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Değerli	Dostlarımız,

ETMD	Bizden	Haberler	Dergimizin	bir	sayısıyla	daha	yeniden	sizlerle	birlikteyiz.

Bildiğiniz	gibi	beş	yıldan	beridir	Geleneksel	ETMD	Gecelerimizde	birlikte	oluyoruz.	Bu	yıl	da	her	
sene	olduğu	gibi	yine	Çiftehavuzlar,	Büyük	Kulüp	Balo	Salonunda	26	Eylül	2014	Cuma	günü	
Altıncı	Geleneksel	ETMD	Gecemizi	düzenlemekteyiz.	Tüm	meslektaşlarımızı	Gecemizde	görmek	
bizi	oldukça	mutlu	kılacaktır.	

Sonbahar	ile	birlikte	Deneyimler	Toplantılarımıza	devam	edeceğiz.	Sektörümüzün	Duayen	isim-
leri	Kasım	ve	Aralık	ayında	bizlerle	birlikte	olacaklar	ve	deneyimlerini	paylaşacaklar.

ETMD	tarafından	destek	verilen	ve	16-19	Ekim	2014	tarihleri	arasında	Lütfi	Kırdar	Kongre	ve	
Sergi	Salonunda	düzenlenecek	BEST	Fuarında	olacağız.	Fuar	kapsamında	düzenleyeceğimiz	
etkinliklere	bekliyoruz.	

Bu	sayımızda	artık	sürekli	yazarlarımızdan	olan	Süleyman	ADAK,	solar	kablolarla:	Serdar	AK-
SOY,	parafudr	sistemleri	ile	ilgili	yazılarıyla	bizlerle	birlikte	olurken	,	dergimize	renkli	yazıları	ile	
dahil	olan	Alper	COPLUGİL	ise,	Elektriğin	kısa	tarihinde	elektrik	biliminin	doğuşunu	anlatıyor.	

Dergimize	ilk	defa	bu	sayıda	yazı	gönderen	Coşkun	KARABAL,	enerji	yönetimini;	Recep	GÜ-
NER,	kaçak	akım	rölelerini;	Bülent	ATALAY	ise	mekanik	ve	elektrik	disiplinlerinin	koordinasyo-
nunu	anlatıyorlar.

Schneider	Electric	iki	yazıyla,	Prysmian	üç	yazıyla,	ABB	ise	bir	yazıyla	dergimizin	bu	sayısında	
yer	alıyorlar.	Her	sayımıza	yazılarıyla	destek	veren	Elektrikport,	bu	sayımızda	da	yeni	Teknik	
Yazılarıyla	bizlerle	birlikte.

Dergimizde	herkesin	ilgisini	çekecek	yeni	bir	köşe	açıyoruz:	“Sağlık	Köşemiz”.	Bu	sayımızın	
konuğu	ise	“Bel	Ağrısı.	Ne	Zaman	–	Neden	Önemli”	yazısıyla	Tuğçe	ÖZEKLİ	MISIRLIOĞLU.

Geçen	sayımızda	ilk	bölümünü	yayınladığımız	ve	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	V.	Tuncer	
ÖZEKLİ’nin	kaleme	aldığı	ve	fotoğraflarıyla	desteklediği	“Brezilya’dan	Başlayarak	Gemiyle	
Okyanus	Turu”	yazısının	ikinci	bölümü.	Bu	bölümde	Tenerife,	Malaga,	Palermo,	La	Valetta	gibi	
şehirleri	okuyucularımızla	paylaşıyor.

Gecemizde	birlikte	olmak	dileğiyle	iş	yaşamınızda	güzel	günler	diliyoruz.	
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Gece,	geçen	beş	yıl	boyunca	ETMD	üyelerinin	
ve	meslektaşlarımızın	yoğun	ilgisini	görmüş,	
sponsorlarımızın	da	desteğiyle,	ortalama	300	
katılımcı	ile	gerçekleştirilmiştir.

Beş	yıl	boyunca	Sponsor	olan	firmalar:

2009	yılı:	EAE	Elektrik,	AE	Arma-Elektropanç,	
Anel	Grup,	Genser	ve	Erde	Grup

2010	yılı:	2M	Kablo,	ABB,	AE	Arma-Elektro-
panç,	Aktif	Mühendislik,	EAE	Elektrik,	Erse	
Kablo	ve	Schneider	Elektrik

2011	yılı:	2M	Kablo,	ABB,	AE	Arma-Elektro-
panç,	Aktif	Mühendislik,	EAE	Elektrik,	Hastel	
Kablo,	Öznur	Kablo	ve	Schneider	Elektrik

2012	Yılı:	2M	Kablo,	AE	Arma-Elektropanç,	
EAE	Elektrik,	Erse	Kablo,	Hastel	Kablo	ve	
Schneider	Elektrik

2013	yılı:	ABB,	AE	Arma-Elektropanç,	Anel,	
Ateksis,	Cihan	Elektrik,	EAE	Elektrik,	EEC,	Erse	
Kablo,	FG	Wilson,	Genser,	Hastel	Kablo,	Klas	
Kablo,	Mepsan	ve	Schneider	Elektrik,	

Ayrıca,	ETMD	Gecelerimizde	Erde	Grup	ve	
Çelikel	Vakfı	sponsorluğunda	İTÜ	ve	YTÜ	
Elektrik-Elektronik	Fakültesinde	eğitimine	
devam	eden	6	son	sınıf	öğrencisinin	bitirme	
tezlerine	Başarı	Ödülleri	(Erdoğan	Atapek	ve	
Anel	Vakfı	adına)	dağıtılmıştır	ve	2014	yılında	
da	devam	edecektir.

Öncelikle	gecemize	beş	yıldır	katılımları	ve	
sponsorlukları	ile	destek	veren	tüm	firmalara	
teşekkür	eder	ve	tüm	meslektaşlarımızı	gece-
mize	bekleriz.

Geleneksel ETMD Gecemiz
26 Eylül 2014 tarihinde 
Büyük Kulüp’te
Düzenleniyor...
Geleneksel	ETMD	Gecelerinin	Altıncısı,	bu	sene	de	
Çiftehavuzlar	Büyük	Kulüp’te,	26	Eylül	2014	Cuma	
günü	gerçekleştirilecektir.	Sektör	Temsilcilerinin,	
Elektrik-Elektronik	Mühendislerinin,	Akademisyen-
lerin	ve	eşlerinin	bir	araya	geleceği,	geçmiş	yıllarda	
yoğun	bir	katılımla	gerçekleştirilen	bu	önemli	
buluşmada,	bu	yıl	da	yüksek	bir	katılım	bekleniyor.
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İstanbul	Teknik	Üniversitesi	ve	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Elektrik-
Elektronik	 Fakültesindeki	 ilk	 üçe	 giren	 öğrencilere	 ETMD	 adına	
Hediyeler	verildi.

10	Temmuz	2014	Perşembe	günü	gerçekleştirilen	Yıldız	Teknik	
Üniversitesi	 Elektrik-Elektronik	 Fakültesi	 Mezuniyet	 Töreninde,	
Elektrik,	Elektronik	ve	Haberleşme	ile	Bilgisayar	Bölümlerinde	ilk	
üçe	giren	öğrencilere	ETMD	adına	Hediyeler	verildi.	Hediyelerle	
ilgili	olarak	ABB,	Erde	ve	Schneider	Electric	firmaları	üç	ayrı	bö-
lüm	için	sponsor	oldular.	Düzenlenen	Törene	ETMD	Yönetim	Ku-
rulu	Başkanı	V.	Tuncer	ÖZEKLİ	ile	birlikte	ABB	firmasından	Ertan	
ÖZDEMİR,	Erde	firmasından	Mehmet	PAK	ve	Schneider	Electric	
firmasından	Bihter	ÜNLÜSOY	katılımcı	oldular.

18	Temmuz	2014	Cuma	günü	gerçekleştirilen

İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Elektrik-Elektronik	Fakültesi	Derece	
Töreninde	 ise,	Elektrik,	Elektronik	ve	Haberleşme	 ile	Kontrol	ve	
Otomasyon	Bölümlerinde	 ilk	üçe	giren	öğrencilere	ETMD	adına	
Hediyeler	verildi.	Hediyelerle	ilgili	olarak	Anel	firması	üç	ayrı	bö-
lüm	için	sponsor	oldu.	Düzenlenen	Törene	ETMD	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	V.	Tuncer	ÖZEKLİ	ile	birlikte	Anel	firmasından	Bülent	BA-
TUKAN,	Tarık	BEKMEZCİ,	Süleyman	DEMİRHAN,	Serkan	KILIÇ	ve	
Gökçe	BABAYİĞİT	katılımcı	oldular.

Okullarını	yeni	bitiren	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	ve	Yıldız	Tek-
nik	 Elektrik-Elektronik	 Fakültesi	 mezunu	 genç	 mühendislere	 iş	
yaşamlarında	başarılar	diliyoruz.

Elektrik-Elektronik Fakültelerinde Dereceye Giren 
Öğrencilere ETMD Adına Hediyeler Verildi.
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Röportaj ve fotoğraflar: Tanju AKLEMAN

Bu	sayıyla	birlikte	Elektrik	Tesisat	Mühendisliği	 ile	 ilgili	
söyleşilerimize	yeniden	başlıyoruz.	İlk	konuğumuz	Foster	
Wheeler	Bimaş	Genel	Müdürü	Taşkın	ALİEFENDİOĞLU.

Foster	Wheeler	Bimaş	Genel	Müdürü	ile	Söyleşi
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ETMD: Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 ODTÜ	 Kimya	 Mü-
hendisliği	 lisans	 ve	 Koç	 Üniversitesi	 İşletme	
yüksek	 lisans	mezunuyum.	 İş	hayatıma	TÜG-
SAŞ’	 a	 bağlı	 Gemlik	 Gübre	 Sanayi	 Amonyak	
Tesislerinde	 işletme	 mühendisi	 olarak	 başla-
dım.	 1995	 senesinde	 proje	mühendisi	 olarak	
katıldığım	Foster	Wheeler	Bimaş’	 ta	2010	se-
nesinden	 itibaren	 Genel	 Müdür	 olarak	 görev	
yapmaktayım.	

ETMD: Firmanız hakkında ve firmanızın ger-
çekleştirdiği çalışma alanlarından bahseder 
misiniz?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Foster	 Wheeler	 Bi-
maş	 A.Ş.	 1973	 yılında	 kurulmuş	 ve	 ağırlıklı	
olarak	petrol	rafinerisi,	petrokimya,	enerji	sant-
ralleri,	petrol	ve	gaz	depolama	tesisleri,	kimya-
sal	tesisler	ve	ilaç	üretim	tesisleri		konularında	
faaliyet	 gösteren	 bir	 mühendislik	 ve	 taahhüt	
şirketidir.	Foster	Wheeler	Bimaş	%100	yaban-
cı	 sermayeli	 bir	 kuruluş	 olup	 Foster	Wheeler	
AG	şirketler	grubuna	ait	bulunmaktadır.	1891	
yılından	itibaren	faaliyet	gösteren	Foster	Whe-
eler	faaliyet	alanlarında	dünyanın	en	büyük	ve	

en	eski	firmaları	arasında	yeralmaktadır.	Foster	
Wheeler	aynı	zamanda	Power	grubu	ile	dünya-
nın	önde	gelen	kazan	tasarım	ve	imalat	şirket-
lerinden	birisidir.

Foster	Wheeler,	Foster	Wheeler	Bimaş	A.Ş.’	nin	
kurulmasından	önce	de,	Türkiye’	 deki	önemli	
sanayi	hamlelerinde	yer	almıştır.	II.	Dünya	sa-
vaşının	bitiminde	Ankara	Belediyesi’ne	 sağla-
dığı	yaklaşık	100MW	lık	bir	kazan,	1959	yılında	
ATAŞ	 Rafinerisinin,	 1960	 ların	 ilk	 yıllarında	
Ereğli	 Demir	 Çelik	 fabrikasının,	 1964	 yılında	
Batman	Rafinerisinin	 ve	1966	yılında	da	Pet-
kim	Yarımca		tesislerinin	kurulmasında	hizmet	
vermiştir.	 Foster	Wheeler	Bimaş’	 ın	kurulma-
sından	hemen	sonra	da	Etibank	Kırka	Boraks	
Tesisleri,,	 Afşin-Elbistan	 Termik	 Santrali	 gibi	
Türkiye	 nin	 ilk	 büyük	 sanayi	 tesislerinin	 ku-
rulmalarında	 hizmet	 vermiştir.	 Günümüzde	
TÜPRAŞ,	 STAR	 Rafinerisi,	 Petrol	 Ofisi	 gibi	
önemli	 sanayi	 kuruluşlarına	 hizmet	 vermeyi	
sürdürmektedir.	 Foster	 Wheeler	 Bimaş	 A.Ş.	
aynı	 zamanda	yurtdışında	Exxon	Mobil,	GSK,	
Petrom(OMV),	Dow	Chemicals,	Q8	gibi	önemli	
kuruluşların	yatırımlarına	da	hizmet	vermekte-
dir.20
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ETMD: Elektrik Proje yapımında karşılaştığınız 
problemler, İşverenden beklentileriniz neler-
dir?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Petrol,	 doğalgaz,	
enerji,	 ilaç	gibi	endüstrilere	hizmet	veren	çok	
disiplinli	bir	mühendislik	firmasıyız.	Çoğunluk-
la	sıkışık	terminleri	olan	uzun	soluklu	projeler	
üretiyoruz.	Elektrik	Mühendisliği	Bölüm	Müdü-
rümüz	Sn.	Burak	DAŞDEMİR’	in	her	zaman	ifa-
de	ettiği	gibi	Elektrik	Mühendisliği	disiplinimiz	
genelde	projeleri	en	son	bitiren	ve	tabiri	caizse	
“anahtarı	teslim	eden”	disiplinimiz,	dolayısı	ile	
proje	 bitim	 tarihine	 doğru	 üzerinde	 en	 fazla	
baskıyı	hisseden	disiplinlerden	de	biri	de	gene	

Elektrik	 Mühendisliği	 disiplini.	 Bu	 bağlamda	
Elektrik	mühendisliği	bölümümüzün	karşılaştı-
ğı	en	önemli	problem,	projelere	tasarım	girdisi	
olacak	 yerleşim	 planları	 ve	mekanik	 ekipman	
bilgilerinin	ve	de	tesislerin	mevcut	kısımlarına	
ve	ilgili	bağlantı	noktalarına	ait	bilgilerin	Elekt-
rik	Mühendislerimizin	ellerine	zamanında	ula-
şıp	ulaşmaması.	Bir	 başka	 konu	da	malzeme	
seçimi,	 uygulanacak	 norm	 ve	 standartlar	 vs.	
konusunda	 İşveren	 beklentilerinin	 doğru	 ve	
eksiksiz	olarak	aktarılması	gerekiyor.	Projele-
rin	yapım	safhasında	yayınlanan	dokümanlara	
İşveren	 geri	 dönüşlerinin	 zamanında	 gelmesi	
de	bir	diğer	önemli	husus.	

ETMD: Türkiye’de Proje yapan firmaların duru-
munu değerlendirir misiniz? 

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Türkiye	 proje	 sek-
töründe	yer	alan	 firmalar	olarak	son	10	yılda	
önemli	gelişmeler	kaydedilmiştir.	Bu	hem	ye-
rel	 pazarın	 hem	 de	 ülkemizin	 çevresinde	 yer	
alan	 pazarın	 büyümesine	 paralel	 olarak	 ger-
çekleştirilmiş	 olup	 halen	 kat	 edeceği	 yol	 bu-
lunmaktadır.	Bu	gelişmeye	bir	katkı	da	Avrupa	
Birliği	 katılım	 hedefleri	 doğrultunda	 yapılan	
Avrupa	 Birliği	 uyum	 düzenlemeleridir.	 Ancak	
Türkiye’de	hala	proje	yapan	firmalar	denilince	
akla	genelde	SMM	diye	tabir	edilen	küçük	mü-
hendislik	büroları	geliyor.	Bu	firmalarda	çalışan	

meslektaşlarımız	gerçekten	zor	koşullarda	bü-
yük	bir	özveri	ile	mühendislik	hizmeti	vermeye	
çalışıyorlar.	Bir	yandan	da	sayıları	fazla	olmasa	
da	bizim	gibi	 endüstriye	hizmet	 eden	çok	di-
siplinli	mühendislik	firmaları	var.	Mühendislik	
firmaları	bilim	ve	tekniğin,	yasal	düzenlemele-
rin	ve	bugüne	kadar	gelişmiş	ülkelerde	zaman	
içinde	oluşmuş	ve	kendini	 kanıtlamış	 iyi	mü-
hendislik	tasarım	esaslarının	gereklerini	kendi	
üretimlerine	yansıtarak	müşterilerinin	hizmet-
lerine	sunan	firmalar.	Ülkemizde	ne	yazık	ki	çe-
şitli	nedenlerle	bana	göre	yeteri	kadar	büyük-
lükte	artı	değeri	olan	bir	pazar	oluşmadığından	
ya	da	bu	pazarın	sürekliliği	sağlanamadığından	
dolayı	zorlukla	ayakta	durmaya	çalışıyorlar.
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Ayrıca	pazardaki	bir	çok	İşverenin	mühendisli-
ği	salt	doküman	üretimi	olarak	görerek	maliye-
ti	düşürme	hedefli	yanlış	beklentileri,	gelişmiş	
ülkelerdeki	 iyi	 mühendislik	 esaslarına	 hakim	
olamamak	 ve	 meslektaşlarımızın	 yeni	 geliş-
meler	 konusunda	 kendilerini	 güncelleyeme-
meleri	üretilen	projelerin	kalitesini	de	olumsuz	
etkiliyor.	Mühendislik	hizmeti	veren	firmalarda	
çalışan	 meslektaşlarımızın	 özellikle	 Elektrik	
Mühendisliği	 disiplininde	 kendilerini	 çok	 sık	
güncellemelerine	ihtiyaçları	var.	Bu	bağlamda	
Mühendis	odalarımızın	ve	ETMD	gibi	dernek-
lerin	 çok	 önemli	 görevleri	 olduğunu	 düşünü-
yoruz.	

ETMD: Biliyoruz ki firmanız (İnşaat, Mimari, 
Borulama, Enstrumantasyon, Elektrik, Meka-
nik vs..) tüm disiplinleri birarada bulunduru-
yor, bunun size  bir avantaj sağladığını düşü-
nüyor musunuz?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Bu	 kesinlikle	 çok	
önemli	 bir	 avantaj.	 Mühendislik	 hizmeti	 üre-
timinde	 disiplinler	 arası	 koordinasyon	 ve	 bil-
gi	paylaşımı	çok	önemli.	Farklı	disiplinlere	ait	
projelerin	 farklı	 firmalarda	üretildiği	durumla-
ra	göre	biz	disiplinler	arası	koordinasyonu	ve	
bilgi	paylaşımını	çok	daha	hızlı	bir	 şekilde	ve	
daha	da	önemlisi	doğru	zamanlama	ve	doğru	
bilgi	 paylaşımı	 ile	 optimum	 halde	 çözebiliyo-
ruz.	Organizasyon	ve	proje	yönetim	kuralları-
mız	da	bu	yapıya	uygun	olarak	düzenlenmiştir.	
Bir	başka	avantaj	kullandığımız	tasarım	prog-
ramlarının	(özellikle	üç	boyutlu	tasarım	prog-
ramlarının)	 ortak	 bir	 platformda	 eş	 zamanlı	
olarak	kullanılabilmesi.	Aynı	tasarım	ortamında	
borulama,	inşaat,	elektrik,	enstrüman	disiplin-
leri	birbirlerinin	yaptıklarını	görerek	tasarım	ve	
modelleme	 yapabiliyorlar.	 Bu	da	 yapılan	 üre-
timin	kalitesini	büyük	oranda	artıran	ve	proje	
uyumsuzluklarını	en	aza	indiren	bir	unsur.

ETMD: Yabancı menşeli bir firma olmanız 
dolayısıyla Proje yapım kurallarını Türkiye’de 
uygulamakta ne tür problemlerle karşılaşıyor-
sunuz? 

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Foster	 Wheeler	 Bi-
maş	 olarak	 ülkemizde	 40	 seneden	 fazladır	
halen	 faaliyet	 gösteren	 en	 eski	 firmalardan	
biriyiz.	Bu	nedenle	her	ne	kadar	yabancı	men-
şeli	bir	firma	olsak	ta,	kendimizi	yerel	bir	firma	
olarak	 görüyoruz.	 Tüm	 çalışanlarımızın	 yerli	
personel	olması	ve	bu	kadar	yıllık	 tecrübe	 ile	
hizmet	 verdiğimiz	 sektörün	 yerel	 süreçlerine	
hakimiz.	İçinde	bulunduğumuz	sektöre	Foster	
Wheeler	iş	yürütme	prensiplerini	de	bu	süreç-
te	tanıttığımız	ve	birçok	İşverenimiz	tarafından	
kabul	 gördüğümüzü	 düşünüyorum.	 Ülkemiz-
deki	AB	uyum	süreci	sonucu	yapılan	mevzuat	
değişiklikleri	de	bu	kuralları	uygulayabilmemi-
zi	 kolaylaştırıyor.	 Bu	 nedenlerle	 günümüzde	
Türkiye’de	uluslararası	Proje	yapım	kurallarını	
uygulamakta	çok	büyük	problemlerle	karşılaş-
mıyoruz.

ETMD: Elektrik Projesi konusunda Türkiye’de-
ki Yasal Prosedürleri değerlendirir misiniz? Bu 
konuda yapılabilecek düzenlemeler ve geliştir-
meler konusunda Elektrik Tesisat Mühendisle-
ri Derneği’nden beklentileriniz nelerdir?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Bu	 konuda	 Elektrik	
Mühendisliği	Bölüm	Müdürü	Sn.	Burak	DAŞ-
DEMİR	 ile	 görüştüğümüzde	 aktardığı	 önemli	
tespitleri	var.	
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Yasal	Prosedürler	denince	Elektrik	Proje	üretimi	konusunda	16.12.2009	 tarih	ve	27434	sayılı	
Resmi	Gazete’de	ilk	yayını	yapılan	ve	en	son	değişikliği	28.5.2011	tarih	ve	27947	sayılı	resmi	
gazetede	yayınlanan	ELEKTRİK	TESİSLERİ	PROJE	YÖNETMELİĞİ	 ile	TMMOB’ye	bağlı	Elektrik	
Mühendisleri	Odası’nın	ilgili	SMM	yönetmeliklerinden	bahsedebiliriz.

Özellikle	 büyük	 ölçekli	 endüstriyel	 projelerin	 ve	
enerji	 projelerinin	 yapımında	 uluslararası	 kabul	
görmüş	 ve	 geçerliliği	 kanıtlanmış	 süreçler	 var.	
Özellikle	büyük	ölçekli	işlerde	Temel	tasarım	(ba-
sic	 design),	 ön	 tasarım	 (front	 end	 engineering	
design),	 detay	 tasarım	 (detail	 design),	mühen-
dislik-satın	 alma-inşaat	 (EPC)	 gibi	 kavram	 ve	
süreçlerin	 artık	 Türk	 yasal	 mevzuatına	 girmesi	
gerektiğini	düşünüyoruz.	

ETMD: Türkiye’de Elektrik Tesisat Mühen-
disliği alanında Proje firmaları, Uygulama 
firmaları ve Üretici firmalar arasındaki ilişki-
leri değerlendirir misiniz?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Özellikle	 Mühendislik	
olarak,	Saha	Uygulama	ve	Üretici	firmalarla	çok	
yakın	 temas	 halinde	 çalışmak	 durumunda	 kalı-
yoruz.	 İdeal	olanı	projelerde	 taraflar	arası	koor-
dinasyonun	ve	bilgi	akışının	çok	iyi	sağlanması,	
doğru	iş	programlarının	oluşturulması	ve	bütün	
tarafların	bu	programlara	uyması.	Ancak	çoğun-
lukla	bu	sağlanamıyor,	sahadaki	imalat	ve	montaj	
işlerinin	öncelikleri	doğal	olarak	belirleyici	oluyor	
ve	mühendislik	olarak	üzerimizde	çok	büyük	bas-
kılar	hissetmeye	başlıyoruz.	

Elektrik	 Tesisleri	 Proje	 Yönetmeliği	 ilk	
bakışta	 bu	 kadar	 geniş	 bir	 sektöre	 hi-
tap	edecek	metin	 izlenimi	 vermiyor;	 kü-
çük	bir	bina	tesisatı	yapımından	Nükleer	
Santral	projesi	yapımına	kadar	her	 türlü	
proje	 yapımının	 esaslarını	 kapsamaya	
çalışmış	 ki	 bu	 kadar	 geniş	 bir	 yelpazeyi	
25	maddelik	ve	toplamda	14	sayfa	tutan	
bir	yönetmelik	metnine	sığdırmak	çok	zor	
oluyor.	Tüm	tarafların	katılımı	ile	oluştu-
rulacak	 çok	 detaylı	 bir	 Proje	 Hazırlama	
Yönetmeliği’nin	oluşturulması	gerekiyor.
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Üretici	firmalardan	istenen	bilgiler	de	zamanın-
da	ve	tasarıma	gereken	bilgiyi	içerecek	şekilde	
gelmeyince	 bu	 sefer	 istenen	 sağlıklı	 projeler	
üretilemiyor.	 Bu	durum	da	 gerek	 proje	 üreti-
minde	gerekse	saha	uygulamalarında	geri	dö-
nüşlere	 hatta	 bazen	 geri	 dönülemez	 hatalara	
sebep	olabiliyor.	Burada	her	üç	tarafça	yapılan	
iş	 programları	 arasındaki	 uyumun	 ve	 tarafla-
rın	 yeterliliklerinin	önemi	bir	 kez	 daha	ortaya	
çıkıyor.	

ETMD: İşverenin sizden beklentileri ile sizin 
İşverenden beklentilerinizden bahsedebilirmi-
siniz? 

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 İşverenlerimiz	 biz-
den	mühendislik	üretimlerimizin	üst	düzey	ka-
litede,	projenin	teknik	gereksinimlerine	olduğu	
kadar	bütçe	ve	terminlerine	uygun	tamamlan-
masını	bekliyor.	Bu	elbette	ki	haklı	bir	beklenti	
ve	bizim	de	firma	olarak	en	önemli	hedefimiz	
en	üst	düzey	kalitede,	bütçesinde	ve	zamanın-
da	 müşteri	 memnuniyeti	 ile	 projelerimizi	 ta-
mamlamak.	İşverenlerimizden	en	önemli	bek-
lentimiz	 bizleri	 kendi	 takımlarının	 bir	 parçası	
olarak	görmeleri.	Proje	üretimi	takım	çalışması	
ve	eşgüdüm	gerektiren	uzun	soluklu	bir	süreç.	
Bu	süreçte	kendi	disiplinlerimiz	arası	uyumun	
yanı	sıra	 işveren	 tarafındaki	muhataplarımızla	
da	uyumlu	bir	çalışma	ortamının	yakalanması	
bizce	çok	büyük	bir	öneme	sahip.	ETMD:	Bü-
tünleşik	Tasarım	konusunun	gelecekteki	yarar-
ları	konusunda	görüşleriniz	nelerdir?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	 Bütünleşik	 tasarım	
çok	 uzun	 zamandan	 beri	 firmamızda	 uygu-
lanmakta.	Proses,	borulama,	inşaat,	mekanik,	
elektrik	ve	enstrüman	disiplinlerimiz	ortak	plat-
formda	çalışabiliyorlar	ve	birbirlerinin	yaptıkla-

rını	 görerek	 tasarımlarını	 gerçekleştiriyorlar.	
Bu	elbette	ki	özellikle	çok	karmaşık	 tesislerin	
olduğu	projelerde	 yapılan	 işin	 kalitesini	 arttı-
ran	ve	hataları	asgariye	 indiren	bir	süreç.	Bu	
sürecin	uygulamaya	yansıması	da	son	derece	
olumlu	oluyor.	Daha	doğru	malzeme	keşifleri	
çıkarılabiliyor	ve	satın	alma	yapılabiliyor	ve	sa-
hadaki	uygulama	revizyonları	minimum	düze-
ye	iniyor.	Zaten	belli	bir	büyüklüğü	ve	termini	
olan	endüstriyel	tesis	projesini	istenilen	kalite	
ve	zamanlama	ile	yapmak	mümkünde	değil.

