 
modüllerin baypas 
diyotlarıyla 
karıştırılmamalıdır. 
Birçok modülde 
baypass diyodu 
vardır. Diyotlu 
klemenslerde P1000 
M-tipi diyotlar 
bulunur. İstek üzerine 
bu diyot dyerine başka bir diyot kullanılabilir. Diyot 
yüzeyinde 140 °C’ye kadar (284 °F)sıcaklık artışı 
olabileceğinden diyotlu klemensler 5 A nominal 
akımda çalıştırılmalıdır. Nominal gerilim 1000 V’tur. 
(bkz. Şek. 4). 
 

Diğer Ürünler

Bir diğer önemli component, boşluk plakasıdır. 
Dağıtım kutusundaki diyotlu klemensler arasında 
boşluk parçası olarak işlev görür. Boşluk plakaları 
diyotlar arasına daha fazla mesafe ilave etmek 
için kullanılır, klemens 8.2 mm genişliğe, boşluk 
plakaları ise 7.5 mm genişliğe sahiptir. 1000 V 

nominal gerilim 12.5 mm atlama yolu ve 8 mm 
hava mesafesi gerektirir. Ayrıca boşluk plakası 
ısı yayılımını iyileştirir, dolayısıyla diyotlar için 
soğumayı kolaylaştırır. Hatalı kablajı önlemek için 
boşluk plakalarının konnektör tarafları kapalıdır. 
Bununla birlikte diyotlu klemenslerin birbirlerine 
geçmeli köprülerle kolayca bağlanabilmeleri 
için köprüleme şaftına sahiptirler. Klemenslerin  
simülasyon testleri yüksek sistem sürekliliğine 
sahip olduklarını göstermiştir.

PV sistemine bağlı olarak, herbir string geçiş 
klemensleriyle de 
kolayca kombine 
edilebilir. String’ler 
geçmeli köprülerle 
köprüleme şaftında 
birleştirilir. Nominal 
gerilim 1000 V 
nominal akım 30 
A’dir. PV bağlantı 
kutusu doğru akım 
devresinde olduğu 
için (invertörden 
önce), geçiş 
klemensleri ayrımı 
kolaylaştırmak için 
farklı renklerde 
temin edilir: örneğin 
mavi string eksi 
kutup için, gri veya 
kırmızı artı kutup için 
kullanılabilir. 

Yer Önemlidir

DIN VDE 0100-
712’de belirtildiği 
gibi kısa devreler 
ve toprak hataları 
minimuma 
indirgenmelidir. 
Bu nedenle 
kablo üreticileri 
kablolarda çok 
kalın bir izolasyon 
kullanır. 6 mm2’lik 
kablonun çapı 7.5 
mm’yi bulabilir. Bu 
kalın kablolarla baş 
etmenin bir yolu bir 
boy büyük klemens 
kullanmaktır. Ancak 
büyük klemens 

sadece maliyetli olmakla kalmaz yer de kaplar. 
PV uygulamaları için tasarlanmış ray klemensler 
8.2 mm genişliktedirler ve kablo giriş yuvası 
7.5 mm veya daha kalın kabloların rahatlıkla 
bağlanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Zengin Aksesuarlar

Aksesuar serisi, kapaklar, geçmeli köprüler, 
anahtarlanabilir kilit, test adaptörü ve etiketleme 
malzemelerini içerir. Montaj için el aletleri, solar 
kablolar, kablo giriş sistemleri, string izleme ve 
aşırı gerilim koruma ürünleri de mevcuttur.

Ayırma klemensi PV sistem parçalarının bakım 
ve ölçüm için ayrılmasında kullanılır.

Diyotlu klemens modüllerin dönüş akımlarıyla 
çalışmasını önler.
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Kablolarda Ekranlama

Çeşitleri Nelerdir?
Ne İşe Yarar?

Kablo da yapılan ekranlamanın amacı en az kayıpla 
en temiz sinyali istenilen noktaya taşımaktır.  
Kablonun döşeme yerine bağlı olarak çevresel 
etkilerden dolayı etkileşim olabileceği gibi kendi 
içinde de çok hassas sinyallerde ek koruma 
gerekebilir. Ekranlamanın şekli uygulama, sinyal 
çeşidi, kablo tipi, çevresel faktörler göz önüne 
alınarak seçilir. Çoğu zaman kablo tanımı size 
hangi tip ekranlamanın yapıldığının ipucunu verir.

Ekranlama uygulama yerine göre; bireysel ve genel 
ekranlama olarak ikiye ayrılır. Bireysel ekranlama 
ikili, üçlü, dörtlü vb. gruplar üzerine ayrı ayrı 
yapılan tiptir. Genel ekranlamadan ise tüm gruplar 
bir araya geldikten sonra yapılan uygulamadır.  

Örnek: LIYCY kablo da yer alan C simgesi, tüm 
damarlar üzerine uygulanan kalaylı bakır örgü 
ekranlamayı simgeler, yani genel ekranlamadır. 
LI2YCY-PiMF de ise PiMF ibaresi her bir per 
(çift) üzerine uygulanan alüminyum ekranlamayı 
ifade eder. Burada bireysel olarak folyo ekranlama 
yapılan kablodan hepsinin üzerine bakır örgü 
uygulaması olduğu anlaşılmaktadır.

Uygulama tipine göre ise örgü, sargı, folyolama 
(ALU veya Cu) veya bunların kombinasyonu ile 
ekranlama yapılabilir.

Örnek: LI2YCY-PiDY kabloda çiftler üzerinde 
bakır sargı (D) ve tüm ekranlanmış perler üzerinde 
genel bakır örgü (C) olduğu anlaşılıyor. Yine 
LIY(St)CY kablo da genel ekranlama olarak hem 
folyo hem de bakır örgü kombine edilmiştir.

RE-Y(St)Y-PiMF kablo da ise hem bireysel 
hem de genel ekranlama da folyo kullanıldığı 
görülmektedir. 

J-Y(St)Y…Lg kablo da ortadaki (St) genel folyo 
ekranı simgeler.

Örgü veya sargı bakır, kalaylı bakır, gümüş 
kaplı bakır vs. olabilir. Burada yine kablo tipi ve 
uygulama esaslıdır. Bir ses ve görüntü kablosunda 
hem esneklik hem de çok hassas bir sinyal var ise 
gümüş kaplı bakır görebiliriz.

Örgü, sargı veya folyolama da her birinin 
kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. 
Mesela sargı burma hareketine dayanıklıdır, 
esnektir ancak yüksek frekanslarda elektriksel 
performansı düşüktür. Örgü bükme hareketi için 
çok uygundur. Ekranlama kalitesi iyidir. Farklı 
çaplarda tellerle uygulanabilir. Ama maliyeti 

daha yüksektir. Genellikle bakır veya kalaylı bakır 
örgü kullanılmaktadır. Alüminyum tel örgüler 
bazı koaksiyel kablolarda görülebilmektedir. Son 
yıllarda bakır kaplı  alüminyum  yine bu kablolarda  
kullanılabilmektedir. Folyoya göre montajı daha 
zordur. Folyo daha ucuzdur. % 100 kapama sağlar. 
Helisel veya tüp olarak sarılır.
Mekanik dayanımı düşüktür. Kolay monte 
edilir. Esneklik dayanımı düşüktür. Laminasyon 
kalitesi önemlidir. İletken yüzeyde deformasyon 
olmamalıdır. Hem örgü de hem sargı da kapama 
oranı ekranlama kalitesini arttırır.
Örgüde örgü açısı esneklik, estetik ve elektriksel 
olarak önemlidir.

Örnek: Eğer bir robot kablosu söz konusu ise ve 
belli periyotta burulma hareketi var ise sargı daha 
çok tercih edilir. Ancak yine sanayi uygulamasında 
bir kablo kullanılacak  ve zincire monte edilerek 
hareket ettirilecekse örgü daha çok ön plana çıkar.

Bakır örgülü kablolarda kapama oranı en çok 
konuşulan konulardan biridir. Örgünün altındaki 
özü kapama oranı arttıkça ekranlama kalitesi de 
aynı şekilde artar. Burada esas olan şartname, 
standart,  müşteri ihtiyacı ve sektörel talebe uygun 
kapama oranına sahip kabloyu ortaya çıkarmaktır. 
Kapama oranı yüzde ile ifade edilir ve bir video 
kablosunda % 95 iken kontrol kablosunda % 
70 olabilir. Ya da folyo ile kombine edilmiş bir 
kontrol kablosunda çift ekranlama sebebiyle % 60 
a inebilir. Ekranlama faktörü ölçülerek rakamsal 
olarak da kalitesi teyit edilebilir. Ekranlama faktörü, 
transfer empedansı, ekranlama direnci, ekranlama 
kesiti vs. örgü ekranlama da kullanılan terimlerdir.

Önemli olan müşterilerimizin bu konuda taahhüt 
edilen değere dikkat etmeleri ve kendilerine 
katalog sayfası veya yazılı diğer yollarla teyit 
edilen kapama oranını gerçekte de sunum 
sunmadıklarının kontrol etmeleridir.  Ayrıca 
oranın üretici test raporunda da yazdığından emin 
olunmalıdır. 

Folyo uygulamalarında ekranı topraklamak için 
bir toprak teli kullanılır ve bu toprak teli çapı veya 
kesiti yine kablo tipine göre değişir. (Örnek J-Y(St)
y…Lg 2x2x0.80 mm +0.40 mm de + 0.40 toprak 
teli çapıdır)

Örgü ve folyo kombinasyonun da folyo 
iletken yüzeyi örgüye temas ettirilerek  birlikte 
topraklanması sağlanabileceği gibi ek toprak teli 
de kullanılabilir. Burada montajda kullanılacak 
donanımın da önemi vardır.

2M Kablo
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Test, cihaz çalışır durumdayken yapılacağından 
robot şehir şebekesine bağlanacak ve bu sırada
Endüstriyel & Otomasyon, Şubat 2004 iletkenlik 
yollu girişim testlerinde cihazın kablolarında 
dolaşan istenmeyen işaretler, ışınım yollu 
ölçmelerde ise robotunun belirlenen bir civarında 
EM seviyeler ölçülecek. Bu senaryoda şu sorulara 
net yanıtlar verilmesi EMC testlerinin sağlıklı 
yapılması açısından kaçınılmaz:

 gelebilecek istenmeyen EMC etkileri nasıl  
 kontrol altına alınacak?

 mutfak robotunun civarına yerleştirildiğinde  
 kaydedilen istenmeyen işaretlerin ölçü  
 cihazından değil de mutfak robotundan  
 kaynaklandığı nasıl garantilenecek?

 kaydedilen sızıntı değerlerinin robota değil de  
 civarda bulunan başka cihazlara ait olmadığı  
 nasıl anlaşılacak?

EMC testlerinde bu soruların yanıtları açıkça 
verilebilmeli. Şehir şebekesi en belalı girişim 
kaynağıdır. Evde, iş yerinde, sokakta, yani 
her yerde yüzbinlerce cihaz şebekeye, şebeke 
üzerinden de birbirlerine bağlı. Şebeke, bu 
cihazların oluşturduğu tüm istenmeyen etkileri 
birbirine ulaştıran en önemli EM kuplaj yolu. 
Komşuda çalışan bir çamaşır makinası, yan 
apartmanda kullanılan bir matkabın yarattığı EM 
gürültü şebeke üzerinden doğrudan seyretmekte 
olduğunuz TV’ye olumsuz etki edebilmekte. Gerek 
cihazların şebekeye, gerekse şebekenin cihazlarda 
olumsuz girişim etkileri yaratmaması için alınacak 
birçok EMC önlemi var. 
 
Örneğin, hem 50 Hz frekanslı güç kabloları 
üzerinden hem de yüksek frekanslı işaret hatları 
ile kuple olabilecek istenmeyen işaretler etkili 
elektriksel ve manyetik filtrelerle süzülebilir. Bu, 
ileride başlı başına ele alacağımız önemli bir konu.
EMC mühendisliğinde en önemli konular test/
ölçülerin tekrarlanabilirliği, doğruluk, hassasiyet, 
ve duyarlık gibi tanımlardır. Mühendislikte ardışıl 
gerçeklenen iki ölçme asla aynı sonucu vermez. 
Yüzlerce kez tekrarlanan bir ölçüde ölçülen 
parametre bir değişim aralığında farklı değerlerde 
çıkacaktır. Gürültü gibi rasgele karaktere sahip 
istenmeyen işaretlerin bulunduğu ortamlarda 
yapılan test/ölçüler de rasgele karakter taşıyacaktır. 
Bu durum, iki önemli tanımın netleşmesi 
gereğini işaret etmektedir. Bunlar ölçü doğruluğu 
(accuracy), ölçü hassasiyeti (precision) ve cihaz 
duyarlılığıdır (device sensitivity). 
 
Ölçü doğruluğu, ölçülen değerin gerçek değer 
ya da bir fiziksel sabit ile karşılaştırılmasıdır. 
Tekrarlı yapılan ölçülerde kaydedilen değerler bir 
ortalama etrafında yığılır. Ölçü sayısı artıkça bu 
yığılma daha belirginleşir. Doğruluk, bu ortalama 
değer ile gerçek değer arasındaki farkın gerçek 
değere bağıl olarak oranı diye tanımlanır. Ancak, 
pratik ölçmelerde çoğu kez gerçek değer bilinmez. 
Bu nedenle doğruluk hakkında kesin yargılara 
varmak çoğu kez zor hatta olanaksızdır.
Hassasiyet bir ölçünün tekrarlanabilirliğinin 
göstergesidir. Birçok kez tekrarlanarak elde 
edilen ölçülerin en düşük ve en yüksek değerleri 
arasındaki fark ölçü değer aralığı diye tanımlanır. 

Hassasiyet, bu değer aralığının ortalama değere 
oranı şeklinde tanımlanır. Ölçülerde değer aralığı 
ne kadar dar ise o denli hassas ölçü yapılıyor 
demektir.

Duyarlılık bir ölçü aletinin saptayabileceği en 
küçük değişimdir. Genelde ortam veya cihazın iç 
gürültü eşik seviyesi ile belirlenir. 
 
Bir ölçü düzeninde sıcaklık, basınç, elektrik alanı, 
güç, akım, gerilim gibi bağımsız parametreler 
uygun bir dönüştürücü kullanılarak ölçülür. 
Örneğin, EM girişim ölçülerinde kullanılan 
dönüştürücü antendir. Anten verici olarak 
kullanıldığında, uçlarına uygulanan gerilimi (V) 
uzaydaki elektrik alana (V/m) dönüştürmekte. 
Alıcı olarak kullanıldığında ise anten, uzayda 
(ilgilenilen frekanstaki) elektrik alanlardan aldığı 
etkiyi uçlarına gerilim farkı olarak yansıtmakta. Bu 
dönüşüme anten faktörü adı verilir ve kullanılan 
ölçü düzeninde bu faktörün her frekansta bilinmesi 
zorunlu. Yani, cihazda okunan gerilim değeri ile 
ortamda cihazdan bağımsız bulunan elektrik alan 
şiddeti arasındaki ilişki bilinmeli. Anten faktörü 
ölçü cihazı ile birlikte kullanılan anten, ara bağlantı 
ve uzatma kabloları dahil tüm etkileri içerdiğinden 
ancak sağlıklı ölçülerle elde edilebilir, veya ölçü 
setinin üreticisi tarafından sağlanır. Örneğin, 
kablosu ezilmiş, büzülmüş bir test setinin anten 
faktörü değişebilir ve ölçülen değer hatalı olabilir. 
Veya, düz uzatılması gereken uzun ölçü kablosu 
sarmal şeklinde toplanırsa yine anten faktörü 
değişebilir. Cihaz ayrı, anten ve kablolar ayrı 
firmalardan alınmışsa anten faktörü ancak kullanıcı 
tarafından ölçülerek elde edilebilir. 
 
Test/ölçü ortamları

Bir cihazın EMC test/ölçüleri bağlı bulunduğu 
standartlara göre yapılır. Standartlar, frekanstan, 
uzaklığa, uygulanacak alan şiddetinden cihazların 
yerleşim şekline kadar tüm test/ölçü koşullarını 
ayrıntılı içerir.

EMC test/ölçüleri cihazın gerçek çalışma 
ortamlarında ve çalışır durumdayken yapılır. 
Çalışma ortamı cihaza bağlı geniş anlamda 
tanımlandığından test/ölçü ortamları ancak 
yaklaşık anlamda yaratılabilir. Test/ölçü ortamları, 
örneğin, bir CD çalar testleri için santimetreler 
boyutlarında bir kutu olabileceği gibi, bir otomobil 
hatta bir uçak testi için boyutları yüz metrenin 
üzerinde de olabilmekte. Bu ortamlar Ekranlı Oda, 
Yansımasız Oda ve Açık Alan olarak sıralanabilir. 
İletkenlik yollu yayılım besleme ve işaret 
kablolarından kaynaklandığından filtre kullanarak 
çözüm üretilebilir. Örneğin, besleme kablolarında 
50 Hz ve harmonikleri (tam sayı katları) süzülerek 
sadece işaret frekanslarının etkileri ile ilgilenmek 
için bir üst geçiren filtre kullanılabilir. 
 
Oysa ışınım yollu yayılım ölçülerde çevre 
etkilerinden arındırma için ekranlı oda gerekir. 
Ekranlı oda ölçülerin yapıldığı ortamı dış ortamdan 
soyutlar ve ölçülen işaretin (yayılımın) sadece 
test edilen cihazdan kaynaklandığını garanti eder. 
Örneğin sadece alüminyum folyo veya metal katkılı 
perdelerle tamamen kapatılmış bir alan 20-25 dB 
civarında bir izolasyon sağlayabilir. Ancak ekranlı 
odanın kendisi cihazdan kaynaklanan yayılıma etki 
edebilir.
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Unutulmamalıdır ki, ekranlı oda belli frekansları 
söndüren, belli frekansları da kuvvetlendiren 
bir rezonatör gibi davranır. Bu davranışın hangi 
frekanslarda olduğu oda boyutlarına bağlıdır. 
Ekranlı odanın iç duvarları, tavanı, ve/veya 
tabanı geniş bir frekans bandında EM dalgaları 
(istenmeyen işaretleri) yutan bir malzeme ile 
kaplanarak yansımasız oda elde edilebilir. Fazla 
pahalı olmayan orta düzeyde bir yansımasız ile 
tasarlanan frekans bandında en az 80-90 dB 
izolasyon sağlanmakta. Yansımasız bir odada 
ölçülen yayılımın sadece test edilen cihazdan 
kaynaklanacağı açık.

Test/ölçülerin gerçeklenmesi

EMC testlerinde hassas, geniş bandlı, geniş 
dinamik sınırları (yani çok yüksek güçler yanında 
çok düşük seviyeleri de detekte edebillme 
kapasiteleri) 90-100 dB’den büyük olan ve farklı 
(tepe, tepe-gibi, ortalama) detektör tiplerine sahip 
cihazlar kullanılmakta. 
Test/ölçüler zaman ve 
frekans domenlerinde 
ayrı ayrı yapılmakta. 
Yayılım testleri daha 
çok frekans domeninde 
gerçeklenirken, 
bağışıklık testleri 
daha çok zaman 
domenindedir. Frekans 
domeninde gerçeklenen 
testlerde frekans seçici 
spektrum analizörü 
benzeri cihazlar (EMI 
alıcıları) kullanılır.
Şekil 3’ te tipik bir ışınım 
yollu yayılım ölçüsü için 
ölçü düzeni görülmekte. 
Bir bilgisayardan 
kaynaklanan ışınım 
yollu yayılım ölçülerine 
bir örnek. Burada test 
edilecek cihaz bilgisayar. 
Cihaz 360° dönebilen 
yerden 1 m yüksekte 
tahta bir masa üstüne 
konmuş. Düşey bir 
tutucu üzerinde 1 m ile 4 
m arasında ayarlanabilir 
yükseklikte geniş bandlı 
bir antenle gerçeklenen 
bu ölçülerde standartlar anten-cihaz arasının 3 m, 
10 m veya 30 m olmasını öngörür (bir uzaklıkta 
ölçülen değerden diğer uzaklıklardaki değerler 
hesaplanabilir). Cihaz çalışır durumda iken ortama 
yayabileceği (istenmeyen) ışınım yollu yayılım 
bir EMI ölçü seti ile standartlarda belirlenen 
bir uzaklıkta kaydedilmekte ve izin verilen sınır 
değerleri aşıp aşmadığı kontrol edilmekte. Bu 
işlem cihazın her konumu için, sorun olabilecek 
ve standartlarla belirlenmiş bütün frekanslarda 
tekrarlanmak zorunda. Örneğin, evsel cihazlar 
için ışınım yollu yayılım ölçüleri 30 MHz ile 1 
GHz frekans aralığında yapılır. 30 MHz frekansının 
altında ışınım yollu yayılım hemen hemen ihmal 
edilebilecek seviyelerdedir. Bu frekans bölgesinde 
bütün yayılım iletkenlik yolludur. Kabaca söylemek 
gerekirse 30 MHz frekansının altında iletkenlik 
yollu yayılım ölçüleri, üstünde ise ışınım yollu 
yayılım ölçüleri yapılır. 
 

Bağışıklık testleri yayınım ölçülerine göre daha 
karmaşık. Bu testlerde cihazların performanslarını 
etkileyecek yüksek seviyelerde alan şiddetleri ile 
yüksek genlikli ve geniş bandlı girişim işaretleri 
yaratılmak zorunda. Yaratılan yüksek seviyeli 
alanlar ve girişim işaretleri altında cihazlar 
belirlenen süreler çalıştırılarak performansları 
gözlenir. Bağışıklık testlerinde üç tip performans 
kriteri belirlenmiştir: 
 
A: Cihaz test süresince normal çalışmasını  
 sürdürür. Fonksiyonel bozukluk yada   
 performans düşüklüğü olmaz.
B: Cihaz testlerden sonra normal çalışmasını  
 sürdürür. Herhangi bir fonksiyonel bozukluk  
 yada performans düşüklüğü olmaz.
C: Cihazda, testten sonra kendi kendine ya  
 da operatör ayarı ile düzelen bozukluklar ve  
 performans düşüklüğü olur. 
 