ETMD: Konularla ilgili eklemek istedikleriniz 
nelerdir?

Taşkın ALİEFENDİOĞLU:	ETMD’nin	çalışmala-
rını	elimizden	geldiği	kadar	takip	etmeye	çalışı-
yoruz	ve	sektörümüzle	ilgili	bu	önemli	
sivil	 toplum	 kuruluşunun	 bir	
parçası	 olmaktan	 mutluluk	
duyuyoruz.	

ETMD: Bizlere zaman ayır-
dığınız için ETMD olarak 
firmanıza çok teşekkür 
ederiz.

Taşkın ALİEFENDİOĞLU: 
Biz	de	ETMD’ye	firmamıza	
gösterdiği	 ilgi	 için	 teşek-
kür	ederiz.

Röportaj ve fotoğraflar: Tanju Akleman
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Özet
Bu	bildirinin	amacı	Enerji	Kalitesi	konusundaki	farkındalığın	arttırılması	ve	öneminin	hatırlatılma-
sı	yönündedir.

Giriş
Kaliteli	 enerji	 ile	 elektrik	 enerjisinin	 gerilimin	 frekansı,	 genliği,	 dalga	 şekli	 ve	 üç	 faz	 simetrisi	
açısından	standartlar	ile	kabul	edilebilir	sınırlar	içerisinde	tanımlanan	şekilde	üretimi,	iletimi	ve	
dağıtımı	 hedeflenmektedir.	 Elektrik	 piyasasının	 giderek	 serbestleşmesi,	 teşebbüslerin	 rekabet	
ortamındaki	güçlerini	arttırmalarında	ekonomik	bir	gereklilik	olması,	gerilim	kesintilerine/bozuk-
luklarına	karşı	hassas	ve/veya	gerilim	kesintilerine/bozukluklarına	yol	açan	cihazların	kullanımı-
nın	yaygınlaşması,	yarı	iletken	teknolojisinin	artması	Enerji	Kalitesi’nin	stratejik	bir	konu	haline	
gelmesine	sebep	olmuştur.	

Enerji	kaynağının	sürekliliğin	kaybolması	ve	kalitesizlik	problemlerine	bağlı	maliyetlerin	artması,	
gereğinden	büyük	boyutlandırılmış	tesisatlar	yapılması	ve	kaynak	kullanımındaki	 tutarsızlıklar,	
enerji	maliyetlerindeki	gereksiz	artışlar,	işletme	sürekliliğini	sağlayan	kritik	ekipmanlarda	yaşa-
nabilecek	arızalar	Enerji	Kalitesi	nin	önemsenmediği	hallerde	karşımıza	çıkabilecek	olumsuzluk-
lardan	sadece	bazılarıdır.	

Enerji Kalitesi,
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Enerji Kalitesinin Ölçümü
Ölçülmeyen	ve	izlenmeyen	hiçbir	parametre	denetlenemez,	kontrol	altına	alınamaz,	etkileri	sap-
tanamaz	ve	karşı	bir	önlem	gerçekleştirilemez.	

Ölçme,	izleme	ve	denetleme	mekanizmasının	oluşturulması	Enerji	Kalitesinin	kontrol	altına	alın-
masının	yanı	sıra	enerji	tasarrufu	ve	verimlilik	çalışmalarının	yapılması	için	de	bir	gerekliliktir.

Akım,	gerilim,	güç,	gerilim	dengesizlikleri,	güç	faktörü	“λ”,	frekans,	güç	katsayısı	“cosφ”,	harmo-
nikler,	kırpışmalar	(flicker),	geçici	rejimler	(transient)		gibi	ölçüm	parametreleri	ve	hassasiyetinin	
tesbiti	uygulamalara	bağlı	olarak	değişiklik	gösterebilmekle	birlikte	ilgili EPDK	yönetmeliklerine	
ve	EN	50160	standardına	göre	kayıt	altına	alınmalıdır.

Belirtilen	yönetmelikler	dışında,	EN	50160	standardını	da	içeren	TEDAŞ	tarafından	Ekim	2007	
tarihinde	“Trafo	Merkezleri	OG-AG	Güç	Kalitesi	Ölçüm	Teknik	Şartnamesi”	yayınlanmıştır.	

Bu	şartname,	TEDAŞ’ın	enerji	aldığı	TEİAŞ’ın	her	bir	ölçüm	noktasında,	TEDAŞ	Trafo	Merkezle-
rinde,	TEDAŞ	Dağıtım	Merkezlerinde,	Kesici	Ölçü	Kabini	(KÖK)	’lerde	ve	TEDAŞ	tarafından	ölçüm	
yapılmasına	ihtiyaç	duyulan	noktalarda;	EPDK	tarafından	yayınlanan	ilgili	yönetmelik	hükümleri-
ne	uygun	olarak	enerji	kalite	parametrelerinin	ölçülmesi	ve	raporlanması	hususlarını	kapsamak-
tadır.

Bu	doğrultuda	Dağıtım	merkezlerinde	yönetmeliklerin	ve	 	standardın	gerektirdiği	hassasiyette	
kayıt	yapabilecek	kalite	analizörlerinin	kullanılması	ve	izleme	sistemlerinin	oluşturulması	gerek-
mektedir.	

Diğer	 yandan	Türkiye	 elektrik	 sisteminde	güç	 kalitesine	 etki	 eden	değişkenleri	 ve	 güç	 akışını	
izleme,	problemlerin	tesbiti,	değerlendirilmesi	ve	karşı	önlemlerin	hayata	geçirilmesi	için	TEİAŞ,	
TÜBİTAK,	ODTÜ,	YTÜ,	DEÜ,	HÜ	uzman	kadrolarının	ortaklığı	ile	Güç	Kalitesi	Milli	Projesi	başla-
tılmış	ve	proje	kapsamında	bir	de	Güç	Kalitesi	izleme	merkezi	kurulmuştur.

Bihter ÜNLÜSOYBihter ÜNLÜSOY
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>	TS	EN	50160	(Aralık	2011)
Genel	Dağıtım	Sistemlerinde	Gerilim
Karakteristikleri
>	TS	EN	61000-2-2	(2005),
TS	EN	61000-3-2(2010)+A1(2011)
+A2(2011),	TS	EN	61000-3-3	(2011),
TS	EN	61000-3-12	(2012)	,
TS	EN	61000-4-7	(2005),
TS	EN	61000-4-11(2006),
TS	EN	61000-4-15(2012),
TS	EN	61000-4-30(2010),
TS	EN	61000-4-34(2010)+A1(2010)
Elektromanyetik	uyumluluk	standartları	(EMU)	
>	25.09.2002	tarihli	ve	24887	sayılı	resmi	
gazetede	yayınlanan	“Elektrik	Piyasası	Müşteri	
Hizmetleri	Yönetmeliği”
>	22.01.2003	tarihli	ve	25001	sayılı	resmi	
gazetede	yayınlanan	“Elektrik	Piyasası	Şebeke	
Yönetmeliği”	

>	19.02.2003	tarihli	ve	25025	sayılı	resmi	ga-
zetede	yayınlanan	“Elektrik	Piyasası	Dağıtım	
Yönetmeliği”	
>	10.11.2004	tarihli	ve	25639	sayılı	resmi	
gazetede	yayınlanan	“Elektrik	İletim	Sistemi	
Arz	Güvenilirliği	ve	Kalitesi	Yönetmeliği”
>	21.12.2012	tarihli	ve	28504	sayılı	resmi	
gazetede	yayınlanan	“Elektrik	Dağıtımı	ve	
Perakende	Satışına	İlişkin	Hizmet	Kalitesi	
Yönetmeliği”	
>	Yukarıda	belirtilen	yönetmelikler	dışında	
TEDAŞ	tarafından	Ekim	2007	tarihinde	“Trafo	
Merkezleri	OG-AG	Güç	Kalitesi	Ölçüm	Teknik	
Şartnamesi”	yayınlanmıştır.	
>	03.01.2013	tarihli	ve	28517	sayılı	resmi	
gazetede	yayınlanan	“Elektrik	Piyasası	Şebe-
keYönetmeliği”	değişikliği

Bu	standart,	CENELEC	tarafından	kabul	edilen	EN50160	(2010)	standardı	esas	alınarak	TSE	
tarafından	hazırlanmış,	13	Aralık	2011	tarihinde	yayınlanma	kararı	alınarak	yürürlüğe	girmiştir.

Standart	Alçak	gerilim,	orta	gerilim	ve	yüksek	gerilim	besleme	karakteristiklerini,	Gerilim	olay-
larını	ve	değişimlerini	tariflemektedir.	

Standardın	amacı	besleme	gerilim	karakteristiklerini;	frekans,	büyüklük,	dalga	biçimi,	hat	geri-
limlerinin	simetrisi	açısından	tarif	etmek	ve	açıklamaktır.	Standartta	tariflenen	ölçme	yöntemleri	
EN	61000-4-30	standardında	açıklanmıştır.	

Aşağıdaki	olaylar	enerji	kalitesi	bozukluklarının	başında	gelmektedir;

>	Gerilim	düşmesi	ve	kesintisi
>	Harmonikler	ve	iç	harmonikler,
>	Geçici	güç	frekanslı	aşırı	gerilimler,
>	Dalgalanma,
>	Geçici	aşırı	gerilimler,
>	Gerilim	dalgalanmaları,
>	Gerilim	dengesizlikleri,
>	Güç/frekans	dalgalanmaları

Standart ve Yönetmelikler

TS EN 50160 (Aralık 2011) Standardı ve Ülkemizdeki Uygulamaları
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AG	Beslenme	Karakteristikleri	AG	de	4	telli	3	
fazlı	sistemler	için	faz-nötr	arası	ve	3	telli	3	
fazlı	sistemler	için	faz-faz	arası	standart	anma	
gerilimi	230V	AC’dir.

Frekans: 

Besleme	geriliminin	anma	frekansı	50Hz	
olmalıdır.	Normal	çalışma	şartları	altında	10	
s	boyunca	ölçülen	temel	frekansın	ortalama	
değeri	aşağıdaki	aralıklar	içerisinde	olabilir;

Enterkonnekte	sisteme	senkron	bağlantılı	
sistemler	için:

50	Hz	±	%	1	(49,5	Hz….50,5	Hz)	bir	yılın	%	
99,5’i	boyunca,

50	Hz	+	%	4	/	-	%	6	(47	Hz….52	Hz)	her	
zaman	(%	100)

Enterkonnekte	sisteme	senkron	bağlantılı	
olmayan	sistemler	için	;

50	Hz	±	%	2	(49	Hz….51	Hz)	bir	haftanın	%	
95’i	boyunca,

50	Hz	±	%	15	(42,5	Hz….57,5	Hz)	her	zaman

(%	100)

Besleme Gerilimi: 

Kesintili	periyotlar	dışında,	normal	çalışma	
şartları	altında,	besleme	gerilimi	değişimleri-
nin	anma	gerilimi	Un’nin	±	%	10’unu	aşma-
ması	esastır.

İletim	sistemleriyle	enterkonnekte	olmayan	
şebekelerdeki	elektrik	beslemelerinde	veya	
özel	uzak	şebeke	kullanıcıları	için	gerilim	
değişimlerinin,	Un’nin	+	%	10	/	-	%	15’ini	aş-
maması	esastır.	Şebeke	kullanıcıları	bu	şartlar	
hakkında	bilgilendirilmelidir.

Hızlı Gerilim Değişimleri:

Besleme	gerilimindeki	hızlı	gerilim	değişimleri	
esas	olarak,	şebeke	kullanıcılarının	tesislerin-
deki	yük	değişimlerinden,	sistemdeki	anahtar-
lamadan	veya	arızalardan	kaynaklanır.

Bir	değişim	esnasında	gerilimin	değeri,	
gerilim	çökmesi	ve/veya	gerilim	yükselmesi	
eşik	seviyesiyle	kesişirse,	olay	bir	hızlı	gerilim	
değişiminden	ziyade	bir	gerilim	çökmesi	ve/
veya	yükselmesi	olarak	sınıflandırılır.

Normal	çalışma	şartları	altında,	bir	haftalık	her	
bir	periyot	boyunca	gerilim	dalgalanmasından	
kaynaklanan	uzun	süreli	kırpışma	şiddeti	Plt,	
bu	zamanın	%	95’i	için	1’e	eşit	veya	daha	az	
olmalıdır.

Besleme Gerilimi Dengesizliği:

Normal	çalışma	şartları	altında,	bir	haftalık	her	
bir	periyot	boyunca	besleme	geriliminin	ne-
gatif	faz	sıralı	bileşeninin	(temel)	10	dakikalık	
ortalama	etkin	değerlerinin	%	95’i,	pozitif	faz	
sıralı	bileşeninin	(temel)	%	0	ila	%2	aralığında	
olmalıdır.

Harmonik Gerilim:

Normal	çalışma	şartları	altında	bir	haftalık	her	
bir	periyot	boyunca	her	bir	münferit	harmonik	
gerilimin	10min’lik	ortalama	etkin	değerlerinin	
%	95’i	aşağıdaki	çizelge	de	verilen	değerlere	
eşit	veya	daha	az	olmalıdır.

Rezonanslar	münferit	bir	harmonik	için	daha	
yüksek	gerilimlere	neden	olabilir.

Ayrıca	besleme	geriliminin	THD’si	(40.	dere-
ceye	kadar	olan	bütün	harmonikler	dâhil)	%	
8’e	eşit	veya	daha	az	olmalıdır.
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Ara Harmonik Gerilimler:

Frekans	dönüştürücüler	ve	buna	benzer	
kontrol	donanımının	gelişmesi	nedeniyle	ara	
harmoniklerin	seviyesi	artmaktadır.	

Bazı	durumlarda	düşük	seviyelerde	bile	ara	
harmonikler,	dalgacık	kontrol	sistemlerinde	
kırpışmaya	veya	girişime	neden	olur.

Besleme Gerilimi Kesintileri:

Kesintiler	yapıları	gereği	tahmin	edilemezler	
ve	yer	ve	zamana	göre	değişkendir.	Şimdilik,	
şebekelerin	tümünü	kapsayan	temsili	ista-
tistiksel	kesinti	sıklığı	ölçme	sonuçlarını	tam	
olarak	vermek	mümkün	değildir.

Besleme Gerilimi Çökmeleri/Yükselmeleri 

Gerilim	çökmeleri	tipik	olarak	genel	şebekede	
veya	şebeke	kullanıcılarının	tesislerinde	mey-
dana	gelen	arızalardan	kaynaklanır.

Gerilim	yükselmeleri	tipik	olarak	anahtarlama	
manevralarından	ve	yük	bağlantılarının	kesil-
mesinden	kaynaklanır.

Her	iki	olay	önceden	tahmin	edilemez	ve	
büyük	ölçüde	tesadüfîdir.	Yıllık	sayı,	besle-
me	sistemi	tipine	ve	gözlem	noktasına	bağlı	
olarak	büyük	ölçüde	değişir.

OG BESLEME KARAKTERİSTİKLERİ
LV	şebeke	kapasitesini	aşan	bir	talebe	sahip	
şebeke	kullanıcıları	genellikle,	şebekeye	1	
kV’un	üzerindeki	anma	gerilimlerinden	bağla-
nırlar.	Bu	madde	36	kV	(dâhil)’a	kadar	anma	
gerilimlerindeki	bunun	gibi	elektrik	beslemele-
rine	uygulanır.

Şebeke Frekansı:

Besleme	geriliminin	anma	frekansı	50	Hz	
olmalıdır.	Normal	çalışma	şartları	altında	10	
s	boyunca	ölçülen	temel	frekansın	ortalama	
değeri	aşağıdaki	aralıklar	içerisinde	olmalıdır:

Enterkonnekte sisteme senkron bağlantılı
sistemler için:

50	Hz	±	%	1	(49,5	Hz….50,5	Hz)	bir	yılın
%	99,5’i	boyunca,
50	Hz	+	%	4	/	-	%	6	(47	Hz….52	Hz)
her	zaman	(%	100)

Enterkonnekte sisteme senkron bağlantılı 
olmayan sistemler için (örneğin bazı adalar-

daki besleme sistemleri):

50	Hz	±	%	2	(49	Hz….51	Hz)	bir	haftanın

%	95’i	boyunca,

-	50	Hz	±	%	15	(42,5	Hz….57,5	Hz)

her	zaman	(%	100)

Besleme Gerilimi Değişimleri: 

HV	şebekelerden	doğrudan	beslenen	şebeke	
kullanıcılarının	sayısı,	sınırlı	ve	normal	olarak	
münferit	sözleşmelere	tabi	olduğu	için,	bu	
Standard	içinde	besleme	gerilimi	değişimleri	
için	hiçbir	sınır	verilmemiştir.

HV	donanımı	için	mevcut	ürün	standartları	
dikkate	alınmalıdır.

Hızlı Gerilim Değişimleri ve Kırpışma Şid-
deti:

Besleme	gerilimindeki	hızlı	gerilim	değişimleri	
esas	olarak,	şebeke	kullanıcılarının	tesislerin-
deki	yük	değişimlerinden,	sistemdeki	anahtar-
lamalardan	veya	arızalardan	kaynaklanır.

Bir	değişim	esnasında	gerilimin	değeri,	
gerilim	çökmesi	ve/veya	gerilim	yükselmesi	
eşik	seviyesiyle	kesişirse,	olay	bir	hızlı	gerilim	
değişiminden	ziyade	bir	gerilim	çökmesi	ve/
veya	yükselmesi	olarak	sınıflandırılır.

Kırpışma Şiddeti: 

Normal	çalışma	şartları	altında,	bir	haftalık	her	
bir	periyot	boyunca	gerilim	dalgalanmasından	
kaynaklanan	uzun	süreli	kırpışma	şiddeti	Plt,	
bu	zamanın	%	95’i	için	1’e	eşit	veya	daha	az	
olmalıdır.

Bu	değer	HV	ile	LV	sistemi	arasındaki	aktar-
ma	katsayısının	1	olduğu	varsayımına	göre	
seçilmiştir.	Uygulamada	HV	seviyeleri	ile	LV	
seviyeleri	arasındaki	aktarma	katsayıları	1’den	
küçük	olabilir.	Şikayetler	olması	durumunda,	
HV	sınırı	ve	uygun	HV,	MV	ve	LV	azaltma	ön-
lemleri,	LV’de	Plt	değerlerinin	1’i	aşmayacağı	
şekilde	seçilmelidir.

Besleme Gerilimi Dengesizliği:

Normal	çalışma	şartları	altında,	bir	haftalık	
her	bir	periyot	boyunca	besleme	geriliminin	
negatif	faz	sıralı	bileşeninin	10	dakikalık		orta-
lama	etkin	değerlerinin	%	95’i,	pozitif	faz	sıralı	
bileşeninin	%	0	ila	%	2	aralığında	olmalıdır.
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Harmonik Gerilim: 

Normal	çalışma	şartları	altında,	bir	haftalık	her	bir	periyot	boyunca	her	bir	münferit	harmonik	
gerilimin	10	dakikalık		ortalama	etkin	değerlerinin	%	95’i,	aşağıdaki	çizelgede	verilen	değerlere	
eşit	veya	daha	az	olmalıdır.	Rezonanslar	münferit	bir	harmonik	için	daha	yüksek	gerilimlere	
neden	olabilir.

Her	bir	münferit	harmonik	gerilim	için	sınırlar	inceleme	aşamasındadır.

Besleme	geriliminin	THD’si	(40.	dereceye		kadar	olan	bütün	harmonikler	dâhil)	için	sınır,	ince-
leme		aşamasındadır.

Etkileri

Dağıtım	şirketleri	kullanıcılara	sunduğu	hizmetlerin	teknik	ve	ticari	kalitesinden	sorumludur	ve		
aşağıdaki		işletme	şartlarını	sağlamakla	yükümlüdür:	

a)	Dağıtım	sisteminin	işletilmesinde,	kararlı	durum	ve	geçici	rejim	şartlarında	gerilim	etkin	
değerleri	kararlı		durumlarda	TS	EN	50160		standardında	tanımlanan	değerlere	uygun	olmalıdır.

b)	Dağıtım	sisteminin	işletilmesinde,	AG	seviyesi	için	kararlı	durumlarda	gerilim	dengesizlikleri	
TS	EN	50160		standardında	tanımlanan	değerlere	uygun	olmalıdır.

c)	Dağıtım	şirketi,	TS	EN	50160		standardında	tanımlanan	ve	Standard	içinde	Çizelge	1’de	
gösterilen	gerilim	harmonik	sınır	değerlerine	uymakla	yükümlüdür.

d)	Dağıtım	Şirketlerinin	İletim	Sisteminin	her	bir	ölçüm	noktasında	sağlaması	gereken	kabul	
edilebilir	akım	harmonik	limitleri	Elektrik		İletim	Sistemi	Arz	Güvenilirliği	ve	Kalitesi	Yönetmeli-
ğinin	Ek-9’unda	düzenlenmiştir.

Enerji	kalitesi	problemlerinin	iş	sürekliliğine	etkisi	işletme	ve	kullanıcıların	ölçeğine	göre	çok	
farklı	boyutlarda	olabilmektedir.	Kısa	süreli	bir	enerji	kesintisinin	işletmelerde	oluşturabileceği	
üretim	kaybı	ve	kalitesiz	enerjinin	ekipmanlarda	oluşturabileceği	arıza	riski	maliyetleri	ciddi	
boyutlarda	olabilmekte,	enerji	kalitesi	için	alınacak	önlem	maliyetlerinin	çok	çok	üzerine	çıkabil-
mektedir.	
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1.		 Kesinti	Tipi:	Gerilim	Değişiklikleri	ve	Dalgalanmaları
	 	 Nedenleri:	Büyük	yük	dalgalanmaları	(kaynak	makineleri,	ark	fırını	vb.)	
	 	 Sonuçları:	Lambaların	parlaklığında	dalgalanma	(gidip	gelme).
	 	 Hafifletici	Çözüm	Önerileri:	Elektrome	kanik	reaktif	güç	dengeleyici,	gerçek	zaman	reaktif		
	 	 dengeleyici,	seri	elektronik	güçlendirici,	kademe	değiştirici.
2.		 Kesinti	Tipi:	Gerilim	Düşüklükleri
	 	 Nedenleri:	Kısa	devre,	büyük	yüklerin	anahtarlanması	(motor	yolverme,	v.b.).
	 	 Sonuçları:	Prosesin	kesilmesi	veya	kapanması:	veri	kaybı,	yanlış	veri,	kontaktörlerin	açılma	
	 	 sı,	tahriklerin	kilitlenmesi,	motorların	yavaşlaması	veya	durması,	gaz	deşarjlı
	 	 ampuller	sönmesi.
	 	 Hafifletici	Çözüm	Önerileri:	UPS,	gerçek	zaman	reaktif	dengeleyici,	dinamik	elektronik
	 	 gerilim	regülatörü,	yumuşak	yolverme,	seri	elektronik	güçlendirici.	Kısa	devre	gücünün			
	 	 attırılması,	Koruma	cihazların	selektivite		ayarlarının	değiştirilmesi.

3.		 Kesinti	Tipi:	Kesintiler
	 	 Nedenler:	Kısa	devre,	aşırı	yük,	bakım,	istem	dışı	açılma.
	 	 Sonuçları:	Prosesin	kesilmesi	veya	kapanması:	veri	kaybı,	yanlış	veri,	kontaktörlerin
	 	 açılması,	tahriklerin	kilitlenmesi,	motorların	yavaşlaması	veya	durması,	gaz	deşarjlı
	 	 ampuller	sönmesi.
	 	 Hafifletici	Çözüm	Önerileri:	UPS,	mekanik	kaynak	transferi,	statik	transfer	anahtarı,	sıfır			
	 	 zaman	seti,	şönt	devre	kesici,	uzaktan	kumanda.

Çözüm Önerileri
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4.  Kesinti Tipi: Harmonikler
	 	 Nedenleri:	Doğrusal	olmayan	yükler	(hız	kontrol	cihazları,	ark	fırınları,	kaynak	makineleri,		
	 	 gaz	deşarjlı	ampuller,	flüoresan	lambaları	v.b.).
	 	 Sonuçları:	Aşırı	yükler	(nötr	iletken,	kaynaklar,	v.b.),	istem	dışı	açılma,	hızla	eskime,	enerji		
	 	 veriminin	düşmesi,	verimin	düşmesi.
	 	 Hafifletici	Çözüm	Önerileri:	Anti-harmonik	şok	bobini,	pasif	ve	aktif	filtre,	hibrid	filtre,	şok		
	 	 bobini,	Kirletici	yüklerin	denetim	altına	alınması,	Cihazın	güç	değerinin	azaltılması
5.		 Kesinti	Tipi:	İç	Harmonik
	 	 Nedenleri:	Dalgalanma	yükleri	(ark	fırınları,	kaynak	makineleri,	v.b.)	frekans	değiştiriciler..
	 	 Sonuçları:	Gidip	gelme	(titreme),	ölçüm	sinyallerinin	kesilmesi.
	 	 Hafifletici	Çözüm	Önerileri:	Seri	direnç.

6.		 Kesinti	Tipi:	Geçici	Aşırı	Gerilimler
	 	 Nedenleri:	Bağlama	donanımının	ve	kondansatörlerin	çalışması,	aydınlatma.
	 	 Sonuçları:	Tahriklerin	kilitlenmesi,	istem	dışı	açılma,	bağlama	donanımının	bozulması,		 	
	 	 yangın,	çalışma	kayıpları.
	 	 Hafifletici	Çözüm	Önerileri:	Parafudr,	yıldırım	yönlendirici,	ön	ekleme	rezistörü,	şok
	 	 bobinleri,	statik	otomatik	dengeleyici.
7.		 Kesinti	Tipi:	Gerilim	Dengesizliği	
	 	 Nedenleri:	Dengesiz	yükler	(büyük	tek	fazlı	yükler	v.b.)
	 	 Sonuçları:	Ters	motor	torku	(vibrasyon)	ve	asenkron	makinelerin	aşırı	ısınması.
	 	 Hafifletici	Çözüm	Önerileri:	Yükleri	dengeleyiniz.	Şönt	elektronik	dengeleyici,	dinamik
	 	 elektronik	gerilim	regülatörü.

Sonuç
Elektrik	kesintisi	dağıtım	güç	sisteminden,	kesintiye	maruz	kalan	kullanıcının	tesisatından	veya	
yakındaki	bir	kullanıcının	tesisatından	kaynaklanabilir.

Kesinti,	maliyet	ve	uygulama	alanına	göre,	küçük	bir	rahatsızlıktan	üretim	tesislerinin	kapatıl-
masına	kadar	çeşitli	sonuçlar	doğurabilir.	Hatta	insan	yaşamını	bile	tehlikeye	atabilir.	Şirket-
lerin	rekabet	ortamında	kendilerinigeliştirme	arayışı	ve	elektrik	pazarına	devlet	müdahalesinin	
kaldırılması,	elektrik	enerjisi	kalitesinin	cihaz	imalatçıları	için	olduğu	kadar,	elektrik	iletim	ve	
dağıtım		şirketleri,	işletme,	bakım	ve	hizmet	sektörü	personeli	idaresi	ve	endüstri	alanları	için	
de	stratejik	bir	konu	halini	alması	anlamına	gelmektedir.

Ancak,	çözümleri	varolduğu	için,	elektrik	enerjisi	kalite	problemleri	başa	çıkılamaz	olarak	kabul	
edilmemelidir.

Ancak	deneme	yanılma	yoluyla	uygulanan	ve/veya	bilimsellikten	uzak	çözümlerle	de	giderilme-
ye	çalışılmamalıdır.