Bağışıklık testleri de yayılım testlerinde olduğu gibi 

iletkenlik ve ışınım yollu 
girişim işaretlerine karşı 
bağışıklık olarak ikiye 
ayrılır. Yani, eldeki cihaz 
hem besleme ve işaret 
kablolarına verilecek 
yüksek seviyeli tipik 
işaretlere karşı hem 
de ışınım yollu yüksek 
seviyeli alanlar altında 
test edilecektir. Önemli 
bağışıklık testlerine 
örnek olarak ışınım yollu 
girişime karşı bağışıklık, 
hızlı ve yüksek seviyeli 
darbesel işaretlere 
karşı bağışıklık, 
elektrostatik deşarja 
(ESD) karşı bağışıklık 
testleri gösterilebilir. Bu 
testlerin uygulaması da 
aynı sıralama ile olmalı. 

ESD ve darbe testleri 
sırasında cihazın 
çalışamaz duruma 
gelme olasılığı 
diğerine göre yüksek 
olduğundan önce 
ışınıma karşı bağışıklık 

testleri gerçeklenir (Örneğin, evsel cihazların 
bir çoğu için ESD testlerinde 10-15 kV’lar 
mertebesinde deşarjlar, 1-5 kV’lar mertebesinde 
darbesel işaretler uygulanmakta). Ardından EFT 
ve son olarak ESD testleri uygulanır. Işınıma 
karşı bağışıklık testleri de ticari cihazlar için 
genelde 30 MHz ile 1 GHz arasında uygulanır. Bu 
frekans bölgesinde yüksek seviyeli ve homojen 
elektromanyetik alanlar altında cihazlar test edilir. 

Yüksek seviyeli homojen elektromanyetik 
alanlar ekranlı oda içerisinde şerit hatlarla, TEM 
(Transverse EM, yani düşey, yüksek güçlü ve sabit 
EM alan yaratılan) ve GTEM (GigaHertz TEM, 
yani GHz frekanslara kadar kullanılabilen TEM) 
hücreleri ile yaratılır. Şekil 4’te tipik bir GTEM 
hücresi gösterilmiştir. 
 
 

Şekil 3: Tipik bir yayınım ölçü düzeni

Şekil 4: Tipik bir GTEM hücresi
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EMC ölçülerinde maliyeti en yüksek unsur 
yansımasız oda kurulumudur. Tipik boyutlarda 
(3m×4m×5m) bir yansımasız oda (bkz. Şekil 5) ve 
içindeki gerekli ölçü ve test cihazlarının maliyeti 
birkaç yüz bin ABD Dolarından başlamakta 
(bu yüzden çoğu EMC çalışması bilgisayar 
simulasyonları ile gerçeklenmekte). Buna karşın, 
örneğin, CE markası alabilmek için gerekli test/
ölçülerin maliyeti 5-6 bin ABD Dolarından yüz 
bin dolarlara dek uzanabilmekte. Üstelik çoğu 
kez gönderilen numunelerin çoğunun EMC 
kurallarına uygun tasarlanmamaları nedeniyle test/
ölçüleri geçememesi ve tekrarlanması göz önüne 
alındığında başlangıçtaki pahalı yatırımın birkaç yıl 
gibi kısa sürelerde karşılanabilmesi olası.
Şekil 6 ve 7’de gerçek EMC testlerine iki örnek 
verilmiştir (bu ve benzeri örneklere ETS-Lindgren-
http://www.lindgren.com- ve RohdeScwarz – 
http://www.rohde-schwarz- internet adresinden 
ulaşılabilir). Üzerinde onlarca haberleşme cihazı, 
antenler, kablolar olan bir polis panzerinin veya 
içinde ikiyüzün üzerinde elektronik kontrol birimi 
(bir nevi küçük bilgisayaralar) olan bir otomobilin 
bu testlerden geçmesi ciddi EMC mühendisliği ve 
tasarımı gerektirmekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önceleri AB pazarına girecek ürünler için aranan 
EM uyumluluk işareti CE (conformity Eurpoe) artık 
hemen her ülke tarafından istenmekte. Bir üründe 
CE markasının olması o ürünün ilgili standartlarca 
belirlenmiş koşulları sağladığının bir göstergesi. 
Ancak, bugünlerde basında yer alan “CE markası 
varsa sağlığımıza da uygun” düşüncesi yanlış. CE 
markası sadece teknik değerlerin sağlandığının 
beyanı, hiçbir şeyin garantisi değil. Örneğin, 

piyasalardaki cep telefonu cihazlarının CE markalı 
olması cep telefonu kullanmanın insan sağlığına 
hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı veya olmayacağı 
anlamına gelmez. Uzmanların bile bu soruna - 
henüz yeterince araştırma yapılmadığından – yanıt 
verebilmesi söz konusu değilken CE markasının 
bu şekilde sunulması endişe verici. Piyasada, 
tüm kontrollere ve denetimlere karşın, CE markalı 
olup ta sağlığa uygun olmayan ürün olabileceği 
gibi, teknik değerleri sağlamayan ürün de olabilir. 
Çünkü, bir firma belli riskleri göze alıp ürününe 
hiçbir EMC koşulunu sağlamadan veya test/
ölçüleri geçip geçmediğine bakmaksızın CE etiketi 
koyabilir ve pazara sürebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denetleme ve kontrollere yakalanmadığı sürece 
CE markalı olmasına karşın koşullara uymayan 
bir ürün pazarda yer alabilecektir. Çünkü bir firma 
hiçbir test/ölçü yaptırmadan, EM uyumluluğa özen 
göstermeden ürününe CE etiketi koyabilir, çünkü 
yasalar bunu bildirim – kontrol felsefesi temelinde 
koymakta. Denetleme ve kontrollerin ne denli 
önemli olduğu ortada. İleride bunları da ele almaya 
çalışacağız 

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ...

Şekil 5: Yayınım ve bağışıklık testlerinin 
yapılacağı bir yansımasız oda (RohdeSchwarz)

Şekil 6: Tipik bir yansımasız odada polis 
panzerinin testlerinin yapılışı (ETS-Lindgren)

Şekil 7: Yansımasız oda içerisinde bir 
otomobilin (üst resim) yayınım, (alt resim) 
bağışıklık testlerinin yapılışı (ETS-Lindgren)
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Detektör Tipleri

Evrensel kullanım için EMI test alıcıları en az 3 tip 
detektöre (ortalama, tepe-gibi ve tepe detektörü) 
sahiptir. Tepe (peak) detektörü, zamanla değişen 
bir işaretin en yüksek seviyesini, ortalama 
(average) detektör, zamanla değişen bir işaretin 
belli bir süre boyunca ortalamasını, tepe-gibi 
(quasi-peak) detektör ise belli bir süre boyunca 
işaretin genliğini ve tekrarlama sıklığını kaydeder:

 ve tekrarlama sıklığına bağlıdır.

 değerinden küçük veya eşittir.

 tepe değere eşittir.

 arasında büyük fark vardır.

Darbesel işaretlerin girişimi durumunda EMC 
ölçülerinde elde edilen değerler darbe tekrarlama 
frekansına bağlıdır. Deneyler 10 Hz’lik bir girişim 
işaretinin 150 Hz’ lik işarete göre daha az rahatsız 
edici olduğunu göstermektedir. Bu tepe-gibi 
detektörü işaretin seviyesi yanında tekrarlama 
sıklığını da göstermektedir. İnsanlar sinüzoidal 
işaretlerden kaynaklanan girişime karşı özel bir 
duyarlılık göstermektedir. Ses alıcısında böyle bir 
girişimin sonucu ıslık gibidir. Darbeli girişimdeki 
sürekli darbelerin ölçümü bir ortalama detektör 
gerektirir.

Eğer girişim kaynağı bir bilgisayar, askeri ya 
da endüstriyel bir kontrol sistemi ise girişim 
tekrarlama oranı genellikle önemli değildir. 
Yeterince güçlü tek bir darbe dahi bir bilgisayarın 
çökmesine yol açabilir. Bundan dolayı askeri 
alandaki EMC ölçümleri için belirli bir bant 
genişliğindeki girişimin tepe değeri tespit edilir ve 
bir tepe limit değeri ile karşılaşırlar.

Ölçülerde Temel Faktörler

EMC ölçülerinin temel faktörleri şunlardır:

Kontrol bileşenleri: EMC Test ve ölçülerin  
 yapıldığı fiziksel ortam ve bileşenlere etkileri

Kuplaj bileşenleri: Kullanılan algılayıcılar ve  
 test edilen cihaz ile kuplajı

Ölçü cihazı: EMC ölçü düzeninin kalibrasyonu  
 ve kullanılış biçimi 
 
Bu üç bileşen EMC test ve ölçüleri açısından 
önemlidir. Test ve ölçülerin yapıldığı ortamların 
fiziksel özellikleri bilinmelidir. Bu bilinmezse, 

örneğin geçen sayımızda sözünü ettiğimiz ekranlı 
odada ölçülerin yapılması anlamsız sonuçlar 
doğurabilir. Ekranlı oda bir rezonatör gibi davranır 
ve boyutlarınca belirlenen frekanslardaki işaretleri 
20-40 dB’ye kadar kuvvetlendirebilir. Ekranlı oda 
rezonansları bilinmezse cihazın isem dışı yayınımı 
yerine odanın rezonans etkileri kaydedilebilir. 
Benzer şekilde, test edilecek cihaz hem ortamdan 
gelen etkilerden hem de test ve ölçü aletlerinin 
neden olacağı etkilerden arındırılmalıdır. Örneğin 
cihaz şebekeden beslendiğinde, şebeke üzerinde 
dolaşan istenmeyen işaretlerden etkilenmemelidir. 
Unutulmamalıdır ki, şehir şebekesi en tehlikeli 
girişim kaynaklarından birisidir.

Son olarak EMC ölçü aletinin kalibrasyonu 
önemlidir. Ölçülen değer gerçekten olması gereken 
değer midir? Yoksa ölçü cihazının standartlara 
uymayan kablo kayıplarından mı gelmektedir? 
Ölçü aletinin ekranında görülen gerilim ya da 
güç değeri bir kablodan akan akımına ya da 
ortamdaki elektrik alan seviyesine karşı düşmekte 
midir? Kullanılan bir anten ise anten faktörünün 
frekansa göre değişimi bilinmekte midir? Akım 
halkası ile iletkenlik yollu girişim ölçülüyorsa 
manyetik alan şiddetini doğru olarak vermekte 
midir? Bu soruların sağlıklı yanıtlanması EMC test 
ve ölçülerinin de sağlıklı yapılmasını sağlayacak 
ve EMC test ve ölçülerinin tekrarlanabilirliği 
konusunda güvence olacaktır. 
 
Yayınım Testleri

Yayınım testlerine ait standartlar 150 kHZ ile 1 
GHz arasındaki ölçüler için iki ölçü band genişliği 
tanımlamıştır. Bunlar Tablo 1’ de gerekli ölçü 
süreleri ile birlikte verilmiştir. Tablodan görüleceği 
gibi iletkenlik yollu yayınım ölçmelerinde 
9 kHz band genişliği ve 5 kHz’ lik adımlar 
kullanılmaktadır. Tepe ve tepe-gibi detektörleri 
kullanılması durumunda ölçü süreleri arasındaki 
farklar da son iki sütundan görülmektedir. Tepe 
detektörü ile bir cihazın iletkenlik yollu yayınım 
ölçüleri iki dakika içerisinde (tüm hazırlıklar 
bittikten sonra EMI alıcısının frekans tarama 
süresi) biterken aynı ölçüler tepe-gibi detektörü 
ile 100 dakikada yapılabilmektedir. Bu nedenle 
özellikle yayınım test ve ölçülerinde önce tepe 
detektörü ile hızlı tarama uygulanır. Cihazın 
yayınımının limitleri zorladığı frekanslarda tepe-
gibi detektörü ile ölçüler tekrarlanır. Tepe detektörü 
ile yapılan ölçüler en kötü hali yansıtır. Bu nedenle 
tepe detektörü ile gerçeklenen ölçülerde limitler 
aşılmazsa cihaz testleri geçer. Aşılırsa tepe-gibi ve 
hatta ortalama detektörü ile ölçüler tekrarlanır.

Tablo 1: Yayınım ölçülerinde band genişlikleri ve ölçü süresi

Tablo 1’deki ölçü band genişlikleri aynı zamanda dar ve geniş bandlı işaret tanımlarına da ışık 
tutmaktadır. Bu durumda 150 kHz – 30 MHz arasında bir işaretin dar bandlı olabilmesi için işaret band 
genişliğinin 9 kHz’ den dar olması gerekir. Benzer şekilde, 30 MHz’ in üstündeki ölçülerde de bir işaretin 
geniş bandlı sayılması için bandının 120 kHz’ den büyük olması gerekir.
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İletkenlik yollu yayınım ölçüleri 30 MHz’ e kadar 
olan frekanslarda cihaz kabloları test edilerek 
yapılır. Hemen bütün testlerde LISN (Line 
Impedance Stabilization Network) denen üç 
kapılı bir düzenleyici devre kullanılır ve testler 
ekranlı odada yapılır. LISN devresinin temel 
işlevleri (i) şehir şebekesinden gelen besleme 
enerjisini süzerek cihaza temiz enerji sağlamak, (ii) 
cihazdan kaynaklanan (genelde 9kHz’ den büyük) 
yayınımların sadece EMI ölçü aletine ulaşmasına 
izin vermek, (iii) şebeke ile cihaz arasında 150 
kHz – 30 MHz bölgesinde empedans uygunluğu 
sağlayarak istenmeyen yansımaları önlemek.
LISN devresinde ölçülen istenmeyen işaretler 
dBμV cinsinden verilen limitlerle karşılaştırılır. 
En yaygın iletkenlik yollu yayınım kaynakları 
anahtarlı besleme kaynaklarıdır. Ayrıca endüstriyel 
kontrol devreleri de önemli girişim kaynağı olarak 
sayılabilir. Bu tip cihazların üretimiyle uğraşanlar 
için sadece CE markası almak amacıyla değil, 
üretimin her aşamasında da LISN benzeri test ve 
ölçü cihazlarına gerek duyarlar. İletkenlik yollu 
yayınım testleri için ilgili AB standardı EN 50081-
1’ dir. 
 
Işınım yollu yayınım ölçüleri 30 MHz ile 1 GHz 
arasında istenir. Ölçüler ya açık alan da ya da 
yansımasız odada 
gerçeklenir. Açık 
alanda zemin 
pürüzlülüğü 
dalga boyunun 
onda birinden 
küçük olmalıdır 
(1 GHz’ de /10 = 
3 cm). Ölçülerin 
tekrarlanabilir 
olması açısından 
cihaz – EMI alıcı 
anteni arasındaki 
uzaklık sabit tutulur. 
Bu değer çoğunlukla 
1m ya da 3m, açık 
alanda ise 10m olur. 
Cihazın 30 MHz – 1 
GHz arasında neden 
olduğu yayınım 
dBμV/m olarak kaydedilir. Cihazın en fazla yayınım 
yaptığı yön her frekansta ayrı ayrı bulunur. Bu 
yön EMI alıcı antene doğru çevrilerek, bu kez en 
fazla yayınım kaydedilen yükseklik saptanır. Bu 
amaçla EMI alıcı anteni tutucu post üstünde 1 
m – 4 m arasında yukarı aşağı oynatılır. Bütün 
bu işlemler sırasında alıcı antenin polarizasyonu 
da değiştirilerek en fazla yayınımın olduğu 
polarizasyon belirlenir. EMI alıcı anteni ilgili 
frekans bandını kapsayacak genişlikte olmalıdır. 
Bu nedenle önceleri 30 MHz – 300 MHZ arasında 
bi-konik, 200 MHz – 1 GHz arasında log-periodik 
antenler kullanılırken, günümüzde bütün bandı 
kapsayacak antenler gerçeklenebilmektedir. 
Işınım yollu yayınım test ve ölçüleri için ilgili AB 
standardı EN 50081-1’ dir. 
 
Gerek iletkenlik yollu gerekse ışınım yollu EMC 
testlerinde elde edilen değerler standartlarda 
verilen limitlerle karşılaştırılır. Şekil 1’de ışınım 
yollu yayınım limitlerine bir örnek verilmiştir. 
30 MHz- 1 GHz arasında elektrik alan şiddeti 
cinsinden verilen limitlerde tipik değerler 
30 dBμV/m ile 60 - 70 dBμV/m arasında 
değişmektedir. Şekilde Amerikan FCC ile CISPR 
limitleri gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, iki 

kurumun limitleri arasında az da olsa farklılıklar 
vardır. 
 
Harmonik Testleri 

Günümüzde elektriksel cihazlara sağlanan elektrik 
enerjisindeki sorunlar endişe verici problemlere 
neden olabilmekte. Enerji kesilmeleri, ani gerilim 
yükselmeleri ve düşmeleri benzeri olaylar 
cihazlarda kaygı verici sorunlar yaratırken, kontrol 
sistemleri, doğrusal çalışmayan yüksek güçlü 
sistemler de şebekeyi kirletebilmektedir. Elektronik 
güç kaynakları, buzdolapları, otomatik programlı 
çamaşır ve bulaşık makinaları gibi cihazlar (yani 
doğrusal olmayan yükler) şebekeden sinüzoidal 
akım çekmezler. Bu yüklerin giriş akımları 50 
Hz frekansına ayarlı tepeler ya da süreksizlikler 
şeklindedir. Bu nedenle, bu yükler istenmeyen 
harmoniklerin oluşumuna neden olurlar. Böyle 
bir çok yük şebekeye bağlandığında, istenmeyen 
harmoniklerin sayısı ve seviyeleri zararlı boyutlarda 
olabilir. Giriş akımı 16A’den küçük bütün cihazlar 
için 1 Temmuz 1998’den itibaren ilgili standartlar 
zorunlu olmuştur.

Şebeke enerjisi ile çalışan cihazlardan şebekeyi 
korumak için uygulanan standartlar EN 61000-3-

2 Harmonik ve EN 
61000-3-3 kırpışma 
düzenlemeleridir. 
EN 61000-3-2 
genel 50-60 Hz 
220/380 V, 230/400 
V ve 240/415 V 
besleme sistemleri 
için geçerlidir. 
Standartlarda 
en fazla kırkıncı 
harmonik (n = 
40) için (2 kHz’ye 
kadar) test ve 
ölçüler istenir. Eğer 
19. Harmonikten 
yukarısı monoton 
olarak azalıyorsa, 
standartlarda ölçülen 
en yüksek harmonik 

n = 19 alınabilir. Cihaz ile gerçeklenen ölçülerde, 
giriş akımının %6’sından ya da 5 mA den küçük 
harmonikler göz önüne alınmayabilir. 
 
Bağışıklık Testleri

Bağışıklık testleri yayınım ölçülerine göre 
daha karmaşık, pahalı ve özel donanımlar 
gerektirebilecek cinstendir. Örneğin, ışınım 
yollu girişime karşı bağışıklık, hızlı ve yüksek 
seviyeli darbesel işaretlere karşı bağışıklık, 
elektrostatik deşarja (ESD) karşı bağışıklık testleri 
yüksek seviyeli bozucu işaret üretecek özel 
simülatörlere gerek duyar. Bu testlerde cihazların 
performanslarını etkileyecek yüksek seviyelerde 
alan şiddetleri ile yüksek genlikli ve geniş bandlı 
girişim işaretleri yaratılmak zorunda. Yaratılan 
yüksek seviyeli alanlar ve girişim işaretleri 
altında cihazlar belirlenen süreler çalıştırılarak 
performansları gözlenir. 
 
Gerilim Dalgalanması ve Kırpışma 

Şehir şebeke geriliminde düşük genlikli fakat hızlı 
değişimler özellikle aydınlatma sistemlerinde 
hissedilir rahatsızlıklar yaratır.

Şekil 1: Işınım yollu yayınım limitleri
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Şebekeye bağlı bütün cihazların belli ve sonlu bir 
giriş empedansı olduğundan şehir şebekesinde 
bu gerilim düşümlerine neden olabilirler. Bunu 
önlemek üzere, şebekeye bağlanacak herhangi bir 
elektrik yada elektronik cihazın (yükün) girişindeki 
frekans ve genlik değişimleri için limitler 
konmuştur.

Gerilim Dalgalanması, ardışıl gerilim değişimleri 
yada RMS gerilim değerinde sürekli zaman 
değişimleri olarak 
tanımlanır. Kırpışma 
ise aydınlatma 
cihazlarında oluşan 
ve besleme frekans 
değişimlerinin 
neden olduğu 
görsel titreşim 
şeklindeki rahatsızlık 
şeklinde tanımlıdır. 
İlgili standartlar 
EN61000-3-3 olup 
iletkenlik yollu 
yayınımı içerir. Bu 
standartlar şehir 
şebekesi üzerine 
cihazların neden 
olacağı gerilim 
dalgalanmaları ve 
kırpışma etkileri ile 
ilgilenir. Giriş akımı 
16A’ den küçük, 
220 -250V, 50Hz 
şehir şebekesine 
bağlı çalışan 
cihazları kapsar. 
Kırpışma limitleri, 
cihaz girişindeki 
(uçlarındaki) 
gerilimin değişim 
miktarının tanımı 
verilerek belirtilir. 
Kırpışma ölçüleri 
için hazır kırpışma 
ölçer aletler (flicker-
meter) vardır. İnsan 
gözünün kırpışmaya 
en duyarlı olduğu 
frekans 8.8 Hz 
olduğundan kırpışma 
yaratan cihazların bu 
frekans bölgesinden 
uzaklaştırılmasına 
çalışılır. 
 
ESD Bağışıklık 
Testleri 

İnsan saçı, cam, 
mika, naylon, kürk, 
ipek, pamuk gibi 
birçok madde statik 
elektrik yüklenebilir. 

Statik elektrik yüklenmesi sentetik ortamlarda 
ve kuru havalarda 10-15kV mertebesine 
ulaşabilir. Belli bir değere ulaşan statik yüklenme 
vücudumuzun sivri yerleri bir iletkene doğru 
yaklaştığında ani boşalmalar oluşur. 

Şekil 2’ de tipik elektrostatik boşalma davranışları 
gösterilmiştir. 30kV ile statik olarak yüklenen 
bir kişinin elinde tuttuğu bir tornavida ile (en 

düşük empedans göstereceğinden) birkaç on 
nano saniyede 50A’ e dek çıkan bir akım şeklinde 
boşalmaya neden olabilir. Diğer durumlarda, 
örneğin parmak ucundan, daha yavaş ve düşük 
değerde boşalma söz konusudur. 

Elektrostatik yük, yükselme/boşalma zamanı 
5/100ns olan 35-40A lik akım darbesi yaratabilir. 
Bu akım darbesinin etkileri 200MHz frekans 
değerinin üstüne dek uzanabilir. Elektrostatik 

yük boşalmasının 
yaratacağı akım 
darbesi ve 
spektrumu Şekil 3’ te 
resmedilmiştir. ESD 
darbesinin eşdeğer 
modeli yaklaşık 
200pF’lık sığası olan 
bir kondansatörün 
20kV değerinde 
bir gerilim kaynağı 
ile doldurulup 
500Ohm’luk 
yük üzerinde 
aniden boşalması 
şeklindedir. EMC 
testlerinde kullanılan 
özel ESD simülatörü 
bu modele göre imal 
edilir. 
 
ESD bağışıklık 
testleri doğrudan 
ve dolaylı olmak 
üzere iki şekilde 
yapılır. Her iki 
durumda da temas 
yollu ve havadan 
ESD uygulanır. 
ESD test standardı 
EN 61000-4-2’ dir. 
Standartta, testlerin 
nasıl yapılacağı, 
ESD simülatörün 
nasıl tutulacağından, 
hangi uzaklıktan 
uygulanacağına dek 
ayrıntılı belirtilmiştir. 
Tekrarlanabilir olması 
açısından testler 
topraklama levhası 
üzerinde yapılır 
(Şekil 4). 

Cihazın toprağa göre 
kaçak kapasitesi 
önemli olduğundan 
cihaz masa üstü 
testinde zeminden 
0.8m, yer testinde 
zeminden 10cm 
yukarıya konur. 

Toprak levhası 
cihazdan her yönde 0.5m daha geniş olmalıdır. 
ESD, cihazın normal kullanımı sırasında temas 
edilen noktalarına, cihazın bağlantı, soket, 
havalandırma yada ışık yarıklarına uygulanır. ESD 
bu noktalarda yüzeye dik olacak şekilde uygulanır. 
Test noktalarına aralıklarla ve iki kutuplama için en 
az on ESD darbesi uygulanır.

Şekil 2: İnsanda biriken statik yük boşalması

Şekil 3: Tipik bir ESD boşalması ve frekans spektrumu

Şekil 4: Tipik bir ESD test ortamı
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Anlık Yüksek Genlikli İşaretlere Karşı 
Bağışıklık Testleri

Ani ve yüksek seviyeli bozucu işaretlere (EFT, 
Electrical Fast Transients) karşı bağışıklık 
standardı EN 61000-4-5’ tir. Hat üzerinde arızalar, 
anahtarlamalar ya da şimşek çakması nedeniyle 
şebeke üzerinde ani büyük dalgalanmalar 
oluşabilir. Bu dalgalanmalar şebekede canlı ve nötr 
arasında her tarafa yayılır. 

Binalardaki dalgalanma gidericileriyle genlikleri 
birkaç kV’ ye düşürülebilir. Ani oluşan bu dalgalar 
yayıldıkça yüksek frekanslı bileşenleri uzaklıkla 
hızla zayıflar, bu nedenle spektrumu geniş değildir. 
Ancak kaynak empedansı düşük olduğundan 
EFT darbesinin 
aksine yüksek 
enerjilidir. Testlerde 
uygulanacak ani ve 
yüksek genlikli darbe 
şekli cihaza göre 
değişir. Test darbeleri 
hat-hat arası ya da 
hat-toprak arasına 
her iki kutuplama 
için de uygulanır. 
Uygulanan darbeler 
tipik 1.2μs yükselme 
ve 50 μs darbe 
süresine sahiptir. 

Darbe tekrarlama 
periodu 1 dakikadır. 
AC/DC besleme 
hatları, ekranlı giriş/çıkış (I/O) ve veri hatlarına 
ortak ve farksal modda uygulanır.

Ölçülerde Hata Analizi

EMC test ve ölçülerinde değişik faktörlerden 
kaynaklanan hataların mertebelerinin bilinmesi 
gerekir. EMC test ve ölçülerindeki hata 
kaynaklarından bazıları 
 

 istenmeyen işaretler, rüzgar, nem farklılıkları, vb)

 hataları, anten konum hataları, belirsizlikler, vb)

 hataları, vb) olarak sıralanabilir.

Bu durumda ölçülen değer ile gerçek değer 
arasında bir fark olur. EMC test ve ölçülerinde söz 
konusu hataların sınır değerleri belirtilmiştir. 

Tekrarlanan EMC ölçüleri sonucu elde edilen 
verilerin standartlarda belirlenen ve izin verilen 
yayınım için en yüksek, bağışıklık için en düşük 
seviyelerle karşılaştırılmasında Şekil 5’ te belirtilen 
dört durum söz konusu olabilir: 
 
A. Ölçülen değerlerin hem ortalaması hem de 
ortalamadan sapması (varyansı) belirlenen 
limitlerin altındadır. Bu durumda cihaz testi 
GEÇER.

B. Ölçülen değerlerin ortalaması limitlerin 
altındadır, ancak bazı 
değerler limitleri 
aşmıştır. Bu durumda 
cihaz büyük bir 
olasılıkla limitleri 
sağlar.

C. Ölçülen değerlerin 
bir kısmı limitlerin 
altında kalsa da 
ortalaması ve 
ölçülerin büyük 
çoğunluğu limitleri 
sağlamaz. Bu 
durumda cihazın 
testi geçmesi hemen 
hemen olanaksızdır.

D. Bütün ölçü 
değerleri limitlerin üstündedir. Cihaz testlerden 
KALIR. Bugüne dek endüstriden “ürünümüzü EMC 
kurallarına uygun nasıl tasarlarız” sorusuyla gelene 
hemen hiç rastlamadım. Ne yazık ki gelenlerin 
büyük bir çoğunluğu “ürünümüz EMC testinden 
kaldı, ne yapacağız?” şeklinde. Unutmayalım 
ki, iyi EMC mühendisi ürününü testlere gerek 
kalmayacak şekilde, tasarım aşamasından 
başlayarak EMC kurallarına uygun tasarlayan 
mühendistir. Bu - aynı zamanda - en ekonomik 
çözümdür. 
 
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ...

Şekil 5: EMC testlerinde sonuçların değerlendirmesi
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Güneş Pilleri ve Güneş Enerji 

Sistemlerinin Uygulamaları
1. Giriş

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. 
Güneş enerjisi, en temiz yenilenebilir enerji 
kaynaklarından birisi ve evinizde ya da herhangi 
başka bir yerde kullanabileceğiniz uygun bir 
elektrik kaynağıdır. Güneş enerjisinin geniş 
kullanım alanı güneşin elektrik üretimi için ne kadar 
kullanışlı bir kaynak olduğunu göstermektedir. 
Güneş enerjisi, elektrik enerji üretimi için alternatif 
enerji kaynaklarından biridir. Güneşin ısınım 
enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel 
oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. En 
iyisi kendi elektriğini üretip, şebeke kayıplarını bu 
yöntemle de en aza indirmek akıllıca bir çözümdür. 
Ülkemiz güneşlenme süresi yönünden çok iyi bir 
bölgededir. Güneş enerjisinin diğer enerjilere olan 
üstünlükleri:

 kaynağıdır.

 duman, toz, karbon gibi zararlı maddeler içermez.

 yerlerde verim farklı olabilir. Dağların tepelerinde,  
 vadilerde veya ovalarda bu enerjiden yararlanmak  
 mümkündür.

 çeviren dönüştürücüler karmaşık teknoloji  
 gerektirmemektedir. 

 her yerde yararlanabilir.

Güneş enerjisinin elektrik enerjisine 
dönüştürülmesi güneş pilleri ile gerçekleştirilir. 
Panellerinin yüzeylerine çarpan güneş ışınları, 
güneş pili tarafından elektrik enerjisine dönüştürür.  
Öncelikli olarak tercih edilen direkt elektrik 
enerjisinin üretilmesidir. Gün boyunca bu enerji, 
aydınlatma veya bulunduğu bölgenin elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılanmasında kullanılır, artan 
enerji ise şebekeye verilir.  Bu durumda çift yönlü 
sayaç veya çift sayaç sistemi kullanmak gerekir. 

Bu sistemde ürettiğiniz elektriği akülerde 
depolamaya gerek kalmadan şebeke ile karşılıklı 
enerji alışverişi yapılabilir. Ürettiğiniz fazla 
elektriği şebekeye satma ve üretimin eksik 
olduğu durumlarda yine şebekeden satın almanız 
prensibine dayanır. Bu sayede akü ve şarj kontrol 
masrafı ortadan kalkmakta, çevre dostu temiz enerji 
sistemlerinin şebeke elektriği bulunan yerlerde de 
uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.

2. Güneş Enerjisinin Uygulamaları

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

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK
Elektrik Yüksek Mühendisi

Mardin Artuklu Üniversitesi,
Meslek Yüksekokulu

Şekil.1: Güneş panelleri ile yol aydınlatılması



53

Güneş pilinin kolayca kırılabilmesi ve ürettiği 
gerilimin çok düşük olması gibi, sakıncalarının 
giderilmesi gerekir. Pillerin birbirleri ile 
bağlanmasından oluşan modüller koruyucu bir 
çerçeve içine alınmalıdır.  

Farklı çıkış güçleri verecek şekilde imal edilmiş, 
farklı büyüklüklerde güneş pilleri bulma imkanı 
mevcuttur.  Silisyum pillerin seri bağlanması ile 
modüller, modüllerin birbirine bağlanması ile 
örgüler veya diziler oluşur. Her modül, paralel 
veya seri bağlanabilmesine olanak verecek şekilde, 
bağlantı kutusuyla birlikte dizayn edilir.

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

Modülde bulunan pil sayısı, çıkış gücünü belirler. 
Genellikle, 12 voltluk aküler şarj etmek için 30-36 
adet silisyum güneş pilinin bağlanması ile bir 
modül oluşsa bile, daha yüksek çıkış güçleri için 
daha büyük modüller yapılabilir.

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

Güneş pillerinden 
alınan elektrik enerjisi, 
güneşsiz günlerde 
ve gece koşullarında 
kullanılabilmesi için 
akülerde depolanır. 
Akülerde aşın şarj ve 
deşarj olmaması için 
sisteme şarj regülatörü 
eklenir. Eğer sistem 
çıkışında, alternatif akım 
kullanılmak isteniyorsa, 
sisteme eklenecek bir 

inverter sayesinde, doğru 
akım alternatif akıma 
dönüştürülür.

Türkiye sınırları içerisinde 
hemen, hemen her ilde, 
yazlık güneş değerleri 
ile kışlık güneş değerleri 
yarı yarıyadır. Sistem 
hesaplanırken bu husus 
göz ardı edilmemelidir. 
Kış ayları hesaplanarak 
kurulan bir sistem yaz 
aylarında aşırı elektrik 
üretecek ve bu durumda 
fazla enerji elektrik 
şebekesine verilir. Yine 
aynı şekilde yaz aylarındaki 
güneş hesaplanarak 
kurulacak bir sistem kış 
aylarında güneş açısının 
daha düşük seviyeye 
gelmesi sebebiyle yeterli 
elektrik sağlayamayacaktır. 
Bu durumda şebekeden ek 
enerji alınması gerekir. 

Şekil.2: Enerji ihtiyacı PV panellerince karşılanan modern çevre dostu bir site

Şekil.3: Elektrik şebekesinin 
bulunmadığı bir ortamda elektrik 

enerjisi üretimi
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Güneşten gelen ışınların güneş panellerine 
dik olarak düşmesi ve düşüş açının dik olması 
gerekir. Bu açıları hesaplayan güneş takibi yapan 
aparatların kullanılması sistem verimini artırır ve bu 
açıyı hesaplamak zorunluluğunu ortadan kaldırır. 
Açının önemi, panellerin verimliliğinin maksimum 
seviyede kullanılması ve elde edilen enerjinin 
maksimum seviyede olması için çok önemlidir.

Güneş enerjisi yenilenebilir ve doğa dostu bir 
enerji çeşididir. Tükenmeyen enerji sınıfında yer 
alan güneş enerjisinden, özel kurulan sistemler 
sayesinde elektrik enerjisi elde edilir.  Güneş 
enerjisi sistemleri içerisinde güneş panelleri 
bulunmaktadır. Alınan güneş enerjisinin elektrik 
enerjisine dönüştürülmesi ilk olarak bu panellerden 
başlar.

Yapılan istatiksel çalışmalara göre ülkemizde 
kurulmak istenen bir güneş enerjisi sisteminde 
yer alan güneş panellerinin 60 derecelik açılar ile 
güneşe yönlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, 
ekvator çizgisinin hemen üzerinde 36 – 42 
kuzey paralelleri ve 26-45 doğu meridyenleri 
koordinatlarında yer aldığı için güneş panellerinin 
60 derecelik açılar ile konuşlandırılması en ideal 
ölçü olarak görülmüştür.

Türkiye’de de yeni kurulan sitelerde, güneşkent 
uygulamaları başlatılmalı ve bu tür uygulamalara 
teşvikler sağlanmalıdır.  Yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında yer alan güneş, fosil yakıtların 
hızla azaldığı günümüz dünyasındaki önemi gün be 
gün artmaktadır.

Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş 
enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye’nin 
ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 
saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam 
ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 
kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş Enerjisi 
potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanır. 

3. Fotovoltaik Piller

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

Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu 

her uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülleri 
uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, inverterler, 
akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik 
destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir güneş 
pili sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar.  
Güneş pilleri yüzeylerine gelen güneş ışığını 
doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken 
maddelerden oluşan dönüştürücülerdir. 

Güneş pillerinin ışık alan yüzeyleri kare, dikdörtgen 
veya, daire şeklinde biçimlendirilmiştir. Güneş 
pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, 
yani üzerine ışık düştüğü zaman uçlarında gerilim 
endüklenir. 

Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş 
pili birbirine paralel yada seri bağlanarak bir yüzey 
üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü 
ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine 
bağlı olarak modüller birbirlerine seri yada paralel 
bağlanarak bir kaç Watt’tan, megaWatt’lara kadar 
sistem oluşturulur. Fotovoltaik piller ilk olarak 
1839 yılında Fransız fizikçi Edmond Becquerel 
tarafından bulunmuştur.

Deniz seviyesinde, parlak bulutsuz bir gündeki 
ışınım şiddeti maksimum 1000 w/m2 civarındadır. 
Yöreye bağlı olarak 1m2’ye düşen güneş enerjisi 
miktarı yılda 800-2600 KWh arasında değişir.  
Güneş enerjisi, foton adı verilen belirli enerji 
paketleri halinde dalga şeklinde yayılan bir 
elektromanyetik ışımadır. Güneş pilleri (fotovoltaik 
piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan 
elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken 
maddelerdir. 

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

Devrede 1 nolu düğüme Devreye Kirchhoff ’un 
akımlar kanunu uygulanırsa,

(1)

Diyot akımı, p-n jonksiyonundan geçen toplam 
akım olup, matematiksel olarak fotonlar tarafından 
harekete geçirilen elektronlar ve boşluklar 
tarafından oluşturulan akımların toplamıdır. İletim 
bandındaki elektron durumlarının ve valans 
bandındaki boşluk akımlarının Boltzman dağılımı 
ile net elektron akımı,

Şekil.4: Güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi üretimi

Şekil.5: Güneş pilinin eşdeğer elektriksel 
devresi

0sbDph III



55

 

(2)

Boşluk akımı,
 

 
 (3)

olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda diyot akımı 
net elektron ve boşluk akımlarının
toplamı olarak ifade edilir. Diyot akımı,

(4)

İfadesinden hareketle,

(5)

olarak bulunur. Burada, q, elektron yükünü 
(1.602×10-19   C),  m, idealite faktörünü gösterir. 
İdeal diyotlarda m = 1 ‘dir.

k,  Boltzman sabitini (1.381×10-23   J/K) ,   T, 
Kelvin  (0K= -273.150  C) cinsinden mutlak 
sıcaklığı göstermektedir. Foton akımı,

(6)

buradan hareketle,

(7)

elde edilir.  Çıkış akımının değeri,

(8)

olarak bulunur. Bir güneş panelinin etiketindeki 
değerler yazılıdır devamlı STC (Standart test 
şartları). Bu şartlar 1000 W/m güneş enerjisinin 25 
C’lık sıcaklığın ve hava kütlesinin (Air Mass) 1,5 
olduğu şartlardır.  

Etiketteki değerler normal koşullar altında 
alınmıştır.  Güneş panelinin denendiği yerdeki 
değerler, STC değerlerinden, iyi ya da daha kötü 

ise panel Watt değerinin eksik veya fazla olması 
normaldir.  Panelin uluslararası geçerliliğinin 
olması için IEC 61215 sertifikasına sahip olması 
gerekir.

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

 vb.)

 temininde. (şebekey bağlı yada bağısız sistemler).

kullanılmaktadırlar.

Elektrik güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda 
güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak 
bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya güneş 
pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. 
Gerekirse bu modüller birbirlerine seri ya da paralel 
bağlanarak, fotovoltaik bir dizi oluşturabilir.

Fotovoltaik hücreler daha yüksek akım, gerilim 
veya güç seviyesi elde etmek için seri veya 
paralel bağlanırlar. Fotovoltaik modüller çevre 
etkilerine karşı sızdırmazlık sağlayacak şekilde 
birbirine eklenmiş fotovoltaik hücreler içerirler. 
Fotovoltaik paneller elektrik kabloları ile birbirine 
bağlanmış iki veya daha çok sayıda Fotovoltaik 
modül içerirler. Fotovoltaik diziler ise belli sayıda 
Fotovoltaik modül veya panel içeren enerji üretim 
ekipmanlarıdır.  Modüllerin fiziksel ve elektriksel 
olarak bir araya getirilmesi ile oluşan yapıya panel 
adı verilir.

Şekil.6: Güneş enerji Dizi’ninin oluşma 
prosesi
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Bir modülden elde edilen gücü arttırmak için 
başvurulan bir yapılanma biçimidir. Bu şekilde, 
çıkış gücü, 12, 24, 48 V veya daha yüksek olabilir. 
Birden fazla panelin kullanıldığı bir sistemde, 
paneller, kontrol cihazına veya akü grubuna, birlikte 
bağlanabilecekleri gibi, her panel tek olarak da 
bağlanabilir. Bu durumda, bakım kolaylığı sağlanır.

Güneş pillerinin kullanım alanlarının başında 
aydınlatma ve haberleşme gelmektedir. Yerleşim 
merkezlerine uzak yerlerdeki GSM vericilerinin ve 
radyo istasyonlarının enerjilerini karşılamak için 
ideal çözümdür.  Bunların yanı sıra geleneksel 
yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel 
sorunların çoğunun güneş enerjisi üretiminde 
bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu 
bir enerji yapmaktadır. 

Yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, 
mekanik yıpranma olmaması, modüler olması, 
çok kısa zamanda devreye alınabilmesi, uzun 
yıllar sorunsuz olarak çalışması ve temiz bir enerji 
kaynağı olması gibi nedenlerle dünya genelinde 
fotovoltaik elektrik enerjisi kullanımı sürekli 
artmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde 
biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 
100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm 
arasındadır. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı 
olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman 
uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği 
elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş 
enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına 
bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle 
elektrik enerjisine çevrilebilir.

PV hücreler 0,5 civarında küçük bir gerilim 
üretirler. Bir PV modül veya panel yüksek 
gerilim veya yüksek akım elde yapmak için, 

güneş pilleri Seri veya paralel bağlanırlar. Seri 
bağlantında hücrelerin gerilimler değerleri, 
paralel bağlantıda ise hücrelerin akım değeri 
toplanır.  Sistemde kullanılan, fotovoltaik 
üreteçlerin tümünün oluşturduğu yapıya ise örgü 
veya dizi denilmektedir. Örgünün çok büyük 
olduğu uygulamalarda, daha kolay yerleştirme 
ve çıkış kontrolü için sistem, alt-örgü gruplarına 
ayrılabilir. Örgü, bir modülden oluşabileceği gibi 
100.000 veya daha fazla modülden de ulaşabilir. 
Güneş pilleri, elektrik şebekesinin olmadığı, 
yerleşim yerlerinden uzak yerlerde, jeneratöre 
yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda 
kullanımı ekonomik yönden çok uygundur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren ve 
sistemin ana elemanı güneş pilleridir. 1950’ler 
de %4 olan verimleri günümüzde %20 civarına 
gelmiştir. Verimleri güneşin 1000 W/m2 enerji 
yaydığı bölgeye göre hesaplanmaktadır ancak 
Türkiye’de bu değer 1300 W/m2 olduğundan 
verimleri daha iyi değerler almaktadır. 1 m2 alanda 
kayıplar ihmal edilirse 195 Watt elektrik üretilebilir. 

Türkiye şartlarında güneşlenme süresinin kışın 5 
saat, sonbaharda 7 saat ve yazın 11 saat olarak 
alınabilir. Günlük ortalama yük ihtiyacı 5 kW-saat 
olan bir ev için;  Ortalama güneşlenme süresinin 
kışın 5 saat olduğunu varsayılırsa, saatte 1 kW’lık 
üretim yapan bir güneş paneli sistemi tasarlanması 
evin enerji ihtiyacını karşılar. 1 kW lık üretimi 
karşılamak amacıyla tasarlanan sistem için en 
az 6 adet 175 W nominal çıkış gücünde paneller 
kullanılması gerekmektedir. Güneş enerjisinden 
üretilen elektriğin üretildiği bölgede tüketilmesi 
durumunda hatlardaki iletim kayıpları söz konusu 
olmayacaktır.
 
4. Fotovoltaik Sistemlerde Kullanılan 
İnverterler

İnverterler, güneş enerjisinden üretilen doğru 
akımı alternatif akıma (şebeke akımına) dönüştüren 
sistemlerdir.  İnverterler şöyle sınıflandırılır:

doğru akımı alternatif akıma dönüştürerek şebekeye 
verebilen inverterlerdir. Ancak şebeke destekli 
sistemde kullanılan inverterler bir başka özelliği de 
şebeke ile senkronize çalışmasıdır. Bu inverterler 
evlerdeki dağıtım tablolarımıza bağlanabileceği gibi 
şehir şebekesinin girişine de çift taraflı sayaçlar 
sayesinde bağlanabilir.
 

gelen doğru akımla şarj edilen aküden aldığı doğru 
akımı, alternatif akıma dönüştürür. Bu sistem 
şebekeden uzak çiftlik, dağ kulübesi, su kuyusu 
motorları, verici antenleri, tekneler….vs gibi 
yerlerin elektrik temininde kullanılır.