Konunun	uzmanları	tarafından	problemin	tespiti	ve	bu	probleme	özgü	çözümün	üretilmesi	
konusunda	yürütülen	profesyonel	çalışmalar	desteklenmelidir.	Yine	nitelikli	istihdam	ile	bu	çö-
zümlerin	izlenmesi	ve	sürdürülebilir	kılınması	kullanıcılara	ihtiyaçları	için	en	doğru	güç	kaynağı	
kalitesini	sağlayacaktır.

Kaynaklar
[1]	TSE	TS	EN	50160	Standardı	–	Ankara,	2011

[2]	Schneider	Elektrik	-	Güç	Kalitesi	Teknik	Klavuzu		No.199	Ph.	Feracci

[3]	Enerji	Kalitesi	ile	İlgili	Ülkemizdeki	Bazı	Standartlar,	Yönetmelikler,	Şartnameler	Konulu	Yazı	
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Mekanik	ve	elektrik	disiplinlerinin	koordinasyonunun,	genelde	üzerinde	pek	emek	harcamadan	
kendiliğinden	sağlanacağı,	proje	ve	imalatlarda	yol	aldıkça	ortaya	doğal	olarak	bir	uyumun	çıka-
cağı	zannedilir.	Bu	nedenle	koordinasyonun	sağlanması	önemsiz	bir	ayrıntı	olarak	kalır.	Bir	de	
projelerdeki	sıkışık	terminler	ve	zaman	baskısı	gündemdeyse	koordinasyonun	esamisi	okunmaz,	
sök	taklar,	malzeme	israfları	başlar,	iş	programında	sarkmalar	söz	konusu	olur.		

Hâlbuki	en	küçüğünden	en	büyüğüne	kadar	tüm	binaları	yaşama	elverişli	hale	getiren	ve	dinamik	
tutan,	mekanik	ve	elektriğin	canlı	tesisatlarıdır.	Genelde	inşaatın	ana	yükleniciliği	altında	yapıl-
maya	çalışılan	ve	ayak	bağı	olarak	görünen	M&E	sistemler,	“keşke	şunlar	olmasa”	muamelesi	
görmüş,	mimarın	estetik	kaygısı	sistemlerin	işlevinin	önüne	geçmiştir.	Bu	zihniyete	sahip	ana	
yüklenici,	koordinasyonu	sağlamak	bir	yana	koordinasyonsuzluğu,	kendi	zihniyetinin	kanıtı	ola-
rak	göstererek	pay	çıkarmıştır.

Özellikle	son	yıllarda,	sadece	elektrik	veya	sadece	mekanik	tesisat	sektöründeki	taahhüt	firmaları	
ya	kadrolaşarak	ya	da	diğer	sektördeki	uygun	 firmaları	bünyelerine	katarak	hem	elektrik	hem	
de	mekanik	taahhüdü	yapabilir	noktaya	gelmektedirler.	Kuşkusuz	bu	yaklaşım,	iki	disiplinin	ko-
ordinasyonu	başta	olmak	üzere	idari	ve	teknik	konularda	avantajlar	sağlamaktadır.	İşin	bir	çatı	
altında	yapılması	bazı	ortak	giderleri	azaltarak	projenin	bütçesinde	de	tasarruf	sağlamaktadır.

Ancak,	her	ne	kadar	aynı	çatı	altında	yapılsa	da	elektrik	ve	mekaniğin	koordinasyonunun	kendili-
ğinden	sağlanması	kesinlikle	beklenmemeli,	bu	konu	üstüne	önemle	gidilmelidir.	

Koordinasyon,	daha	tasarım	aşamasında	ele	alınmaya	başlamalı,	işin	her	safhasında	göz	önünde	
bulundurulmalıdır.	Her	bir	aşamada	kontrol	listeleri	oluşturulmalı	ve	bu	listeler	üzerinden	gerekli	
bilginin	karşı	disipline	transferinin	yapıldığı	takip	edilmelidir.		

Mekanik ve Elektrik
Disiplinlerinin Koordinasyonu 
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Tasarım Aşaması 
Mekanik Güç Listesi daha proje aşamasında gündeme gelmelidir.

Daha	proje	aşamasında	iken	mekanik	sistemlerdeki	elektrikli	cihazların	bir	listesi	oluşturulmalı-
dır.	Aslında	bu	liste	mekanik	ekipman	ve	elektrik	pano	siparişleri	gerçekleşene	kadar	yaşatılacak	
olan	listedir.	Bu	liste,	genelde	“Mekanik	Güç	Listesi”		diye	isimlendirilir.	Bu	listenin	mekanik	pro-
jeyi	hazırlayan	müellif	tarafından	aslında	proje	setiyle	birlikte	teslim	edilmesi	en	uygun	olanıdır.	
Bu	liste	bir	kere	hazırlanıp	dokümanlar	arasına	girerse	yaşatılması	nispeten	daha	kolay	olacaktır.	
Ama	nedense	bu	liste	asla	proje	dokümanları	arasında	yer	almaz	ve	elektrik	grubunun	“tırmala-
yarak”	bu	bilgileri	edinmesi	izlenir.

Bu listede asgari olarak şu bilgiler yer almalıdır.

>	Mekanik	ekipmanın	numarası,	adı,	lokasyonu

>	Marka	ve	model	bilgisi	(Proje	aşamasında	netleşmemiş	olabilir)

>	Ekipmanın	gücü,	gerilim,	frekans	ve	faz	sayısı	bilgileri	ile	mümkünse	akım	bilgisi

>	İstenen	enerji	besleme	şekli	(Şebeke,	jeneratör,	UPS,	Doğrudan	besleme,	otomasyondan
	 kumanda,	cihazın	kendi	panosu	olabilir,	vs.)

>	Frekans	Konvertörü	durumu	(Bazı	pompalarda	ve	fanlarda,	konvertör	cihaz	üzerinde	yada
	 yakınında	olabiliyor.	Panoda	konvertör	isteniyor	mu?)

>	Otomasyondan	istenen	bilgiler	(Otomatik/manuel	şalteri	ve	bilgisi,	arıza	bilgisi,	çalışıyor
	 bilgisi,	on/off	kumanda)

>	Diğer	(Varsa	üretici	firma	tavsiyeleri	belirtilmelidir)

Mekanik	güç	listesi	için	bir	örneği	Tablo-1	de	görebilirsiniz.

Tablo 1/1 Mekanik Güç Listesi
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Tablo 1/2 Mekanik Güç Listesi
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Tablo 1/3 Mekanik Güç Listesi

Tablo 2/1 Yangın Alarm Sistemi Mekanik Ekipmanlar Nokta Listesi 

Yangın ihbar ve yangın söndürme sistemlerinin koordinasyonu hayati önem taşımaktadır. 

Mekanik	 tesisat	kapsamında	yangın	söndürme	sistemi,	elektrik	 tesisat	kapsamında	 ise	yangın	 ihbar	
sistemi	kurulumları	gerçekleştirilir.	Neticede	aynı	amaca	hizmet	eden	bu	sistemlerin	birbirleriyle	ha-
berleşmesi,	bağlantılı	olmaları	elbette	gereklidir.	Uygulamada	ise	mekanik	tesisat	kapsamında	nispeten	
yüksek	bedeller	ödenerek	temin	edilen	duman/yangın	damperleri,	akış	anahtarları,	izlemeli	vanalar	gibi	
armatürler	hakkındaki	bilgiler	elektrik	disiplinine	aktarılmadığı	için	yangın	ihbar	sistemine	bağlantıla-
rının	yapılması	atlanmakta,	daha	sonraları	ise	artık	altyapı	buna	müsait	olmadığından	bu	armatürlerin	
izlemesinin	yapılmasından	zoraki	olarak	vazgeçilmektedir.	Yada	son	dakika	çözümleriyle	kaliteden	uzak	
imalatlar	yapılmaktadır.	

Tıpkı	Mekanik	Güç	 Listesinde	 olduğu	gibi	 Yangın	Alarm	Sistemi	Mekanik	 Ekipmanlar	Nokta	 Listesi	
oluşturulmalıdır.	Bu	 liste	 de	daha	proje	 aşamasında	oluşturularak	mekanik	proje	 seti	 içerisinde	 yer	
almalı	ve	imalat	montaj	işleri	tamamlanıncaya	kadar	da	yaşatılmalıdır.	Bu	listede	yangın	alarm	paneli	
tarafından	izlenecek	veya	kumanda	edilecek	her	mekanik	bileşenin;

>	Numarası,	adı,	lokasyonu

>	Yangın	alarm	paneline	yada	panelinden	taşınacak	bilgileri	yer	almalıdır.
	 Böyle	bir	nokta	listesi	için	bir	örneği	Tablo-2	de	bulabilirsiniz.		
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Tablo 2/2 Yangın Alarm Sistemi Mekanik Ekipmanlar Nokta Listesi 

Mekanik	ekipmanlara	elektrik	bağlantısı	gerektiği	gibi	elektrikli	
cihazlara	da	mekanik	bağlantılar	gerekir.

Özellikle	havalandırma	ve	soğutmanın	önemli	olduğu	trafo,	
jeneratör,	UPS,	data	odaları,	panolar	gibi	elektrik	tesisatı	ana	
ekipmanları	ile	ilgili	bilgilerin	mekanik	projeye	doğru	olarak	
yansıtılması	gereklidir.	Bu	bileşenlerin	güçleri	ve	tavsiye	edilen	
ortam	sıcaklıkları	bir	tablo	ile	mekanik	proje	müellifine	aktarıl-
malıdır.	Bu	bilgiler	zamanında	aktarılmadığından	yada	atlanıldı-
ğından	yer	yer	orantısız	tesisatlar	karşımıza	çıkmaktadır.	Büyük	
bir	UPS	odasına	ufacık	bir	duvar	tipi	fan	konulması	gibi.	Bu	
ekipmanların	bir	listesi	yine	lokasyonu	da	göstererek	bir	tablo	
haline	getirilmeli	ve	en	baştaki	proje	dokümanları	arasında	
yerini	almalıdır.	

Tasarım	aşamasında,	iki	disiplin	arasındaki	bilgi	alışverişi	bununla	sınırlı	kalmayabilir.	Her	iki	taraf	
da	beklentilerini	net	olarak	tarif	etmeli,	mutlaka	mesai	ayırarak	karşı	tarafa	vereceği	bilgileri	bir	
düzen	içinde	hazırlamalıdır.	Mesela	elektrikle	beslenen	lavabo	armatürleri,	kanal	tipi	ısıtıcılar,	vs.	
varsa	bunlar	da	bir	liste	yapılarak	diğer	tarafa	aktarılmalıdır.	
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İmalat Aşaması 
Elektrik ve mekaniğin koordinasyonu sadece 
tavanda kablo tavasına yer bulmaktan ibaret 
değildir.  

Şantiyede	imalatlar	genelde	iki	sınıfa	ayrılabilir.	
“First	Fix”	işler	denilen	birincil	montaj	işleri	ve	
“Second	Fix”	işler	denilen	ikincil	montaj	işleri.

Birincil montaj işleri olarak;

Mekanikte	hava	kanalı,	borulama,	izolasyon	gibi	
aktiviteler	söz	konusu	iken	elektrikte	ise	kondüit	
montajı,	busbar	montajı,	tava	montajı,	kablolama	
gibi	aktiviteler	söz	konusudur.	Bunların	ortak	
noktası	genelde	tavan,	şaft	gibi	yapı	bileşenlerinin	
içinde	kaldığından	montajlarından	sonra	görü-
nür	olmamalarıdır	ve	haliyle	ilk	olarak	yapılması	
gereken	aktivitelerdir.

İkincil montaj işleri olarak;

Mekanikte	menfez,	sprinkler,	vitrifiye	malzeme-
leri	montajı	gibi	aktiviteler	olurken	elektrikte	ise	
detektör,	aydınlatma	armatürü,	hoparlör	gibi	
malzeme	montajları	olmaktadır.	Bunların	ortak	
noktası	artık	görülebilen	tesisat	olmalarıdır	ve	
haliyle	ikincil	olarak	yapılan	montajlardır.

Gerek	birincil	işlerde	gerekse	ikincil	işlerde	
koordinasyonun	sağlanması,	şantiyedeki	gereksiz	
imalatların	önüne	geçecek,	lüzumsuz	sök-takları	
ortadan	kaldırarak	firmaları	malzeme	ve	zaman	
israfından	kurtaracaktır.	

Tasarım	aşamasında	genelde	süperpoze	çizimler	
gündemde	değildir.	Sadece	uygulama	projeleri	
çizilmiştir.	Bu	süperpoze	çizimleri	(yani	tüm	di-
siplinlerin	üst	üste	gösterildiği	planlar)	ve	imalat	
resimlerini	(shop-drawingleri)	M&E	yüklenicinin	
hazırlaması	beklenir.	Bu	resimler	hazırlanırken	
lokomotif	disiplin	mekaniktir.	En	azından	alışagel-
diğimiz	konvansiyonel	binalarda,	mekanik	kapsa-
mındaki	hava	kanalı,	çelik	borular,	pis	su	boruları	
gibi	rijit	yapıya	sahip,	manevrası	zor	bileşenler	
söz	konusu	olduğundan	öncelik	bunlara	verilir.		
Öncelik	mekanik	disiplinde	olduğuna	göre,	imalat	
resmi	anlamında	kesit	resimlerini	hazırlamak	da	

yine	bu	gruba	düşmektedir.	Ancak	bu	noktada	

elektrik	disiplinin	ihtiyacını	öğrenmek	ve	resmin-

de	buna	yer(boşluk)	ayırmak	zorundadır.		Daha	

sonra	elektrik	disiplini	bu	resmi	alarak	kendi	

tava,	busbar,	vs.	tesisatını	işleyerek	resmi	son	

haline	getirmelidir.	Son	haline	getirildikten	sonra	

yayınlanmalı	ve	her	iki	disiplinde	de	aynı	resim	

bulunmalıdır.	Artık	birincil	montaj	işlerinin	buna	

göre	yapılması	esastır.	

İkincil	montaj	işlerinde	ise	öncelik	bu	sefer	

elektrik	disiplinine	geçmiştir.	Özellikle	tavan	yer-

leşimlerinde	aydınlatma	armatürlerinin	simetrisi,	

öncelik	listesinde	ilk	sırayı	almaktadır.	Daha	son-

ra	sprinkler	ve	menfez	yerleşimlerinin	yapılması	

gereklidir.	Bundan	sonra	ise	duman	detektörü,	

hoparlör,	hareket	detektörü	gibi	diğer	bileşenler	

yerleştirilmelidir.	Bu	imalat	resminin	hazırlanması	

iki	disiplinin	biraz	daha	yakın	çalışması	gerektir-

diğinden,	iki	disiplinin	teknik	ressamlarının	ortak	

mesai	harcamaları	en	doğru	olanıdır.	Ortaya	

çıkan	tavan	resmi	idarenin	onayına	sunulur	ve	

onaya	müteakip	her	iki	disiplin	de	bu	resme	göre	

imalatlarını	yaparlar.

Tavan	altı	ve	üstü	imalatlarda	yapılan	ortak	

çalışmaların	benzeri	galerilerde	ve	şaftlarda	da	

yapılmalıdır.	Gerçi	mekanik	elektrik	şaftlar	ayrı	

tutulduğundan	şaftlarda	koordinasyonsuzluk	pek	

karşılaşılan	bir	konu	değildir.	

İmalat	aşamasında	önemli	konulardan	bir	tanesi	

de	etiketlemenin	yapılmasıdır.	Aksi	takdirde	yan-

lış	cihaza	yanlış	kablonun	bağlanması	kaçınılmaz	

olacaktır.	Gerek	mekanik	güç	listesinde	gerekse	

yangın	paneli	nokta	listesinde	geçen	cihazların,	

mekanik	grup	tarafından	montajı	yapıldığında	eti-

ket	numaraları	hemen	üzerlerine	yapıştırılmalıdır.	

Böylece	elektrik	grubunun	yanlış	cihaza	yanlış	

bağlantı	yapmaması	sağlanmış	olur.
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Koordinasyon	gözetmeden	yapılan	işlerde,	
genelde	tavan	arası	boşluk	ilk	giren	disiplin	
tarafından	hoyratça	kullanılmakta	ve	diğer	
disipline	yaşam	alanı	az	bırakılmaktadır.	Bu	
da	sök-tak	yapılmasın	diye	daracık	alanlarda,	
kötü	detaylarla	imalatlar	yapılmasına	sebep	
olmakta	ve	ister	istemez	diğer	disiplinin	ima-
latlarına	zarar	verilmesine	sebep	olmaktadır.	

Devreye Alma Aşaması 
Eğer	bu	noktaya	kadar	koordinasyon	sağ-
lanarak	gelindiyse	zaten	bu	aşama	kolayca	
tamamlanacaktır.	Montaj	tamamlandığında,	
panolar	doğru	boyutlandırılmış,	etiketler	
doğru	takılmış,	termik	röleler	doğru	seçilmiş,	
kablolar	uygun	kesitli	ve	tipte	çekilmiş,	kont-
rol	senaryoları	doğru	oluşturulmuş	olacağın-
dan	sorunlarla	karşılaşma	ihtimali	ve	ilk	başta	
istenen	çalışma	senaryosundan	parça	parça	
feragat	etme	ihtimali	ortadan	kalkacaktır.

Devreye	alma	aktiviteleri,	TAB	(Test,	Ayar,	
Balanslama)	başlığı	altında	çok	geniş	bir	
literatürdür.		Gerek	elektrik	gerekse	mekanik	
taahhüt	firmalarının	bu	konuya	hakim	olmaları	
ve	devreye	alma	kontrol	listelerini,	föylerini,	
çalıştırma	senaryolarını	hazırlamış	olması	
beklenir.	

Devreye	alma	aşamasında	her	iki	disiplin	de	
daha	önce	hazırlanmış	kontrol	listeleriyle	
birlikte	hazır	bulunmalıdır.	Elektrik	grubunun	
MCC	panosuna	enerjiyi	verdik,	gerisi	mekanik	
gruba	kalmış	şeklinde	yaklaşması	yaygın	ola-
rak	görülse	de	doğru	değildir.		Her	iki	disiplin	
de	kontrol	listelerinde	madde	madde	tanım-
lanan	aktiviteleri	sırasıyla	yapmak	ve	gerekli	
ölçümleri	bu	föye	kaydetmek	durumundadır.	

Panoya	sadece	elektrikçi	müdahale	etmelidir.	
Faz	sırası	değiştirilecek,	termik	ayarı	yapılacak	
ya	da	akım	ölçülecekse	bunlar	sadece	elektrik-
çi	tarafından	yapılmalıdır.	Nasıl	olsa	mekanik	
cihaz	besleniyor	deyip	mekanikçinin	bunları	
yapmasına	göz	yummak	yanlıştır!

Benzer	şekilde	daha	önceden	oluşturulan	yan-
gın	senaryosunun	denemesi	de	beraberce	ya-
pılmalıdır.	Yangın	konusu	son	derece	önemli	
olduğundan	senaryonun	çalışıp	çalışmadığı	

mutlaka	test	edilmeli,	gerekli	kontrol	listeleri	
oluşturulup	tek	tek	doldurulmalıdır.		

Yabancı	literatürde	MEP	“Mechanical-Electri-
cal-Plumbing”	terimi	kullanılır.	

İngilizcede	MEP	terimi	yaygın	olarak	kullanılır.	
Dolayısıyla	mekanik	elektrikten,	elektrik	de	
mekanikten	pek	ayrı	tutulmaz.	Buradan	yola	
çıkarak,	bunların	iki	kardeş	disiplin	olduğu	ve	
birbirlerini	tamamladığı	düşünülmelidir.		

İki	disiplin	arasında	koordinasyonun	sağlan-
ması	konusunda	proje/şantiye	yöneticilerine	
önemli	görevler	düşmektedir.	Hangi	disiplinin	
öncelikle	imalat	resmini	hazırlayacağının,	
ne	zaman	diğer	disipline	üzerine	ilavelerini	
yapmak	üzere	vereceğinin	prosedürünü	net	
olarak	ortaya	koymalıdır	ve	takibini	yapma-
lıdır.	Daha	önce	de	değindiğimiz	üzere	artık	
önde	gelen	tesisat	taahhüt	firmaları	hem	
elektrik	hem	de	mekanik	işlerini	kendi	bün-
yelerinde	yapmaktadırlar.	Bu	durum,	her	iki	
disiplin	konusunda	bilgi	sahibi	yöneticilere	
ihtiyaç	oluşturmuştur.	Ancak	bu	donanımda	
mühendis	bulmak	maalesef	pek	kolay	değildir.	
Bu	eksikliği	gidermek	adına	firmalar	mutlaka	
şirket	içi	eğitimlere	önem	vermelidir.	Makine	
mühendislerine	asgari	elektrik	tesisat	bilgisi	
verilirken	elektrik	mühendislerine	de	asgari	
mekanik	tesisat	bilgileri	verilmelidir.		

Hatta	eğitim	konusu	meslek	örgütlerince	ele	
alınmalıdır.	Mesela	ETMD,	makine	mühendis-
lerine	temel	elektrik	tesisatı	dersleri	verirken	
MTMD	de	elektrik	mühendislerine	temel	
mekanik	tesisat	dersleri	verebilir.	

Türk	müteahhitlerinin	dünya	üzerinde	hiç	de	
küçümsenmeyecek	başarıları	vardır.	Hedef,	bu	
başarıları	daha	da	ileriye	taşımak	olduğundan,	
tesisat	taahhüt	bilgi	ve	becerilerimizi	geliştir-
mek,	kaliteli,	doğru	ve	optimum	maliyetli	iş	
yapabilme	kapasitemizi	arttırmak	zorundayız.
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Ömürsüz Alçak Gerilim
Parafudr Sistemleri
Surge Arrester Sistemlerinde Uzun Ömür
Spark Gap Teknolojisi

Serdar	AKSOY
Obo	Bettermann	/	TBS	Ürün	Grubu	Müdürü	

Son	günlerde	başta	İstanbul	olmak	üzere	
yurdun	birçok	noktasında	kümülüs	bulutla-
rının	neden	olduğu	Yıldırım	olayıyla	yoğun	
olarak	karşılaşmaktayız.	Bulutlar	üzerinde	ki	
iyonların	yer	küre	ile	birleştiği	doğanın	bu	
tehlikeli	oyununda	Aşırı	Gerilimden	koruma	
ünitelerinin	ne	kadar	önem	arz	ettiğini	bir	kez	
daha	gördük.	Son	1	hafta	içerisinde	sadece	
Marmara	Bölgesinde	yüzlerce	tesis	ve	top-
lu	konut	yıldırım	darbesine	maruz	kaldı	ve	
milyonlarca	TL	maddi	zarar	oluştu.	Özellikle	
fabrikalar	için	üretimin	durması	en	büyük	
tehlike	olarak	karşımıza	çıktı.	Dış	yıldırımlık	
sistemleri	(Faraday	Kafesi-Paratoner	Sistemi)	
ile	insanların	çarpılmasına	ve	binamızın	fizik-

sel	hasara	uğramasına	karşı	gerekli	önlemi	
alıyoruz,	ancak	200	kiloamper	değerine	kadar	
ulaşabilen	yıldırım	darbeleri	neticesinde	
oluşan	akım;	dış	yıldırım	sisteminden	toprağa	
o	noktadan	da	tesiste	bulunan	tüm	elektronik	
sistem	ve	cihazlar	için	büyük	bir	risk	oluştur-
maktadır.	Yıldırım	ayrıca	dış	yıldırım	sistemin-
den	toprağa	ulaşırken	bina	üzerinde	izlediği	
yolda	da	manyetik	etkisinden	dolayı	büyük	bir	
risk	oluşturur.	Yıldırım	binamızdan	2km	yarı-
çaplı	bir	daire	uzaklığında	bir	noktaya	düşse	
sistemlerimiz	yine	bu	nedenden	dolayı	zarar	
görürler.	Tüm	bu	zararları	önlemini	almanın	
yolu	pano	ve	cihaz	önlerimizde	Alçak	Gerilim	
Parafudr	Sistemlerini	kullanmamızdır.

Yıldırımın	kuplaj	etkisi	sonucu	zararları

44



Ancak	kullandığımız	parafudrlar	darbe	
aldıktan	sonra	kolayca	devre	dışı	kalabilirler,	
ya	da	birinci	darbe	geldikten	sonra	parafudr	
kapasitesinin	üzerinde	bir	darbe	ise	görevini	
yaptıktan	sonra	devre	dışı	kalır	ve	sistem	ko-
runmasız	hale	geçer.	Varistör	teknolojili	ürün-
lerde	genellikle	kartuşlar	üzerlerinde	bulunan	
bayraklar	renk	değiştirerek	arıza	durumuna	
düştüklerini	gösterirler.	Bu	durum	yıldırımın	
sıklıkla	düştüğü	noktalarda	büyük	
risk	oluşturmaktadır.	Bundan	
dolayı	varistör	ve	diyot	gibi	yarı	
iletken	teknolojisi	taşımayan	
tamamen kimyasal sönümle-
meye	odaklı	yeni	nesil	ürünlerin	
kullanılması	her	yönden	daha	
avantajlıdır.	Spark	gap	teknolojili	
Yıldırım	koruma	ürünleri	B	sınıf-
ları	yıldırım	koruma	odaklı	ürün-
lerde	tamamen	bu	teknoloji	ile	
üretilmektedir.200	KA	lik	yıldırım	
darbesi	bilinen	en	büyük	darbedir	
ancak	zaman	zaman	yıldırım	de-
şarjı	daha	büyük	boyutlara	ulaşa-
bilmektedir.	Her	türlü	darbe	türü	
ve	çeşidi	düşünülere	ömürsüz	
olarak	kabul	edilen(yanabilecek	
komponent	içermediği	için	devre	
dışı	kalmayan)	spark	gap	teknolo-
jili	ürünlerin	kullanılması	her	zaman	için	daha	
avantajlıdır.	B	sınıfı	ürünlerde	sürekli	kartuş	
değiştirmek	kullanıcıya	ek	maliyet	getirecektir,	
ayrıca	devre	dışı	kalan	bir	parafudru	uzman	
bir	mühendis	olmadığı	sürece	bazı	zamanlar	
anlamak	oldukça	zordur.	Tüm	bu	riskleri	

yok	etmek	için	Yıldırım	Koruma	Ürünlerinde	
özellikle	ANA	PANO	korumalarında	kimyasal	
odaklı	karbon	halkacıkları	ile	üstün	koruma	
yapan	spark	gap	teknolojili	koruma	ünitelerini	
kullanıcılarımıza	öneriyoruz.	

Parafudr	teknolojisinde	devrim	niteliğinde	
olan	bu	teknoloji	tesislerde	uzun	ömürlü	ko-
rumayı	sağlamaktadır.	Özellikle	sürekli	teknik	
personeli	olmayan	sitelerde	,riskin	büyük	

olduğu	hastanelerde,	üretim	sü-
rekliliğinin	çok	önemli	olduğu	
fabrikalarda	Ana	pano	koru-
maların	spark	gap	tekno-
lojili	ürün	ile	korunması	
önem	arz	etmektedir.

Bu	teknoloji	B+C	sınıfı	
ve	C	sınıfı	ürünlerde	
ve	toprak	sönümle-
me	noktasına	takılan	
D	sınıfı	parafudrlarda	
da	bulunmaktadır.	
Yazımızın	başında	
da	belirttiğimiz	gibi	
ülkemizin	ikliminde	
bu	keskin	değişiklik	

orajlı(yıldırım	düşen	gün)	
sayısını	ciddi	şekilde	art-

tırmıştır	ve	aşırı	gerilim	koruma	
ünitelerinin	önemi	son	derece	artmıştır.

Cihazlarınızı	Yıldırımdan	Korumak	için	tek	
başına	Paratoner	ve	Faraday	Kafesi	Uygula-
maları	Yeterli	Olmamaktadır.