Şekil.7: 36 Hücrenin seri bağlanması 
oluşturulan bir modül

Şekil.9: Güneş modüllerinden elektrik 
enerjisi elde edilmesi

Şekil.8: Güneş panellerinin seri ve paralel 
bağlanması
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Bunlara ada sistemleri de denir. PV (fotovoltaik) 
panellerde üretilen elektrik enerjisi akülerde 
depolanır ve inverterler ile AC’ye çevrilerek 
kullanılır. Ayrıca üretilen gerilim direk DC olarakta 
kullanılabilir. 

İnverterler, panellerin ürettiği doğru akımı alternatif 
akıma çevirirler. Çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi ve buzdolabı gibi endüktif yükleri 
çalıştırmak için doğru akımı alternatif akıma 
çevirirler. İnverterin gücü aynı anda çalışacağını 
düşünülen cihazların anlık toplam gücünü 
karşılayacak şekilde seçilmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İnverter secimi: Bir evde bulunan 2 kW çamaşır 
makinesi, 300 W televizyon ve 20 W lık 10 adet 
lambayı aynı anda çalıştırılmak istenirsek, bu 
güçlerin toplamına karşılık gelen 2,5 k W’lık bir 
inverter seçmek gerekir. 

5.  Sonuçlar ve Öneriler
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş 
enerjisinin kullanım miktarı ülkemizde oldukça 
düşük seviyelerdedir. Birçok dünya ülkesinin 
güneş enerjisi potansiyeli ülkemizden daha düşük 
olmasına karşılık bu ülkelerin güneş enerjisinden 
faydalanma oranı ülkemize göre çok, çok yüksek 
seviyelerdedir. Güneş pilleri yardımı ile güneş 
enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesinin 
incelendiği bu makalenin sonucunda aşağıdaki 
öneri ve tavsiyelerde bulunulabilir:

yararı, Herhangi bir fosil yakıt veya bağlantı 
gerektirmeden bağımsız olarak elektrik 
üretebilmesidir. Kullanılan yakıtı, her yerde ve 
bedava bulmak mümkündür. Taşıma ve depolama 
gibi sorunlar yoktur.

parçalar çok az olduğundan çok az bakım 
gerektirirler. Kolay kolay arızalanmazlar. Elektrik 
üretiminde kullanılan diğer sistemler (jeneratörler, 
rüzgar veya hidroelektrik türbinleri vs) düzenli 
olarak bakıma gerek duyarlar. Eğer, PV sisteminiz 
kompleks ise, bir miktar bakım gerekebilir; ancak, 
diğer enerji üreten sistemlerle karşılaştırıldığında 
yok denecek kadar azdır.  

güvenilir enerji kaynaklarından biridir. Ülkemiz 
güneşlenme süresi yönünden oldukça iyi bir 
bölgededir.  Ayrıca enerjide dışa bağımlılığı 

azaltmakta, çevre protokollerine uyum göstermekte 
ve ulaşılması güç kırsal yerlerin elektrik enerjisine 
ulaşmasına olanak vermektedir. 

alanlarının uygun yerlere yerleştirilmesi gerekir. 
Tarım arazilerinin, ormanlık alanların, meraların, 
SİT ve kültür varlıklarının yok olmamasına dikkat 
edilmelidir. 

toplam elektrik akımının maksimum  çıkış gücünü 
önemli ölçüde azaltır.  Ayrıca, donatıların üzerine 
düşebilen kuş pislikleri ve yaprak gibi küçük 
nesnelerin ortadan kaldırılması da önemlidir. Söz 
konusu nesneler sadece güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren üniteleri gölgelemekle 
kalmaz, aynı zamanda güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren diğer üniteler  zarar verebilir. 
 

aydınlatma, haberleşme ve hesap makineleri 
gelmektedir. Gene bu bağlamda yerleşim 
merkezlerinden uzak yerlerdeki GSM vericilerinin 
ve radyo istasyonlarının enerjilerini karşılamak 
için ideal çözüm sağlarlar. Güneş pilleri ile elektrik 
üretildiğinde, bizleri şebeke bağımlılığından, 
jeneratörlerin bakım ve işletme masraflarından 
kurtarır.

karşılaştırıldıklarında, belki de en büyük yararları 
güvenilir olmalarıdır. Hareketli parçaları ya çok 
azdır; ya da yoktur. Şimşekler, güçlü rüzgarlar veya 
kum fırtınaları, nem ve ısı, kar veya buz gibi doğa 
olaylarına dayanıklıdırlar.

tabanlı sistemlerin kullanımı gün geçtikçe 
artmakta ve sistem kurulum maliyeti gün be gün 
azalmaktadır. 

malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe 
çevirirler. Enerji tüketildiği yerde üretilebilir. 
Böylece enerjiyi taşımak gerekmez. Bu bağlamda 
iletim kayıpları da oluşmaz. Güç ihtiyacına bağlı 
olarak sistem genişletilebilir. Modüler bir sistem 
olduğu için güç çıkışı kolaylıkla arttırılabilir. 
Mevcut modüllere yenilerinin eklenmesi ile sistem, 
artan güç gereksinimini karşılayabilecek duruma 
getirilebilir.

kablolar ve bağların elemanları olmadığından arada 
oluşabilecek güç kaybından kaçınılmış olur. Bu 
sistemle, çok sayıda tüketim noktası beslenmek 
istendiği zaman bile yerel kayıplar yok denecek 
kadar azdır.

yakın gelecekte güneş, rüzgâr, dalga, biokütle, 
jeotermal, hidrolik ve hidrojen enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük 
bir önem kazanacaktır. Güneş enerjisi kullanarak 
enerji üretilmesi yenilenebilir enerji kaynağı 
uygulamalarından en popüler olanıdır. Güneş 
kolektörleri, fotovoltaik hücreler ve güneş bacası 
uygulamaları kaynağı güneş olan enerji üretme 
yöntemlerindendir. 

Şekil.10: İvertörün güneş panellerine 
bağlanması
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enerji kaynağı güneşten, insan ömrü boyunca 
elektrik üretirler. Türkiye yılda ortalama 2600 
saat güneşlenme zamanıyla güneş enerjisinden 
ekonomik olarak yararlanılabilen bir ülkedir. 

bölge ve üretilmek istenen enerji miktarının 
bilinmesi gerekir. Sistem, arzu edilen özel 
koşullarda göz önüne alınarak istenen koşullarda 
dizayn edilebilir. PV sistemleri ya tek başlarına, ya 
da elektrik şebekesine bağlı olarak kullanılabilirler. 
Bu iki sistemde PV’nin kullanımı çok farklıdır. Tek 
başına kurulan PV sistemler, elektrik şebekesine 
bağlı olmayan konutlar içindir ve tüm elektrik 
ihtiyacını karşılarlar. Gündüz üretilen elektrik, 
akülerde depolanır ve ihtiyaç duyuldukça, özellikle 
geceleri kullanılır.

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

harcanması nedeniyle binaların çatılarına güneş 
panelleri yerleştirilmelidir. Binaların projelendirilme 
aşamasında güneş mimarisi önemsenmelidir. 
Büyük şehirlerden başlanarak yeni yapılmakta olan 
binalarda, güneş mimarisine uygun yapılan binalar 
teşvik edilmelidir. 

ve verimliliğin artması ile Türkiye’de güneş pili 
üretimine bağlı olarak artacağı beklenmektedir. 
Ayrıca, Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası 
ve CSP teknolojisi ile 380 milyar kWh/yıl enerji 
üretilebileceği hesaplanmıştır.

kurduğunuzda elektrik faturalarımızı azaltmakla 
beraber kendiniz ve aileniz için temiz bir yaşam 
alanı sağlarız. Güneş enerji sistemini bir kere satın 
alıp bir daha ek ücret ödemiyoruz. 

güçlerini verebilirler Panelin camının kirlenmesi, 
güneş ışınlarının sabah ve akşam dik açıyla 
gelmemesi, havanın çok sıcak ve çok soğuk olması 
verimin düşmesine neden olur. 

beslemelerini yapabilecek kapasitede akünün 
sisteme bağlanması gerekmektedir. Düşük 
kapasitedeki akü enerji ihtiyacını karşılayamayacağı 
gibi, yüksek kapasitedeki akü kurulan sistemin bu 
kapasiteyi dolduramaması yahut mevcut enerjinin 
kullanılmaması sebebi ile gereksiz bir yatırım ve ek 
bir maliyet artışına sebep olur.

yönelik Arge faaliyetlerinde üniversitelerden 
etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Sanayi ile 

Üniversitelerin bu konuda koordineli çalışmaları 
sağlanmalıdır. 

soğutma, sıcak su, elektrik gibi enerji tüketimine 
yönelik yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına 
başlanmalı, yöneticilerin, halkın yenilebilir 
enerjilerin kullanımına yatkın ve bilinçli olması 
sağlanmalıdır.
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Toplu Yapılarda Yıldırımdan

Korunma Yöntemleri
Yıldırımdan korunma sistemi, üzerinde titizlikle 
ve standartlara uygun çalışılması gereken bir 
konudur. Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş dünya 
ülkelerinde yıldırımdan korunma konusunda 
sürekli sempozyumlar düzenlenmekte, standartları 
revize edilmektedir. Ülkemiz de de bu konu uzman 
mühendisler tarafından oldukça yoğun bir şekilde 
irdelenmektedir. Uluslararası standartların takibi ve 
yürürlüğe girmesi TSE’nin çalışmaları arasındadır 
ve uluslararası akredite laboratuvarlardan belgeli 
ürünlerin önemi artan değerdir. Standartların önemi 
kadar yapılan işin doğru projelendirilmesi ve 
doğru uygulanması da oldukça önemlidir. Çünkü 
yıldırım sırasında ortaya çıkan yüksek gerilim 
sonuç olarak ciddi boyutlarda can ve mal kaybına 
yol açmaktadır. Can ve mal kaybının olmasını 
önlemek adına da yeryüzündeki insan ve bina olan 
tüm alanların yıldırım deşarjına karşı korunması 
gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Yapıların 
yıldırımdan korunmaları için birçok yöntem aktif 
olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin 
seçiminde yapıların tipleri, boyutları, jeopolitik 
durumları, elektriksel durumları, topraklama 
sistemi  gibi birçok kriter mühendisler tarafından 
doğru olarak incelenmeli ve sonuç olarak en doğru 
sistemin yapıya uygulanarak yıldırım deşarjının 
olumsuz etkilerinin yapılardan uzaklaştırılması 
sağlanmalıdır. Yakın zamana kadar yıldırım taşıyıcı 
iletkeninin yüklemesiyle yani dış yıldırımlık 
sisteminin devreye girmesiyle yapı için yıldırıma 
karşı yeterli bir koruma sağlandığı düşünülüyordu. 
Bu kısmi koruma günümüzde bir takım uyumlu 
cihazlarla desteklenmektedir. Bu cihazların 
tasarlanma amaçları; direkt yıldırım çarpmalarına 
karşı korunma, yapının komşu iki nokta arasındaki 
tehlikeli potansiyel farklarından kaçınma, devre 
tertibatı ve elektrik iletkenleri üzerindeki indüksiyon 
etkilerini önleme ve network hatları üzerinde 
taşınan yüksek gerilimi bastırmaktır. Yapılar tekil 
ve toplu olarak yıldırımdan korunabilmektedir. 
Yapıların yıldırımdan korunması için;
 
- Franklin Çubuğu (yakalama ucu ) ile Korunma 
Yöntemi, 
- Faraday Kafes Yöntemi ve Gergi Teli Yöntemi 
günümüzde kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemler 
sadece yıldırımdan korunma basamaklarının bir 
ayağını oluşturmaktadır.

Yapıların ve insanların yıldırımdan tam olarak 
korunabilmesi için aşağıdaki 4 maddenin 
sağlanmasının şart olduğunu düşünmektedir.
 
- Dış Yıldırımlık Sisteminin Kurulması

- İç Yıldırımlık Sistemi Kurulması
- Temel Topraklamanın Yapılmış Olması
- Eş Potansiyel Sisteminin Gerçekleştirilmesi

Bu 4 madde ışığında keşifleri gerçekleştirilen 
toplu yapıların olduğu alanlarda yıldırımdan 
korunma açısından hangi yöntemlerin önerildiğine 
geçmeden önce, toplu yapılar kavramının biraz 
açılması gerekmektedir. 50 bloklu bir büyük site 
de toplu yapılar kavramına dahil olmaktadır, 5 
bloklu bir sitede bu kavram içindedir. Ayrıca 
sanayi kuruluşlarının birkaç bloktan oluşan 
üretim tesisleri, bloklar halinde yer alan üniversite 
binaları, hastaneler ve askeri alanlar gibi yapılar 
toplu yapılar kavramı içerisinde yer almaktadırlar.
Yukarıda detayları verilen yapıların yıldırımdan 
korunması 4 kademede ele alınmalıdır. Dış 
yıldırımlık sistemlerinden sonra iç yıldırımlık 
sistemlerinin kurulması elektronik cihazların yüksek 
gerilimden etkilenmemeleri için önem taşımaktadır. 
Ancak bu sistemlerin kurulabilmesi için binaların 
topraklamalarının doğru ve düzgün olarak yapılması 
tek koşuldur. İç yıldırımlık sistemleri sınıfsal olarak  
B, B+C, C, D (koaksiyel kamera koruması, server 
koruması, telefon hattı koruması) kademelere 
ayrılarak ana ve tali panoların elektriksel kriterleri 
göz önüne alınarak kurulmaktadır.
Genellikle sitelerin ana panoları ortak ise bu 
noktaya B sınıfı (Ana pano ile tali pano arasındaki 
mesafe 20 metre üstü ise B+C sınıfı) koruyucu 
takılması, konutların tali panolarına C sınıfı 
koruyucuların entegre edilmesi daha sonra hassas 
noktalarda D sınıfı korumaya geçilmesi önerilen 
koruma şeklidir. Bu sistemler sonucunda elektronik 
cihazların zarar görmesi engellemiş olur ve arklar 
neticesinde oluşabilecek yangınların önüne geçilir.
Bu iki sistem kurulduktan sonra ve binalarımızın 
topraklamalarında da herhangi bir sorun yer 
almıyorsa gerçekleştirmemiz gereken son adım 
site içerisinde binalar arasında eş potansiyeli 
sağlamaktır. Eş potansiyeli sağlayarak site ya da 
tesis içinde kuplaj etkilerini ortadan kaldırmış olur 
ki bu da ortak topraklama noktası ile güvenilir 
bir yapıda oturmamızı sağlayacaktır. Eşpotansiyel 
sistem çalışmasında dış yıldırımlık topraklamaları 
da eşpotansiyel sistem içine alınmalıdır.
Özet olarak yıldırımdan korunma sistemlerinin 
kurulması ciddi mühendislik hesaplarını ve 
tecrübeyi getirmektedir. Her konudan önce 
kurulacak tüm sistemlerin ve kullanılacak tüm 
ürünlerin ilgili standartlar çerçevesinde üretilmiş 
olması ve gerekli test belgelerini almış olmaları 
önemlidir.

Serdar AKSOY
Ürün Yöneticisi

Obo Bettermann
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Osmanlı’nın Bahtsız Âlimi: 

Takîyüddin
Osmanlı İmparatorluğu’nun bilim ve teknolojide Avrupa karşısında geri kalması, eğitimli sınıf arasında 
yeni bilgi üretme ortamının ve bilimsel kültürün oluşmaması, toplumda yeniliklerin benimsenmemesi 
gibi meseleler yerli ve yabancı bilim tarihçileri arasında halen tartışılan konulardır. Öte yandan bu 
büyük imparatorlukta hiçbir bilimsel çalışma yapılmamış olması düşünülemez. Selçuklulardan miras 
kalan ilim kurumlarında yetişen âlimlerin yanında Mısır, Suriye, İran ve Türkistan’dan gelen âlimler 
sayesinde Osmanlılar, İslam dünyasının kültürel ve ilmî hayatına büyük bir çeşitlilik ve dinamizm 
kazandırmıştır. Osmanlı arşivleri, o dönemlerin âlimlerinin ilmî çalışmaları ile doludur. Bu çalışmalar 
arasında astronomiden tıp ve sağlık konularına, elektrik deneylerinden Kopernik devrimi tartışmalarına, 
otomatik makinelerden saat yapımına kadar birçok konu yer almaktadır. Ancak bu çalışmalar, Avrupa 
ve İslam dünyasında yapılan çalışmaların düzenli bir tekrarı olmaktan öteye gidememiş, evrensel bilgi 
havuzuna Osmanlı katkısı söz konusu olmamıştır. Çalışmaları evrensel düzeyde olabilecek âlimler ise, 
bilimsel kültür oluşturamayan bir toplumda unutulup gitmiştir. Bu yazımızda unutulan âlimlerden birisini, 
Takîyüddin el-Râsıd’ı ve çalışmalarını inceleyeceğiz. 

Osmanlı bilginleri arasında en önemli isimlerden birisi,16. yüzyılda yaşayan Takîyüddin’dir. Matematik, 
saat yapımı, optik ve astronomi gibi birçok farklı konuda eserler yazan ve klasik İslam astronomisinin 
son rasathanesini kuran kişi olan Takîyüddin, orijinal bir düşünür olarak dönemine göre birçok yeni 
fikir ortaya atmış ve yeni yöntemler geliştirmiştir. Ancak kişisel çekişmelerin, gündelik siyasetin ve 
bağnazlığın kurbanı olmuş, kurucusu olduğu rasathanenin yerle bir olmasına şahit olmuştur. Bu yazıda 
Takîyüddin’i ve İstanbul Rasathanesi’ndeki çalışmalarını inceleyeceğiz. Ancak konuya başlamadan önce 
İslam medeniyetinde gök bilimi çalışmalarına kısaca bir göz atalım. 

İslam’da Gök Bilimleri ve Rasathaneler

Astronomi ilmi İslam dünyasında “gök kubbenin 
bilimi” anlamına gelen ilmûl-felek ve “evrenin 
bilimi” anlamına gelen ilmû’l-hey’e isimleriyle 
tanımlanmaktadır. Tüm eski Orta Doğu’da olduğu 
gibi Arap yarımadasında da çok eski tarihlere 
uzanan gökyüzünü gözlemleme geleneği, Hicret’in 
2. yüzyılından itibaren (miladî 8. yüzyıl) İslam 
kültürünün vazgeçilmez özelliklerinden biri haline 
gelmiştir. Birçok farklı kaynaktan beslenen İslam 
astronomisi, 8. yüzyılda ağırlıklı olarak Hintçe ve 

Farsça kaynakları kullanırken 9. yüzyıldan itibaren 
önceliği Yunan kaynakları almıştır. İskenderiyeli 
büyük astronom Batlamyus’un (Claudius 
Ptolemaeus), 9. yüzyılda yazdığı “Megale Syntaxis 
Mathematike (Büyük Matematik Sentezi)” isimli 
meşhur eseri, Huneyn İbn İshâk ve Sâbit İbn Kurrâ 
gibi bilginler tarafından Arapçaya çevrilmiştir. 
Kendine özgü bir ekol olarak İslam astronomisinde 
sağlam bir zemin oluşturan bu eser, Batı 
dünyasında Arapça yazılış biçimi olan Almagest 
(El-Mecistî) ismiyle tanınmaktadır.

Alper COPLUGİL
alper.coplugil@armadordanismanlik.com

Armador Proje Danışmanlık

Şekil 1: Büyük Müslüman astronom El-Birunî’nin, ayın değişik fazları üzerine bir çalışması
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İslâm medeniyetinde astronominin en önemli 
amacı, ibadet vakitlerinin tam olarak belirlenmesi 
ve namazın tam vaktinde ve Kıble yönünde 
kılınabilmesini sağlamaktır. Bu konuda uyulması 
gereken esaslar 6. yüzyıldan itibaren ortaya 
konulmuş ve bazı küçük değişikliklerle günümüze 
kadar geçerliliğini korumuştur. İbadet vakitlerinin 
belirlenmesi amacı ile ilk olarak Emevîler 
döneminde (661-750) muvakkithane kurumu 
oluşturulmuş ve bu işi yürüten kişiye muvakkit 
(vakit belirleyen) adı verilmiştir. 
İslam astronomları zaman ölçümü ve vakit 
belirleme işi için çeşitli astronomik araçlar 
kullanmışlardır. Kullanılan başlıca araçlar kadran 
(quadrant), usturlap, sekstant, kum saati, güneş 
saati, mekanik saatler gibi aletlerdir.  Bu aletlerin 
haricinde, bugünkü Suriye’nin Rakka bölgesinde 
gözlemler yapan El-Battanî, ufuktaki hilalin yerinin 
tespiti konusunda yazdığı bir risalede “gözlem 
tüpü”nden bahseden ilk kişi olmuştur. Merceksiz 
olan bu gözlem aleti, ışık parlamasını ortadan 
kaldırarak gözlemciye gökyüzünün bir kısmına 
odaklanması imkânını veriyordu. İslam dünyasında 
9. yüzyılın sonundan itibaren kullanılan bu 
alet, daha sonra Ortaçağ Avrupa’sına geçmiş ve 
burada standart bir astronomi aleti haline gelerek 
teleskopa doğru giden yolu açmıştır. 
Abbasîler döneminde muvakkithaneler, 
rasathane adı verilen daha kapsamlı kurumlara 
dönüştürülmüştür. İlk olarak İslâm Dünyası’nda 
ortaya çıkan rasathanelerde düzenli ve devamlı 
gözlemler yapılmıştır. İlk büyük ve kapsamlı 
rasathane, Moğol hükümdarı Hûlagü Han 
tarafından 13. yüzyılda İran’da kurulan Meraga 
Rasathanesi’dir. Ünlü müslüman astronom 
Nasîruddin el-Tusî tarafından yönetilen 
rasathanede Bağdat, Suriye, Mezapotamya 
ve özellikle de Alamut Kalesi’nden toplanan 
yaklaşık 400.000 eser ile dönemin en nadide 
kütüphanelerinden biri oluşturulmuştur. İkinci 
büyük rasathane olan ve 1420 yılında Timur’un 
torunu, büyük astronom Uluğ Bey tarafından 
kurulan Semerkand Rasathanesi, döneminin en 
önemli bilim merkezi haline gelmiştir. Burada 
yapılan gözlemler birkaç yüzyıl boyunca doğuda 
ve batıda astronomi çalışmalarına ışık tutmuştur. 
Son olarak, 1577 yılında Takîyüddin tarafından 
İstanbul’da kurulan İstanbul Rasathanesi, Meraga 
ve Semerkand rasathaneleri model alınarak 
yapılmış ve bu rasathanede 1577 yılında gözlenen 
ünlü kuyruklu yıldız da dahil olmak üzere bir çok 
gözlem yapılmıştır. 

Takiyüddin ve İstanbul Rasathanesi

16. yüzyılda astronomi ve bilim dünyası için en 
önemli gelişme, Polonyalı astronom Nicolas 
Copernicus’un “De Revolutionibus Orbium 
Coelestium (Gök Cisimlerinin Dolanımları 
Üzerine)” isimli eserini yayınlaması olmuştur. 
Copernicus’un ileri sürdüğü güneş merkezli 
sistem, ilk olarak Antik Yunan’da ortaya atılan 
ve o zamana kadar kabul edilen yer merkezli 
sistemi yıkmakla kalmamış, bu anlayışı kabul eden 
Kilise’nin de bilim üzerindeki etkisini kökünden 
sarsmıştır. Her ne kadar bu teori, döneminde 
büyük tepkilere neden olmuş ve hemen kabul 
görmemişse de kendinden sonra gelen Tycho 
Brahe ve Johannes Kepler’in çalışmalarına ışık 
tutmuştur. 

Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda da 

astronomi alanında öncü çalışmalar yapılıyordu. 
16. yüzyıl Osmanlı döneminin en önemli 
bilginlerinden biri olan Takîyüddîn el-Râsıd 
(Takîyüddîn Mehmed İbn Marûf el-Hanefî 
el-Dımıskî), 1521 yılında Şam’da doğmuş, 
çeşitli bilim adamlarından hadis, tefsir ve fıkıh 
gibi konularda dersler almıştır. Babası Marûf 
Efendi ile ilk kez 1550 yılında İstanbul’a gelen 
Takîyüddîn, Kahire’ye dönerek müderrislik 
ve kadılık görevlerinde bulundu. Mısır Kadısı 
Abdülkerim Efendi’nin teşvikleri ile matematik 
ve astronomi konularında çalışmaya başlayan 
Takîyüddin’in ilmî donanımı “Semerkand ekolü” 
olarak tanımlanabilecek bir çevrede şekillenmiştir. 
Takîyüddin’in bizzat kendisi çeşitli eserlerinin 
önsözünde riyazî (matematik ve geometri) ilimlere 
özel bir ilgi gösterdiğini ifade eder. 
1570 yılında tekrar İstanbul’a gelen Takîyüddin, 
bir yıl sonra Müneccimbaşı Mustafa 
Çelebî’nin ölümüyle Sultan II. Selim tarafından 
müneccimbaşılığa getirilmiştir. Bu görevdeyken 
Hoca Saadettin Efendi ile dostluk kurmuş ve 1574 
yılında Galata Kulesi’nde gözlem çalışmalarına 
başlamıştır. 1577 yılında Sultan III. Murad’ın 
fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlemevi 
kurmuştur. 

Takîyüddin’in İstanbul’a geldiği 1570’li yıllara 
kadar İstanbul’da rasathane yoktu ve gökbilimle 
ilgili bilgiler eski Arapça ve Farsça kitaplardan 
ve yazmalardan öğretilmekteydi. Gözlemlerle 
ilgili hesaplar da eskiden hazırlanmış astronomi 
zîcleri (gözlem tabloları) aracılığı ile yapılıyordu 
ve bunların en bilineni Uluğ Bey Zîci idi. Ancak 
bu tablolar da eskimişti ve güncellenmesi 
gerekiyordu. Takîyüddîn yeni bir gözlem kataloğu 
hazırlamak ve bir rasathane kurmak için dönemin 
önemli bilginleriyle temasa geçti. Sadrazam 
Sokollu Mehmet Paşa ve Hoca Saadettin 
Efendi, Takîyüddîn’in gözlemevi kurma isteği 
ile ilgilendiler ve onu desteklediler. Sultan III. 
Murad’ı, Takîyüddîn’in yönetimi altında bir 
gözlemevi kurulması konusunda ikna ettiler ve 
konu Divân’a götürülerek onaylandı. Sultan III. 
Murad’ın astrolojiye olan merakı ve geleceği 
öğrenme isteği de gözlemevinin kuruluşunda 
önemli bir rol oynamıştı. Takîyüddîn, padişahın 
adıyla anılacak bir zîc hazırlamakla görevlendirildi 
(1575). Gözlemevinin kuruluş tarihi hakkında 
uyuşmazlıklar varsa da gözlemevinin inşasına 
Tophane sırtlarında 1575’de başlandığı ve 1577’de 
inşasının tamamlanarak gözlemlere başlandığı 
genel olarak kabul edilmektedir. 
 
Gözlemevinin Yapısı 

Rasathanenin büyüklüğü konusunda tam bir bilgi 
yoktur. Ancak İstanbul Rasathanesi, astronomlar 
ve idarî personel için çalışma odaları ve kalacağı 
yerler içeren özenle yapılmış bir bina idi. Ayrıca 
bir de kütüphanesi bulunmaktaydı. Kaynaklara 
göre binanın yanında “Küçük Gözlemevi” olarak 
adlandırılan bir bina daha bulunmaktadır. 
Muhtemelen bu bina, taşınabilen gözlem 
araçlarının toplandığı bir yerdi. Minyatürde bu 
küçük yapı ve içinde çalışanlar görülmektedir. 
Minyatürün sağ üst tarafında, içerisinde kitaplar 
bulunan raflı bir kitaplık yer almaktadır. Minyatüre 
göre bu kitaplık büyük çizilerek kitapların önemi 
vurgulanmış gibidir. Bunun önünde, üzerinde 
çeşitli astronomik aletlerin bulunduğu uzun bir 
masa vardır.
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Minyatürde üç ekibe ayrılmış on beş kişi 
ve kitaplığın önünde de bir müstahdem 
bulunmaktadır. Masanın etrafındaki on kişi 
usturlab, rubu tahtası, pergel, kum saati gibi çeşitli 
gözlem ve ölçüm araçlarını kullanmakta ve bir 
kısmı ölçümlerini defterlere kaydetmektedir. En 

altta görülen kürede Avrupa, Afrika, Asya kıtaları 
görülmektedir. Minyatürde görülen birçok alet, o 
dönemde ve daha sonra Avrupa gözlemevlerinde 
kullanılan standart araçlardır. Minyatürden 
anlaşılacağı gibi bu rasathanede oldukça canlı bir 
araştırma ve ölçme faaliyeti gerçekleşmiştir.

Takîyüddîn’in diğer çalışmaları ve bazı 
önemli eserleri

Takîyüddîn, matematik ve astronomi başta 
olmak üzere optik ve tıp alanında da araştırmalar 
yapmıştır. Özellikle trigonometri alanındaki 
çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın 
ünlü astronomu Copernicus (1473-1543) 
sinüs fonksiyonunu kullanmamış ve sinüs, 
kosinüs, tanjant ve kotanjant terimlerinden söz 
etmemiştir; oysa Takîyüddîn bunların tanımlarını 

vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini 
hazırlamıştır. Takîyüddîn ayrıca çok eskiden beri 
kullanılmakta olan altmışlık sayı tabanı yerine 
ondalık sayı tabanını ve kesirleri kullanmaya 
başlamıştır. Takîyüddîn, aynı zamanda yetenekli 
bir teknisyendir. Güneş saatleri ve mekanik 
saatler yapmış, ayrıca göllerden, ırmaklardan 
ve kuyulardan suları yukarı çıkarmak için 
çeşitli araçlar tasarlamış ve bunları bir eserinde 
ayrıntılarıyla tanıtmıştır.  

Rasathanenin Yıkılışı

Rasathanenin ömrü kısa sürmüş ve Ocak 1580’de 
yıktırılmıştır. 1577 senesinin Kasım ayında, 
İstanbul semalarında ünlü 1577 kuyruklu yıldızı 
gözlenmişti. 

Takîyüddîn kuyruklu yıldız gözlemi vesilesiyle 
Sultan III. Murad’a bir takım kehanetlerde 
bulunmuş ve bu olayı iyi haberlerin müjdeleyicisi 
olarak yorumlayarak İranlılara karşı Türk 
kuvvetlerinin başarılı olacağını söylemişti. Ancak 
bu gözlemin ardından İstanbul’da 1578’de bir 
veba salgını baş göstermiş, bu olay sebebiyle 
gözlemevine karşı olumsuz bir tavır oluşmaya 
başlamış ve saraydakiler bu fırsattan yararlanarak, 
bir gözlemevinin kurulduğu her yerde felâketlerin 
birbirini kovaladığını, Uluğ Bey’in ölümünü de 
örnek göstererek kanıtlamaya çalışmışlardır. 

Devrin Şeyhülislâmı Ahmed Şemseddin Efendi 
Padişah’a bir rapor sunmuş ve bu raporunda 
gözlem yapmanın uğursuzluk olduğunu, feleklerin 
esrar perdesini küstahça öğrenmeye cüret 
edenin akıbetinin meçhul olduğunu ve eğer bir 
memlekette zîc hazırlanacak olursa o memleket 
mâmur iken harap olacağını ve devletin binalarının 
zelzele ile yıkılacağını bildirmiştir. Bunun üzerine 
Kaptan-ı Deryâ Kılıç Ali Paşa’ya bir hatt-ı hümayun 
gönderilmiş,  Kılıç Ali Paşa da gözlemevini 
yıkmıştır. Muhtemelen Takîyüddîn, Hoca Saadettin 
Efendi sayesinde hayatını kurtarmıştır.

Şekil 2: İstanbul Rasathanesi’nde çalışan 
astronomlar. Masanın sağ üst tarafında büyük 

sarığıyla Takîyüddin görülüyor. 

Şekil 3:1577 yılında Takiyüddin tarafından gözlemlenen ünlü kuyruklu yıldız. Aynı gözlemi, 
Hveen Adası’nda kurduğu gözlemevinde Tycho Brahe de gerçekleştirmişti.
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Yaptığı gözlemlerde Takîyüddîn’in uzaktaki 
nesneleri yakınlaştıran optik bir alet kullanmış 
olduğu sanılmaktadır. Takîyüddîn, Kitâbu Nûr-i 
Hadakati’l-Ebsâr ve Nûr-i Hadîkati’l-Enzâr (Göz 
ve Bakış Bahçelerinin Işığı Üzerine Kitap) adlı 
eserinde şöyle söyler: 

“Ben uzakta bulunmaları nedeniyle görülemez 
(gözden gizlenmiş olan) eşyayı en ince 
ayrıntılarıyla gösterebilen ve ortalama uzaklıkta 
bulunan gemilerin yelkenlerini bir ucundan tek bir 
gözle baktığımızda görebileceğimiz ve (daha önce) 
Yunanlı bilginlerin yapıp, İskenderiye Kulesi’ne 
yerleştirmiş olduklarına benzer bir billur (mercek) 
yaptım.”

Takîyüddîn bu aletin Eski Yunanlılar tarafından 
yapıldığını ve İskenderiye Kulesi’ne yerleştirildiğini 
söylemektedir. Ne var ki, bilinen kaynaklara göre 
İskenderiye Kulesi’nde böyle bir alet yoktur. Bu 
durum göz önüne alınırsa, bu aletin teleskop 
olmadığı, bir gözlem borusu (sighting tube) 
olduğu daha akla yakın görünmektedir. Zira bu 
alet, çok daha eskilerden beri, örneğin Çin’de M.Ö. 
1100’lerde bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Takîyüddin’in en önemli çalışmalarından 
biri, astronomi hesaplarında ondalık kesirleri 
kullanmasıdır. Cerîdet el-Dürer ve Harîde el-Fiker 
(İnciler Topluluğu ve Görüşlerin İncisi) isimli 
eserinde ondalık kesirleri Gıyâsüddin Cemşid 
El-Kâşi’nin Miftahü’l-Hisâb (Aritmetiğin Anahtarı) 
isimli eserinden öğrendiğini belirten Takîyüddin, 
El-Kâşi’nin ondalık kesirleri sadece hesap olarak 
anlattığını, oysa bunları trigonometri ve astronomi 
gibi ilimlerde tatbik etmek gerektiğini kaydeder. 
Buradan anlaşılacağı gibi Takîyüddin, MS 2. 
yüzyılda Yunan filozof  Batlamyus’dan beri Doğu’da 
ve Batı’da kullanılan altmışlık sayı sistemi yerine, 
daha kolay ve pratik olması nedeniyle ondalık 
kesirleri kullanmaya başlamıştır. 

Bugyet el-Tüllâb min İlm el-Hisâb (Aritmetikten 
Beklediklerimiz) isimli eserinde bu konuyu dokuz 
bölümde inceleyen Takîyüddin, ondalık kesirler 
ile toplama, çıkarma, iki katı alma, yarısını alma 
gibi işlemleri konu edinmiştir. Takîyüddin, ondalık 
kesirler için belirgin bir notasyon kullanmamış, 
kesir kısmını yazılı olarak ifade etmiştir. 

Örneğin 34,25 sayısını “3 yüzler 4 onlar 2 
ondabirler 5 yüzdebirler” şeklinde ifade etmiş 
veya “3425 yüzdebirler” şeklinde belirtmiştir. 
Batı’da ondalık kesirleri kuramsal olarak tanıtan 
ilk müstakil yapıt, Hollandalı matematikçi Simon 
Stevin (1548-1620) tarafından Flemenkçe olarak 
yazılan ve 1585’de Leiden’de yayımlanan “De 
Thiende (Ondalık)” isimli eserdir. 32 sayfalık bu 
kitapçıkta, Stevin, sayıların ondalık kesirlerini 
gösterirken hantal da olsa simgelerden yararlanma 
yoluna gitmiş ve ondalık kesirleri, uzunluk, ağırlık 
ve hacim gibi büyüklüklerin ölçülmesi işlemlerine 
de uygulamıştır. 

Ancak, De Thiende’de ondalık kesirlerin 
trigonometri ve astronomiye uygulandığına 
dair her hangi bir bulgu yoktur. Bu durum, 
Takîyüddîn’in yapmış olduğu araştırmaların 
matematik ve astronomi tarihi açısından çok 
önemli olduğunu göstermektedir.
 
 

Takiyüddin, tıp ve zooloji sahasında birer, fizik-
mekanik sahasında üç, matematik sahasında beş, 
astronomi sahasında yirmi eser telif etmiş, ayrıca 
cisimlerin özgül ağırlıkları ile Archimedes’in 
hidrostatik tecrübeleri konusunda da Risâle fî Amel 
el-Mîzân el-Tabî`î adlı bir risale yazmıştır. Bütün 
eserleri Arapça’dır. Astronomi sahasında, ayrıca 
Takiyüddin’le ilgisi olan beşi Türkçe, ikisi Arapça 
ve birisi Farsça olmak üzere sekiz eser mevcuttur.

Sonuç

Eserlerinden ve yaptığı çalışmalardan anlaşıldığı 
kadarıyla Takîyüddin oldukça verimli, yaratıcı ve 
orijinal bir âlimdir. O döneme kadar astronomide 
alışılagelen altmışlık sayı sistemi yerine ondalık 
kesirleri kullanmış ve bu sisteme göre astronomi 
cetvelleri hazırlamıştır. Ayrıca optikten saat 
yapımına kadar birçok farklı alanda eserler yazmış 
ve eserlerinde yapılanları aynen nakletmek yerine 
tamamlayıcı ve geliştirici bir üslûp edinmiştir. 

Genel anlamda bakıldığında Avrupa’daki 
çağdaşları Brahe ve Kepler’den hem bilgi hem de 
kullandığı araç-gereç anlamında geride olmadığı 
anlaşılmaktadır. Ancak toplumun bilimsel bir 
kültüre sahip olmaması, bilimi geliştirip yayacak 
bir çevrenin olmaması, yeni bilgiye karşı gösterilen 
direnç ve dinî taassup gibi nedenlerden dolayı 
rasathane padişahın emri ile yıkıldığı gibi gelecekte 
ortaya çıkabilecek muhtemel çalışmaların da önü 
kesilmiştir. İlmî ve kültürel konulara meraklı ve 
kitapsever bir padişah olan Sultan III. Murad da 
çevresinin etkisinde kalmış ve talihsiz bir şekilde 
tarihe, bir bilim kurumunu yıktıran padişah olarak 
geçmiştir.
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İcat mı? 

İnovasyon 

mu?
Teknolojik değişim, toplumları 
feodal düzenden endüstriyel 
düzene doğru götüren çarpıcı 
bir dönüşümdür. Son 500 
yıldır teknolojik değişim; askerî 
çatışmalar, ekonomik rekabet ve 
toplumsal dönüşümler açısından 
ana etkenlerden biri oldu. 

Özellikle 1800’lerden itibaren 
dalgalar şeklinde ilerleyen 
teknolojik atılımlar; buhar 
makinesinin geliştirilmesi, 19. 
yüzyıl ortasındaki demiryolları 
patlaması, 1920’lerde 
otomobillerin yaygınlaşması, 
1950’lerde transistörün 
bulunması, 1990’larda kişisel 
bilgisayarların geliştirilmesi ve 
2000’lı yıllarda internet ve mobil 
teknolojilerin gelişmesi ile insan 
yaşamını kökünden değiştirdi ve 
şüphesiz değiştirmeye devam 
edecek.

Bu teknolojik dönüşümün 
merkezinde icatlar ve 
inovasyonlar yer alıyor. O halde 
icat ve inovasyon nedir? Nasıl 
ortaya çıkar? Birbirinden farkları 
nelerdir? Kime mucit, kime 
yenilikçi denir?  

Bu yazıda inovasyonun ne 
olduğunu, icattan farklarını ve 

etkilerini incelemeye çalışacağız. 

İcat ve İnovasyon Nedir?

Bir kavramı anlamak için o 
kavramı ifade eden kelimenin 
İngilizce ve Türkçe kökenini 
(etimolojisini) incelemek, 
bana göre etkili bir yoldur ve o 
kavramın ortaya çıkış nedenini 
anlamamızı sağlar. 

Türkçe’de icat veya buluş, 
genellikle keşif ile karıştırılır. 
Keşif, bilimsel çabanın 
bir ürünüdür; doğada var 
olan fenomenlerin ortaya 
çıkarılmasıdır. Yerçekimi kuvveti, 
yeni bir hayvan türü veya 
yeni bir gezegen icat edilmez, 
keşfedilir ve buna bilimsel 
keşif denir. Buna karşın pusula, 
teleskop, telefon, elektrik motoru 
keşfedilmez, bunlar teknolojik 
icatlar veya buluşlardır. 

İcat, Arapça cedid sıfatından 
türer ve “yenilik, yeni bir şey” 
demektir.

İnovasyon (innovation) ise 
Latince “novus (yeni)” ve 
“innovare (yenileme)” kökünden 
gelir, “yenileştirme, yeni hale 
getirme” anlamlarını taşır. 

Günümüzdeki ticarî anlamında 
ise müşteri değeri yaratarak 
karşılığında ekonomik bir değer 
elde eden ürün, sistem, süreç 
veya hizmettir.

Bunlar kimilerine fazla ayrıntı 
gelebilir ama zaten diline pek 
dikkat etmeyen bir toplum 
olduğumuz için bence 
ortaya koymak gerekir. İçerik 
açısından bakmak gerekirse, 
gerçekleştirdiği işlev bakımından 
daha alt teknolojilere 
bölünemeyen buluşlara icat 
diyebiliriz. İnovasyon ise 
daha alt teknolojik parçalara 
ayrılabilen buluşlardır. 

Örneğin telefon, Graham 
Bell’in bir icadıdır; prensip 
olarak ses sinyallerinin elektrik 
sinyallerine dönüştürülerek 
iletilmesi ve karşı tarafta elektrik 
sinyallerinin ses sinyallerine 
çevrilmesi esasına dayanır, işlev 
anlamında daha alt parçalara 
bölünemez. Ancak akıllı telefon 
bir inovasyondur, ses iletimi 
yanında mesaj gönderme, 
internet erişimi, fotoğraf ve 
video çekmek gibi birçok farklı 
teknolojik işlev içerir, dolayısıyla 
bir inovasyondur. 

Alper COPLUGİL
alper.coplugil@armadordanismanlik.com

Armador Proje Danışmanlık
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İcat ve inovasyon arasındaki fark 
konusunda ikinci yaklaşım, onu 
ortaya koyan kişi veya kurumun 
niteliğidir. İcatlar genelde 
tek başına ya da kendine 
bağlı küçük bir ekiple çalışan 
mucitlerden çıkmıştır, Ampulü 
icat eden Thomas Edison buna 
tipik bir örnektir. İnovasyon ise 
genellikle kurumsal araştırma 
laboratuvarlarından ortaya 
çıkmıştır, 20. yüzyıl başlarında 
mucitler yerlerini eğitimli ve 
organize mühendisler ordusuna 
bırakmışlardı. 

Örneğin floresan lambayı 
Becquerel 1895 yılında icat 
etmiştir, ancak floresan lambayı 
inovasyon ile ticarî bir ürün 
haline getiren, 1938 yılında 
General Electric firmasıdır. 
Burada verdiğim örnekler, istisna 
örneklerle eleştirilebilir, bunlar 
kendi mütevazi araştırmalarım 
sonucu elde ettiğim sonuçlardır. 

Birçok kişi “ismi boş verelim, 
yeniliği nasıl yapacağımızı 
tartışalım” şeklinde pragmatik, 
ancak bana göre aceleci bir 
tavır takınabilir. Şüphesiz bir 
an önce yenilik, Ar-Ge ve 
teknoloji üretme konusunda 
atılım yapmamız gereklidir ancak 
konuyu içselleştirmeden bu 
çalışmaların yüzeysel kalacağı 
aşikârdır. 

Bir kavrama isim verebiliyor 
olmak, o kavramı 
içselleştirebildiğimizi gösterir. 
İnovasyon kelimesine Türkçe 
karşılık (yenişim, yenileşim vs.) 
bulma çabaları bana göre bu 
arayışın bir göstergesidir. Ancak 
hayatımızdaki birçok teknolojik 
ürün veya kavramın isminin 
yabancı kökenli olması gerçeğini 
göz ardı edemiyoruz. Bunun 
nedenini, teknoloji üretemeyen 
bir toplum olmamızda görmekte 
sakınca yok.