Gerilim	darbelerinin	coupling	etkisi.	(Yıldırım	düşen	noktanın	uzağında)
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Korunma	ihtiyacının	ortaya	çıkmasında;	ma-
alesef	teknolojik	gelişmelerle	ters	orantılı	bir	
süreç	yaşanmaktadır.	Bu	olayın	nedeni	tekno-
lojik	gelişmelere	paralel	olarak	boyutları	çok	
küçülen	elektronik	cihazların	çalışma	gerilim-
lerinin	de	daha	küçük	voltlar	mertebesine	in-
mesidir.	Tarihsel	gelişim	sırasına	göre	vakum	
tüplü	lambalı	cihazlardan	transistörlü	yapıya	
ve	entegre	devrelere	geçiş	sürecinde	cihaz-
ların	elektronik	kartlarında	kullanılan	kompo-
nentlerin	çalışma	gerilimlerinin	3000V’lardan	
24	Voltlara	ve	5V	DC	gerilimlere	doğru	bir	
düşüş	meydana	geldiği	hepimiz	tarafından	
bilinmektedir.	Dolayısı	ile	süreç	içerisinde	
hassasiyeti	artan	elektronik	cihazlara	doğru	
bir	geçiş	söz	konusudur.	Elektrik	enerjisinin	
anahtarlanması	anında	yük	çeşidine	bağlı	
olarak	(endüktif	yükler)	oluşan	gerilimlerde	
veya	tabiat	olaylarında	yıldırım	deşarjında	
(200	kA’ler)	bu	teknolojik	gelişmeye	paralel	
boyutlarda	küçülmeler	ya	da	indirimler	söz	
konusu	olmadığından,	sistemlerimizi	ve	ekip-
manlarımızı	bu	olumsuz	etkilerden	korumak	
için	gerekli	koruma	elemanları	ile	donatmak	
zorundayız.

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

Endüstriyel	tesislerden	oturduğumuz	binaya,	
hastanelerden	baz	istasyonlarına	hayatımızda	
Elektrik	Enerjisi	ile	beslenen	cihazların	olduğu	
her	yerde	aşırı	gerilim	koruyuculara	ihtiyaç	
duyulmaktadır.	Evimizdeki	led	TV’mizi	veya	bir	
fabrikada	bulunan	herhangi	bir	makinanın	da	
yüksek	gerilim	nedeni	ile	yanmasını	kesinlikle	
istemeyiz.	Hassas	bilgi	işlem	sistemleri,	tele-
komünikasyon	ve	ağ	alt	yapı	sistemleri,	seri	
üretim	bantları	kesinlikle	zarar	görmeden	işlev	
görmeye	devam	etmek	zorundadırlar.	Bu	sis-
temlerin	bir	saat	bile	çalışmaması	milyonlarca	
liralık	zarara	neden	olabilmektedir.	Bu	nedenle	
ufak	bir	yatırım	ile	sistemlerinizin	ve	cihazla-
rınızın	koruma	altına	alınması	gerekmektedir.	
Ancak	önceden	alınmayan	önlemler	ile	her	yıl	
milyonlarca	liralık	zararlar	aşırı	gerilim	nedeni	
ile	oluşmaya	devam	etmektedir.

Aşırı	gerilimden	korunma	sistemlerinin	
kullanım	sahası	ana	dağıtım	şebekesi	koru-
masından	hassas	korumaya,	veri	hattından	
ölçüm	ve	kontrol	sistemlerinin	korunmasına	
ve	metal	boruların	kıvılcım	atlama	aralığı	ile	
korunmasını	da	kapsamaktadır.	Sistem	mer-
kezi	veya	dağıtılmış	olarak	tesis	edilmektedir.	
Sonuç	olarak	Sistemlerimizde	AŞIRI	GERİ-
LİM	KORUMA	ÜRÜNLERİ	(AG	PARAFUDR)	
Ürünleri	kullanmak	zorundayız,	ürün	seçimin-
de	de	süreklilik	çok	önemli	olduğu	için	darbe	
karşısında	sınırsız	koruma	sağlayan	kimyasal	
sönümleme	yapan	ürünlerin	(SPARK	GAP)	
kullanılması	büyük	önem	taşımaktadır.

Darbe	koruyucusu	teknolojileri
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Otomatik Sigortalarda 
Kesme Kapasitesi

Alper	ÇELEBİ
ABB	Alçak	Gerilim	Ürünleri	/	DIN	Rayı	Ürünleri,	Ürün	Müdürü

Kısa	devreler,	elektrik	tesisatlarındaki	en	tehlikeli	hatalardandır.	Kısa	devreler	elektrik	tesisatları	
için	yangınlara,	patlamalara	sebep	olacak	ve	insanları	yaralayabilecek	aşırı	koşullar	oluşturur.	
Her	zaman	güvenli	tarafta	kalmak	için,	her	güç	devresinde	kısa	devreler	ve	aşırı	yüklerden	
koruyacak	devre	elemanları	kullanılmalıdır	(ör:	devre	kesici).	Her	devre	kesici	farklı	kesme	ka-
pasitesi	değerine	sahiptir.	Farklı	uygulamalar	için	doğru	değeri	neden	ve	nasıl	bulabileceğimizi	
inceleyeceğiz.

Bir ürün, dört kesme kapasitesi
Standarda	bağlı	olarak	ve	hata	sonrasındaki	davranışına	göre,	her	devre	kesici	dört	farklı	kesme	
kapasitesi	değerine	sahiptir.

Üstelik	devre	kesiciler,	kullanıcısına	göre	farklı	spesifikasyonlara	uyum	sağlamak	zorundadır:

>	Şalt	tesisi	deneyimsiz	personel	tarafından	kullanılacaksa,	devre	kesici	IEC	EN	60898	standar-
dına	uymalıdır.	Tipik	uygulaması	konutladır

>	Diğer	taraftan	şalt	tesisi	eğitimli	personel	tarafından	kullanılacaksa,	devre	kesici	IEC	EN	
60947-2	standardına	uymalıdır.	Tipik	uygulaması	endüstriyel	tesislerdir.
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Hata sonrası davranış
Yukarıda	anlatılan	standartla,	ürüne	uy-
gulanan	farklı	test	yöntemlerine	göre,	iki	
farklı	kesme	kapasitesi	değerini	tanımlar.	Bu	
yüzden	devre	kesicinin	kısa	devreden	sonraki	
performansına	bağlı	olarak	“servis”,	“anma	
veya	maksimum”	kısa	devre	kesme	kapasitesi	
olarak	adlandırılır.

>	“Servis”	kısa	devre	kesme	kapasitesi,	
ürünün	hata	sonrası	minimum	performansı	
garanti	ettiği	değerdir.	Tesisat	için	bu	değer	
referans	alınarak	hesap	yapılırsa,	kısa	devre	
olduğunda,	tesisatı	hata	giderildikten	sonra	
(otomatik	sigorta	da	her	kısa	devreden	sonra	
değiştirilmeli)	kullanabilmeniz	mümkün	
olacaktır.

>	“Anma”	veya	“Maksimum”	kısa	devre	
kesme	kapasitesi	devre	kesicisinin	kesebile-
ceği	maksimum	kısa	devre	akımıdır.	Kesme	
sonrası	devrenin	çalışmanın	devamı	garanti	
edilmez.	Tesisat	için	bu	değer	referans	
alınarak	hesap	yapılırsa,	kısa	devresi	sonrası	
devrenin	kullanımı	garanti	edilmez.

Bu	da	demektir	ki	servis	sürekliliğin	önemli	
olduğu	durumlarda	“servis”	kesme	kapasitesi	
değerini	seçmek	daha	uygun	olacaktır.	Eko-
nomik	bir	çözüm	istendiğinden	ise	“maksi-
mum”	kesme	kapasite	değeri	tercih	edilebilir.

Pratik bir örnek

Tablo	1	sıklıkla	kullanılan	bir	otomatik	
sigortanın	farklı	kesme	kapasitesi	değerlerini	
göstermektedir.

Son	kullanıcıya	ve	hata	sonrası	servis	sürek-
liliğinin	gerekliliğine	göre	kesme	kapasitenin	
nasıl	değişiklik	gösterdiği	gözükmektedir.	
Performans	ve	servis	sürekliliği	dengesi	göz	
önünde	alınarak	uygulamaya	göre	doğru	kes-
me	kapasitesi	seçimi	yapıldığında,	kullanıcılar	
için	en	yüksek	koruma	seviyesi	sağlanmış	
olur.

Kesme kapasitesi
Icn1	kesme	kapasitesi	nedir?

Icn1	IEC	EN	60898	standardına	göre	birden	
fazla	faz	içeren	devre	kesicilerin	(Örneğin	
1P+N)	tek	kutbunun	anma	kısa	devre	kesme	
kapasitedir.	Eğer	Icn1	değeri	belirtilmemişse,	
bu	değer	Icn	ile	aynıdır.

İki	devre	kesici	arasındaki	koordinasyon	ile	
hangi	kesme	kapasitesine	ulaşılır?

İki	devre	kesici	arasındaki	koordinasyon	
tablosunda	IEC	EN	60947-2	standardına	göre	
kaynak	tarafındaki	devre	kesici	ile	koordinas-
yon	sayesinde,	yük	tarafındaki	devre	kesicinin	
ulaştığı	maksimum	kesme	kapasitesi	Icu	
bulunur.

Örneğin,	S	200	M	otomatik	sigortanın	mak-
simum	kesme	kapasitesi	Icu=15kA’dir,	ancak	
S800S	otomatik	sigorta	ile	koordinasyon	
yapıldığı	durumda	kısa	devre	akımı	50kA	olan	
devrelerde	kullanılabilir.

Ürün Kesme	kapasitesi

S	202	M	–	C16	 IEC	60898’e	göre	 IEC	EN	60947-2’ye	göre

Otomatik	sigorta	 (deneyimsiz	personel)	 (eğitimli	personel)

-2	kutuplu	 -Servis	Ics=7,5kA	 -Servis	Ics230V	=	18,7	kA

-16	A	anma	akımı	 -Anma	Icn=10kA	 -Maksimum	Icu230V	=	25	kA

-C	karakteristiği	 	 -Servis	Ics400V	=	11.2	kA

-230/400	V	çalışma	gerilimi	 		 -Maksimum	Icu400V	=	15	kA

Tablo-1:	Her	standart,	özel	testler	içerir	ve	tesisatı	kullanacak	personeli	sınırlandırır.
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Zaman	saatleri	çok	farklı	amaçlara	uygun	birçok	kullanım	alanına	sahiptir.	Aydınlatma	sistemle-
rinde	sıkça	tercih	edilen	zaman	saatleri	farklı	uygulamalar	için	de	tercih	edilebilir.	Zaman	saatle-
rinin	çalışma	mantığı	şu	şekildedir:	Kullanıcı	zaman	saatine	kendisi	için	uygun	olan	bir	başlangıç	
(On)	ve	bir	de	bitiş	zamanı	(Off)	programlar.	Güncel	yerel	saat	de	tanımlandıktan	sonra	zaman	
saati	devrededir.	Kullanıcı	tarafından	ayarlanan	başlangıç	zamanı	geldiğinde	kendi	üzerindeki	da-
hili	normalde	açık	ya	da	normalde	kapalı	kontakları	kapatır	ve	bu	kontaklar	üzerinden	zaman	saa-
tine	bağlı	sistem	çalışır.	Sonraki	aşamada	ise	yine	kullanıcının	belirlediği	bitiş	zamanı	geldiğinde	
cihaz,	başlangıç	zamanında	konum	değiştirdiği	kontakları	eski	haline	getirir.	Böylece	başlangıçta	
devreye	giren	sistem,	aydınlatma,	makine	ve	benzer	devreleri	kapatmış	olur.
Zaman	 saatleri	 Analog	 ve	 Dijital	 olmak	 üzere	 iki	 farklı	 tipte	 karşımıza	 çıkar.	 Dijital	 ürünlerde	
1	 saniyeye	 kadar	 hassas	 ayarlar	 yapılabilirken	 analog	 ürünlerde	 saniye	 düzeyinde	 hassasiyet	
mümkün	değildir.	Bunun	yanı	sıra	yine	analog	ürünlerde	ayarlanan	süre	bazında	devreye	giriş	
veya	devreden	çıkış	zamanlarında	+-5	dakika	sapma	olabilir.	Zaman	saatleri	kullanılacağı	yere	
göre	ray	tipi	ya	da	pano	kapağına	montajlanabilir	tip	olmak	üzere	ikiye	ayrılmaktadırlar.	Ayrıca	
bazı	üreticiler	anahtar	priz	kasasına	montajlanabilir	zaman	saatleri	de	sunabilmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle dijital zaman saatleri kullanışlı 

birçok işlevi bir arada sunmaktadırlar. Bunların en başında birden 

çok çıkışa sahip zaman saatlerinden söz edilebilir. Bu ürünler farklı 

alanlarda kullanılmak üzere birden fazla zaman saati alınması

mecburiyetini ortadan kaldırır.
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Tek	zaman	saati	içinde	birden	fazla	çıkış	özelliği	bulunduğundan	her	çıkış,	farklı	saatlere	prog-
ramlanabilir.	Bu	yönleriyle	çok	çıkışlı	zaman	saatleri	maliyet	avantajının	yanı	sıra	zaman	ve	yer	
kazancı	sağlar.	Dijital	zaman	saatlerinin	bir	farklı	modeli	de	Coğrafi	Konumlu	zaman	saatleridir.	
Bu	tip	zaman	saatleri	ile	bulunulan	yerin	enlem	ve	boylam	bilgilerini	tanımlayarak	yaz	ve	kış	ara-
sındaki	gün	doğumu	ve	gün	batımı	değişimlerinde	tekrar	ayar	yapılmasına	gerek	kalmaz.	Coğrafi	
konumlu	zaman	saatleri	gün	doğumu	ve	gün	batımı	saatlerini	otomatik	olarak	ayarlar.

Nerelerde kullanılır?
Zaman	 saatlerinin	 en	 yaygın	 kullanım	 alanı	 aydınlatma	 sistemleridir.	 Çevre	 ve	 dükkan	 tabela	
aydınlatması	gibi	uygulamaların	yanı	sıra	işyerleri	ve	fabrikalarda	mesai	zili,	okullarda	ise	ders	
zili	sistemlerinde	tercih	edilir.	Zamana	bağlanmak	istenen	her	tür	elektrik	sistemi,	zaman	saatleri	
tarafından	saniye,	dakika	veya	saat	düzeyinde	hassasiyetle	açılıp	kapanabilir.

Bağlantıları nasıl yapılır?
Bağlantı	 son	derece	 kolaydır.	Öncelikle	 zaman	saatine	bir	 besleme	verilir	 yani	 faz	 ve	nötr	 ile	
zaman	saatinin	kendi	beslemesi	sağlanmalıdır.	Sonraki	adımda,	zaman	saati	üzerinde	yer	alan	
ve	 tercihe	göre	normalde	açık	ya	da	normalde	kapalı	 kontağa	 zaman	saatine	getirilen	 fazdan	
bir	köprü	atılır.	Son	adımda	ise	köprü	atılan	kontağın	çıkışından	kontol	edilecek	ekipmana	çıkış	
alınır.	Örnek	şema	hem	dijital	hem	de	analog	zaman	saati	için	şöyledir:

(Marka	ve	modele	göre	bağlantı	şeması	değişebilir.)

Dijital zaman saati Analog zaman saati
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Fiber Optik
Kablolar Ve Standartları

Barış	SÖNMEZ
Türk	Prysmian	Kablo	ve	Sistemleri	A.Ş.

GİRİŞ

Son	yıllarda,	iletişim	endüstrisinde	çok	sayıda	
önemli	ve	dikkate	değer	değişim	meydana	
geldi.	Ses,	veri	ve	görüntü	iletişimine	olan	
talepteki	olağanüstü	artış,	daha	ekonomik	
ve	daha	geniş	kapasiteli	iletişim	sistemlerine	
olan	talebin	de	aynı	şekilde	artmasına	sebep	
olmaktadır.	Mevcut	bakır	konvansiyonel	
sistemlerin	maksimum	kapasitelerine	ulaşmış	
olmasından	dolayı,	geniş	kapasitelere	cevap	
verebilecek	ve	yüksek	kalitede	hizmet	sağlaya-
bilecek	ekonomik	iletişim	sistemlerinin	gerekli	
olduğu	açık	bir	şekilde	görülmektedir.

Işıkla	bilgi	transferi	için,	fiber	optik	elyaf	geliş-
tirilmiştir.	Fiber	optik	aracılığıyla	bilgi	taşıyan	
iletişim	sistemleri,	fiber	optik	sistemler	olarak	
adlandırılır.

Günümüzde,	yüksek	yoğunluklu	data	transferi	
bir	zorunluluk	haline	gelmiş	ve	bunun	sonucu	
olarak	da,	fiber	optik	kablolar	hayatımıza	daha	
çok	girmeye	başlamıştır.	GSM	operatörlerinin	
alt	yapılarını,	fiber	optik	kablolarla	değiştirme-
ye	başlaması	bunun	bir	göstergesidir.

Resim	1:	Fiber	kablo

Fiber	test	standartları	IEC	60793,	fiber	optik	
kablo	test	standartları	IEC	60794	ve	fiber	
tipleri	de	ITU	ve	EN50173	serilerinde	detaylı	
olarak	verilmiştir.	Bununla	birlikte,	fiber	optik	
kablolar,	proje	ve	kullanım	yerlerine	göre,	
uluslararası	test	standartlarını	sağlamak	koşu-
lu	ile	farklı	yapılarda	tasarlanabilirler.

Fiber	optik	kablolarda	ışığın	taşındığı	kısım	
fiber	elyafıdır.	Fiber	elyaf	3	kısımdan	oluşur:	
Nüve	(core),	kılıf	(cladding),	kaplama	(coa-
ting).

Resim	2:	Fiber	kesit	görünüm	ve	katman	
çapları

Işığın	iletildiği	kısım	nüve’dir	(core).	Kılıf	
(cladding)	ise,	nüveyi	sararak	ışığın	nüve	bo-
yunca	ilerlemesini	sağlar.	Kaplama	ise,	fiber	
elyafı	mekanik	etkenlerden	koruyan	kısım-
dır.	Nüve	ve	kaplama,	eritilmiş	saf	silikadan	
yapılır.

Fiber	elyaf	boyunca	ışığın	ilerlemesi,	Snellius	
teorisine	dayanır.	Bu	teoriye	göre,	ışık	çok	
yoğun	ortamdan	az	yoğun	ortama	geçemez	
ve	nüve	(core)	boyunca	ilerlemesini	devam	
ettirir.

Resim	3:	Işığın	ilerlemesi54



Fiberler	temel	olarak	iki	gruba	ayrılır:	

•	Tek	modlu	(SM-Single	mode)	

•	Çok	modlu	(MM-Multi	mode)	

Tek	modlu	fiberlerin	nüve	çapı	9	µm,	çok	
modlu	fiberlerin	nüve	çapları	50	µm	veya	62.5	
µm’dir.	En	çok	kullanılan	tek	ve	çok	modlu	
fiber	tipleri	Tablo	1’deki	gibidir.

Tablo 1:	En	çok	kullanılan	fiber	tipleri

Tek	modlu	fiberler	uzak	mesafelere	data	
transferi	için	kullanılırken;	çok	modlu	fiberler	
ise	datacenter	uygulamalarında	ve	kısa	mesa-
fe	data	transferleri	için	kullanılırlar.

Resim 4:	Bir	data	center	genel	görünümü

Çok	modlu	fiberlerin	bilgi	taşıma	kapasiteleri	
ve	mesafeleri,	fiber	tiplerine	göre	aşağıdaki	
Tablo	2’de	verilmiştir.

Tablo 2:	Çok	modlu	(OM)	fiber	bilgi	taşıma	
kapasiteleri	ve	mesafeleri

Fiber	optik	kabloların	konvansiyonel	bakır	
kablolara	göre	önemli	üstünlükleri	aşağıdaki	
gibi	sıralanabilir:

>	Geniş	bant	aralığına	sahip	olmaları

>	Düşük	kayıp	ve	zayıflama	değerleri

>	Elektromanyetik	bağışıklık	özelliği

>	Küçük	boyutlu	ve	hafif	olmaları

>	Kaçak	bağlantı	güvenilirlikleri

Fiber	kablolar	kullanım	alanlarına	göre
3	gruba	ayrılır:

>	Kanal	-	boru	(duct)	tipi	kablolar

>	Doğrudan	toprağa	(direct	buried)
				gömülen	kablolar

>	Havai	hat	kabloları

Resim 5:	Kullanım	alanlarına	göre	genel	kablo	
tipleri
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Fiber	kablolarda	kullanılan	katmanlar	(Resim	
6)	ve	özellikleri	aşağıdaki	gibidir;

Resim 6:	Fiber	kablo	katmanları	DOLGULU	
FİBER	TÜP

Fiberi	mekanik	zorlamalara	karşı	korur.Mal-
zeme

>	Polybuthylene-terephtalate	(PBTP),	

>	Tüp	dolgu	jeli	(Su	etkisinden	korumak	için).

Su Durdurucu Malzemeler 

Kablo	boyunca	su	geçişini	durdurur.

Malzeme

>	Dolgu	jeli,

>	Kuru	kablolarda	suda	şişen	bant	ve	iplikler.	

Merkez Elemanı 

Çekme	dayanımı	ve	ısıl	değişimlere	karşı	
direnç	gösterir	ve	ayrıca	çok	tüplü	kablolarda	
etrafına	sarılan	tüplerin	simetrik	durmasını	
sağlar.

Malzeme

>	Merkez	Elemanı	(GRP)

>	Çelik	tel	(Hidrojen	salınım	riskinden	dolayı	
galvanizli	olmamalıdır)	

Kuvvet Elemanları

Aramid İplikler:	Fiber	optik	kablolarda	istenen	
çekme	kuvvetini	karşılamak	için	kullanılır.

Cam İplikler:	Fiber	optik	kablolarda	istenen	
çekme	kuvvetini	karşılamak	için	kullanılır	ve	
belirli	bir	yoğunlukta	kullanılması	halinde	
kemirgenlere	karşı	kabloya	koruma	sağlar.

Zırh/Ekran 

Korugasyonlu	Çelik	Bant	:	Arttırılmış	mekanik	
dayanıklılık	ve	kemirgenlere	karşı	koruma	

sağlarlar.	Ayrıca	radyal	yönde	su	sızdırmazlığı	
sağlarlar.

Çelik Tel/Çelik Bant Zırh:	Kabloyu	kemirgen-
lere,	mekanik	zorlamalara	ve	darbelere	karşı	
korurlar.

Alüminyum Bant:	Radyal	yönde	su	sızdırmaz-
lığı	sağlarlar.	

Kılıf 

Bina	dışı	uygulamalarda	polietilen	kılıf	kullanı-
lır.	Bina	içi	uygulamalarda	ise,	kılıf	malzemesi	
LSOH,	LSZH	(Low	Smoke,	Zero	Halogen),	
LSHF	(Low	Smoke,	Halogen	Free)	olarak	
tanımlanan	özel	bileşenlerdir.	Bu	tip	malze-
melerin	duman	emisyonu,	PVC	ve	polietilen	
malzemelere	göre	çok	azdır.	Ayrıca	kemir-
genlere	ve	kimyasallara	karşı	koruma	amaçlı	
olarak,	kılıf	üzerine	polyamid	uygulaması	da	
yapılabilir.	

Genel	olarak,	her	ülke	veya	telekom	operatö-
rünün	kendine	ait	fiber	optik	kablo	standardı	
veya	şartnamesi	bulunmaktadır.	Örnek	olarak,	
Almanya’nın	VDE	0888	standardı	ve	Türk	
Telekom	A.Ş.	firmasının	TRFO-14	şartnamesi	
verilebilir.	

IEC	60794-1-2	(Optical	fibre	cables	–	Part	
1-2:	Generic	specification	–	Basic	optical	cab-
le	test	procedures)(3)	uluslararası	standardı,	
fiber	optik	kablolarda	en	çok	başvurulan	stan-
dart	haline	gelmeye	başlamıştır.	IEC	60794-
1-2	ise,	temel	optik	kablo	deney	işlemlerini	
tanımlamaktadır.

Başlıca fiber optik kablo testleri 

Zayıflama ölçümü (IEC 60793): Zayıflama	öl-
çümünün	amacı,	fiber	optik	kablonun	istenen	
zayıflama	değerini	sağladığını	tespit	etmektir.	
Bu	ölçüm	genel	olarak	OTDR	(Optical	Time	
Domain	Reflectometer	)	cihazları	ile	yapılır	
(Resim	7).

Resim 7:	OTDR	cihazı
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Kabloda	istenen	zayıflama	değerleri	şartname-
lere	göre	değişkenlik	göstermesine	rağmen,	
genel	olarak	istenen	değerleri	Tablo	3’te	
verilmiştir.

Tablo 3 :	Fiber	optik	kablo	zayıflama	değerleri

Çekme	performansı	Metot	E1(3):	Kablonun	
döşenmesi	sırasında	istenen	çekme	kuv-
vetlerine	dayanımını	test	etmek	için	yapılır.	
Yaklaşık	100m	kablo	test	düzeneğine	bağlanır	
ve	istenen	çekme	kuvveti	uygulanır.	Test	so-
nunda	fiber	kablonun	zayıflaması	ve/veya	fiber	
gerilmesi,	ilgili	detay	özellikte	verilen	değerleri	
aşmamalıdır.	(Resim	8)

Resim 8: Çekme	test	düzeneği

Ezme	performansı	Metot	E3(3):	Testin	amacı,	
fiber	optik	kablonun	ezilmeye	karşı	dayanımını	
ölçümlemektir.	Bu	testte	kablonun	100	mm’lik	
kısmına	istenen	ezme	kuvveti	uygulanır.	Tipik	
arıza	modları,	optik	süreklilik	kaybı,	optik	
geçirgenlikte	bozulma	veya	kablodaki	fiziksel	
hasarı	içerir.	(Resim	9)

Resim 9:	Ezme	test	düzeneği

Darbe	performansı	Metot	E4(3):	Testin	amacı,	
bir	fiber	optik	kablonun	darbeye	karşı	daya-
nıklılık	yeteneğini	ölçümlemektir.	İstenen	kuv-
vet	değeri,	1m	yükseklikten	serbest	düşmeye	
bırakılır.	Tipik	arıza	modları	optik	süreklilik	
kaybı,	optik	zayıflamada	artma	veya	kabloda	
fiziksel	hasarı	içerir.	(Resim	10)

Resim 10:	Darbe	test	düzeneği

Tekrar	edilen	bükülme	Metot	E6(3):	Testin	
amacı,	bir	fiber	optik	kablonun	tekrar	edilen	
bükülmeye	dayanma	yeteneğini	belirlemektir.	
Belli	bir	ağırlık	ile	sabitlenen	kablolar,	180°’lik	
açı	yapacak	şekilde	şartnamelerde	verilen	
sayıda	bükülür.	Deney	için	kabul	kriterleri,	
detay	özelliklerde	belirtildiği	gibi	olmalıdır.	
Tipik	arıza	modları	optik	süreklilik	kaybı,	optik	
zayıflamada	artma	veya	kabloda	fiziksel	hasarı	
içerir.	(Resim	11)

Resim 11:	Tekrar	edilen	bükülme	test
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Sıcaklık	çevrimi	performansı	Metot	F1(3):	
Testin	amacı,	sıcaklık	değişmelerine	maruz	
bırakılan	kabloların	zayıflamasının	kararlılık	
davranışını	belirlemektir.	Kablo	test	kabinine	
konarak,	şartnamelerde	belirtilen	süre	ve	
sıcaklık	değerlerine	tabi	tutularak	zayıflamaları	
ölçülür.	Deney	için	kabul	kriteri	şartnamelerde	
belirtildiği	gibi	olmalıdır.	Tipik	arıza	modları	
optik	süreklilik	kaybı,	optik	zayıflamada	artma	
veya	kabloda	fiziksel	hasarı	içerir.	(Resim	12)

Resim 12:	Sıcaklık	çevrimi	test	düzeneği

Su	sızdırmazlık	testi	Metot	F5(3):	Testin	
amacı,	bir	kablonun	belirlenmiş	bir	uzunluk	
boyunca	su	girmesini	engelleme	yeteneğini	
belirlemektir.	Şartnamelerde	belirtilen	uzun-
lukta	kablo,	Resim	13’deki	gibi	bağlanır.	Bağlı	
kalma	süresi	şartnamelerde	belirtilmiştir.	Test	
sonunda	kablonun	kapatılmamış	ucunda	hiç	
su	sezilmemelidir.