 İlginç bir not paylaşalım; 1812 
yılında Mühendishane-i Berri 
Hümayûn (İTÜ’nün temeli olan 
okul) hocalarından Yahya Naci 
Efendi, Fransızca’dan çevirdiği 
ve o dönem Avrupa’da Otto 
von Guericke‘nin icat ettiği 
statik elektrik üreten bir üreteç 
ile yapılan deneyleri anlatan 
“Risale-i Seyyale-i Berkiyye” 
isimli bir makale yazdı. Burada 
ilginç ve önemli olan, elektrik 
yerine “seyyale-i berkiyye” 
terimini kullanmış olmasıdır; 
“seyyale” akışkan demektir, 
“berkiyye” ise Arapça berk 
(şimşek) kökünden gelir. 

O dönemde henüz Avrupa’da 
da yeni tanınmaya başlanan 
elektrik, onun üzerine çalışan 
bir Osmanlı hocası tarafından 
yerlileştirilmeye çalışılmıştır. 
(Terimin kökeninin Arapça 
olması ayrı bir konu; malûm 
Osmanlıca’da Türkçe, Arapça, 
Farsça karışıktır, o döneme 
göre düşünmek lazım). Bu 
çalışmaların neden Osmanlı’da 
bir endüstri devrimine neden 
olmadığı ayrı bir tartışma 
konusu. Demek istediğim 
kavramı bulan, onun üzerine 
çalışan ve geliştiren, o kavram-
terimin ismini de veriyor.

Innovation kelimesinin yerine 
inovasyon kullanmak konusunda 
bir sakınca görmemek gerek, 
artık Türkçe’ye de oturdu. 
Sonuçta bilimsel ve teknolojik 
terimlerin çoğu Latince ve 
Eski Yunanca kökenli ve 
bütün Avrupa bu kökten 
terimleri kullanmakta sakınca 
görmüyor. Elbette kendi, 
özgün terimlerimizi bulmalıyız; 
“bilgisayar” kelimesi bunun 
için harika bir örnektir. Ancak 
üzerinde düşünülmemiş 
terimleştirme, anlam kaymasına 
da yol açabilir. 

Biz mühendise “hendese 
(geometri) bilen” derken 
İngilizler “engineer” diyor; 
bu kelime motor anlamındaki 
“engine” sözcüğünden değil, 
Latince “ingeniatorem” 
sözcüğünden gelir; “dahice 
(genius) iş yapan, yaratıcı” 
demektir. Aynı şekilde 
“bilgisayar” teriminde de bir 
anlam kayması vardır. Burada 
ismini saygıyla anmamız 
gereken Prof. Dr. Aydın Köksal, 
her ne kadar müthiş bir kavram-
terim icat etmiş olsa da, yaptığı 
iş temel olarak “hesaplama” olan 
“computer (hesaplayıcı)” yerine 
“bilgisayar” terimini ortaya 
atarak computer’in yaptığı işi bir 
nevî soyutlaştırmıştır.

Dışarıdan bakan veya bu aleti 
sadece kullanan biri için bu 
aletin yaptığı iş bilgileri sıraya 
koymaktır. Ancak onu yapan kişi 
bu aleti hesaplama yapması için 
geliştirmiştir ve bu sebeple onun 
adı computer’dir. Burada amacım 
bilgisayar terimini eleştirmek 
değil, onu icat edenle onu 
kullanan arasındaki bakış açısı 
farkını vurgulamak istiyorum.

Mucitlerden Ar-Ge 
laboratuvarlarına giden yol
Türkiye’nin önde gelen 
iktisatçılarından Prof. Dr. Ergun 

Türkcan, icatlar tarihini üçe 
ayırıyor: (1) icadın anonim 
dönemi (2) kişisel mucitler 
dönemi (3) icadın kollektif-
organize dönemi. 

Türkcan, icadın anonim 
dönemini ilk çağlardan 15. 
ve 16. yüzyıllara kadar alıyor. 
Yaklaşık 2 milyon yıl süren 
bu dönem  (tarihöncesi 
dönem, insanlık tarihinin 
%99’unu kaplar) günümüzde 
de kullandığımız birçok temel 
teknolojik buluşun mucidinin 
bilinmediği, yani bu icatların 
anonim olduğu dönemdir. 
Bugün ateşi, tekerleği, bronzu, 
seramik aletleri, tarımı, demiri 
ergitmeyi vs kimin icat ettiğini 
bilmemize imkân yoktur. Ateş 
fırına, tekerlek arabaya, tohum 
ekimi tarıma dönüşmüş ve her 
toplum kendi şartlarında bu 
bilgi havuzuna katkı yaparak 
bugünkü topluma giden yolu 
şekillendirmiştir.

15. ve 16. yüzyıllardan 19. 
yüzyıla kadar olan süreç ise 
kişisel mucitler dönemidir. 20. 
yüzyıldaki kurumsal Ar-Ge ve 
araştırma laboratuvarlarına kadar 
teknoloji üretiminin en önemli 
unsurları mucitlerdir ve Sanayi 
Devrimi, bu girişimci-mucitlerin 
eseridir. Tabi ki 20. yüzyıl ile 
birlikte bu mucit tipinin tarih 
sahnesini terk ettiği söylenemez. 
Ergun Türkcan, mucitler için şu 
tespiti yapıyor:
“…Çünkü mucitlik bir 
meslek değil, ayrı bir insan 
türü, bir yaşam biçimidir; ne 
engellenebilir ne de böyle 
insanlar eğitimle ya da başka 
yollarla yetişebilir.”

19. yüzyılın mucidi, 20. yüzyılın 
girişimcisine dönüşmüştür. 
Teknik bilgisini işletme ve 
ekonomi bilgisi ile birleştirerek 
endüstriyel bir değer yaratan bu 
insan tipinin ilk ve en önemli 
örneği şüphesiz Henry Ford‘dur. 
Ortaya attığı seri üretim modeli 
ile 20. yüzyılda endüstriyel 
üretimin şeklini belirlemiştir. 

20. yüzyılın girişimci tipi, 
belirli bir problem için teknik 
bir fikir ortaya koyan, bu fikri 
ticarîleştiren, inovasyonla bu 
fikre değer katan bir mucit-
girişimci tipidir. Şüphesiz 
bu konuda yapılabilecek 
tartışmalar buraya sığmayacaktır. 
Önümüzdeki yazılarda bu 
konuyu farklı yönleri ile ele 
alacağız. 
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Geleceğin teknolojisi, 
geleceğe hazırlanıyor
Fotovoltaik tesislerin yıldırım ve aşırı 
gerilime karşı korunması

Dr. Müh. Gernot Finis, Geliştirme Departmanı 
Müdürü;
Yük. Müh. Holger Heckler, teknik destek;
Yük. Müh. Joachim Wosgien, uzman konuşmacı;
Business Unit aşırı gerilime karşı koruma
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg

Fotovoltaik sistemler, genellikle her türlü 
olumsuzluğa açık bir konumda olduklarından, 
özellikle yıldırım düşme ve aşırı gerilim riski 
altındadır. En ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş 
bir koruma konseptine sahip olan güneş enerjisi 
üretim tesisleri, kendilerini çok kısa sürede amorti 
eder.

Yıldırım düşme tehlikesi

Bir fotovoltaik sistemi, başlıca;

kablolarından oluşur

Bir fotovoltaik sisteminin sürekli ve karlı çalışması 
için, özellikle, aşırı gerilimlere karşı en hassas 
bileşenlerin korunması gerekir. Bu noktada, 
fotovoltaik sistemin en pahalı parçası olan invertör, 
en yüksek seviyede önceliklidir; invertörün 
ardından, diğer fotovoltaik modülleri gelir.

Fotovoltaik modüller, basitleştirilmiş, büyük 
yüzeylere sahip, ışığa karşı hassas yarı 
iletkenlerdir. Bu nedenle, modüllere veya metal 
konstrüksiyonlara yıldırım düşmesi sonucunda 
tahrip olurlar. İnvertöre giden kablo hatlarının 
içlerinde bulunan aşırı gerilime karşı koruyucu 
cihazlar, her ne kadar invertörü korusalar da 
fotovoltaik modüllerini korumaz.

Harici paratoner

Fotovoltaik sistemler kurulurken, fotovoltaik 
modülleri ile taşıyıcı konstrüksiyonlarının doğrudan 
doğruya yıldırıma maruz bırakılmamalarına dikkat 
edilmelidir. Yıldırıma karşı, harici bir paratoner 
sistemi kullanılmalıdır.

Fotovoltaik sistemler, genellikle, kamuya açık 
binaların üzerlerinde kullanıldıklarından, inşaat 
mevzuatlarına tabiidir. Bu mevzuatlara göre, 
gökdelenler, hastaneler, okullar, satış ve toplantı 
yerlerinde paratoner olması zorunludur.

Fotovoltaik modüller düzenlenirken, VDE 0185-
305-3’e göre harici paratonere tutulması gereken 
“S” ayırma mesafesine uyulması gerekiyor. 
Bu şekilde, bir yıldırım düşmesi durumunda, 
elektriğin, fotovoltaik sisteme atlama yapması 
engellenmiş oluyor.

Uygulamada, bu gerekli ayırma mesafesinin çoğu 
zaman tutulmadığı görülüyor:

yanına kurulması

kurulması 

Oysa fotovoltaik modüllerin taşıyıcı sehpalarının 
doğrudan doğruya harici paratonere bağlanması 
gerekiyor ki, bu şekilde fotovoltaik sistemin içinde 
bulunduğu tehlike potansiyeli belirgin oranda 
artıyor.

Phoenix Contact

Fotovoltaik modüller düzenlenirken, VDE 0185-305-3’e göre harici paratonere tutulması 
gereken “S” ayırma mesafesine uyulması gerekiyor.
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Aşırı gerilime karşı koruma

Eylül 2006’dan bu yana yeni VDE paratoner 
standardı yürürlükte. VDE 0185-305-3’e göre, 
bir bina sisteminin harici bir paratonere sahip 
olması ve binada elektrikli bir sistem bulunması 
durumunda, dahili bir paratonerin (aşırı gerilime 
karşı koruma) mevcut olması gerekiyor. Yani, harici 
bir paratonere sahip olan fotovoltaik sistemlerin, 
ayriyeten bir aşırı gerilim korumasına sahip 
olmaları gerekiyor. Fotovoltaik sistemlerin aşırı 
gerilime karşı koruyan cihazları;  
 

paratonere yıldırım düşmesi

çıkabilecek ve

gerilimlere karşı koruma sağlar 

Aşırı gerilimlere karşı korumanın etkili olabilmesi 
için, invertörlerin doğru akım ve alternatif akım 
taraflarının korunması gerekir. Aşırı gerilime karşı 
uygun koruyucu cihazların, invertörün hemen 
yanına düzenlemesi gerekir.

Fotovoltaik modüller ile invertörün arasındaki 
kablolar ne kadar uzun olursa, kabloların kapasitif 
veya endüktif olarak aşırı gerilime maruz kalma 
riski de o kadar artar.  Fotovoltaik modüller ile 
invertörün arasındaki mesafesinin 10 m’den daha 
uzun olması durumunda, fotovoltaik modüllerin 
de hemen yanlarında aşırı gerilime karşı koruyucu 
cihazların kurulması gerekir.

Alternatif akım tarafının korunması 

İnvertörlerin alternatif akım taraflarında, alternatif 
akıma uygun olan aşırı gerilime karşı koruyucu 
cihazlar kullanılır. Aşırı gerilime karşı koruyucu 
varistörlü cihazların Tip 2 ile, temel bir koruma 

elde edilir. Harici bir paratonerin mevcut olması 
durumunda, tip 1 yıldırımlıklar kullanılır. 

noktasında bir tip 1 yıldırımlık bulunmaktadır:
İnvertörün hemen yanına bir tip 2 yıldırım tutucu 
monte edilmelidir. 

noktasında bir tip 1 yıldırımlık bulunmamaktadır:
Elektrik tesisatının besleme noktasının hemen 
yanına bir tip 1 yıldırımlık monte edilmelidir ve 
invertörün hemen yanına bir tip 2 yıldırım tutucu 
monte edilmelidir. Bir cihazın içinde tip 1 yıldırımlık 
ile tip 2 yıldırım tutucu kombine edilerek, daha 
etkili bir koruma sağlanabilir

Doğru akım elektrik tesisatlarında aşırı gerilime 
karşı koruyucu cihazların nasıl tasarlanacağı 
hususunda herhangi bir standart henüz mevcut 
değildir. Bu nedenle, piyasada, fotovoltaik 
sistemlerin doğru akım taraflarında kullanılmak 
üzere satışa sunulan aşırı gerilime karşı koruyucu 
cihazlar arasında, gerek fonksiyonları, gerekse 
yapıları açısından belirgin farklılıklar bulunmaktadır. 
Bugün itibariyle, her üreticinin gereklilik ve 
değerlendirme kriterlerini kendisi belirlemesi 
gerekiyor. Bu da bu bağlamda; 

çıkan düşük ve yüksek ohmlu kısa devrelerde 
emniyetli bir davranış sergilendiği

emniyetli bir davranış sergilendiği

oluşumunun engellendiği

doğru akım giriş devrelerinin herhangi bir hata 
durumunda hasar görmediği anlamına geliyor

Doğru akım tarafının korunması 

İnvertörlerin doğru akım tarafları da yine aynı 
şekilde korunmalıdır. Bu noktada, aşırı gerilimden 
koruyan cihazların görevleri şunlardır:  

davranışlarını da göz önünde bulundurmak 
suretiyle, aşırı yüklenme durumunda dahi sistemin 
güvenli çalışmasını sağlamak

Sistem ve invertör arası mesafenin farklı uzunluklarda olduğu sistemlerde, aşırı gerilime karşı 
koruyucu cihazların düzenlenişi

Alternatif akım tarafı için, tip 1 Paratoner ve 
tip 2 yıldırım tutucu: Flashtrab compact
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Fotovoltaik modüller ve fotovoltaik sistemlerin 
doğru akım kablajları, normalde kısa devreye 
karşı sürekli dayanıklıdır.  Fotovoltaik sistemlerin 
bileşenlerinde ortaya çıkan hata durumlarına karşı, 
ilgili bileşenler devre dışı bırakılarak veya ilgili 
bileşene sürekli bir kısa devre sağlanarak tedbir 
alınabilir.

Hata durumunda kısa devre yapan aşırı gerilime 
karşı koruyu cihazlar, fotovoltaik sistemlerin 
sürelerini otomatik olarak kısaltır. Son yıllarda 
elde edilen uygulama deneyimleri, piyasada satışa 
sunulan sıradan invertörlerin, giriş tarafında 
oluşan aralıksız kısa devrelere uygun olmadıklarını 
göstermiştir. Bu nedenle, hata durumunda otomatik 
olarak devreden çıkan aşırı gerilime karşı koruyucu 
cihazlar kullanılmalıdır.

Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazların 
Y-bağlantıları

Laboratuarda yapılan araştırmalarda, aşırı gerilime 
karşı koruyucu cihazların bütün önemli bağlantıları, 
bir fotofovtaik simülatöründe, gerçek fotovoltaik 
sistemler üzerinde test edildi. Bu testlerde, 

fotovoltaik sistemlerin doğru akım taraflarında, 
normal çalışma koşulları ve ortaya çıkan hata 
durumları taklit edildi. Bu araştırmalarda,  aşırı 
gerilime karşı koruyucu cihazların Y şeklinde 
bağlanmasının (2+1 devre), fotovoltaik sistemlerin 
doğru akım taraflarına en iyi korumayı sağladığını 
anlaşıldı.

Y Bağlantıda,  iki adet aşırı gerilime karşı koruma 
cihazı her zaman seri bağlanıyor: 

Y Bağlantı ve uygun aşırı gerilime karşı koruma 
cihazlarının seçilmesi sayesinde, emniyet 
konusuyla ilgili bütün gereklilikler yerine 
getirilebiliyor. Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazın 
düşük ohmlu kısa devre bağlantısında da yine her 
zaman bir cihaz daha seri bağlanıyor. Y-Bağlantıya 
sahip aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar, 
maksimum oranda gerilimlere sürekli direnebilecek 
şekilde veya entegre termik ayırma düzeneklerinin, 
aşırı gerilime karşı koruyucu cihazları güvenli 
bir şekilde, cihazlarda aşırı oranda bir ısınma 
gelişmeksizin, doğru akımdan ayırabilecekleri 
şekilde tasarlanıyor. Fotovoltaik modüllerin artı ve 
eksi bağlantılarının toprak hatlarında da yine sürekli 
seri halde iki aşırı gerilime karşı koruyucu cihaz 
bağlantısı mevcuttur. Bu cihazlar, topraklamada 
oluşan aşırı gerilim yüklenmelerine karşı sürekli 
direnebilmektedir.

Her koruyucu hattında ikişer adet aşırı gerilime 
karşı koruyucu bulunan, aşırı gerilime karşı 

koruyucu cihazların Y şeklinde bağlanması 
sayesinde, iki kat emniyet elde edilebildiği gibi, 
ayrıca yüksek oranda aşırı gerilimlere karşı da bir 
koruma sağlanmış oluyor. 
 
Standart ve yönetmeliklerde yıldırıma ve aşırı 
gerilime karşı koruma konuları

VDE 0185-305-3 Ek 2: Yıldırımdan korunma - 
Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike 
- Ek 2, Bölüm 17: Fotvoltaik sistemler

yıldırıma karşı mevcut önlemleri etkilememelidir.

isabet etmesine karşı,  DIN EN 62305-3 5.2 ve 
6.3 (VDE 0185-305-3)’e göre, birbirinden ayrı 
düzenlenen yakalama düzenekleriyle korunur.

durumlarda, sistemin içine, yıldırım akımının bir 
kısmının geçeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

dengelemesi,  DIN EN 62305-3, bölüm 6’ya (VDE 
0185-305-3) göre, enerji ve bilgi sistemleriyle 
yapılır.

Doğru akım tarafı için, aşırı gerilime karşı 
koruma - Fotovoltaik seti

İzolasyonu hatalı toprak bağlantılı, normal çalışma modunda çalışan fotovoltaik sistemler
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CCTV Sistemlerinde 
Kullanılan Kablo Çeşitleri
1.Koaksiyel Kablo

Analog ses ve görüntü sinyalleri radyo frekansı (RF) ile iletilirler ve bu iletim için kullanılan en yaygın 
kablo türü koaksiyel kablolardır. Koaksiyel kablolar içten dışa doğru ‘merkez iletken, yalıtkan kılıf, iletken 
saç örgü, koruyucu kılıf’ olmak üzere 4 kısımdan oluşur (Bkz. Şekil 1).

Merkez İletken

Koaksiyel kablonun diğer katmanları güvenlik, iletime yardım gibi görevler üstlenirken bu kısım temel 
iletimin yapıldığı kısımdır; bu sebeple görüntü ve ses iletiminde büyük önem teşkil eder.

Koaksiyel kablo kullanımında merkez iletken olarak 
kullanılan malzemeleri tablo üzerinde özetleyelim:

CCTV sinyallerinin iletiminde koaksiyel kablonun 
merkez iletken kısmı için tercih edilen malzeme 
bakırdır. Bakırın BC direnci düşük olduğu için 
nispeten düşük frekanslı sinyaller olan CCTV 
video sinyallerine iyi uyum sağlayacaktır. Saf 
bakırın yanı sıra bakır kaplı- çelik merkezli kablolar 
da tercih edilebilmekte.

Böylece kablo çelik merkez sayesinde ekstra 
dayanıklılık kazanmış olur; RF sinyallerinin büyük 
bir kısmı yol olarak bakır kılıfı seçeceğinden bu 

kablolarda yüzeyde iletilen sinyal sayısı ile kablo 
içinde iletilen arasında büyük fark olan ‘yüzey 
etkisi’ görülür.

Bu kablolarda çelik merkez DC direncini 
yükselttiğinden düşük frekanslı CCTV video 
sinyallerinde zayıflamaya yok açmakta böylece 
video sinyalinde bozulmalara sebep olmaktadır, bu 
nedenle çelik merkez yerine saf bakır iletken tercih 
edilmelidir.
 
Merkez iletkenin malzemesinin yanında verilmesi 
gereken bir diğer karar da tek damarlı mı çok 
damarlı mı olacağıdır.

Can SANCAK
Elektrik Mühendisi 

Teknik Ürün Yöneticisi, Görüntülü
İletişim ve Güvenlik Sistemleri

Karel

Şekil 1: Kablonun kalitesini bu dört kısımda kullanılan malzemenin kalitesi belirler; bu kısımların 
işlevlerini ve ham maddelerinde dikkat edilecek kısımları bilirsek sağlıklı ve doğru bir koaksiyel

kablo seçimi yapabiliriz.

Tablo 1
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Tek damarlı bakır iletken tek parça kalın bir tel iken 
çok damarlı dediğimiz çeşidi çok fazla ince telden 
oluşur. İletim olarak aralarında çok düşük detaysal 
farklar bulunur; kıyaslanmalarının asıl temeli 
dayanıklılığa dayanır.

Tek damarlıların kıvrılıp bükülmelere karşı 
daha dayanıksız olduğu, bu nedenle hareketli 
kameralarda ve yüzeyden geçecek kablolamalarda 
kullanılmaması önerilir; çok damarlarınsa çok fazla 
ince telden oluştuklarından kırılma ihtimalleri çok 
düşüktür.

Yalıtkan Kılıf

Yalıtkan kılıf koaksiyel kablonun yayılma hızını, 
empedansını ve sinyal zayıflamasını başka bir 
değişle sinyal gücünü ve sinyal iletebileceği 
maksimum mesafeyi etkilediği için sinyal 
iletiminde merkez iletimden sonraki en etkili 
kısımdır diyebiliriz.

Polietilen mükemmel bir yalıtkandır ve oldukça 
düşük maliyetlidir. Bu nedenle yalıtkan kılıf için en 
çok tercih edilen malzemedir. En az sinyal kaybı 
ve en uzun iletim mesafesi için en doğru yalıtkan 
seçimi köpük polietilendir.
 

Daha önce de belirttiğimiz gibi yalıtkan kısımda 
en çok dikkat edilmesi gereken kapasitansa, 
yayılma hızına, empedansa ve sinyal iletimine 
etkisidir. En iyi tercihler olarak belirttiğimiz katı 
polietilen ve köpük polietileni bu kıstaslar altında 
değerlendirirsek:

İletken Saç Örgü

Bu kısmın iki işlevi vardır:

-Düşük dirençli topraklanma

-Merkez iletkeni sinyalde bozulmalara sebep 
olabilecek dış etkenlerden koruma

Daha önce de bahsettiğimiz gibi düşük DC direnç 
için tercih edilebilecek en doğru malzeme bakırdır. 
Sinyalde bozulmalara sebep olabilecek dış etkilere 
karşı koruma için de saç örgü %95 ya da daha 
yoğun kaplama sıklığından olmalıdır.