Fluoresan	bir	boya	kullanılırsa,	muayene	için	
bir	ultraviyole	ışık	da	kullanılabilir.
Fiber	optik	kablo	seçiminde	dikkat	edilecek	
hususlar	aşağıdaki	gibidir:

>	Mekanik	zorlanmalar

>	Sıcaklık	değerleri

>	Nem,	su	ve	kimyasallara	dayanım

>	Kemirgen,	böcek,	mantar,	vb.	etkenler

>	UV	dayanımı

Fiber	optik	kablolar,	yüksek	yoğunluklu	bilgiyi	
bakır	kablolara	göre	çok	daha	az	kayıpla	ve	
daha	hızlı	bir	şekilde	iletirler.	Yüksek	veri	ile-
timine	duyulan	ihtiyaç	her	geçen	gün	artmak-
tadır.	Proje	ve	kullanım	yerlerine	göre	uygun	
kablo	kullanımı	veri	iletimini	garanti	altına	
almak	ve	ürün	güvenirliği	için	çok	önemlidir.	
Yüksek	hızlı,	kesintisiz	ve	güvenli	veri	trans-
feri,	uluslararası	standartlara	uygun	olarak	
üretilen	ve	test	edilen	fiber	optik	kablolar	ile	
mümkün	olmaktadır.

www.prysmianperformanstesti.com

Referanslar

(1)	ITU	T	Recommendations

(2)	EN	50173:	Information	technology.
Generic	cabling	systems.	General	require-
ments

(3)	IEC	60794-1-2:	Optical	fibre	cables	-	Part	
1-2:	Generic	specification	-	Cross	reference	
table	for	optical	cable	test	procedures

Resim 13:	Su	sızdırmazlık	test	düzeneği
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Solar Kabloların Özellikleri 
ve Gerilim Düşümü Hesabı
1. Giriş

Yrd.Doç.	Dr.	Süleyman	ADAK
Elektrik	Yüksek	Mühendisi	/	Mardin	Artuklu	Üniversitesi

Dünyanın	en	önemli	enerji	kaynağı	güneştir.	
Güneşin	ısınım	enerjisi,	yer	ve	atmosfer	sis-
temindeki	fiziksel	oluşumları	etkileyen	başlıca	
enerji	kaynağıdır.	Güneş	enerjisi	kullanarak	
enerji	üretilmesi	yenilenebilir	enerji	kaynağı	
uygulamalarından	en	popüler	olanıdır.	Güneş	
enerjisi	çevre	açısından	temiz	bir	kaynak	
özelliği	taşıdığından	fosil	yakıtlara	alternatif	
olmaktadır.	Yeryüzüne	her	yıl	düşen	güneş	
ısınım	enerjisi,	yeryüzünde	şimdiye	kadar	
belirlenmiş	olan	fosil	yakıt	haznelerinin	yak-
laşık	160	katı	kadardır.	Güneşin,	rüzgarın	ve	
suyun	var	olduğu	müddetçe	devam	eden	bir	
enerji.	Bittiğinde	ise	zaten	insanlığın	ve	canlı	

yaşamın	biteceği	bir	kaynaktan	
daha	mükemmel	ne	olabilir	ki.

Güneş	enerjisi	sistemleri	en	
temiz	ve	güvenilir	enerji	kay-
naklarından	biridir.	Ülkemiz	

güneşlenme	süresi	yönünden	çok	
iyi	bir	bölgededir	

Güneşlenme	suresi	yönünden	en	zengin	bölge	
Güneydoğu	Anadolu	bölgesi	olup	bunu	sırası	
ile	Akdeniz,	Ege,	İç	Anadolu,	Doğu	Anadolu,	
Marmara	ve	Karadeniz	bölgesi	izlemektedir.		
Güney	Doğu	Bölgesinin	sağ	en	alt	ucu	ise	
ışınım	değerleri	en	iyi	olan	bölgemizdir.	Sert	
ve	soğuk	iklime	sahip	bu	yer	kışın	en	fazla	
ışınım	alan	yerdir.	Rakım	yüksektir.	Havadaki	
su	buharı,	yağmur	ve	kar	şeklinde	yoğunlaş-
makta	ve	atmosfer	daha	berrak	olup	ışınım	
perdelenmesi	en	az	seviyededir.

PV	(fotovoltaik)	modülleri,	yüzeylerine	gelen	
güneş	ışığını	doğrudan	elektrik	enerjisine	
dönüştüren	yarı	iletken	maddelerden	oluşan	
sistemlerdir.	PV	modüller	fotovoltaik	ilkeye	
dayalı	olarak	çalışırlar,	yani	üzerlerine	ışık	
düştüğü	zaman	yarı	iletken	malzeme	elektrik	
akımı	oluşturur.	Pilin	verdiği	elektrik	enerjisi-
nin	kaynağı,	yüzeyine	gelen	güneş	enerjisidir.	
PV	modülleri,	güneşten	gelen	bu	enerjiyi	

günümüzde	%15-%20	arasında	
bir	verimle	elektrik	enerjisine	
çevirebilir.



	  

Atmosferden	gelen	güneş	ışınlarının	solar	
modüller	üzerine	temas	etmesi	ile	DC	elektrik	
enerjisi	üretilir.	Üretilen	enerji	stabil	şarj	sağ-
layabilmek	için	otomatik	şarj	kontrollü	solar	
regülatörler	ile	regüle	edilir.	Solar	regülatör-
lerin	regüle	ettiği	enerji,	akü	sistemi	üzerinde	
depo	edilir.

Güneş	pilleri	(fotovoltaikler)	üzerine	güneş	
ışığı	düştüğünde,	güneş	enerjisini	doğrudan	
elektrik	enerjisine	çeviren	yarıiletken	malze-
melerden	oluşan	düzeneklerdir

Yüzeyleri	kare,	dikdörtgen,	daire	şeklinde	
biçimlendirilen	güneş	pillerinin	alanları	genel-
likle100	cm²	civarında,	kalınlıkları	ise	0.2-0.4	
mm	arasındadır	

Akülerde	depo	edilen	DC	elektrik	enerjisi	oto-
matik	kontrollü,	tam	sinüs	sabit	çıkış	verebi-

len	solar	invertörler	ile	AC	gerilime	çevrilerek	
220	Volt	AC	çıkış	elde	edilir.	İnvertör	çıkışın-
dan	alınan	enerji,		kullanılmak	istenen	yüklerin	
girişine	bağlanır

Güneş	panelleri	(PV	modüller)	sistemin	en	
önemli	parçasıdır.	Güneş	(PV)	hücreleri,	
güneşten	aldıkları	enerjiyle	elektrik	üreten	
yarı	iletken	malzemelerden	üretilmişlerdir.	
Kalınlıkları	mikronmetreyle	ölçülecek	kadar	
ince	olan	bu	hücrelerin	boyutları	genelde	
kare,	dikdörtgen	veya	daireseldir.	Tek	bir	PV	
hücreden	elde	edilen	enerji	oldukça	azdır.	Bu	
nedenle	hücreler	seri	veya	paralel	bağlanarak	
modülleri,	modüller	de	birleşerek	panelleri	
oluşturur.	Büyük	miktarlarda	elektrik	üretmek	
için	paneller	de	birbirine	bağlanarak	solar	PV	
dizisini	meydana	getirir.

Şekil 1	Güneş	enerjisinden	elektrik	enerjisi	elde	edilmesi
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Ayrıca,	güneş	enerjisi	hem	bol,	hem	sürekli	
ve	yenilenebilir	hem	de	bedava	bir	enerji	
kaynağıdır.	Bunların	yanı	sıra	geleneksel	
yakıtların	kullanımından	kaynaklanan	çevresel	
sorunların	çoğunun	güneş	enerjisi	üretiminde	
bulunmayışı	bu	enerji	türünü	temiz	ve	çevre	
dostu	bir	enerji	yapmaktadır.

Dışa	bağımlılığı	azaltması,	yakıt	giderinin	
olmaması, amortisman sonrası ucuz enerji

Sağlaması,	çevre	dostu	olması,	tarım	ve	
imalat	sanayine	yeni	iş	fırsatları	sunması	gibi	
nedenlerle	yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	
kullanımı	yaygınlaştırılmalıdır.	Güneş	ener-
jisi,	pahalı	bir	enerji	kaynağı	olmaktan	çıkıp	
giderek	ucuzlayan	ve	kullanılabilir	bir	kaynağa	
dönüşmektedir.	

Teknoloji	ilerledikçe	verimlilik	artıyor	ve	mali-
yetler	azalıyor.	Son	yıllarda,	ülkeler	tarafından	
verilen	PV	teşviklerine	bağlı	olarak	PV	sektörü	
yüksek	büyüme	oranları	yakalamış	ve	bu	da	
PV	teknolojisinin	gelişmesine	ve	maliyetleri-
nin	azalmasına	yol	açmıştır.		PV	sistemleri	ya	
tek	başlarına,	ya	da	elektrik	şebekesine	bağlı	
olarak	kullanılabilirler.

2. Solar Kabloların Özellikleri 
Fotovoltaik	uygulamalar	için	özel	olarak	
üretilen	solar	tip	kablolar	üstün	kaliteli	ham	
maddeler	ile	özel	olarak	üretilmektedir	Yeraltı	

kablolarının	tasarımı,	üretimi,	seçimi,	dö-
şenmesi	ve	işletilmesi,	gerilim	ve	akımların	
yarattığı	yüksek	elektriksel	ve	ısıl	zorlanmalar	
dolayısıyla	diğer	kablolardan	farklıdır.	Kab-
lolara	ait	ısıl	analizlerin	incelenmesi	elektrik	
tesislerinin	güvenli	çalışması	acısından	çok	
önemlidir.

Genel	olarak	fotovoltaik	kablolarda	olması	
gereken	özellikler:
•	 Kötü	hava	şartlarına	karşı	dayanıklıdır.	
•	 Yüksek	sıcağa	ve	düşük	derecelerdeki
	 soğuğa	dayanmalıdır.
•	 Özel	elektron	ışın	dokulu	izolasyon	ve	kılıf		
	 olmalıdır.
•	 Yağa	dayanıklı	olmalıdır.
•	 Sürtünmelere	karşı	dayanıklı	olmalıdır.

•	 Ultraviyole	ışınlara	karşı	dayanıklıdır.	

•	 Yangına	karşı	daha	iyi	korumalı,	fazla
	 duman	üretmez	ve	yanmaz.

•	 Halojen	içermez.	

•	 Çok	esnektir.	

•	 İzolasyonu	kolay	açılır.	

•	 Mekanik	dayanımı	yüksektir.

•	 Sızıntı	kayıplar	minimum	seviyededir.	

•	 Uzun	ömürlüdür.

Şekil 2	Güneş	enerjisi	paneli

Şekil 4-	Güneş	enerji	sistemlerinde	kullanılan	solar	kablolar
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Fotovoltaik	kablolar	VDE	0295	/	IEC60228	sınıf	5’e	uygun	kalaylanmış	bakır	iletken	tel	içerir.	
Kablonun	iç	kısmı	ise	elektronik	ortamda	ışınlar	ile	birleştirilmiş	özel	bir	copolymerden	ve	etra-
fını	saran	ikinci	bir	polyolefine	kopolimer	tabakadan	oluşmaktadır.

Kablolar	genel	olarak	başlıca	iki	kısımdan	oluşur.	İletken	kısım	ile	yalıtkan	kısım.İletken	kısım;	
elektrik	enerjisini	iletmeye	yarayan,	bir	veya	birden	fazla	telden	meydana	gelen	ve	yalıtılmamış	
olan	tel	veya	tel	demetidir.	İletkenler	için	kullanılan	en	yaygın	elementler	bakır	ve	alüminyum-
dur.		

Soğutma	acısından	birden	fazla	kablo	ile	enerjinin	taşınması,	tek	bir	kablo	ile	enerjinin	taşınma-
sına	göre	daha	avantajlıdır.	Isınma,	kablonun	akım	taşıma	limitlerine	bir	sınırlama	getirmekte-
dir.	Sıcaklık	değeri,	kablo	yalıtkanını	oluşturan	maddenin	yalıtma	özelliğinin	bozulmaya	başlan-
dığı	sıcaklık	değerinin	üstüne	çıkmamalıdır.	Açık	havada	döşenen	kablolar	olabildiğince	güneş	
ışınlarının	etkilerinden	korunmalıdır.

Bu	kablolar	fotovoltaik	sistemlerin	önemli	bir	parçasıdır.	Fotovoltaik	sistemlerin	bina	ve	aygıt	
içinde	veya	dışında	bağlantısı,	yüksek	mekanik	yıpranma	oluşan	ve	ağır	hava	şartları	olan	böl-
geler	için	özel	tasarlanmıştır.
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Güneş	panellerinin	birbirlerine	bağlantısı	yapılırken	panellerin	üzerindeki	birleşme	kutularına	
(junction	box),	dişi	veya	erkek	konnektörler	bağlanır.	Güneş	panelleri	birbirleriyle	paralel	bağla-
nacağı	zaman	paralel	bağlantı	konnektörleri	bağlantısı	kullanılır.

Kablolar	kısa	devrelere	karşı	termik	manyetik	şalterlerle	korunmalıdır.		Kablonun	aşırı	ısınması	
ve	gereksiz	açmaları	önlemek	için	sigorta	akımı	kablonun	taşıyacağı	akımdan	büyük	olmalıdır.	
Çıkan	yangınların	büyük	bir	kısmı	elektrik	kökenlidir.	Yangınlar	epeyce	ne	bir	kısmı	yanlış	kablo	
secimi	ile	aşırı	yüklenmeden	kaynaklanmaktadır.	

3. Solar Kablolarda Gerilim Düşümü ve Kesit Hesabı 
Solar	enerji	sistemlerinde	kullanılan	kabloların	uzunluğu	arttıkça,	mesafeler	uzadıkça	ve/veya	
kablodan	geçen	akım	arttıkça,	iletken	olması	gereken	kablomuzun	üzerinde	gerilim	düşümü	
olur	yani	bir	şekilde	direnç	oluşur.	Bu	noktada	uygun	kablo	kesiti	hesaplanmasının	önemi	
ortaya	çıkar.

Solar	sistemlerde	kullanılan	kabloların	uzunluğu	arttıkça	veya	kablodan	geçen	akım	arttıkça,	
kablomuzun	üzerinde	gerilim	düşümü	oluşur.

Enerji	kaybını	asgari	seviyede	tutmak	için	elektrik	kablosunun	iletken	kesit	boyutuna	azami	
dikkat	edilmelidir.	Aksi	halde	ciddi	verim	kaybı	oluşacaktır.	Uygun	olmayan	tasarımlarda	ısınma	
ve	yangın	tehlikesi	dahi	oluşabilir.

Solar	sistem	iki	bölüme	ayrılabilir:	Güneş	Panel	Sistemi	-	Akü	ve	Akü-Tüketici	bölümlerinden	
oluşur.		Güneş	panel	sistemi-Akü	bölümü	DC	(doğru	akım)	bölümüdür	ve	genelde	burada	12,	
24	veya	48	V	DC	gerilim	kullanılır.		Güneş	panel	sistemi-Akü	bölümünde	güneş	panelleri	saye-
sinde	üretilen	elektrik	akımı,	şarj	regülatörü	üzerinden	akülere	depolanır.

DC	gerilimde	güç	formülü,

(1)

Burada,	P,	aktif	güçü	(W),		I,	akım	değerini	
(A),	U	gerilim	değerini	(V)	göstermektedir.

(1)	denkleminden	akım	değerini	çekersek,

(2)

İfadesi	elde	edilir.	Bir	fazlı	sistemlerde	geri-
lim	düşümü	ifadesi,

(3)

Bir	hattın	uzunluğu	cinsinden	direnç	değeri,

(4)

(4)	denklemi	(3)	denkleminde	yerine	konur-
sa,

(5)	 	 						elde	edilir.	

Alım	yerine	(2)	denkleminden	karşılığını	(5)	
denkleminde	yerleştirirsek,

(6)

İfadesi	elde	edilir.	Doğru	gerilimli	sistemde	
yüzde	gerilim	düşümü	değeri,

(7)

(7)	denkleminden	kablo	kesit	değeri	çekilip,	
sabitler	yerine	yerleştirildiğinde,

(8)

İfadesi	elde	edilir.

Burada,	S,	iletken	kesiti	(mm2),		L,		kablo	uzun-
luğu	(m),		P,	kablo	üzerinden	alınan	aktif	güç	
(W),	U,	güneş	panel	sistemi	gerilimi	(V)	göster-
mektedir.	Solar	enerji	sistemlerinde	kullanılan	
kabloların	uzunluğu	arttıkça,	mesafeler	uzadıkça	
ve/veya	kablodan	geçen	akım	arttıkça,	solar	
kablo	üzerinde	gerilim	düşümü	oluşur.
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Kablolar	düşük	duman	yoğunluğu	özelliğine	
sahip	olmalı.	İtfaiyecilerin	yangın	söndürme	
çalışmaları	için	duman	yoğunluğu	yeterli	
görüş	mesafesi	sağlayacak	minimum	seviye-
de	olmalıdır.	İnsanların	kurtarılmasına	olanak	
sağlamalıdır.

Yapı	girişlerinde	kablolar	boru	içine	alınmalı,	
kablo	ile	boru	arasındaki	boşluk	elastik	silikon	
ya	da	benzeri	bir	madde	ile	doldurulmalıdır.	
Bu	amaçla	çimento	kullanılamaz.	Mekanik	
darbelerin	oluşabileceği	durumlarda	çelik	
borular	kullanılmalıdır.	Çelik	borular,		nerede	
kullanılırsa	kullanılsın	üç	faz	aynı	borudan	
geçirilmelidir.	Tek	damar	olması	durumunda	
anti	manyetik	malzeme	kullanılmalıdır.

4. Sayısal Uygulama 
Bir	evin	enerji	ihtiyacını	karşılamak	üzere	ça-
tıya	güneş	panelleri	döşenecektir.	Döşenecek	
güneş	panellerinin	gücü	4500	(W)	,	sistem	

gerilimi	24	(V)	DC	olarak	seçilmiştir.	Kullanı-
lacak	solar	iletkenin	uzunluğu	6	(m)	dir.	Şarj	
regülatöründe	düzeltilmemiş	gerilim	27	(V)	
tur.		fk	=	0.03	tür.	Solar	kablodan	gecen	akım	
ile	kablo	kesitini	bulunuz.

Şekil 8	Güneş	panellerin	çatıya	döşenmesi

Normal	koşullarda	akım	değiştirme	katsayıları	dikkate	alınmaz.	İşletmedeki	normal	koşullar:

•	 Sıcaklığın	yeraltında	20	C	derece	havada	30	C	derece	olması,

•	 PVC	yalıtkanlı	kablo	iletkeninde	izin	verilen	sıcaklık	derecesi	70	C	derece	olması,

•	 Yeraltında	eksen	itibarı	ile	döşeme	derinliği	h=70cm	olması,

•	 Kablonun	döşendiği	yerde	dolgu	malzemesi	olarak	kum+çakıl	kullanılması,

•	 Kabloya	yataklık	eden	malzemenin	özgül	ısı	direnci	=100	(	C	.cm/	w)	olması,

•	 Yeraltında	döşemede	kablonun	yerleşim	pozisyonuna	göre	tuğla	kullanılması,

Bu	durumlardan	biri	veya	birkaçının	sağlanmadığı	durumlarda	kesit	seçiminde	akım	değiştirme	
katsayılarının	dikkate	alınması	gerekir.	

Şekil 7	Güneş	enerjisi	sistemlerinde	kabloların	döşenmesi
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5. Sonuç ve Öneriler   
Evlerin	çatısına	kurulacak	PV	modüller	aracılığıy-
la	tüketilen	yerde	elektriği	üretmek	mümkündür.	
Güneşin	sağladığı	enerji	PV	modüller	aracılığıyla	
elektrik	enerjisine	dönüşür.	Bu	enerji	evirici	aracı-
lığıyla	AC’ye	çevrilir.	Güneş	enerjisinden	elektrik	
üretimi	uygulamalarında,	sistemin	verimliliği	çok	
önemlidir.	Enerji	kaybını	asgari	seviyede	tutmak	
için	kullanılan	solar	kablonun	iletken	kesit	seçimi	
önem	arz	etmektedir.	Aksi	hâlde	ciddi	verim	kay-
bı	oluşur.	Uygun	olmayan	kablo	kesit	seçiminde	
ısınma	ve	yangın	tehlikesi	oluşabilir.

Güneş	enerjisi	sistemlerinde	kullanılan	solar	
kablolar	ile	gerilim	düşümü	hesabına	göre	kablo	
iletken	kesitinin	seçilmesinin	incelendiği	bu	ça-
lışmada	elde	edilen	sonuç	ve	öneriler	şu	şekilde	
sıralanabilir:

•	Büyük	güçlerde	elektrik	üretmek	için	güneş	
panelleri	birbirine	bağlanarak	solar	PV	dizilerini	
meydana	getirir.	Güç	çıkışını	artırmak	amacıyla	
çok	sayıda	güneş	paneli	birbirine	paralel	ya	da	
seri	bağlanır.	Güneş	panellerini	birbirlerine	bağ-
larken	güneş	paneli	kablo	seçim	kriterlerine	uyan	
solar	kablolar	seçilmelidir

•	Uzun	tesislerde	gerilim	düşümü	ve	enerji	kaybı,	
genellikle	kötü	şart	olarak	karşımıza	çıkar.	Bu	
nedenle	uzun	tesislerde	gerilim	düşümü	veya	
enerji	kaybına	göre	tespit	edilir.	Gerekirse	ısınma	
yönünden	de	kontrol	edilir.	

•	Fotovoltaik	(PV)	enerji	sistemleri	güneş	ışığını	
elektriğe	dönüştürür.	Piyasada	yaygın	olarak	
satılan	fotovoltaik	(PV)	paneller	güneş	enerjisinin	
yaklaşık	%15’ini	elektriği	dönüştürebilmekte-
dir.	Sürdürülen	çeşitli	araştırmalarla	%30-%40	
verimlilikle	güneş	enerjisini	elektriğe	dönüştü-
rebilen	sistemler	geliştirilmeye	çalışılmaktadır.	
1	m2’lik	ve	%15	verimli	çalışan	bir	güneş	PV	
paneli,	yaz	günlerinde,	açık	havalarda	yaklaşık	1	
kilowat	elektrik	enerjisi	üretir.

•	Enerji	uğruna	tükettiğimiz	temiz	doğamıza	olan	
ihtiyacımız	biyolojik	yaşantımızda	zorunlu	hale	

geldikçe	değerini	anlamaya	başladık.	Herhal-
de	bugün	ve	gelecekte	ülkelerin	gelişmişlikleri	
konuşulurken	tükettikleri	enerji	miktarı	ile	değil	
de,	ürettikleri	enerji	oranınca	çevrelerini	ne	kadar	
korudukları	ve	çevre	bilinçleriyle	ölçülecektir.

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

•	Büyük	güçlerin,	büyük	kesitli	bir	kablo	yerine,	
eşit	kesitli	ve	birden	fazla	kablo	ile	taşınması	
daha	ekonomiktir.	Bu	durum	işletme	emniyeti	
bakımından	da	daha	güvenlidir.	Büyük	kesitli	bir	
kablo	kullanıldığında	kablodaki	bir	arıza	duru-
munda	enerjinin	tümü	kesilir.	Birden	fazla	kablo	
ile	enerji	taşındığında	kabloların	birkaçında	arıza	
olsa	dahi	enerjinin	tümü	kesilmez.	Enerjinin	
sürekliliği	acısından	bu	durum	önemlidir.	Açık	
havada	döşenen	kablolar	olabildiğince	güneş	
ışınlarının	etkilerinden	korunmalıdır

•	Enerji	kaynaklarının	tükenmeye	başladığı	
konusu		gündeme	geldiği	bu	günlerde	Türkiye’de	
yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	olan	rüzgar	
ve	güneş	enerjisinin	kullanımı	daha	bir	önem	
kazanmaya	başladı.	Son	yıllarda	yapılan	çalışma-
lar	sonuç	vermeye	başladı.	Rüzgar	ve	güneş	ten	
elektrik	üretmek	için	yatırımlar	hızlandı.	

•	Dünyada	PV	elektrik	üretimi	uygulamalarının	en	
yaygın	olanı	şebeke	bağlantılı	(on	grid)	sistem-
lerdir.	Şebekeye	bağlı	fotovoltaik	sistemlerde	
PV	panellerin	ürettiği	doğru	akım	(DC)	elektrik	
enerjisi,	sistemde	bulunan	inverter	(evirici)	ile	
evlerimizde	çoğu	elektrikli	cihazlarda	kullanılan	
AC	akıma	çevrilir	ve	direkt	kullanılır.	Sistemin	3	
önemli	bölümü	PV	paneller,	inverter	ve	çift	yönlü	
sayaçtır.

•	Kablolarda	aşırı	yüklenmelerde	işletme	sıcaklı-
ğına	ulaşma	süresi	oldukça	kısalmaktadır.	Bun-
dan	dolayı	elektrik	tesislerinde	aşırı	yüklenme	ve	
kısa	devrelere	karşı	sistemin	korunması	gerekir.

(2)	denkleminden	kablodan	akan	akım	değeri,																																																Olarak	hesaplanır.

(8)	denkleminden	kullanılacak	kablo	kesit	değeri

olarak	hesaplanır.

)(67,166
27
4500 AI == 	  

25021,43
27*27*03,0

4500*6035,0 mmS ≅== 	  
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•	Kısa	devre	durumunda	1sn	süre	içinde	kablo	ilet-
keninin	sıcaklık	değeri	150	C	değerini	aşmamalıdır.	
Kısa	devrede	hasarların	önlenmesi	için	tek	damarlı	
kablolar	zemine	sıkı	bir	şekilde	tespit	edilmelidir.	
Kablolar	kısa	devrelere	karşı	termik	manyetik	
şalterlerle	korunmalıdır.	Kablonun	aşırı	ısınması	ve	
gereksiz	açmaları	önlemek	için,	sigorta	akımı	kablo-
nun	taşıyacağı	akımdan	büyük	olmalıdır.	

•	Kablo	ve	çevresini	yangın	tehlikesinden	korumak	
ve	yangının	yayılmasını	önlemek	için	kablolar	yanıcı	
maddeler	üzerine	döşenmemelidir.	Kabloların	varsa	
jüt	tabakaları	soyulmalıdır.	Yapı	girişlerinde	kablolar	
boru	içine	alınmalı,	kablo	ile	boru	arasındaki	boşluk	
elastik	silikon	yada	benzeri	bir	madde	ile	doldurul-
malıdır.	Bu	amaçla	çimento	kullanılmamalıdır.	

•		Sera	etkisine	yol	açan	gazlar	üretip	kirlilik	ya-
ratmayan,	temiz,	yenilenebilir	enerji	kaynağıdır.	
Fotovoltaik	(PV)	hücreler	yardımıyla	gün	ışığı	
doğrudan	elektriğe	çevrilir.	Fotovoltaik	paneller,	
pek	çok	ülkede	ev	ve	işyerlerinin	çatılarına	monte	
edilebilmektedir.	Güneş	enerjisi	üretimi,	yenile-
nebilir	enerji	kaynakları	arasında	maliyeti	belki	de	
en	yüksek	olanı.	Yerel	amaçlı	kullanım	dışında	da	
ekonomik	bir	yöntem	olmasa	da	maliyeti	giderek	
düşmeye	başlamış	durumda.	Üstelik	sistem	bir	
kez	kurulduğunda,	enerji	kaynağından	uzun	yıllar	
bedava	yararlanılabiliyor.	