Koruyucu Kılıf

Koaksiyel kablonun bu kısmı tamamen koruyucu 
işlevdedir ve sinyal iletimi üzerinde doğrudan 
etkisi yoktur. Koruyucu kılıf kablonun kullanılacağı 
kısma göre seçilir. 
 
İç Ortam İçin

Dahili ortamlarda fiziksel darbe riski daha az 
olacağından koruyucu kılıf nispeten daha az 

dayanıklı ve daha az maliyetli malzemelerden 
yapılabilir. PVC bu kriterlerde en iyi seçim olarak 
bilinir.

Dış Ortam İçin

Harici ortamda güneş ışığı, toprak, taş, rüzgar 
gibi fiziksel bozukluklara sebebiyet verecek 
doğal durumlara karşı iyi bir koruma için 
yalıtkan kısımda da kullanılan polietilen malzeme 
kullanılabilir.

Dayanıklılığı ve düşük maliyeti polietileni koruyucu 
kılıf için uygun bir malzeme yapmaktadır.

2. Fiber Optik Kablo

Fiber optik kablo, içinde ışığın yönlendirebildiği 
plastik veya cam fiberlerden oluşmuş CCTV 
sistemlerinde kullanılan bir başka kablo çeşididir. 
(Bkz. Şekil 3). Ses ve görüntü iletimi koaksiyel 
kablodan da UTP kablodan da kaliteli olsa da 
maliyeti yüksek olduğu için çok sık tercih edilmez; 
fakat koaksiyel kablonun yetersiz olduğu uzun 
mesafelerde tek alternatiftir.

Tablo 2

Tablo 3

Şekil 2
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Fiber optik kablolar ince, hafif, EMI’den etkilenmeyen, 
maliyetli kablolardır. Çok modlu fiberler CCTV sinyallerini 
2 km’ye kadar taşıyabilirler. 

Basit sistemlerde maliyetli olmasının yanı sıra fazla sayıda 
kameralardan ve DVR’dan oluşan sistemlerde fiber optik 
kablo her açıdan daha uygundur:

 kablo maliyetini düşürür. (Ekonomik)

 (Nitelik)

PTZ kameraları uzaktan kontrol etmek kullanılan klavyenin 
bağlantısı için UTP kablolar kullanır.

UTP’nin en önemli kullanım amaçlarından biri PTZ 
kontrolüdür. RS232 kablo ile 15 metreye kadar, RS422 ve 
RS485 kablolar ile ise 1200 metreye kadar PTZ kontrolü 
yapılabilir.

PTZ kamera kontrolü için seri bağlı bulunan kabloların 
kendilerine ait ID numaraları bulunur; PTZ kamera 
üzerinden ID belirleyerek kontrolü yapmak istediğiniz 
kamerayı ve klavyeyi belirleyebilirsiniz.

3. Ekransız Bükümlü (UTP – Unshielded twisted pair)

UTP CCTV endüstrisinde koaksiyel kablo gibi uzun geçmişi olan bir kablo çeşidi olmadığından kullanımı 
çok yaygın değildir.

Birbirini saran iki bakır kablodan oluşan UTP (Bkz. Şekil 4) böylece radyo dalgası iletim performansını 
artırır, EMI’ye karşı koruma sağlar (koaksiyel kablonun sağladığı kadar olmasa da). Genel kullanım amacı 
ethernet bağlantılarıdır. CCTV sektörüne daha sonra giriş yapmıştır.

UTP kabloda her bir bükümlü kısım bir yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır ve kablolar ikişerli gruplar 
halinde sarılmıştır.

Böylece çıplak kabloda oluşması beklenen elektromanyetik alan sınırlandırılmış ve kabloların diğer 
kablolar üzerindeki negatif etkisi sınırlandırılmıştır.

Böylece UTP ekransız bir kablo çeşidi olmasına rağmen bu kablolarda görüntüde ve seste manyetik 
etkilerden kaynaklı oluşabilecek sorunlar minimuma indirilmiştir.

UTP kabloları kullanabilmek için ekstra malzeme olarak balunlara ihtiyaç duyulmaktadır; böylece 750 
video dalgası sinyalleri 1000 UTP’ye çevrilir.

Balunlar UTP üzerinden 300 metreye kadar olan uzun mesafelerde iletime (eğer balunlar aktifse daha 
fazlasına) olanak sunar. En önemli avantajlarını şu şekilde maddeleyebiliriz:

UTP kablo video, alarm görüntüleme, uzaktan kontrol gibi bütün kısımların tek ağa bağlı olduğu entegere 
güvenlik sistemlerinde kablolama için iyi bir alternatif olarak sunulabilir. İnceliği, hafifliği, düşük 
maliyeti ve data iletiminde geniş kabul görmüş bir kablo çeşidi olması sebebiyle koaksiyel kabloya rakip 
olabilmektedir.

Fakat düşük mesafelerde daha kaliteli ses ve görüntü iletimi sağlaması, daha uzun geçmişi olması, 
dolayısıyla daha bilinir olması nedeniyle koaksiyel kablo CCTV sektöründe daha fazla tercih edilmektedir.

Şekil 3

Şekil 4
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Daha önce bahsettiğimiz gibi; fiber optik kablo 
gerek kalitesi gerekse fiyatıyla koaksiyel ve UTP 
kablo arasından sıyrılıyor. Fakat fiber optik yalnızca 
uzun mesafelerde kullanıldığı, çok kaliteli olsa da 
maliyeti çok yüksek olduğu için kısa mesafelerde 
çok tercih edilmediği için koaksiyel ve UTP kablo 
arasında daha net bir karşılaştırma yapmamız 
yerinde bir karar olacaktır. 

Aşağıdaki bağıntı şekillerinde de görüldüğü üzere 
(Bkz. Şekil 5) UTP kablo balunlara ihtiyaç duyar. 
Bu ekstra giderler sebebiyle belirli bir mesafeye 
kadar (yaklaşık 600m) daha maliyetli bir tercih 
olacaktır. Koaksiyel kablo ile yarışmasındaki ana 
etkenlerden biri maliyet düşüklüğü olduğundan 
600m’den daha uzun mesafelerde tercih edilmekte.

Tablo 4

Şekil 5
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Genel bir özet yapacak olursak;

-Yaklaşık 600 metreye kadar koaksiyel kullanımı 
maliyet ve kaliteyi harmanlamak açısından edn 
doğru karar olarak görünmekte. Fiber optikten 
çok daha az maliyetli ve UTP’den de daha kaliteli 
olması sebebiyle bu mesafe aralığında ilk tercih 
genel olarak koaksiyel kablodur.

-600-900 m. arası uzaklıklarda UTP kablo 
kullanımı doğru karar olarak görünmekte. Zira bu 
uzaklık aralığında UTP koaksiyelde daha uygun 
ve çok yakın değerlerde olsalar da küçük bir 
farkla daha kaliteli veri aktarımı sağlamakta.

-900 m.’den uzak kablolamalarda fiber optik 
kablo tek tercih gibi görünmekte. Ne koaksiyel 
kablo ne de UTP kablo 900 m. den uzun 
kablolamalarda sağlıklı bir sonuç verebilmekte.

Belki ekstra maliyetleri çok artırarak belirli bir 
kaliteye kadar görüntü alınabilir fakat alternatif 
olarak fiber optik kablo gibi çok yüksek kaliteli 
görüntü-ses iletimi sağlayan bir kablo varken bu 
ihtimal kıyaslamaya açık görünmemekte.
 
-Mesafenin yanında kaç kamera ve DVR 
kullandığınız da kablo seçimini etkilemekte; 
fiber optik birden çok kameradan tek kablo ile 
sinyal taşıyabildiği için yaklaşık 15 ve daha fazla 
kameralı sistemlerde fiber optik yüksek kalite 
ve düşük maliyet sunar; bu nedenle ilk tercih 
olmalıdır.

KONNEKTÖRLER

Kablolamada bir diğer önemli etken de 
konnektörlerdir. Kablo bağıntılarını sağlamak için 
kullanılırlar; bu nedenle sağlam ve güvenli bir 
kablolama için konnektör seçimini ve montajını 
da iyi yapmak gerekir. CCTV’de en sık kullanılan 
konnektör çeşidi BNC konnektördür.

BNC Konnektör 

BNC konnektörün açılımı ‘bayonet Neill-
Concelman connector’dir ve adını bu 
konnektörün mucitleri olan Paul Neill ve Carl 
Concelman’dan alır.

‘Bayonet’ de tırnaklı, iç içe geçmeli gibi bir 
anlama gelmektedir. Günümüzde kullanımı en 
yaygın olan konnektör çeşididir. Kolay kullanımı 
ve yüksek performansı nedeni ile tercih edilir. 
CCTV kamera sistemleri, ses jeneratörleri, 
güç ölçüm cihazları vs. ekranlı kablolama 
sistemlerinin tamamında kullanılabilir. Kimi 
özellikleri ve avantajları:  
 

 maruz kalsa da bu bağıntı kolay kolay kopmaz.

 konnektörün her yerinde aynıdır. Bu da  
 görüntüde ve seste empedans farklılıkları  
 nedeni ile oluşabilecek sorunları minimuma  
 indirir.

 olmalıdır.

BNC konnektör bağıntısını yaparken canlı ve 
cansız sinyal uçlarının birbirine değmediğine 
emin olunuz. Bu kısa devrede görüntüde kısa ve 
uzun vadede sorunlara sebep olacaktır.

Şekilsel ve işlevsel birkaç farklı çeşidi bulunur:

T BNC: İletimi ikiye böler; CCTV’de kameranın 
görüntüsünü ikiye bölmek için kullanılır. Orta 
kısımda iletimi alan bir erkek uc ve yanlarda 
bölünmüş iletileri veren iki dış iletiden oluşur. 
Pasif bölme yaptığı için sinyalde zayıflamalara 
sebep olması yüksek ihtimaldir; bu nedenle uzun 
mesafelerde kullanıma uygun değildir.
 

Tablo 5
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Koaksiyel kabloları bağlamak için kullanılan 
konnektörler çeşitlerinin bir diğeri de 
RCA konnektörüdür; ilk kez gramafonların 
hoporlörlere bağlanmasında kullanıldığı için 
gramafon anlamına gelen ‘phono (fono)’ olarak 
da bilinir. İsmi Radio Corporation of Amerika’nın 
kısaltmasıdır.

Ortada bir erkek uç ve çevresinde bir halkadan 
oluşur. Renk kodlarıyla birbirinden ayrılırlar 
ve en önemli dezavantajları RCA konnektörde 
her bir sinyal için ayrı bir kabloya ihtiyaç 
duyulmasıdır.

Şekil 6: TOS BNC: RCA konnektörü 
BNC uca çevirir.

Şekil 8: Ara BNC: İki BNC konnektörün 
birleşmesinde kullanılır, iki ucu da dişidir.

Şekil 7: BNC-RNC Adaptör: BNC 
konnektörü RCA’ya çevirir.

Şekil 9
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Ekranlama Nedir?         
Ekranlamada Nelere Dikkat Edilmelidir?
Günlük hayatta kullandığımız ses sistemlerinden, 
robot kol uygulamalarına kadar her alanda 
kablolarımız elektromanyetik alana maruz kalır. 
EMI olarak adlandırılan bu alan kablodan geçen 
sinyalin bozulmasına hatta sistemlerin aksamasına 
neden olmaktadır. Yazımızda bu olumsuzlukların 
önüne geçmek için kullanılan ekranlama hakkında 
temel bilgi vereceğiz.

1- Ekranlama Nedir ?
 
Ekranlama, kablo, devre  ya da cihazları 
elektromanyetik olarak izole etmektir. Ekranlamanın 
kalitesi, ekranlanacak  kaynağın cinsine ve 
ekranlama elemanlarının kalitesine göre 
değişmektedir.

Temelde iki tip ekranlama bulunur. Genel ve 
bireysel ekranlama; Bireysel ekranlama da bir veya 
birkaç kablo grubu ekranlanırken, genel ekranlama 
da ise tüm gruplar birden ekranlanır.
 
2- İletkenlerin Ekranlanması Neden 
Önemlidir ?
 
- Kabloların fiziksel dayanımını arttırır.
- Elektromanyetik Girişimlerin (EMI) kablodaki  
 sinyali bozmasını engeller.
- Kablo iletişimim güvenli ve kaliteli olmasını  
 sağlar.
- Kablo üzerinde oluşan endüklenmeleri önleyerek  
 ekipmanların zarar görmesini engeller.

3- Ekranlama Yöntemleri

Sargı, örgü ve folyolama ekranlamada kullanılan 
temel kaplama yöntemleridir. Bunu haricinde 
örgü-folyo gibi uygulama alanına göre çeşitli 
kombinasyonlar vardır. Bunların uygulamaların da 
kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

3.1-Örgülü Kaplama
 
- Fiziksel dayanımı fazladır,
- Esneklik sağlar,
- %40 ile %98 arasında kabloyu kapsar (bu da  
 ekranlama kalitesini arttırır.),
- Her çaptaki tele uygulanabilir,
- Bükme hareketi için uygundur. Robotik ve 
otomasyon uygulamalarında tercih edilir,
- Maliyeti yüksektir.

Ozan ORKUN
Elektrikport

Şekil.1: Kablolarda doğru ekranlama yapılması iletim kalitesini önemli derecede etkiler. 
Kaynak: 2M Kablo
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3.2- Sargı Kaplama

* Burulmaya dayanıklıdır, * Üstün esneklik sağlar, * Kabloyu %97 oranında sarar, * Yüksek frekanslarda 
elektriksel performansı düşüktür.

3.3- Folyo Kaplama

* Maliyeti azdır, * Kolay monte edilebilir, * %100 kablo kapsamasına sahiptir, * Mekanik dayanımı 
düşüktür.

Şekil.2: Örgülü Tip Ekrana Sahip Kablo

Şekil.3: Sargılı Tip Ekrana Sahip Kablo
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3.4- Örgü-Folyo Kombinasyonu

Diğer kablolardan masraf olarak fazlada olsa da yüksek ekranlama kalitesi için çok önemli bir kaplama 
yöntemidir.

* %100 ekranlama sağlar. * Hem örgü hem folyo kullanıldığından mekanik dayanımı fazladır, 
* Ekranlamada kullanılan iletkenin iç direnci düşüktür, * Kabloyu tamamen saran bir yapıya sahiptir.

4- Ekranlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

* Ekranlama malzemelerinin ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olması
* Ekranlamanın; sistemin işleyişi sağlayacak kalitede, anlaşma ya da projede taahhüt edilen
 yeterlilikte olması
* Kablonun, kullanılacağı alana uygun mekanik dayanıma sahip olması
* Ekranlamada kullanılan iletkenlerin uygun biçimde topraklanması, gerekirse ekranlama hattı için   
 toprağa ayrı olarak iletken levha gömülmesi

Kaynak

2M Kablo

Şekil.4: Folyo Ekrana Sahip Kablo

Şekil.5: Örgü-Folyo Kombinasyonuna Sahip Kablo
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Motor Durum İzleme 
(MCM) Teknolojisinin Vibrasyon 

Teknolojisine Göre 7 Üstünlüğü
Günümüzde giderek artan enerji maliyetleri karşısında mühendisliğin önemi her geçen gün artıyor. Peki 
mühendisliğin bize bir armağanı olan Motor Arıza Tespit Cihazı’nın rakip teknolojilere göre üstün kılan 
özellikleri nelerdir? Ne gibi özellikleri Motor Alarm Sistemini farklı kılıyor? Sizler için bu yazımızda 
araştırdık.

Son yıllarda artan enerji fiyatları ve enerji tüketiminde artış enerji verimliliğini hiç olmadığı kadar önemli 
bir noktaya getirdi. Geçtiğimiz yıl Amerika’da tüketilen her 10 birim elektriğin 4’ünün sanayide kullanıldığı 
düşündüğümüzde, enerji yönetiminin sanayi ve bina tesisleri için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 

Şüphesiz elektrik motorlarının endüstriyel alanda enerji verimliliğine, kalitesine ve tüketimine etkisi 
gözden kaçırılmayacak kadar büyüktür. Amerikan Enerji Bakanlığı verilerine göre sadece elektrik 
motorlarında yapılabilecek olan tasarruf ile  yılda ortalama %11-18 arasında tasarruf yapmak mümkün. 
Yine bakanlığın verileri bize şunu gösteriyor ki; sanayide kullanılan elektriğin %64’ü elektrik motorlarında 
kullanılıyor. Bu iki veriden yola çıkacak olursak; elektrik motorları özellikle sanayide kullanılan enerjinin 
verimliliği için çok büyük önem taşıyor.

M. Cem ATEŞ
Elektrikport

Şekil.1: 2008-2017 yılları arası Türkiye Elektrik Talebi ve yıllara göre artış beklentisi (GWh). 
Tahminler 2014 yılında 299.432 (GWh) olan talebin %96.6’sı olan 289.953 GWh’lık kısmının 
karşılanacağını, 2017 yılında ise 352.444 GWh sınırına dayanan talebin, ancak %81.6’sının 

karşılanabileceğini gösteriyor. Ülkemizin sınırlı enerji kaynakları da düşüldüğünde giderek artan talep 
karşında doğru enerji yönetimi kaçınılmaz .

Kaynak: Hexagon Global
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İşte tam da bu noktada ortaya çıkan Motor Arıza 
Uyarı teknolojisi getirdiği yeniliklerle geleneksel 
vibrasyon teknolojisi ve buna alternatif olarak 
geliştirilen akım imza analizinin olumsuz 
özelliklerine karşı koyuyor. Peki, nedir vibrasyon 
teknolojisinde yaşanan olumsuz durumlar?

 
1- Maliyet

Vibrasyon teknolojisinde kullanılan sensörler ve 
buna bağlı olan elektronik sistemler pahalıdır. 
Dolasıyla sistem maliyeti artar.

2- Kurulum Zorluğu

Duyarlılığı optimize etmek için ivme ölçerler 
motora en doğru pozisyonda yerleştirilmelidir. Bu 
da uzmanlık gerektirir. Dahası sensörleri ulaşılması 
zor ve tehlikeli yerlere entegre etmek gerekebilir.
 
3- Kullanımdaki Zorluklar

Vibrasyon analizinde hem verilerin toplanması 
hem de analizi uzun zaman gerektirir. Üstelik 
toplanan verilerin analizi sonucu elde edilen 
verilerin yorumlanması da uzmanlık ister.

4- Tekrarlanabilirlik

Vibrasyon analizinde toplanan veriler 
tekrarlanabilir değillerdir. Daha da önemlisi 
ölçülen sinyal  ile arkadaki titreşim karışabilir.

5- Teşhis Alanı

Vibrasyon analizi mekanik arızaların tespitinde 
etkindir. Elektriksel arızaların tespitinde etkin 
değildir. Üstelik bu teknoloji elektriksel verileri 
kullanmadığı için enerji verimliliği ile ilgili bilgi 
veremez. 
 
Not: Vibrasyon teknolojisine alternatif olarak 
geliştirilen akım imza analizinde veri toplama 
basittir. Üstelik akım imza analizi hem elektriksel 
hem de mekaniksel arızaları önceden tespit 
edebilir. Ancak, akım imza analizde de verilerin 
toplanması uzun zaman alır ve bu verileri 
yorumlayabilmek için uzman personele ihtiyaç 
duyulur.

6- Otomasyon Sistemlerine Entegrasyonu

Vibrasyon sistemlerinin önemli çoğunluğu 
seyyardır ve fabrika otomasyon sistemlerine 
entegre edilemez.

7- Erken Uyarı
 
Vibrasyon analizinde eşik değerleri ekipmanın 
çalışma koşullarına bağlıdır. Bu da sürekli titreşim 
izleme sistemleri için daha yüksek eşik değerler 
kullanılmasına neden olur. Böylece uyarı almak 
için geçen süre uzar.

Peki vibrasyon analizinin bu olumsuz yönlerine 
karşın Motor Durum İzleme (MCM) teknolojisi 
bizlere neler sunar.

Şekil.2: Uluslararası Enerji Ajansına göre;
dünyada kullanılan elektriğin %43-46’lık kısmını elektrik motorları tüketiyor.
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1- Maliyet

MCM teknolojisinin hem kendisi hem de 
aksesuarları ucuzdur.

2- Kurulum Kolaylığı

Kullanılan sensörler kolayca kurulabilir, tüm 
elektrik personeli tarafından tanınır. Üstelik MCM 
izlenen sistemin yanında olmak zorunda değildir. 

Çünkü sensörler ve ana birim motor kabinine 
yerleştirilebilir.

3- Kullanım Kolaylığı

MCM, kullandığı teknoloji sayesinde otomatik veri 
tabanı kurmasına ve parametrelerin izlenilmesini 
olanak sağlar. Arızanın derecesi bir değişken ölçek 
üzerinde gösterilir. Böylece uzman personele 
ihtiyaç duyulmaz.

4- Tekrarlanabilir Olması

MCM verileri tekrarlanabilirdir.  MCM’in izlediği 
cihazlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

5- Teşhis Alanı

MCM, hem elektriksel hem de mekaniksel 
arızaların tespitinde etkindir. Buna ilaveten hem 
üretim hem de enerji verimliliğini ölçümünde 
kullanılabilir. Bu nokta önemlidir. Çalışmalar 
göstermektedir ki; motorlardaki arızalar enerji 
verimliliğini %18’e kadar etkileyebilmektedir.

6- Erken Uyarı

MCM teknolojisinde eşik değerleri sistem 
koşullarından etkilenmez. Bu sebeple MCM erken 

ve doğru uyarıyı verebilir.

7- Otomasyon Sistemlerine Entegrasyonu

OPC server özelliği yardımıyla, MCM fabrika 
otomasyonuna kolayca entegre edilebilir.

Kaynaklar

* Artesis.com.tr
* Model Bazlı Arıza Analizi ve Kestirimci Bakımı,  
   Ahmet Duyar, Mühendis ve Makina Cilt: 50,       
   Sayı:598
* Amerika Enerji Bakanlığı Bilgi Dairesi
* Uluslararası Enerji Ajansı

Şekil.2: Artesis MCM | Kaynak: Artesis
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Elektrik Kumanda Dersleri 1 
Motorları kontrol etmek için 
kullanılan kumanda devreleri 
ve kumanda panoları, istenilen 
şekilde yol verebilmek ve 
olabilecek arızaların tespiti için 
büyük önem taşır. 