•	Kablonun	döşendiği	yerdeki	ısı	iletme	özelliğinin	
bilinmesi	gereklidir.	Yakıt	sorununun	olmaması,	
işletme	kolaylığı,	mekanik	yıpranma	olmaması,	mo-

düler	olması,	uzun	yıllar	sorunsuz	olarak	çalışması	
ve	temiz	bir	enerji	kaynağı	olması	gibi	nedenlerle	
dünya	genelinde	fotovotaik	elektrik	enerjisi	kullanı-
mı	sürekli	artmaktadır.

•Fotovoltaik	kablolar	aşırı	sıcağa	ve	soğuğa	daya-
nıklı	olmalıdır.	Burada	çekilecek	tesisat	özel	tesisat	
sınıfına	girer.	Fotovoltaik	uygulamalar	için	özel	
olarak	üretilen	solar	tip	kablolar	üstün	kaliteli	ham	
maddeler	ile	özel	olarak	üretilmektedir.

•	Mekanik	darbelerin	oluşabileceği	güzergâhlarda	
çelik	borular	kullanılmalıdır.	Tek	damar	olması	
durumunda	anti	manyetik	malzeme	kullanılmalıdır.	
Kabloların	dahilde	ve	hariçte	kullanılması	duru-
munda	kablo	başlığı	takılmalıdır.	Kablo	başlıkları,	
kabloya	su	ve	nemin	girmesini	önleyecek	şekilde	
olmalıdır.	

•	Günümüzde	ise	birçok	askeri	birlik	ve	kuruluş	
güneş	enerjisinden	çeşitli	şekillerde	yararlanıyor	
ve	buna	yönelik	projeler	yürütüyor.	Örneğin,	ABD	
Ordusu	1950	yılının	sonlarından	bu	yana	güneş	
enerjili	uydu	sistemini	kullanıyor.	

•	Güneş	enerjili	sistemlerin	en	büyük	avantajı	
elektriğin	üretildiği	yere	yakın	olarak	tüketilmesi	ve	
bu	şekilde	sistemin	iletim	kayıplarının	büyük	oranda	
azalmasına	olanak	sağlamasıdır.	Güneş	pili	panelleri	
uygulamaya	bağlı	olarak,	akümülatörler,	invertörler,	
akü	şarj	denetim	aygıtları	ve	çeşitli	elektronik	destek	
devreleri	ile	birlikte	kullanılarak	bir	güneş	pili	sistemi	
(fotovoltaik	sistem)	oluşurlar.
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Enerji Yönetimi
Enerji	Yönetimi	kavramı	ilk	defa	ikinci	dünya	
savaşı	sonrası	bir	İngiliz	bilim	adamı	tara-
fından	kullanılmıştır.	Genelde	binalar	için	
kullanılmıştır.	1973	petrol	krizinden	sonra	bu	
kavram	sanayide	de	kullanılmaya	başlamıştır.	

Dünyada	Sanayinin	Enerjiyi	Verimli	Kullanma	
Gereksinimi	3	Zaman	Diliminde	İncelenebilir;	

>	1973	Petrol	Krizi	Sonrası,	

>	1980’lerde	yaşanan	Teknolojik	Gelişmeler,	

>	1990’larda	Gelişen	Enerji	ve	Çevre	Bilinci,

Küreselleşen	dünyada	sürdürülebilirlik,	iklim	
değişikliği,	gün	geçtikçe	artan	enerji	talebi	ve	
enerji	maliyetlerindeki	artış,	zorlaşan	rekabet	
koşulları,	enerji	konusunda	yaşananlar,	tüm	
dünyada	olduğu	gibi	ülkemizde	de	var	olan	
enerji	kaynaklarının	etkin	kullanımını	zorunlu	
kılmakta,	bu	nedenle	de	enerji	verimliliği,	
enerji	tasarrufu	konuları	ön	plana	çıkmaktadır.	
Enerji	konusunda	ele	alınan	bu	kavramlar	
sonuç	olarak	da	Enerji	Yönetiminin	önemini	
ortaya	koymaktadır.	

Enerji	yönetimi,	enerji	verimliliğinin	iyileştiril-
mesinin	yanı	sıra,	enerji	kullanılan	bölümlerin	
ekipman	bazına	kadar	incelenmesi	sonucunda	
maliyetlerin	azaltılması	fırsatlarının	ortaya	
çıkarılmasına	da	yardımcı	olabilir.	Enerji	yöne-
timi;	mühendislik,	yönetim,	insan	ilişkileri	gibi	
çok	değişik	disiplinleri	kapsar	ve	çoğu	kere	

hammadde,	işgücü	ve	ekipmanların	daha	iyi	
kullanımına	yardımcı	olur.

İşletmelerde	enerji	giderlerinin	büyüklüğü	
birçok	kere	karından	çok	daha	fazla	olabil-
mektedir.	Bu	nedenle	enerji	girdilerini	etkin	bir	
şekilde	yönetebilmek	için	yönetim	bölümleri	
veya	birimleri	olmalı	tesis	düzeyinde	orga-
nizasyonlar	kurulmak	zorundadır.	Diyebiliriz	
ki	enerji	giderlerini	dikkate	almayan,	enerji	
departmanı	bulunmayan	işletmeler	rekabet	or-
tamında	ciddi	sıkıntılarla	karşılaşabilecek	veya	
saf	dışı	kalabileceklerdir.	Bu	nedenle	sadece	
ülkelerin	değil,	her	işletmenin	de	mutlaka	bir	
enerji	politikası	olmak	zorundadır.	

Her	yönetim	sisteminde	olduğu	gibi	enerji	
yönetim	sisteminde	de;	planla,	uygula,	kontrol	
et,	önlem	al	sıralamasında	PUKO	döngüsü	te-
mel	olarak	alınmaktadır.	Ancak	enerji	verimli-
liği	çalışmalarının	odak	noktası	enerji	yönetimi	
kavramıdır.	Diğer	yönetim	faaliyetlerine	
benzer	olarak	enerji	yönetimi;	planlama,	koor-
dinasyon	ve	kontrol	gibi	birbirinden	bağımsız	
olduklarında	etkisiz	kalabilecek	işlevlerin,	bir	
araya	gelerek	oluşturduğu	bir	bütün	olduğu	
unutulmamalıdır.	

Enerji	verimliliği	bir	konuya	yönelik	olarak	ya-
pılarak	tamamlanacak	çalışmalar	değildir.	Bu	
çalışmalar	bütünsel	bir	yaklaşımla	düşünül-
meli,	birbirini	etkileyen	unsurlar	belirlenmeli	
ve	sürekliliğin	sağlanması	gerekmektedir.

Enerji Yönetimi

Coşkun	KARABAL
Enve	Enerji	-	Genel	Müdür
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Enerji yönetimi.

Enerji	kaynaklarının	ve	enerjinin	verimli	kullanılmasını	sağlamak	üzere	yürütülen;	eğitim,	etüt,	ölçüm,	
izleme,	planlama,	uygulama	faaliyetleri	bütünüdür.	

Şekil 1. Enerji Politikası- PUKO Döngüsü

Şekil 2. Enerji Yönetimi Faaliyetleri
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Belli	bir	programa	bağlı	olmadan	yürütülen	
çalışmalarla	sadece	basit	işletme	tedbirleriyle	
bile	enerji	verimliliğinde	%10’a	varan	oran-
larda	iyileşmeler	sağlanabilmektedir.	Enerji	
yönetimi	ile	enerji	verimliliği	çalışmalarına	
süreklilik	kazandırıldığı	gibi,	iyileşme	oranı	
daha	üst	değerlere	çıkabilmektedir.	

Başarılı	enerji	yönetimi	uygulamaları	saye-
sinde	enerji	kullanımında	verimliliğin	daha	da	
arttığına	dair	pek	çok	örnek	bulunmaktadır.	
Enerji	yönetimi	rekabet	gücünü	de	artırmanın	
en	etkili	yöntemlerinden	birisi	olduğundan,	
enerji	yönetimi	sistemlerini	oluşturan	işlet-
melerin	sayısı	her	geçen	gün	artmaktadır.	
İşletme	yönetimleri	artık	iyi	bir	enerji	yönetim	
planını	oluşturup	uygulamadıkları	sürece,	
ekonomik	anlamda	önemli	kayıplara	uğradık-
larının	farkına	varmaya	başlamışlardır.	Enerji	
kullanımını	azaltmaya	yönelik	tedbirleri	almış	
olanlar,	artık	daha	fazla	rekabetçi	olmanın	
diğer	yollarını	aramaktadır.

Bu	anlamda	“Enerji	Yönetimi”	ürün	ve	hizmet	
kalitesinden,	güvenlikten	veya	çevresel	tüm	
koşullardan	fedakarlık	etmeksizin	ve	üretimi	
azaltmaksızın	enerji	kaynaklarının	ve	enerjinin	
daha	verimli	ve	rasyonel	kullanımı	doğrul-
tusunda	yapılandırılmış	ve	organize	edilmiş	
disiplinli	bir	çalışmadır.	Şekilde	enerji	tasarru-
fu	odak	noktası	olmak	üzere	enerji	verimliliği-
ne	katkıda	bulunan	enerji	yönetiminin	önemli	
bileşenleri	gösterilmektedir.	(A.Ü.	,	s.	45)

Enerji	yönetimi	için	gereklilikler,	enerji	yöne-
tim	planının	oluşturulması	ile	başlar,	Enerji	
kayıtlarının	oluşturulması,	dışarıdan	alınacak	
hizmetlerin	belirlenmesi,	gelecekteki	enerji	ih-
tiyacını	değerlendirme,	finansman	kaynakları-
nı	belirleme,	tavsiyelerde	bulunma,	tavsiyeleri	
uygulama,	ilgili	birimlerle	ve	kişilerle	irtibat	

sağlama,	bilinçlendirme	için	iletişim	strate-
jileri	planlama	ile	devam	eder	ve	programın	
etkinliğini	değerlendirmesiyle	son	bulur.

İşletmelerde,	tükettikleri	enerjiyi	etkin	ve	
verimli	kullanabilmek,	enerji	maliyetlerinin	
ekonomi	üzerindeki	yükünü	hafifletmek	için	
aşağıdaki	gibi	bileşenlerden	oluşan	bir	enerji	
yönetim	sistemi	oluşturabilirler.

Enerji Yönetiminin Bileşenleri: 

Enerji	yönetim	sistemi	oluşturulması;	Üst	
Yönetim	Katkı	ve	Desteği,	Enerji	Yöneticisi,	
Planlama	ve	Hedeflerin	oluşturulması,	Enerji	
Muhasebesi	(Ölçme	ve	Veri	Toplama,	Analiz,	
Rapor),	Eğitim
(Etkin	Bilinçlendirme),

Enerji	etütleri;	Ön	Enerji	Etüdü,	Detaylı	Enerji	
Etüdü	ile	Tasarruf	Potansiyelleri	Belirlenmesi,

Eylem	planı	hazırlanması;	Kısa,	Orta,	Uzun	Va-
deye	Göre	Uygulamaların	Önceliklendirilmesi,

Uygulamalar;	Finansman,	Mevcut	En	İyi	Tek-
nolojinin	Seçilmesi,	İzleme	Değerlendirme,
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Tablo 1. Enerji Yönetimi Bileşenleri

I. Enerji yönetim sistemi oluşturulması:
Üst Yönetimin katkı ve desteği:

Öncelikle	yönetimin	ve	işletme	sahiplerinin	
desteklemediği	hiçbir	şey	başarıya	ulaşa-
maz.	Enerji	yönetimi	ile	ilgili	faaliyetlerin	üst	
yönetim	düzeyinde	başlaması	şarttır.	Eğer	
kuruluşun	en	üst	düzeydeki	yetkilileri	konuya	
gereken	önemi	vermezlerse,	alt	kademeler-
de	yapılan	çalışmaların	önemi	kalmaz.	Üst	
yönetim	enerji	yönetimi	ve	verimliliği	konu-
sunda	yönlendirici	olmasa	bile	teşvik	edici,	
denetleyici,	zamanında	ve	doğru	kararlar	
verici	organ	olduğundan,	enerji	sorununun	
temel	sorumlusu	durumundadır.	Üst	yöneti-
min	sorumluluğu,	özellikle	daha	önce,	enerji	
yönetimi	programı	başlatılmamış	yerler	için	
çok	daha	önemlidir.	Bu	gibi	durumlarda	enerji	
yönetimi	ve	denetimini	başlatmak,	işlerliğini,	
kalıcılığını,	başarısını	ve	tüm	çalışanların	kat-
kısını	sağlamak	gerekir.	Enerji	verimliliğinde	
de	başarı	elde	etmek	için	işletme	sahiplerinin	
ve	üst	yönetimin	istekli	olması,	inanması	ve	
kararlı	olması	çok	önemlidir.	(Enerji	verimliliği	
ile	enerji	giderleri	için	ödenen	tutarların	%10	

ila	%40	arası	geri	kazanılabileceğini	bilmeli	
ve	desteklemelidir.)	Bu	düzeyde	adanmışlık	
olmaması	başarısızlığa	neden	olmaktadır.

Enerji yöneticisi:

Enerji	yönetim	ekibi	ve	sorumlusu	pozisyo-
nunun,	yönetimdeki	kilit	aktörlere	ve	gerçek-
leşen	güncel	olaylar	hakkında	bilgiye	erişime	
imkan	sağlayacak	şekilde	olması	gerekir.	
Örneğin,	enerji	yönetim	ekibi	enerji	projele-
rinin	planlanmasında	kaynak	kullanılabilirliği	
veya	yönetimin	diğer	öncelikleri	konularında	
bilgiye	sahip	olmalıdır.	Enerji	yönetim	ekibi	
ve	sorumlusunun	pozisyonu	aynı	zamanda	
yönetimin	bu	pozisyona	verdiği	önemin	ve	
desteğin	de	bir	göstergesidir.

Enerji	yönetim	ekibinin	ve	sorumlusunun	
tayin	edilmesi	de	çok	önemle	bir	konudur.	Bu	
pozisyonlar	için	seçilmiş	olan	kişilerin	enerji	
yönetimi	açısından	neler	yapılması	gerektiğini	
bilen	bir	vizyona	sahip	olması	gerekir.	Teknik	
bilginin	yanı	sıra,	idari	yetenekler	enerji	yöne-
tim	ekibi	sorumlusunun	maharetleri	arasında	
olmalıdır.

I. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

 Yönetimin Katkı ve Desteği
 Enerji Yöneticileri 
 Planlama-Hedefleri Oluşturma
 Enerji Muhasebesi – Ölçme, Veri Toplama, İzleme ve Raporlama 
 Eğitim-Etkin Bilinçlendirme

II. ENERJİ ETÜTLERİ 

 Ön Enerji Etüdü-Detaylı Enerji Etüdü ile tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi.

III. EYLEM PLANI HAZIRLANMASI 

 Uygulamaların Kısa-Orta -Uzun Önceliklendirilmesi,

IV. UYGULAMALAR

Finansman
Mevcut En İyi Teknoloji Uygulaması

ENERJİ YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ

Enerji Yönetimi
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Enerji	yönetim	ekibi	sorumlusunun	enerji	konularından	anlayan	bir	mühendis	olması	ve	aynı	
zamanda	başrolü	üstlenmesi	ve	tüm	çabayı	tek	başına	ortaya	koyması	gerektiği	yönünde	bir	
eğilim	vardır.	Geçmişte	bu	tür	kişilerin	bireysel	gayretleri	ile	çok	şeyler	de	başarılmıştır.	Ancak	
tesisteki	herkesin	programa	dahil	edilmesi	daha	üretken	ve	kalıcı	bir	yöntemdir.	Bu	doğrultuda,	
idari	yapının	geliştirilmesi	için	yapılacak	çalışmalar,	enerji	yönetim	ekibi	sorumlusunun	yapabi-
leceği	en	önemli	işlerdendir.

İdeal	bir	enerji	yönetim	ekibi	sorumlusunda	bulunması	gerekli	özellikler	vardır.	Bu	özellikle-
rin	çoğuna	sahip	olan	bir	kişi	enerji	yönetim	ekibi	sorumlusu	işini	yürütebilir.	Enerji	yönetimi	
kapsamında,	işletme	yönetimi	adına	enerji	yönetim	ekibi	tarafından	yerine	getirilecek	belli	başlı	
görevler	aşağıdaki	gibidir:	(YEGM)

 Enerji Yönetimi Kapsamında, İşletme Yönetimi Adına Enerji Yönetim Ekibi Tarafından
 Yerine Getirilecek Belli Başlı Görevler 

>	 Enerji	yönetimi	konusunda	hedef	ve	öncelikleri	tanımlayan,	işletmenin	veya	tüzel	kişiliğin			
	 enerji	politikasının	taslağını	hazırlamak	ve	yönetimin	onayına	sunmak,
>	 Enerji	yönetimi	faaliyetleri	ile	ilgili	kişileri	faaliyetlerden	haberdar	etmek,

>	 Tüketim	alışkanlıklarının	iyileştirilmesine,	gereksiz	ve	bilinçsiz	kullanımın	önlenmesine
	 yönelik	önlemleri	ve	prosedürleri	belirlemek,	tanıtımını	yapmak	ve	çalışanların	bilgi	ve	bilinç		
	 düzeyini	artırıcı	eğitim	programları	düzenlemek,
>	 Enerji	tüketen	sistemler,	süreçler	veya	ekipmanlar	üzerinde	yapılabilecek	tadilatları
	 belirlemek	ve	uygulanmasını	sağlamak,
>	 Enerji	etütlerin	yapmak	veya	yaptırmak,	verimlilik	artırıcı	projeler	hazırlamak	veya	hazırlatmak
	 ve	uygulanmasını	sağlamak,
>	 Enerji	tüketen	ekipmanların	verimliliklerini	izlemek,	bakım	ve	kalibrasyonlarını	zamanında			
	 yapmak,

>	 Yönetime	sunulmak	üzere,	enerji	ihtiyaçlarının	ve	verimlilik	artırıcı	uygulamaların	planlarını,		
	 bütçe	ihtiyaçlarını,	fayda	ve	maliyet	analizlerini	hazırlamak,
>	 Enerji	tüketimini	ve	maliyetlerini	izlemek,	değerlendirmek	ve	periyodik	raporlar	üretmek,

>	Enerji	tüketimlerini	izlemek	için	ihtiyaç	duyulan	sayaç	ve	ölçüm	cihazlarını	temin	etmek,
	 montaj	ve	kalibrasyonlarını	zamanında	yapmak,
>	 Özgül	enerji	tüketimini,	mal	veya	hizmet	üretimi	ile	enerji	tüketimi	ilişkisini,	enerji
	 maliyetlerini,	işletmenin	enerji	yoğunluğunu	izlemek	ve	bunları	iyileştirici	öneriler	hazırlamak,
>	 Enerji	kompozisyonunun	değiştirilmesi	ve	alternatif	yakıt	kullanımı	ile	ilgili	imkanları
	 araştırmak,	çevrenin	korunmasına,	çevreye	zararlı	salımların	azaltılmasına	ve	sınır	değerlerin		
	 aşılmamasına	yönelik	önlemleri	hazırlayarak	bunları	uygulamak,
>	 Enerji	ikmal	kesintisi	durumunda	uygulanmak	üzere	petrol	ve	doğal	gaz	kullanımını
	 azaltmaya	yönelik	alternatif	planlar	hazırlamak,
>	 Enerji	kullanımına	ve	enerji	yönetimi	konusunda	yapılan	çalışmalara	ilişkin,	yasalar	gereği		
	 ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına	verilecek	bilgileri	hazırlamak	ve	yönetime	sunmak,
>	 Toplam	ve	birim	ürün	veya	fayda	başına	karbondioksit	salımlarını	ve	enerji	verimliliği
	 tedbirleri	ile	azaltılabilecek	salım	miktarlarını	belirlemek.
>	 Enerji	yönetimi	sistemlerinin,	TS	EN	ISO	50001	Enerji	Yönetim	Sistemi-Kullanım	Kılavuzu	ve		
	 Şartlar	Standardına	uygun	şekilde	oluşturulmasını	ve	işletilmesini	sağlamaktır.
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Enerji muhasebesi:

İşletmelerde	enerji	israfına	yol	açan	sistem	ve	bölümlerin	ortaya	çıkartılması	için	tüketilen	ener-
ji	ve	gerçekleştirilen	üretimle	ilgili	tüm	bilgilerin	bölüm	sorumluları	tarafından	eksiksiz	enerji	
yönetimi	sorumlusu	veya	sorumluları	ile	paylaşılmalıdır.	Enerji	yöneticisi	tüm	bu	ölçme	ve	
izlemelerden	sorumlu	olmalıdır.		Enerji	tüketimi	yapılan	bölümlerde	çalışan	bölüm	sorumluları	
için	kendi	bölümleri	ile	ilgili	izleme	ve	hedefler	oluşturulması	önemlidir.

Enerji	Muhasebesi	diğer	maliyet	muhasebesi	hesaplamaları	gibi	yönetim	açısından	son	derece	
önemli	bir	yöntemdir.	Bu	yöntem	tesise;

>	 Enerji	kullanımının	ve	maliyetlerin	kontrolünde,

>	 Kısa	ve	uzun	vadede	tesisin	enerji	kullanım	eğiliminin	belirlenmesinde,

>	 Bütçe	ve	plan	hazırlıklarının	yapılmasında,

>	 Yatırımların	karlılığını	ortaya	çıkararak	yönetimin	enerji	tasarrufu	için	daha	fazla	kaynak		 	
	 ayırmasına	destek	teşkil	etmesinde	faydalar	sağlar.	

Enerji	Muhasebesin	gerekliliği	aşağıdaki	tabloda	belirtilmiştir:

 Enerji Muhasebesin Gerekliliği

	 1	 Enerji	maliyetinin	belirlenerek	enerji	kullanımının	daha	dikkatli	olarak	kontrol	altında	tutul	
	 	 ması	ve	işletme	karlılığının	yükseltilmesinde	ilk	adımı	teşkil	eder.	

	 2	 Sağlıklı	bir	enerji	muhasebesi	yönetime,	enerji	girdileri	hakkında	bilgi	veren	temel	kaynak		
	 	 olarak	değerlendirilebilir	ve	yönetime	işletme	karının	yükseltilmesi	çalışmalarında	en	büyük		
	 	 yardımı	sağlar.

	 3	 Enerji	Muhasebesi,	planlı	bir	sistem	içinde	genel	enerji	verimliliğinin	arttırılması	için
	 	 disiplinli	bir	yönetim	şekli	ile	enerji	tüketiminin	dikkatle	ölçülmesi	ve	rapor	edilmesi
	 	 şeklinde	de	açıklanabilir.	Söz	konusu	Muhasebe	Sisteminin	dikkatle	uygulanması	ile	kısa		
	 	 veya	uzun	periyotlarda	enerji	maliyeti	ve	verimlilikteki	değişimler	ve	bu	değişimlerin
	 	 nedenleri	belirlenebilir.

	 4	 Sağlıklı	bir	enerji	muhasebesi	yönetime,	enerji	girdileri	hakkında	bilgi	veren	temel	kaynak		
	 	 olarak	değerlendirilebilir	ve	yönetime	işletme	karının	yükseltilmesi	çalışmalarında	en	büyük		
	 	 yardımı	sağlar.

	 5	 Enerji	Muhasebesinde	en	önemli	kavramlardan	biri	de,	“birim	üretim	başına	enerji
	 	 tüketimi”	olarak	da	açıklanan	“Özgül	Enerji	Tüketimi”	kavramıdır.	Bu	kavram
	 	 (Energy	Intensity)	Enerji	Yoğunluğu	olarak	da	adlandırılmaktadır.	Bu	değerin	hesaplanması		
	 	 üreticiye,	birim	üretim	başına	enerji	tüketiminin	aynı	sektörde	çalışan	yurt	içi	ve	yurt	dışı		
	 	 firmalarla	karşılaştırma	yapma	olanağını	sağlar.

Bir	işletmede	üretilen	ürün	ve	hizmet	maliyetleri;	hammadde,	işçilik,	işletme	giderleri	ve	enerji	
maliyetlerinin	toplamından	oluşur.	Genellikle	enerji,	ayrı	bir	kalem	olarak	dikkate	alınmaz	ve	ba-
sit	bir	şekilde	toplam	maliyetlere	dahil	edilir.	Oysa	enerji	maliyetleri	işletmenin	özelliğine	bağlı	
olarak	bazen	toplam	maliyetlerin	oldukça	önemli	bir	kısmını	teşkil	edebilir.	Buna	rağmen	çoğu	
kere	işletme	yöneticileri	tarafından	bu	durum	önemsenmez.
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Enerji	muhasebesinin	aşamaları;

Bu	işlem	için	tesisin	çalışma	alanı,	üretim	şekli	ve	kapasitesi	göz	önünde	bulundurularak	tesis	
yapısına	uygun	bir	Enerji	Muhasebesi	Sistemi	geliştirilir.	Sistemin	aşamaları	genel	olarak	aşağı-
daki	gibidir:	(YEGM)

 Enerji Muhasebesinin Aşamaları

1	 Enerji	tüketimi	yüksek	ekipmanların	tüketimlerinin	kolayca	ve	süreli	takip	edilmesini
	 sağlayacak	standart	bir	format	geliştirilmelidir.	Bu	format;
	 	 •	rapor	periyodu,	
	 	 •	enerjinin	türü;	gaz,	sıvı	veya	elektrik,	üretim	bölümü	/	üretim	prosesi,
	 	 •	tüketilen	enerji	miktarı;	ton	petrol,	m3	gaz,	kWh	elektrik	vb.
	 	 •	üretim	miktarı	ve	birimi,	
	 	 •	özgül	enerji	tüketimi	gibi	bölümleri	içermelidir.

2	 Gerekli	bilgilerin	sağlanması	için	bir	prosedür	geliştirilmelidir,	çoğu	kez	özgül	enerjinin
	 belirlenmesi	için	üretim	miktarını	ve	tüketilen	enerjiyi	ölçecek	cihazlar	gerekebilir.	

3	 Gerekli	verilerin	toplanmasında	ve	rapor	edilmesinde	sorumlu	kişiler	belirlenmelidir.	

4	 Elde	edilen	bilgiler	incelenerek	değerlendirilmelidir.	

5	 Veri	analizlerine	bağlı	olarak	enerji	tüketiminin	azaltılıp	tesisin	daha	verimli	çalışması	için
	 harekete	geçilmelidir.

İzleme, hedeflerin oluşturulmalı ve
raporlama; 
Enerji	tüketen	sistemler		İzlenebilir	ve	ölçü-
lebilir	hale	getirilmeli	ve	hedefler	oluşturul-
malıdır.	İzleme	ve	hedef	oluşturma	sistemi	
ile	enerji	maliyetleri	kontrol	edilir.	Bu	sistem,	
enerji	tüketim	bilgileri	için	tablolar	hazırlan-
masının	ötesinde,	enerji	tüketim	bilgilerinin	
değerlendirilerek	izlenmesini	de	kapsar.	
Böylece	enerjinin	ve	enerji	kaynaklarının	daha	
verimli	ve	rasyonel	kullanılması	sağlanır.	
Bu	sistem	içinde,	enerji	maliyetinin	kontrol	
edilebilmesi	için,	çeşitli	bölümlerdeki	enerji	
performansı	hakkında	bilgilere	de	ihtiyaç	var-
dır.	Bu	bilgiler	ve	gerekiyorsa	ölçümler	belirli	
zamanlarda	alınarak	değerlendirilir.

İzleme	ve	hedef	oluşturma	sisteminin	en	
önemli	parçası,	bilgilerin	üst	yönetime	
güvenilir	ve	etkili	bir	şekilde	sunulmasıdır.	

Enerji	maliyetleri	kontrol	edilecekse	sistemin	
çalışmasından	sorumlu	olanlar	nerede	ve	ne	
zaman	müdahalenin	gerekli	olduğunu	bil-
melidir.	Yönetime	verilen	raporların	kolayca	
anlaşılabilmesi	için	bilgiler	olabildiğince	özlü,	
kısa,	sade	ve	anlaşılır	şekilde	açık	olmalıdır.	
(A.Ü.	)

Etkin bilinçlendirme-eğitim:
Enerji	yönetim	ekibinin	işinin	en	büyük	kısmı	
işletmedeki	kişilere	eğitimler	verilmesini	sağ-
lamaktır.	Eğitim	faaliyetleri	ile	enerji	yöneti-
minde	ve	enerji	verimliliğinde	önemli	faydalar	
sağlanabilir.	Çalışanlar	kurumsal	yapının	bir	
parçasıdır	ve	enerji	yönetimi	programının	
en	büyük	kullanılmamış	doğal	kaynaklarıdır.	
Enerji	yönetimi	için	çalışanların	fikirlerine	
başvuran	bir	yapı	ve	yöntem,	enerji	yönetimi	
programını	daha	üretken	hale	getirir.

 
 
 

 

Hammadde	   İşçilik	   İşletme	  
giderleri	  

Enerji	  
maliyetleri	  

ÜRETİM	  
MALİYETLERİ	  

Şekil 4. Üretim Maliyetlerini Etkileyen Kalemler
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Yöneticilerle	çalışan	personel	bu	konuda	
eğitilerek	enerji	verimliliği	bilinci	ve	farkında-
lık	geliştirilmeli	ve	konu	ile	ilgili	alışkanlıklar	
oluşturulmalıdır.	Etkin	bilinçlendirme	tüm	
personel	ve	yönetimi	kapsamalı	ve	tekrarlan-
malıdır.

I. Enerji etütleri ile tasarruf potansiyellerinin 
ve önlemlerin belirlenmesi: 

İşletmelerin	enerji	kayıplarını	tespit	etmek	ve	
geri	kazanmak	amacıyla	enerji	taramalarını	
yaptırmaları	gerekmektedir.	İşletmelerine	yap-
tıracakları	Enerji	Etüdü	çalışmaları	ile	enerjiyi	
nerelerde,	ne	kadar	verimlilikle	kullandıklarını	
öğrenebilirler.

Enerji	etütleri;	Enerji	tasarruf	odaklarının	
tespit	edilmesi,		ön	görüşme,	veri		toplama,	
gerekli	ölçümlerin	yapılması	ve	ölçüm	sonuç-
larının	değerlendirilmesi,	tasarruf	odaklarına	
yönelik	yatırımlarla	ilgili	ekonomik	analizle-
rin	hazırlanması,	raporlama	aşamalarından	
oluşur.

Enerji etüdünün adımları:

1-Ön Etüt:	İşletmedeki	veya	binadaki	etüt	
profilleri,	belgeler,	görüşmeler,	gözlemler	ve	
gerektiğinde	noktasal	ölçümler	yardımıyla	
analiz	edilir.	Önleme	ve/veya	geri	kazanma	po-
tansiyelleri	tahmin	edilir.	Bunlar	için	uygula-
nabilecek	önlemler,	yaklaşık	maliyetleri	ve	geri	
kazanım	süreleri	ile	birlikte	belirlenir.	Enerji	
yönetim	profilinde	gözlenen	yetersizliklerin	
giderilmesi	için	öneriler	geliştirilir.	Detaylı	etüt	
kapsamına	alınması	gerekli	görülen	çalışma-
lar	ve	çalışma	programı	tespit	edilir.	Ön	etüt	
çalışmaları	ön	etüt	raporu	ile	birlikte	en	fazla	
on	iş	günü	içerisinde	tamamlanır.

2-Ön Etüt Brifingi:	İşletmenin	üst	yöneticisi-
nin	de	aralarında	bulunduğu	yöneticilere	ve	
üst	yönetimin	belirlediği	çalışanlara	ön	etüt	
brifingi	verilir.	Enerji	verimliliğinin	fayda	ve	
maliyetleri	ile	birlikte	genel	tanıtımı,	dünyada-
ki	ve	Türkiye’deki	örnek	uygulamalar,	ön	etüt	
sonuçları	ve	alınabilecek	önlemler	hakkında	
bilgiler	verilir	ve	yararlı	dokümanlar	dağıtılır,	
brifinge	katılanların	soruları	cevaplandırılır	ve	
görüşleri	alınır,	detaylı	etüde	ihtiyaç	duyul-
duğu	ve	bu	etüdün	sonuçlarına	göre	de	VAP	
(Verimlilik	Arttırıcı	Proje)	hazırlanabileceği	
belirtilir	ve	üst	yönetimin	kararı	talep	edilir.

3-Detaylı Etüt:	Ön	etüt	sonuçlarına	göre	de-
taylı	etüt	kapsamına	alınması	uygun	bulunan	
konularda	işletme	şartlarında	ölçümler	ve	
hesaplamalar	yapılarak	önleme	ve/veya	geri	
kazanma	potansiyelleri	en	fazla	±	%10’luk	
yanılma	oranı	ile	tahmin	edilir.	Ön	etüt	ve	
detaylı	etüt	sonuçları	kullanılarak	uygulanabi-
lecek	önlem	seçenekleri	teknik	ve	ekonomik	
özellikleri	ile	analiz	edilir.	Bu	kapsamda,	en	
uygun	önlemler	seçilmek	suretiyle	daha	sonra	
hazırlanabilecek	verimlilik	arttırıcı	projeleri	
yönlendirici	bilgiler	ortaya	konulur.

4-Raporlama:	Ön	etüt	ve	detaylı	etüt	rapor-
larının	formatları	06.02.2009	tarih	ve	27133	
sayılı	Resmî	Gazete’	de	yayımlanan	“5627	
Sayılı	Enerji	Verimliliği	Kanunu	Kapsamında	
Yapılacak	Yetkilendirmeler,	Sertifikalandır-
malar,	Raporlamalar	ve	Projeler	Konusunda	
Uygulanacak	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Tebliğ”	
ile	belirlenmiştir.	Rapor	bu	standartlarda	
hazırlanır.

Etüt	ve	projelendirmede	aşağıdaki	konulara	
öncelik	verilir:

a)	Yakma	sistemlerinde	yanma	kontrolü	ve	
optimizasyonu	ile	yakıtların	verimli	yakılması,

b)	Isıtma,	soğutma,	iklimlendirme	ve	ısı	
transferinde	en	yüksek	verimin	elde	edilmesi,

c)	Sıcak	ve	soğuk	yüzeylerde	ısı	yalıtımı-
nın	standartlara	uygun	olarak	yapılması,	ısı	
üreten,	dağıtan	ve	kullanan	tüm	ünitelerin	
yalıtılarak	istenmeyen	ısı	kayıplarının	veya	
kazançlarının	en	aza	indirilmesi,

ç)	Atık	ısı	geri	kazanımı,

d)	Isının	işe	dönüştürülmesinde	verimliliğin	
arttırılması,

e)	Elektrik	tüketiminde	kayıpların	önlenmesi,

f)	Elektrik	enerjisinin	mekanik	enerjiye	veya	
ısıya	dönüşümünde	verimliliğin	artırılması,

g)	Otomatik	kontrol	uygulamaları	ile	insan	
faktörünün	en	aza	indirilmesi,

ğ)	Kesintisiz	enerji	arzı	sağlayacak	girdilerin	
seçimine	dikkat	edilmesi,

h)	Makinaların	enerji	verimliliği	yüksek	olan	
teknolojiler	arasından,	standardizasyon	ve	
kalite	güvenlik	sisteminin	gereklerine	dikkat	
edilerek	seçilmesi,
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ı)	İstenmeyen	ısı	kayıpları	veya	ısı	kazançları	
en	alt	düzeyde	olacak	şekilde	projelendirilmesi	
ve	uygulamanın	projeye	uygun	olarak	gerçek-
leştirilmesinin	sağlanması,

i)	İnşa	ve	montaj	aşamasında	enerji	verimliliği	
ile	ilgili	ölçüm	cihazlarının	temin	ve	monte	
edilmesi,

j)	Yenilenebilir	enerji,	ısı	pompası	ve	kojene-
rasyon	uygulamalarının	analiz	edilmesi,

k)	Aydınlatmada	yüksek	verimli	armatür	ve	
lambaların,	elektronik	balastların,	aydınlatma	
kontrol	sistemlerinin	kullanılması	ve	gün	
ışığından	daha	fazla	yararlanılması,

l)	Enerji	tüketen	veya	dönüştüren	ekipmanlar	
için	ilgili	mevzuat	kapsamında	tanımlanan	
asgari	verimlilik	kriterlerinin	sağlanması,

m)	Camlamada	düşük	yayınımlı	ısı	kontrol	
kaplamalı	çift	cam	sistemlerinin	kullanılması.

Enerji	etütleri	kapsamında	aşağıdaki	etüt	
profilleri	yıllık	bazda	ele	alınır.

Enerji Etütleri Kapsamında, Etüt Profilleri

Girdi Profili:	İşletmeye	veya	binaya	giren	
enerji	türleri	(doğal	gaz,	akaryakıt,	kömür,	
elektrik,	buhar/sıcak	su,	vb.),	birim	enerji	bü-
yüklükleri	(girdilerin	TEP,	kWh,	m3	cinsinden	
birim	ağırlığının	veya	hacminin	taşıdığı	enerji	
miktarları),	kullanım	miktarı	-zaman	grafikleri.

Atık Profili:	Isıtma/soğutma	sistemlerinden,	
enerji	çevrim	sistemlerinden	veya	üretim	
prosesinden	çıkan	değerlendirilebilir	enerji	
atıklarının,	türleri	(baca	gazı,	sıcak	gaz/su,	
buhar,	vb),	oluşum	nedenleri,	miktar-zaman	
grafikleri.

Kayıp-Kaçak Profili:	Binalardaki	ve	ekipman-
lardaki	ısı	yalıtımı	yetersizlikleri,	ekipmanlar-
daki	buhar/gaz/su/yakıt	kaçakları/sızıntıları	
ve	elektrik	sistemlerindeki	uyumsuzluklar	
nedeniyle	kaybedilen	ve	önlenmesi	mümkün	
olan	enerji	miktarları.

Verimsizlik Profili:	Enerji	verimsiz	ekipman	
veya	proses	uygulaması	nedeniyle	boşa	
harcanan	ve	önlenmesi	mümkün	olan	enerji	
miktarları.

İsraf Profili:	Isıtma,	soğutma,	aydınlatma,	
ofis	ihtiyaçları	ve	benzeri	alanlarda	gereğinden	
fazla	kullanılan,	beklemede	olan	veya	boşa	ça-
lışan	ekipmanlar	üzerinden	israf	edilen	enerji	
miktarları.

Emisyon Profili:	Girdi	profilindeki	enerji	türle-
ri	bazında	sera	gazı	miktarları.

Enerji Yönetim Profili:	İşletmedeki	enerji	
yöneticisinin/yönetim	biriminin,	uygulanan	
prosedürlerin,	çalışanların	bilinç	düzeyinin	
ve	enerji	yönetimine	üst	yönetici	bakışının	
yeterliliği.
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I. Eylem planları:

İşletmeler	enerjiyi	daha	verimli	kullanarak,	belki	de	bugüne	kadar	farkında	bile	olmadıkları	ciddi	
kazanımlar	elde	edebilmektedir.	Detaylı	Etüt	raporuna	göre	önceliklendirme	yapılmalı,	kısa,	
orta	ve	uzun	vadede	uygulama	kararları	değerlendirilmelidir.	Planlar	detaylı	etüt	çalışmalarına	
dayanmalıdır.	Detaylı	Etüt	raporundan	elde	edilecek	sonuçlara	göre	yapılacak	yatırımlarını,	
geri	dönüş	süreleri	ile	değerlendirerek,	elde	edilecek	sonuçlarla	yatırımlarını	da	daha	bilinçli	ve	
doğru	bir	şekilde	yapabileceklerdir.

Enerji	Verimliliği	Uygulama	Projelerini	geri	dönüş	sürelerine	göre	aşağıdaki	gibi	üç	başlık	altın-
da	toparlayabiliriz:

I. Uygulama: 

Enerji	verimliliği	uygulamalarında	tartışmasız	mevcut	en	verimli	ve	en	iyi	teknolojilerin	kullanıl-
masına	dikkat	edilmelidir.	Enerji	yönetimi	uygulamaları	kapsamında,	enerji	verimliliği	ile	ilgili	
projelerin	çoğu	çok	az	bir	harcama	ile	veya	hiç	harcamasız	olarak	uygulanabilir.	Ancak,	bazı	
projeleri	uygulamak	için	büyük	miktarda	sermaye	yatırımı	da	gerekebilir.	Enerji	verimliliği	için	
yapılabilecek	yatırımlar	da,	yapılan	diğer	yatırımlar	gibi	(kapasite	artırımı,	proses	ekipmanının	
modernizasyonu,	yeni	binalar	v.s.)	ekonomik	açıdan	aynı	esaslara	göre	değerlendirilmelidir.	
Genel	olarak	enerji	verimliliği	yatırımları	mali	açıdan	diğer	yatırımlara	göre	daha	caziptir.	Bazı	
enerji	verimliliği	yatırımlarının	mevcut	enerji	fiyatlarına	göre	o	anda	cazip	olmadığı	görülse	
bile,	gelecekte	enerji	fiyatlarının	daha	fazla	artması	sonucunda	ekonomik	hale	dönüşebileceği	
unutulmamalıdır.	

Enerji	maliyeti,	toplam	üretim	ve	işletme	maliyeti	içinde	küçük	bir	paya	sahipmiş	gibi	görüne-
bilir.	Fakat	parasal	olarak,	tesisin	kârıyla	karşılaştırıldığında,	enerji	harcamalarının	büyüklüğü	
daha	iyi	anlaşılabilir.

Bir	enerji	yönetimi	programı	uygulanmaya	başlanırken	göz	önüne	alınması	gereken	noktalardan	
bazıları	aşağıda	verilmiştir:	(A.Ü.	,	s.	46)

Çok	az	bir	masrafla	veya	hiç	
masrafsız	olarak	uygulanabilecek	
ve	geri	ödeme	süresi	kısa	olan	
uygulamalardır.	

Genellikle	geri	ödeme	süreleri	1-3	
yıl	arasında	olan	projelerdir.	

Geri	ödeme	süreleri	3	yıldan	fazla	
olan	projelerdir

Tüm	kaçakların	onarımı,	Optimum	yanma	veriminin	sağ-
lanması	ve	sürdürülmesi,	Boruların	bakımı	ve	ekipmanla-
rın	yalıtımı,	Buhar	kapanlarının	bakımı	ve	onarımı,	Sık	sık	
buhar	kondensat	geri	dönüşü	kontrolü,	Enerji	tüketiminin	
üretimle	birlikte	izlenmesi	vb.

Isı	Eşanjörleri,	Ekonomizer,	Kondensat	dönüş	sistem-
leri,	Güç	faktörü	düzeltilmesi,	Otomatik	yanma	kontrol	
sistemleri,	Yüksek	verimli	aydınlatma	sistemleri,	Yüksek	
verimli	motorlar,	Değişken	hız	sürücüler,		Soft	starter	
uygulamaları	vb.

Yeni	kazan	alınması,	kojenerasyon	sistemi	vb.

Enerji Verimliliği Uygulama Projelerini Geri Dönüş Sürelerine Göre Uygulamalardan
Bazı Örnekler

Basit İşletme Önlemleri

Proses İyileştirme Projeler

Büyük İkame Projeleri

Enerji Yönetimi
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AŞAMA
GRUP NO

1

2

AŞAMANIN
İSMİ

Yönetimin Kesin
Kararı	(Taahhüdü)

Etüt	ve	Analiz

1.1

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Yönetimin,	bir	enerji	yönetim	programına	kesin	karar	vermesi

Yakıt	ve	enerji	kullanımının	geçmişe	yönelik	değerlerinin	
gözden	geçirilmesi

Bir	enerji	yönetim	koordinatörünün	(en	I	erji	yöneticisinin)	
atanması

Tesis	içinde	enerji	taraması	yapılması

Asıl	tesis	ve	departman	temsilcilerinden	oluşan	bir	enerji	
yönetim	komitesinin	oluşturulması

Ön	analizler	yapılması,	projelerin	incelenmesi,	veri	tablolarının	
oluşturulması	ve	ekipmanların	teknik	özelliklerinin	çıkarılması

Enerji	etüt	planlarının	oluşturulması

Enerji	etütlerinin	(a)	prosesler,	(b)	tesisat	ve	ekipmanı	kapsa-
yacak	şekilde	yapılması

Etüt	sonuçlarına	dayalı	olarak	yıllık	enerji	kullanımının	hesap-
lanması

Geçmişe	yönelik	kayıtların	kıyaslanması

Enerji	yönetim	seçeneklerini	değerlendirmek	için	analiz	ve	
simülasyon	aşaması	(mühendislik	hesapları,	ısı	ve	kütle	balansı,	
teorik	verim	hesapları,	bilgisayar	analizi	ve	simülasyon)

Seçilen	enerji	yönetim	seçeneklerinin	ekonomik	analizi
(Geri	ödeme	süresi,	iç	kârlılık	oranı	ve	benzerleri)

AŞAMA
SIRA NO

AÇIKLAMA

Bir Enerji Yönetimi Programı Uygulanmaya Başlanırken Göz Önüne Alınması Gereken
Noktalardan Bazıları

>	Tüketilen	enerjinin	parasal	değeri	nedir?

>	Enerji	maliyeti	toplam	maliyetin	yüzde	kaçıdır?

>	Enerji	tüketimini	ve	maliyetini	devamlı	olarak	kim	gözden	geçirir	veya	kaydeder	veya	değerlendirir?

>	İşletmenin	büyüklüğü	ne	kadardır?	(işçilerin	sayısı,	bölümler,	fiziksel	alanı	nedir)

>	Kaç	tane	değişik	ürün	veya	hizmet	üretilir?

>	Kaç	tane	farklı	enerji	tüketim	ekipmanı	vardır?

>	Şirketin	organizasyon	yapısı	ve	üretim	işlemleri	nasıldır,	şirketin	alt	birimleri	veya	farklı
	 sahalarındaki	enerji	tüketimini	izlemek	için	ne	gibi	güçlükler	mevcuttur?

>	Gerek	duyulan	cihaz	ve	ekipmanların	maliyeti	ne	olabilir?

>	Enerjiyi	izleme	ve	enerji	verimliliğini	iyileştirmede	rol	oynayacak	en	iyi	pozisyonda	olan	kişi	kimdir?

>	Enerji	tasarruf	miktarı	ne	olabilir?

>	Tasarruflar	şirketin	mevcut	kazançları	ile	nasıl	karşılaştırılabilir?

Enerji yönetim programının elemanları (Smith, 1997). (ÖZBAKIR)

Coşkun KARABAL
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AŞAMA
GRUP NO

3

AŞAMANIN
İSMİ

Programın
Yürütülmesi

3.1

3.4

3.2

3.5

3.3

3.6

Organizasyon	ve	her	bir	tesis	için	enerji	verimlilik	hedeflenin	
saptayın.

Yöneticiler	için	rutin	raporlama	yöntemleri	oluşturun	ve	
sonuçları	herkese	duyurun.

Yatırım	ihtiyaçlarını	ve	öncelikleri	belirleyin.

Sürekli	olarak	personelin	ilgisini	çekin	ve	dikkati	sağlayın.

Ölçme	ve	raporlama	yöntemlerini	kurun,	gerektiğinde	izleme	
ve	kaydetme	cihazlarını	monte	edin.

Tüm	enerji	yönetim	programını	periyodik	olarak	gözden	geçirin	
ve	sonuçları	değerlendirin.

AŞAMA
SIRA NO

AÇIKLAMA

KAYNAKLAR:

A.Ü.	.	(2013).	ENERJİ	YÖNETİMİ	VE	POLİTİKALARI-YAYIN	NO:2787.	ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	
Web-Ofset.

ÖZBAKIR,	P.	(2006).	ENERJİ	YÖNETİMİ.	YILDIZ	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	YÜKSEK	LİSANS	TEZİ.	
İstanbul.

YEGM.	(2011,	10	27).	ENERJİ	KAYNAKLARININ	VE	ENERJİNİN	KULLANIMINDA	VERİMLİLİĞİN	
ARTIRILMASINA	DAİR	YÖNETMELİK	.	Resmi	Gazete	.

YEGM.	(tarih	yok).	ENERJİ	MUHASEBESİ.	05	20,	2014	tarihinde	http://www.eie.gov.tr:	http://
www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/en_tasarrufu/uetm/ts03.html	adresinden	alındı.

Enerji Yönetimi
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Elektrikte İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin
Temel Unsuru:

Kaçak Akım Röleleri 

Recep GÜNER
İş Müfettişi / Elektrik ve Elektronik Mühendisi

Elektrik akımı ile temas ağır yara-
lanmalara hatta ölümlere dahi sebep 
olabilirken, 2011 yılında 465 adet 
“elektrik akımından ileri gelen” iş 
kazası yaşanması endişeleri artırı-
yor. Uygun kaçak akım rölesi kulla-
nılması elektrik akımından kaynaklı 
yaralanmaları ve yangın tehlikesini 
ortadan kaldıracaktır. Tüm iş güven-
liği yatırımlarında olduğu gibi kaçak 
akım röleleri bir  “külfet” olarak 
değil, olası bir kazada can ve mal gü-
venliği sağlayan ve tasarruf ettiren 
bir araç olarak algılanmalıdır.

Ulusal mevzuatımıza baktığımızda iş kazası 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesin-
de ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unu 3. madde-
sinde kavramsal olarak yer almaktadır. İş kazasının ulusal ve 
uluslararası yapılan tanımlarında ortak noktasının çalışanların 
ruh ve beden sağlığına özre uğratan veya ölüme sebebiyet 
veren bir olay olduğu görülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistikleri incelendiğinde 
ülkemizdeki iş kazalarının öncelikli sebeplerinin arasında 
elektrikle temasın geldiği görülmektedir. 2011 yılı SGK 
istatistiklerine göre 465 “elektrik akımından ileri gelen” iş 
kazası olmuştur. SGK tarafından oluşturulan bu istatistik-
lere sadece iş göremezlik ve ölümle sonuçlanan kazalar 
alınmaktadır. Can kaybına veya yaralanmaya sebep ol-
mayan sadece maddi hasara neden olan veya herhangi 
bir zararla sonuçlanmayan kazalar göz önünde bulun-
durulduğunda bu rakamın çok daha yüksek olduğu 
görülmektedir.

Elektrik Akımı ve İnsan Vücuduna Etkileri

Benjamin Franklin’in yıldırımlar üzerinde yaptığı ça-
lışma ile keşfedilen elektrik, aslında yaşamın mikro 
ve makro ölçülerinde daha önceden de var olmak-
taydı. Franklin’in bu deneyi var olan elektriğin 
modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olması 
yolunda atılan ilk adımı olmuştur. Elektriğin mo-
dern hayatın vazgeçilmezi olurken bazı tehlikeleri 
de yanında getirmiştir.

Özellikle elektrik akımı ile temas ağır yaralan-
malara hatta ölümlere dahi sebep olmaktadır. 
Elektrik akımının vücuttan geçmesi öncelikle 
sinir sistemine hasar vermektedir. Bunun 
yanı sıra kalp ritminin bozulmasına hatta 
durmasına bile sebep olmaktadır. Elektrik 
akımının vücuda temas ettiği yerlerde, 
girdiği ve çıktığı noktalarda, ciltte ve derin 
dokularda yanıklar oluşturur.  Ciltteki ya-
nık yarasının küçük olmasına karşın derin 
dokularda şiddetli hasar olabilir. Elektrik 
akımı vücuda girdiği ve çıktığı noktalarda 
her zaman birer yaraya sebep olur. Giriş 
yarası oldukça küçük olabilir ama çıkış 
yarası geniş ve derindir.
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Elektrik	akımının	oluşturacağı	hasar;

>	Maruz	kalınan	gerilimin	büyük	veya	küçük	voltaj	olmasına

>	 Vücut	direncine	

>	 Ortam	şartlarına	

>	 Elektrik	akımının	kaynağı	ile	geçen	temas	süresine	

>	 Akımın	vücutta	izlediği	yola	bağlıdır.

Elektrik	akımının	insan	vücudu	üzerinde	etkisi	incelendiğinde	bir	kısmının	doğrudan,		bir	kısmının	ise	
dolaylı	bir	şekilde	olduğu	görülmektedir.	Elektrik	akımı	ile	meydana	gelen	kazalar,	etki	bakımından	üç	
ana	gruba	ayrılabilir	:

>	Elektrik	akımının	doğrudan	doğruya	sinirler,	adaleler	ve	kalbin	çalışması	üzerine	etkisi.

>	Elektrik	akımının	sebep	olduğu	ısınmanın	yaptığı	zararlar,	mesela	arkın	sebep	olduğu		 	
yanmalar.
>	İnsan	için	zararlı	olmayan	çok	küçük	akımlarda,	korku	sebebi	ile	(düşme,	çarpma	vb...)
	 mekanik	zararlar.

Bu	etkiler	incelendiğinde	en	büyük	zararın	sinir	ve	adaleler	üzerinde	ki	direkt	etkisi	olduğu	söylenebilir.

Elektrik	akımının	etkisi	ortamın	nemlilik	derecesine,	kazalının	elektrik	akımına	yakalandığı	vücut	pozisyo-
nuna	hatta	yukarıdaki	tabloda	görüldüğü	gibi	cinsiyete	göre	bile	değişmektedir.	Akımın	insan	vücudun-
daki	etki	süresinin	önemi	büyüktür.	“Kalp	üzerinden	0,3	saniyeden	daha	uzun	süre	80	mili	amper	(mA)	
mertebesinde	bir	akım	geçerse	kalp	kaslarının	kasılması	ve	tehlikeli	fibrilasyon	başlar	ve	olay	çoğu	zaman	
ölümle	sonuçlanır.	Kalbin	normal	çalışma	periyodu	750	mikro	saniye	(ms)dir.	Eğer	akımın	kalp	üzerindeki	
etki	süresi	200	ms	mertebesinde	ise	bunun	zararı	yoktur.	Özellikle	750	ms’den	daha	uzun	süre	etki	eden	
akımlar	tehlikelidir”.	

Vücuda Gösterdiği Etki 

Hissetme sınırı
Gıdıklanma	hissi	oluşur

Uyuşma Hissi
Temas	eden	yerde	rahatsızlık	duygusu	oluşur

Son Bırakabilme Noktası
Elde	kolda	kramplar	oluşur,	tansiyon	yükselir

Çırpınım Seviyesi
Kalpte	fibrilasyon	meydana	gelir,	bilinç	kaybı	
oluşabilir

Bilinç Kaybı
Kas	kontrolü	kaybedilir,	kas	kasılmaları	akım	
kesilene	kadar	devam	eder,	akciğer	şişer

Kaynak
Electrical,	Construction	&	Maintenance
Magazine	(http://ecmweb.com)

Kadın   Erkek

0.25mA-0.5mA  0.5mA-1mA

  1mA-2mA

9mA   15mA

500mA altında 0.2 sn veya 75mA altında 0.5sn

3A-8A

Kaynak
Electrical,	Construction	&	Maintenance
Magazine	(http://ecmweb.com)

Akım AralığıElektrik Akımının İnsan Üzerine Etkisi
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Kaçak Akım Rölesi Nedir?
Normal	işletme	yolunun	içinde	dönen	akımın	bulunmaması	gereken	iletken	kısımlara	çeşitli	nedenlerle	
geçmesi	suretiyle	kaçak	akım	oluşur.	Kaçak	akım	rölesi	devamlı	olarak	fazdaki	akımı	nötrdeki	akımla	
kıyaslar.	İkisi	arasındaki	fark	(kaçak	akım)	toprağa	akar,	sağlıklı	bir	devrede	izolasyondan	ve	kayıp-
lardan	dolayı	her	zaman	azda	olsa	bir	miktar	kaçak	akım	mevcuttur.	Kaçak	akım	rölesi	faz	ve	nötr	
arasındaki	farkın	daha	önceden	belirlenen	seviyeye	geldiğinde	devreyi	kesmeye	yarar.		