Bu dersimizde ülke 
normlarına göre kumanda 
devre sembollerini, devre 
şeması çizebilmeyi, kumanda 
projelerini okumayı ve kumanda 

devrelerinin genel çalışma 
prensiplerini ele alacağız.

Kumanda Devre Sembolleri
 
Elektrik kumanda devre 
şemalarında kullanılan 
elemanların şekilleri yerine 
uluslararası normlara göre 
belirlenmiş semboller kullanılır. 
Bu normlardan ülkemizde en 
yaygın olanları TSE, Alman 

Normu, Amerikan Normu ve 
Rus Normudur. Ülkemizde 
sıkça rastlanan bu norm 
çeşitliliğinden dolayı, kumanda 
devre projelerini okuyabilmek 
için bu normlara ait sembollere 
hakim olmak gerekir. Aşağıda 
vereceğimiz tabloda, normlara 
göre kumanda devrelerinde 
kullanılan elemanlara denk gelen 
semboller bulunmaktadır.

Kumanda Devre Şeması 
Çizimi
 
Kumanda devreleri 
projelendirme aşamasında 2 
kısım halinde yapılandırılır. 
Bunlar güç devresi ve kumanda 
devresidir. Örneğin bir 
motorun kumanda panosu imal 
edilecekse imalat aşamasından 
önce hem güç devresi hem de 
kumanda devresi çizilir. Yani 
tek başına güç devresi veya tek 
başına kumanda devresi bir 
anlam ifade etmez.
 
1. Kumanda Devresinin 
Çizimi:
 
Kumanda devrelerinde 
kontaktörler (kumanda için 
kullanılan kısmı), röleler, motor 
koruma(piyasada termik), 
sinyal lambaları (pano kapağı 
üzerinde) gibi elemanlar 
bulunur. Güç devrelerinin aksine 
kumanda elemanları fazla akım 
çekmeyeceği için kumanda 
devresi oluşturulurken genellikle 
düşük akıma dayanabilen 

elemanlar ile devre kurulur. 
 
Devre kurulurken dikkat 
edilmesi gereken noktalardan 
biri de enerjinin kumanda 
devresine giriş yeridir. 
Enerjinin uygulandığı yerden 
yani akımın kumandaya giriş 
yerinden başlanarak devre 
çizimine başlanır. Devre 
elemanlarının genel sıralamasını 
ve devre şemasını şu şekilde 
inceleyebiliriz:
 

Kontağı

 
Bu sıralama ile kumanda 
devresinin ilk aşaması çizilir. 
Daha sonra istenilen devreye 
göre kumanda devresinin ikinci 
kademesine geçilir (Direkt yol 
verme, ileri geri yol verme, yıldız 
üçgen yol verme...  gibi).

2. Güç Devre Şeması Çizimi 
 
Güç Devresi, fazlardan motora 
veya yüke giden akımın taşındığı 
devredir. Bundan dolayı 
seçilecek devre elemanları 
yüksek akıma dayanabilecek 
şekilde seçilmelidir. Fazlardan 
alınan enerji sigorta, kontaktörün 
güç kontakları, aşırı akım rölesi 
ve motor sıralamasıyla iletilir. 

Kumanda Devresinin Genel 
Çalışma Prensibi
 
Kumanda devrelerinin motorlara 
yıldız üçgen yol verme, ileri geri, 
direk yol verme gibi şekilleri 
olup hem kontrol hem de enerji 
kazancı için tasarlanırlar. 

Devre şemaları devre 
elemanlarının devre çalışmazken 
bulundukları konumlarını 
gösterir. Yani devre şemasında 
bulunan stop kontağı normalde 
kapalıdır (NC), start kontağı ise 
normalde açıktır (NO). 

Ali Han YENİÇERİ
Elektrikport
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Enerji ilk önce fazdan sigortaya ve sigortadan geçip koruma elemanının (aşırı akım rölesi-termik-motor 
koruma) kapalı kontağına gelir. Kapalı kontaktan stop butonuna oradan da start butonuna enerji iletilmiş 
olur. Fakat start kontağı ve start kontağına paralel bağlı olan kontak (mühürleme kontağı) normalde 
açık (NO) olduğu için enerji şekil 4 deki devreyi tamamlayamaz. Devre tamamlanmamış olduğu için 
(kontaktöre enerji gelmedi için) motorlara yol verilmez. 

Mühürleme kontağı denen bu 
kontak enerji iletiminin devamı 
için start butonuna sürekli 
basılı tutmayı ortadan kaldırır. 
Start verildiğinde kontaktör 
enerjilenmiş ve NO olan C 
kontağını mühürlemiştir. 
Bu sayede bir kere start 
verilerek stop anına kadar 
motora yol verilmesi sağlanır. 
Yani bobinin sürekli enerjili 
kalmasını sağlar. 

Motorun durdurulması 
istendiğinde NC olan stop 
butonuna basıldığında 
devreden start butonundan 
geçen ve bobine enerji iletimi 
sağlanan devrede enerji 
kesilmiş olur. 

Kontaktöre enerji 
iletilmeyeceğinden kontaktör 
bobini manyetik özelliğini 
kaybeder ve kapalı olan 
kontakları açarak Normaldeki 
durumlarına getirir. Böylece 
motoru kumanda etmiş oluruz.

Kaynak: Megep,
ELSAT Staj Notları

Start butonuna basıldığında enerji buton üzerinden kontaktöre ulaşır 
ve kontaktör bobininin enerjilenmesiyle kapalı kontaklar açılır açık 
kontaklar kapanır. Kumanda devresinin 2. kısmında motora hangi 
şekilde yol verilmişse motor o şekilde çalışmaya başlar. Buradaki 
önemli nokta start butonuna paralel bağlanan C kontağıdır. 

Şekil 1: Kumanda 
şemasının ilk kademesi

Şekil 3: Güç devre şeması Şekil 4: Mühürleme kontağı 

Şekil 2: İkinci kademesi çizilmiş kumanda şeması (Yıldız-Üçgen
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Elektrik Nasıl Oluşur?
Düşünsenize bir an için elektriğin olmadığını, 
ne yapardık? Galiba hiç bir şey yapamazdık. 
Şimdi etrafınıza bakın ve elektrik olmadan çalışan 
bir şeyler arayın. Biraz zorlanacaksınız ama 
bulabilirsiniz. Elektriğin hayatımızdaki önemini ve 
elektriğin oluşumunu inceliyoruz…

Şimdi hayal edelim elektriğin olmadığını. Elektriği 
hayatımızdan çıkarmaya çalışalım. İçtiğimiz 
sular şişelere dolamayacak, şu an bu yazıyı 
okumanızı sağlayan nesne belki de çalışmayacak, 
akşamları mum ışığında oturmaktan başka 
çareniz olmayacak. Birileriyle iletişime geçmek 
için kullandığımız telefonlarımız çalışmayacak, 
televizyonumuz çalışmayacak, yani hayat bir nevi 
duracak. Peki, “elektrikten başka alternatif bir 

enerji çeşidi yok mu” diye sorabilirsiniz. Var tabi 
neden olmasın. 

Elektrik Nasıl Oluşur?

Hayatımızın birçok alanında işlerimizi kolaylaştıran 
elektriğin nerden ve nasıl oluştuğuna bakalım. 

Tüm maddeler atomlardan meydana gelmiştir. 
Atomlarının çekirdeklerinin etrafında bulunan 
elektronlar kopartılarak iletken üzerinde hareket 
etmesi sağlanır. İşte bu elektron hareketinin 
ters yönünde elektrik akımı oluşur. İşte elektriği 
oluşturmak için tüm yapmamız gereken budur. 
Şimdi biraz daha açalım bu durumu.

Bildiğimiz gibi mıknatıslar N kutbundan S kutbuna 
doğru manyetik alan çizgileri oluşturur. İşte 
bu çizgileri iletkenden elektron koparmak için 
kullanacağız. N kutbundan S kutbuna doğru oluşan 
manyetik alan çizgilerinin arasına bir iletken 
koyalım ve bu iletkeni elimizle hareket ettirelim. 
Bu iletken genellikle bakır ya da alüminyum seçilir. 
Manyetik alan çizgileri sayesinde iletkenden kopan 
elektronlar, iletken üzerinde hareket eder. 

Bu hareketin tersi yönünde oluşan akımı ise bir 
ölçü aleti yardımıyla rahatlıkla ölçebilirsiniz. Tabi 
şu anda çok basit bir sistem kurduk. Ölçü aletinde 
göreceğimiz değerler çok çok küçük olacak. 

Anlaşıldığı gibi bizim elektrik üretmek için tek 

yapmamız gereken, manyetik alan içindeki 
bu iletkeni bir şeylerle hareket ettirmek. Bu 
hareketi sağlamak içi günümüzde birçok yöntem 
kullanılmaktadır. Suyla, kömürle, doğal gazla, 
rüzgârla kısaca o istediğimiz hareketi sağlayacak 
her şeyle olabilir. 

Alternatif Akımın Elde Edilmesi

Bir iletkenin içinden geçen akımın yönü ve şiddeti 
değişmiyorsa böyle akıma doğru akım denir. 
Alternatif akım ise, zamana göre şiddeti ve yönü 
periyodik olarak değişen akımdır. Alternatif akım 
üretmek için iletken düz bir tel değil de, dikdörtgen 
tel bir çerçeve kullanalım. 

Engin GÜLGÖR
Elektrikport



89

Bu çerçeveyi şekildeki gibi manyetik alanımızın 
içine yerleştirelim. Ve sabit bir hızla döndürelim. 
Çerçevenin uçlarına da bileziklere bağlanmıştır. 
Bu bilezikler çerçeveyle birlikte döner. Bileziklerin 
üstüne iste fırça dediğimiz iletken yerleştirilir. 
Bu fırça bileziklere sabit değildir. Bileziklere 

sürtünerek oluşan akımı almaktadır. Yani 
bizim kullanacağımız akımı fırçalar sayesinde 
almaktayız. Eğer fırçalar, bileziklere yapışık olsaydı, 
bileziklerle beraber dönecekti ve akımı almak için 
kullandığımız kablolar birbirlerine dolanacaktı. 
Bunu engellemek için fırçalar kullanılmıştır. 

C durumuna geldiğinde metal çerçeve manyetik alana paralel olduğu için akım oluşmaz. Bu durumda 
akım yön değiştirir.

İletken tel çerçevenin durumlarına göre akımdaki değişim. Bu sistem jeneratörlerde üretilen alternatif 
akımla birebir aynıdır.  Karıştırılmaması gereken bir nokta vardır. Jeneratörler hareket enerjisini, elektrik 
enerjisine dönüştürür. Elektrik motorları ise elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür.
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Tayfun TAŞKAN

Yeni bir nesil yetişiyor. Teknolojiyle iç içe yaşıyorlar. 
Bilgiye ulaşmak onlar için bir kaç saniyelik 
iş. Ellerindeki telefonların teknolojik hızıyla,  
parmaklarının hızı yarışıyor. Bilmedikleri ya da 
anında cevaplamaları gereken bilgiyi neredeyse 
ışık hızıyla buluyorlar. Kısacası benim kuşağımın 
gençliği ile bu günün gençliği arasında büyük 
farklılıklar var.

Ancak önemli de bir şey var; bu çocukları, bizim 
dönemimizde de, bu gün de yetiştirenler anneler. 
Elbette babaların katkısını inkar etmiyorum, ama 
annelerin evlatlar üzerindeki haklarını da kimse 
inkar etmemeli.

Geçtiğimiz günlerde e-posta kutuma düşen, anne 
ile oğluna ait hazin bir öyküyü annelerimizin 
fedakarlığını anlatması adına sizlerle paylaşmak 
istedim.

Analarımızın kıymetini bilmenin, bize gösterdikleri 
sevgiye gönülden cevap vermenin dünyanın en 
kutsal davranışı olduğuna inanıyorum.

Kalın sağlıcakla.

Annemin sadece bir gözü vardı. Öteki gözü çukurdu, 
yani yeri boştu. Ondan nefret ediyordum. Çünkü bu 
durum beni arkadaşlarımın arasında utandırıyordu. 
Babam, ben daha küçükken bir kazada öldüğünden, 
ailemizi geçindirmek de anneme kalmıştı. Bunun 
için okulda aşçılık yapıyordu.

İlk okulda iken bir gün annem bana “merhaba” 
demeye gelmişti. Sanki, yerin dibine geçmiştim. 
Bunu bana nasıl yapabilirdi.? Onu görmezden 
geldim, ona nefretle bakarak oradan kaçtım... 
Ertesi gün sınıfta bir arkadaşım bana, “..Senin 
annenin sadece bir gözü var. Diğeri ne biçim.!” 
Dedi. Diğerleri de gülüşüyorlardı. O anda yerin 
dibine girmek ve de annemin ortadan kaybolmasını 
istedim. Bu yüzden, o gün onunla karşılaşınca 
dedim ki: 

-“Beni gülünç duruma düşüreceğine, ölsen daha 
iyi!..”

Annem karşılık vermedi. Sadece, tek gözüyle bana 
biraz baktı ve uzaklaştı gitti...

Dediklerim hakkında bir saniye bile 
düşünmemiştim, çünkü çok kızmıştım. Onun 
duyguları beni hiç ilgilendirmiyordu. Onu evde 
istemiyordum ama ev onun üzerineydi...

Çok çalıştım, kendime yeter oldum, sonunda 
Singapur’a okumaya gittim. Bir süre sonra da 
evlendim. Birikimime borç ekleyerek kendime bir ev 
aldım. Daha sonra çocuklarım oldu ve hayatımdan 
memnundum. Annemi unutmuştum... 

Bir gün annem bizi ziyarete gelmişti. Öyle ya, kaç 
yıldır beni görmemişti. Kapıya gelince, çocuklarım 
tek gözlü birini görünce birden korktular, sonrada 
güldüler.  “Babaanneniz” diyemedim. İçeri girince 
ilk fırsatta ona: 
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-“Evime gelip çocuklarımı nasıl korkutabilirsin.? 
Buradan hemen git.!” Dedim. 
Bu çıkışıma annem kısık bir sesle:
-“Kusura bakmayın, ben yanlış adrese geldim 
galiba.!” Dedi ve çıktı-gitti...

Aradan yine uzun bir zaman geçmişti. Bir gün 
“mezunlar toplantısı” için okulumdan bir mektup 
aldım. Karıma; “..iş seyahatine gidiyorum” diye 
bahane uydurdum. 

Mezunlar toplantısından sonra, birden aklıma 
düştü.‘Sadece meraktan’ eski evime gittim. 
Eski komşularımıza sorduğumda, “annemin 
öldüğünü” söylediler. Önce biraz sevinç duyar 
gibi oldum ama içimde bir burukluk ve sızı 
hissettim. Ben şaşkınca beklerken, “bana verilsin 
diye annemin bir mektup bıraktığını” söylediler. 
Açtım ve okumaya başladım:

-En sevgili oğlum... Her zaman seni düşündüm. 
Singapur’a gelip çocuklarını korkuttuğum için 
üzüldüm... Mezunlar gününde geleceksin diye 
çok sevindim ve bekledim.

 Ama; “seni görmek için yataktan kalkabilir 

miyim” diye çok düşündüm... Seni büyütürken, 
‘tek gözümle’ sürekli bir utanç kaynağı olduğum 
için de üzgünüm... Biliyor musun biricik 
oğlum.? Sen küçücükken, babanla birlikte bir 
kaza geçirmiştin. Baban öldü fakat sen, bir 
gözünü kaybetmiştin. Bir anne olarak, senin 
tek bir gözle büyümene dayanamazdım... Bu 
yüzden, babandan kalan tarlayı satarak, ameliyat 
masraflarına yatırdım. İşte, şimdi o yeri boş olan 
gözüm var ya, onu sana vermiştim. Nakil çok 
başarılı geçmişti, hiç fark edilmiyordu. “O gözle, 
biricik oğlum görüyor ya...” diye çok mutlu 
oluyordum. 

Ana yüreği ya oğul, sana “sen benim gözümle 
görüyorsun” diyemedim... Başarılarından 
dolayı seninle o kadar gurur duyuyordum ki, bu 
bana yetiyordu. Her şeye rağmen, sen benim 
oğlumsun... Bütün sevgilerimle... 

Annen.

Ben bu mektubu ayaküstü sessizce okurken, 
etrafımda toplanan komşularım gözlerini silerek, 
tek tek uzaklaşıyorlardı. Ortada öylece yalnız 
kala-kaldım...
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e - GENEL KURUL: 

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
e – GENEL KURUL (Elektronik Genel Kurul Sistemi) 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Elektronik 

ortamda kurullar başlıklı 1527. Maddesi ile 

sistemimize girmiş bulunmaktadır. Bu maddenin 5. 

Fıkrasında konu ile ilgili bir tüzüğün yayınlanması 

gereği belirtilmiş ve “Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi 

ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma 

ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri 

borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle 

gelir.” İfadesi ile borsaya kote edilmiş şirketler için 

zorunluluğun başlama tarihi belirtilmiştir. 

28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 

“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak 

genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy 

kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından 

zorunlu hale gelmiştir. 

Bu hükümler çerçevesinde İstanbul Uluslararası 

Finans Merkezi Projesi 49 No’lu Eylem Planı 

çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

hazırlanan ve kapsamı açısından dünyada bir ilk olan 

Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 1 Ekim 2012 

tarihinde devreye alınarak borsaya kote şirketlerin ve 

yerli/yabancı tüm ortakların hizmetine açılmıştır. 

Elektronik Genel Kurul Sistemi, şirket ortaklarının 

genel kuruluna katılma hakkına sahip oldukları 

şirketin genel kuruluna şahsen veya tayin edecekleri 

temsilci aracılığıyla katılabilmeleri için gereken tüm 

işlemleri hukuken geçerli olarak yapabilecekleri bir 

bilişim sistemi olarak açıklanmaktadır. 

e-GKS, şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden 

elektronik ortamda işlem yapabilmelerine, temsilci 

tayin edip oy talimatı verebilmelerine, fiziki ortamda 

yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak 

takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktarımı 

sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet 

erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak 

izleyebilmelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş 

ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine, 

ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte 

oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı 

olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ilişkin 

bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine olanak 

tanımaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi ile sermaye 

şirketlerinin genel kurul, yönetim kurulu ve müdürler 

kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda 

yapılabilmesine olanak tanındığı gibi, bazı üyelerin 

fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım 

üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla 

icra edilebileceği belirtilmektedir. Ancak yukarıda 

belirtildiği gibi borsaya kote olan şirketlerin bu 

sisteme geçmeleri zorunlu bulunmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi aşağıya 

alınmıştır. 

Madde 1527- (1) Şirket sözleşmesinde veya esas 

sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye 

şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu 

tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı 

üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya 

bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması 

yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya 

şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen 

toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen 

uygulanır.

 

(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara 

bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas 

sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar 

kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma 

ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve 

oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, 

elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu 

amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, 

ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik 

ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir 

teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan 

edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması 

şarttır.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas 

sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket 

yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını 

gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.
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(5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik 

ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama 

ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün 

hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması 

esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel 

kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye 

ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. 

Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu 

hükümde değişiklik yapamazlar.

Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi 

tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 

407’nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen 

komiserlerin bu hususa ilişkin 

yetkilerini içerir. 

(6) Birinci ilâ dördüncü 

fıkra hükümleri 

çerçevesinde oyun 

gerçek sahibi 

tarafından 

kullanılmasına 

ve uygulamaya 

ilişkin 

kurallar ile 

pay sahibinin 

temsilcisine 

internet sitesi 

aracılığıyla 

talimat vermesi 

esas ve usulleri 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca çıkarılacak bir 

yönetmelikle düzenlenir.  

Kanunun 1527. Maddesinin 5. Fıkrasına göre 

maddesi EGKS’yi uygulayacak şirketlerin esas 

sözleşmesinde, çıkartılan yönetmeliğin 5. 

Maddesinde belirtilen aşağıdaki hükmün genel 

kurul toplantılarının düzenlendiği maddelerden biri 

içerisinde yer alması zorunlu bulunmaktadır. 

“Genel kurul toplantısına elektronik ortamda 
katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. 

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 

Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul 

toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 

görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas 

sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan 

sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 

anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 

kullanabilmesi sağlanır.”

Bu metnin hiçbir değişiklik yapılmaksızın esas 

sözleşmeye aktarılması gerekmektedir. 

Esas sözleşmelerinde bu maddede 

belirtilen esas sözleşme 

hükmü bulunan şirketler, 

yapacakları her genel 

kurul toplantısında 

hak sahiplerinin 

ve temsilcilerinin 

genel kurula 

elektronik ortamda 

katılabilmelerini ve 

oy verebilmelerini 

sağlamak 

zorundadır.

Payları MKK 

(Merkezi Kayıt 

Kuruluşu) tarafından 

kayden izlenen borsaya 

kote şirketlerin yapacakları 

genel kurul toplantılarına elektronik 

ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride 

bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK 

tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

EGKS’de şirket adına işlemler EGKS eğitimlerinde 

başarılı olmuş güvenli imza ile yetkilendirilmiş 

kişiler tarafından yapılacaktır. Birden fazla kişinin 

yetkilendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

EGKS yetkilisi atanacak kişilerin öncelikli olarak, 

Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim 

Kuruluşu A.Ş.’den EGKS eğitimi alarak eğitimi 

tamamlaması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bütün 

bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun  https://www.

mkk.com.tr/wps/portal/MKK  internet adresinde 

bulunmaktadır. 
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2M Kablo

ABB

AE-Arma Elektropanç

AGID

Aktif Mühendislik

Alimar

Anel

Artar Kablo

BTS

Dipa Creative

EAE

Elektrikport

Elektropanç

Enel

Erse Kablo

Etabir Kablo

Hastel Kablo

Hilkar

Kardeş Elektrik

Klas Kablo

Legrand

Mısırlıoğlu

Obo Betterman

Phoenix Contact

Siemens

Teknogrup

UTC Fire

WIN

Arka Kapak İçi

15

5

12

23 - 25 - 27 - 29 - 31 

21

Arka kapak

59

13

85

11

6

61

37

3

Ön kapak içi - 81

39

71

51

9

19

14

33

41 - 43

7

35

1
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