Kaçak	akım	rölesi	sistemde	bağlandığı	terminalin	
giren	ve	çıkan	akım	değerlerini	ölçer.	Resim	1’de	
de	görüldüğü	gibi	terminaller	ve	sigorta	arasında	
set	edilen	değerin	üzerinde	bir	kaçak	akım	varsa	
devreyi	keserek	herhangi	bir	can	ve	mal	kaybının	
önüne	geçer.	

Rölenin Çalışma Prensibi
Röle	esas	itibariyle	basit	bir	çalışma	mantığına	
sahiptir.	İçerisinde	toroidal	ölçüm	transformatörü	
bulunmaktadır.	Bu	transformatör	özellik	olarak	
içerisinden	geçen	akımın	toplamında	bir	denge-
sizlik	veya	bir	eşitsizlik	olduğu	vakit,	bu	denge-
sizliğin	oranında	bir	akım	endükler.	Kaçak	akım	
rölesi	temel	olarak	toroidal	transformatörün	bu	
özelliğinin	üzerine	kurulmuştur.	Sistemde	kaçak	
akım	oluşması	durumunda	faz	ve	nötr	üzerindeki	
akımda	bir	fark	oluşur.	Bu	durum	toroidal	trans-
formatör	üzerinde	bir	manyetik	akı	oluşturur	ve	
sargı	üzerinde	akım	indüklenir.	Oluşan	bu	akım	
kumanda	devresinin	elektromanyetik	bobinini	
harekete	geçirir.	Böylece	cihazın	kapalı	konumda	
bulunan	ana	kontakları	açık	konuma	geçerek	faz	
ve	nötr	iletkenleri	ile	şebekeyi	birbirinden	ayırır.

Rölenin Mevzuattaki Yeri
Yerel	mevzuatımıza	baktığımızda	elektrikle	ilgili	

birçok	dolaylı	veya	doğrudan	madde	bulunmakta-
dır.	Kaçak	akım	rölesi	ilgili	maddelerin	genellikle	
Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	ve	Enerji	ve	
Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı’nın	mevzuatında	yer	al-
maktadır.	Elektrik	İç	Tesisleri	Yönetmeliği’nin	18.	
maddesinde	elektrik	ana	dağıtım	noktalarına	yan-
gından	korumaya	yönelik	kaçak	akım	rölesinin	
(300	mA	anma	kaçak	akım	değerine	sahip	Kaçak	
akım	rölesi)	kullanılması,	tali	dağıtım	noktalarına	
ise	hayat	korumaya	yönelik	kaçak	akım	rölesinin	
(30	mA	anma	kaçak	akım	değerine	sahip	kaçak	
akım	rölesi)	düzeneği	ile	birlikte	termik	manyetik	
şalter	veya	otomatik	sigorta	(ayrı	ayrı	veya	birlik-
te)	konulması	ve	tüm	koruma	düzenleri	arasında	
seçicilik	sağlanması	yer	almaktadır.	Rölenin	
kullanımında	dikkat	edilecek	hususlar	ve	nasıl	
kullanılacağı	Elektrik	Tesislerinde	Topraklamalar	
Yönetmeliği’nde	söz	edilmektedir.	İşçi	Sağlığı	ve	
İş	Güvenliği	Tüzüğü’nün	315.	maddesinde	kaçak-
ların	belli	seviyenin	üstüne	çıkmasını	engelleyen	
kaçak	akım	rölesi	aynı	şekilde	topraklı	cihazlarda	
topraklamada	bir	sıkıntı	yaşandığında	devreyi	
kesen	kontaktörün	bulunması	uygun	bulunmuş-
tur.	Çeşitli	mevzuatlarda	elektrikten	kaynaklanan	
iş	kazası	ve	yangınların	engellenmesi	için	birçok	
hüküm	mevcuttur.	Kaçak	akım	röleleri	elektrikten	
kaynaklanan	iş	kazaları	ve	yangınların	engel-
lenmesinde	önemli	rol	oynaması	sebebiyle	bu	
hükümlerle	dolaylı	yoldan	ilişkilendirilebilir.

Bağlantı Yapısı ve Etiket Değerleri
Nominal	Akım	Değeri	(In):	Kaçak	akım	rölesinin	
kullanılabileceği	işletme	akımını	ifade	eder.	Kaçak	
akım	koruma	röleleri	herhangi	bir	termik	veya	
manyetik	koruma	yapma	özelliği	yoktur.	Sistem-
de	herhangi	bir	kaçak	akım	olduğunda	devreyi	
keserler.	Kaçak	akım	rölesi	seçilirken	kendinden	
önceki	devrenin	işletme	akımı	göz	önünde	bulun-
durulur	.

Recep GÜNER
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On/Off Butonu:	Kaçak	akım	rölesinin	devreye	
alınması	ve	devreden	çıkarılması	işleminde	
kullanılır.

Bağlantı Şeması:	Rölenin	sisteme	bağlanma	
şeklini	gösterir.	

Anma Kaçak Akımı:	Kaçak	akım	röleleri	iki	ana	
amaca	hizmet	etmektedir.	Bunlar	insan	haya-
tını	koruma	ve	kaçak	akım	kaynaklı	olabilecek	
yangınları	engelleme	olarak	sıralanabilir.	Standart	
IEC	60479-1’e	göre	kaçak	akımın	30	mA	değeri,	
insan	sağlığı	açısından	sınır	değeri	olarak	kabul	
edilir.	Kaçak	akım	röleleri	30	mA	(sınır	değerin-
de)	ve	üstündeki	değerlerde	devrenin	enerjisini	
ani	olarak	keserek	güvenli	bir	koruma	sağlar.	
Kaçak	akım	300	mA	değerini	geçtiğinde	ısınma-
dan	kaynaklanan	yangın	tehlikesi	söz	konusu	
olur.	Kaçak	akım	röleleri	seçilirken	insan	hayatı	
için	30	mA;	yangın	tehlikesi	içinde	300	mA’lik	
anma	kaçak	akım	değerine	sahip	olanlar	tercih	
edilmelidir.

Standart:	Kaçak	akım	rölesinin	üretildiği	standar-
dı	gösterir.	Ulusal	ve	uluslararası	birçok	stan-
dart	bulunmaktadır.	Belli	başlı	standartlar	şöyle	
sıralanabilir:	TS	EN	61008-1,	TS	EN	61008-2-1,	
EN	61008-1,	EN	61008-2-1	IEC	61008-1,	IEC	
61008-2-1.	Kaçak	akım	rölesi	seçilirken	uygun	
standarda	olmamasına	ve	CE	işaretinin	bulunma-
sına	dikkat	edilmelidir.

Test Butonu:	Kaçak	akım	rölesi	sisteme	bağlan-
dıktan	sonra	çalışıp	çalışmadığını	kontrol	etmek	
amacıyla	üzerindeki	test	butonu	kullanılmalıdır.	
Bunun	dışında	sisteme	ve	şaltere	zarar	verebi-
lecek;	çıkışları	kısa	devre	etmek	gibi	yöntemler	
kesinlikle	kullanılmamalıdır	.

Nötr Bağlantı Terminali:	N	nötrü	ifade	eder.
Rölenin	genel	prensibi	faz	ve	nötrün	arasındaki	
dengesizliği	algılaması	üzerine	kurulu	olduğun-
dan	kaçak	akım	rölesi	faz	ve	nötr	arasına	monte	
edilir.

Faz Bağlantı Terminali:	Kullanılan	sistemin	
monofaz	veya	trifaz	olmasına	göre	terminal	
sayısı	değişir.	Monafaz	sistemlerde	bir	terminal	
bulunurken	trifaz	sistemlerde	üç	terminal	bulun-
maktadır.	Bir	diğer	deyişle	monofaze	veya	trifaze	
olması	rölenin	kutup	sayısına	bağlıdır.	Monofaz	
sistemlerde	2	kutuplu	(2P)	trifaz	sistemlerde	4	
kutuplu	(4P)	röleler	kullanılır.	Örnek	şemadaki	
röle	4	kutuplu	bir	trifaze	kaçak	akım		rölesidir.	

Resim	2:	Kaçak	Akım	Rölesi	Bağlantı	ve	Etiket	
Değerleri

Sık Yapılan Hatalar
Piyasada	bulunan	bazı	rölelerin	anma	kaçak	akım	
değeri	üzerinde	bulunan	tuşlarla	30	mA’den	300	
mA’e	kadar	değiştirilebilmektedir.		Bu	tür	röleler	
işverene	maddi	olarak	daha	uygun	gelmektedir	
ama	iş	güvenliği	açısından	bir	risk	oluşturmak-
tır.	İşveren,	işçilerin	keyfi	olarak	bu	tür	rölelerin	
anma	kaçak	akım	değerinin	değiştirilmesini	en-
gelleyecek	tedbirler	almalıdır.	Yargıtay	kararı	çok	
açıktır	“tedbir	kişinin	kendi	dikkatine	ve	inisiyati-
fine	bırakılamaz”		

Resim	3:	İdeal	Bir	Uygulaması

Genel	olarak	kaçak	akım	rölesindeki	yanlış	uy-
gulamalar	topraklamanın	düzgün	olmamasında	
kaynaklanmaktadır.	“Piyasada	çokça	kullanılan	
sıfırlama	(nötr	ve	toprak	ucun	birleştirilmesi)	
kaçak	akımın	yükün	gövdesinde	kalmasına	sebep	
olur.

Elektrikte İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Unsuru: Kaçak Akım Röleleri 
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Daha	sonra	yükün	toprağa	değen	kısmından	do-
layı	röle	sürekli	devreyi	keser”	.	Cihazdan	sonra;	
tesisata	nötr	iletkeni	ve	koruma	iletkeni	ayrı	ayrı	
olmalıdır.	Topraklama	korumalı	cihazların	top-
raklaması,	nötr	iletkeni	ile	değil,	sadece	koruma	
iletkeni	ile	yapılmalıdır.

Rölelerin	anma	kaçak	akımının	önceden	belirlen-
miş	seviyeye	geldiğinde	hemen	devreyi	kesen	ve	
gecikmeli	devreyi	kesen	olarak	2	çeşit	tipte	üre-
tilir.	Gecikmesiz	tip	kaçak	akım	koruma	röleleri	
herhangi	bir	hata	durumunda	gecikmesiz	olarak	
anma	kaçak	akım	seviyelerinde	300	ms’den	daha	
kısa	bir	sürede	ani	olarak	açma	yaparlar.	Bazı	
uygulamalarda	sistemde	300	mA’in	üzerinde	
oluşan	hata	akımlarında	tali	dağıtım	kutusundaki	
30	mA’lik	kaçak	akımdan	daha	önce	ana	dağıtım	
kutusundaki	çıkışındaki	300	mA’lik	kaçak	akım	
rölesi	devreyi	keserek	tüm	sistemi	enerjisiz	
bırakabilmektedir.	Bu	yüzden	ana	dağıtım	kutusu	
çıkışında	kullanılacak	rölenin	gecikmeli	tip	olması	
daha	uygundur	.	

Şekil	4:	Panoda	Kaçak	Akım	Rölesi	Uygulaması

Uygulamalarda	yangından	koruma	kaçak	akım	
rölesi	(300	mA)	işletmeye	dışarıdan	gelen	3	faz	
şebeke	geriliminde	sigortadan	sonra	bağlanma-
lıdır.	Şebeke	3	faza	ayrıldıktan	sonra,	her	faz	kul-
lanılacak	ekipmana	ve	bağlanılacak	sisteme	göre	
dengeli	bir	şekilde	gruplandırılır.	Her	ekipman	
veya	sistem	kendi	içinde	işletmeden	dolayı	bir	
miktar	kaçak	akıma	sebep	olur.	Fazlar	gruplan-
dırırken	mevcut	işletmeden	kaynaklanan	kaçak-
larda	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	Çıkışlara	
bağlanılacak	ekipmana	göre	bazen	bir	çıkışa	tek	
röle	bağlanırken	bazen	de	3,	4	çıkışa	beraber	tek	
röle	bağlanabilir.	Çok	fazla	çıkışın	tek	kaçak	akım	
rölesi	bağlanmasının	maliyeti	azalttığı	bir	ger-
çektir	ama	hata	tespitini	zorlaştırması	ve	mevcut	

işletme	kaçaklarından	dolayı	rölenin	sürekli	açma	
yapması	büyük	sorundur.	İşletmelerde	yangından	
koruma	kaçak	akım	rölesinden	sonra	resim	3’de	
görüldüğü	gibi	hayat	koruma	kaçak	akım	röle-
si	kullanılmalıdır.	Eğer	sistemde	kendi	işletme	
kaçak	akımı	yüksek	ekipman	varsa;	ark	kaynağı,	
kaynak	makinesi,	yüksek	rezistanslı	ısıtıcılar	vb.	
bu	ekipmanlar	mümkün	olduğu	kadar	tek	kaçak	
akım	rölesi	üzerinden	beslenmelidirler.	

Sonuç
Genellikle	iş	güvenliğine	yapılan	yatırımlar	işve-
ren	tarafından	bir	külfet	ve	mevzuattan	kaynakla-
nan	bir	zorunluluk	olarak	görülmektedir.	Bundan	
dolayı	alınan	tedbirler	bazen	göstermelik	olarak	
yapılmaktadır.	İş	güvenliğinin	ilk	adımı	olarak	
işverene	ve	iş	güvenliğinde	sorumlu	bütün	çev-
relere	iş	güvenliğine	yapılacak	yatırımın	aslında	
bir	külfetten	ziyade	iş	kazasından	korunmayla	
can	ve	mal	güvenliği	sayesinde	elde	edilecek	
yarar	gösterilmelidir.	Ülkemizde	iş	kazalarında	
elektrikle	temas	önemli	bir	risk	oluşturmaktadır.	
İşverenler	ve	iş	güvenliğinden	sorumlu	persone-
lin	kaçak	akım	rölesi	seçimi	yaparken	öncelikle	
kaçak	akım	rölesinin	yapılan	işe	ve	işletmeye	
uygun	özelliklerde	olması	sağlanmalıdır.	Gü-
venilir	markalardan	gerekli	standartları	taşıyan	
kaçak	akım	röleleri	temin	edilmelidir.	Kaçak	akım	
rölesi	seçiminde	öncelik	fiyattan	ziyade	kalite	ve	
güvenebilirlik	olmalıdır.
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Elektriğin Kısa Tarihi:

Alper	COPLUGİL	/	www.usturlab.net
(Elk.	Müh.,	MSA)

Benjamin Franklin ve Paratonerler
Avrupa’da	elektrik	ile	ilgili	yapılan	çalışmaların	ardın-
dan	bu	furya	Amerika’ya	da	sıçradı.	ABD’li	ünlü	fizikçi,	
politikacı,	yayıncı	ve	yazar	Benjamin	Franklin	(1706-
1790),	Leyden	şişesinin	etkilerini	işitmişti.	Bu	etkiler	
üzerine	çalışmalar	yaptı	ve	elektriğin	pozitif	ve	negatif	
yükleri	olduğunu	söyledi	(yükleri	şimdikinden	ters	ola-
rak	düşünmüştü).	Ancak	daha	çok	ilgilendiği	ve	daha	
fazla	katkı	sunduğu	konu	yıldırımlardı.	1747	yılında	
icat	ettiği	paratoner	(veya	yıldırımsavar)	birçok	tartış-
maya	konu	olmuş,	hatta	ünlü	Fransız	fizikçi	Jean-An-
toine	Nollet,	Franklin’i	bir	amatör	olmakla	suçlamıştı.	
Bu	eleştirilere	rağmen	Fransa’da	ilk	paratoner,	Nollet’in	
ölümünden	üç	sene	sonra	1773	yılında	Fransız	Bilimler	
Akademisi’nin	çatısına	dikilmiştir.	1751	yılında	yıl-
dırımın	elektriksel	doğasını	kanıtlayan	ünlü	uçurtma	
deneyini	oğlu	ile	birlikte	yapan	Franklin,	1752	yılında	
geliştirdiği	paratoner	icadı	ile	ünlenmiştir.	Deneyde	
kullanılan	uçurtmanın	ön	tarafında	sivri	uçlu	bir	demir	
vardı	ve	uçurtma	demir	çubuğa	kenevirden	yapılmış	
bir	iple	bağlanmıştı.	Yağmurun	ıslattığı	ip	iyi	bir	iletken	
durumuna	gelmişti.	Franklin’in	eliyle	tuttuğu	ipin	alt	
tarafında	metal	bir	anahtar	vardı.	Franklin	parmağını	
ipe	hafifçe	yaklaştırarak	kıvılcım	atlamasını	sağladı.	
Böylece	şimşeğin	çaktığı	fırtına	bulutunun	statik	elekt-
rik	yüklü	olduğunu	ortaya	koymuş	oluyordu.	Aslında	
Franklin,	deneyin	sonunda	hala	yaşıyor	olmasını	şansa	
borçluydu.

Elektrik Bilimi Doğuyor
18. yüzyıla kadar elektrikle ilgili yapılan çalışmalar, elektriğin niteliksel 
yönlerini ortaya koymaya yönelik olmuştur. Yapılan deneyler, daha önce 
tanıdık olmayan doğal bir fenomenin özeliklerini keşfetmeye yönelikti. 18. 
yüzyıldan sonra ise elektrik, bilimsel yöntemlerle açıklanmaya çalışıldı. 
Bu bölümde elektrik biliminin temellerini atan başlıca bilim adamlarını ve 
çalışmalarını inceleyeceğiz. 
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Franklin’in	yıldırımla	ilgili	deneylerini	heye-
canla	tekrarlamaya	girişen	Georg	Richman	
(1711-1753),	elektrik	kuvvetini	ölçmek	üzere	
geliştirdiği	bir	deney	için	St.	Petersburg’daki	
evine	bir	yıldırım	iletkeni	kurdu	ve	1753	ya-
zındaki	bir	fırtınada	elektrometresini	okurken	
elektrik	çarpması	sonucu	hayatını	kaybetti.	

Uzun	süredir	sivri	uçlu	iletken	çubukların	
yüklü	cisimleri	yavaşça	deşarj	ettiği	bilin-
mekteydi.	Franklin,	yaptığı	deney	sonucunda	
yıldırımları	boşaltmak	için	sivri	uçlu	demirleri	
kullanabileceğini	buldu	ve	paratoneri	icat	
etmiş	oldu.	Bu	amaçla	binaları,	kiliseleri,	
gemileri	ve	benzer	yapıları	yıldırımlardan	
koruyabilmek	için	yapıyı	dikey	olarak	sivri	
uçlu,	gövdesi	altınla	kaplı	iletken	çubuklarla	
korumayı	düşünmüştür.	Demir	çubuğun	alt	
ucundan	bir	tel	de	binanın	dış	kısmından	
toprağa	gömülmeliydi.

Paratonerler	18.	yüzyılın	en	çok	tartışılan	
konularından	biri	olmuştur.	Kilise	çevresi,	bu	
“kâfir	çubukları”	ile	insanların	Tanrı’nın	gaza-
bından	kaçmaya	çalışacaklarını	söylüyordu.	
Aslında	kiliseler	de	yıldırımın	yıkıcı	etkisinden	
muzdaripti.	Fırtınalı	havalarda	insanları	uyar-
mak	için	çan	çalınıyordu.	Dönemin	yazarların-
dan	Johann	Fischer,	kiliselerde	son	33	yılda	
103	kişinin	çan	çalarken	yıldırım	nedeniyle	

öldüğünü	belirtmektedir.	Fırtınaya	karşı	çan	
çalma	geleneği	1784’te	Bavyera’da	ve	1786’da	
Avusturya’da	yasaklandı.	Askerler	de	başlan-
gıçta	bu	yeni	buluşa	olumlu	yaklaşmıyordu.	
Brescia	kentindeki	Saint	Nazarro	Kilisesi’nin	
kutsallığına	o	kadar	inanılıyordu	ki	askerler	el-
lerindeki	tüm	barutu	ve	cephaneliği	bu	kilise-
nin	mahzenine	saklamışlardı.	1769	yılında	bu	
kiliseye	yıldırım	düşmesi	sonucunda	yaklaşık	
100	ton	barut	havaya	uçtu,	3000	kentli	öldü	
ve	kentin	altıda	biri	yıkıldı.	Bu	olayın	ardından	
tüm	kiliseler,	cephanelikler	ve	hatta	gemiler	
paratonerle	donatıldı.

Coulomb ve Elektrostatik Çekim Yasası
William	Gilbert’ın	elektrik	ve	manyetizmayı	ilk	
kez	birbirinden	ayırdığı	1600	yılından	Benja-
min	Franklin’in	çalışmalarına	kadar	elektrik	
konusunda	yapılan	çalışmalar	tamamen	
nitelikseldir.	1750’li	yıllardan	sonra	ise	artık	
elektriğin	niceliksel	tarafları	da	gelişmeye	
başlayacaktır.	Fransız	mühendis	ve	fizikçi	
Charles	Augustin	de	Coulomb	(1736-1806),	
1780’lerde	Fransa’da	bir	bilim	kuruluşunda	
çalışmakta	ve	optik	aletlerin,	pusulaların	ve	
benzeri	gereçlerin	yapımını	denetlemekteydi.	
Bir	görevi	de	pusulaların	daha	gelişmiş	bir	
duruma	getirilmesi	için	neler	yapılabileceği	
konusunda	çalışmaktı.

Franklin’in	1752	yılında	gerçekleştirdiği	meşhur	uçurtma	tasfiri.
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Charles	Augustin	de	Coulomb,
14	Haziran	1736	-	23	Ağustos	1806.
Fransız	fizikçi.	

Coulomb	pusula	ile	ilgilenmeye	başladıktan	
sonra	bu	konuda	aslında	kimsenin	fazla	bir	şey	
bilmediğini,	pusulanın	nasıl	çalıştığı	ve	ne	gibi	
kuvvetlerden	etkilendiğinin	tam	olarak	anlaşıla-
madığını	fark	etti.	Aslında	Coulomb’un	uzmanlık	
alanı	tamamen	farklıydı.	Donanmaya	ait	demir	
çubuklar,	kablolar	ve	buna	benzer	malzemelerin	
dayanıklılığını	ölçmek	için	bu	malzemelerin	bu-
rulma	dirençlerini	ölçen	“torsiyometre”yi	geliş-
tiren	Coulomb,	bu	aletle	farklı	türdeki	kuvvetleri	
ölçebileceğini	keşfetti.	Çok	küçük	kuvvetleri	
büyük	bir	doğrulukla	ölçebilen	Coulomb,	elekt-
rostatik	ve	manyetik	çekme	ve	itme	kuvvetlerinin,	
uzaklığın	karesi	ile	ters	orantılı	olduğunu	ifade	
eden	Coulomb	Yasası’nı	buldu.	Newton’un	kütle	
çekim	(gravitasyon)	yasası	da,	Coulomb	Yasası	
ile	uyum	gösteriyordu.

Galvani ve “Hayvansal Elektrik”

Galvani	ve	“Hayvansal	Elektrik”
18.	yüzyılın	gözlemci	ve	deneycileri,	Leyden	
şişesinden	elde	edilen	elektriksel	şoklarla,	elek-
trikli	yılan	balığı	ve	torpil	balığı	gibi	hayvanların	
neden	olduğu	şoklar	arasındaki	benzerliği	fark	
etmişlerdi.	Bologna’da	fizyolog	olan	Aloisio	Luigi	
Galvani	(1737-1798),	1780-1790	yılları	arasında	
kurbağalar	üzerinde	yaptığı	deneylerle	elektrik	

bilimine	yeni	pencereler	açacaktı.	
Canlılardaki	elektriksel	olayları	incelemeye	yöne-
len	Galvani,	başta	kurbağa	olmak	üzere	teşrih	
edilmiş	hayvanların	sinir	ve	kaslarının	elektriksel	
olarak	uyarılması	ile	uğraşmıştır.	Kurbağa	bacağı	
ile	yapmış	olduğu	ünlü	deneylerine	1786	yılında	
başlamış,	fırtınalı	bir	havada	laboratuvarındaki	
derisi	yüzülmüş	kurbağa	bacağının	açıkta	
kalan	uyluk	sinirine	takılı	pirinç	kancalara	
demir	makasla	dokunulduğunda	ölü	hayvanın	
kaslarının	birden	kasıldığını	gözlemlemiştir.	
Deneyler	sonucunda	Galvani,	ilk	önce	statik	
elektriğin	kurbağa	bacağındaki	kasları	hareket	
ettirdiğine	karar	vermiştir.	Ancak	elektrosta-
tik	bir	ortam	olmaksızın	kurbağanın	kaslarına	
farklı	metallerin	değdirilmesi	ve	kurbağanın	
bacak	kası	ile	omuriliği	arasında	kapalı	bir	
devre	oluşturulduğunda	bacakta	daha	büyük	
bir	seğirme	olduğunu	keşfetmiş	ve	bu	olguya	
“hayvansal	elektrik	(animal	electricity)”	adını	
vermiştir.	Bir	tür	bir	fizyolojik	elektrik	etkisi	19.	
yüzyılda	yapılan	deneylerle	kanıtlanmıştır.

Luigi	Galvani,	(9	Eylül	1737	–	4	Aralık	1798).
Kas	ve	sinir	hücrelerinin	elektrik	ürettiğini	
keşfeden	İtalyan	fizikçi.

Alper COPLUGİL
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Galvani’nin,	teşrih	edilmiş	bir	kurbağanın	bacakları	üzerinde	yaptığı	elektriksel	deneyleri	gösteren	bir	gravür.

Alessandro Volta ve Volta Pili
Galvani’nin	kurbağa	üzerinde	yaptığı	deneylerde,	
farklı	metallerin	kurbağa	bacağında	oluşturduğu	
seğirmelerin	sebebinin	iletken	bir	sıvı	içerisinde	
iki	metalin	farklılığından	kaynaklanan	elektrik	
akımı	ile	meydana	geldiğini	Alessandro	Volta	
(1745-1827)	keşfetmiştir.

Alessandro	Giuseppe	Antonio	Anastasio	Volta	
(18	Şubat	1745	-	5	Mart	1827).	Pilin	icadıyla	
tanınan	İtalyan	fizikçidir.

1792’de	yaptığı	deneylerde	farklı	iki	metalin	
oluşturduğu	elektrik	ile	sürtünme	sonucu	elde	
edilen	elektriğin	aynı	olduğunu	gösterdi.	Yedi	yıl	
gibi	uzun	bir	sürede	gerçekleştirdiği	deneylerin-
de,	farklı	iki	tip	metalin	elektrik	üretmesi	üzerine	
çalışmış	ve	“Volta	pili”	olarak	adlandırılan	batarya	
düzeneğini	1800	yılında	yayınlamıştır.

Volta	bu	deneylerde,	aralarında	asitle	nemlendi-
rilmiş	mukavva	bağlantılar	bulunan	ve	birbiri	ardı	
sıra	dizilen	disk	şeklindeki	metal	çiftleri	dizisinin,	
sürtünmeli	statik	elektrik	üreteci	ile	aynı	düzey-
de	elektrik	üretebileceğini	keşfetmiş	oluyordu.	
Günümüzde	kullandığımız	“pil”	sözcüğü,	metal	
çiftlerinin	üst	üste	konularak	bir	yığın	oluşturma-
sına	atfen	“pile	(yığın)”	sözcüğünden	gelir.

Volta,	ölçülebilir	bir	elektrik	akımı	elde	etmek	için	
sayıları	30	ile	60	arasında	değişen	metal	disk-
leri	üst	üste	yerleştirmiştir.	Statik	elektriklenme	
makinaları	kısa	süre	boyunca	yüksek	gerilim	ve	
düşük	akım	sağlarken	Volta	pili	yüksek	akım	ve	
düşük	gerilim	veriyordu.

Henüz	elektrik	kullanımının	yaygın	olmadığı	
dönemlerde	bilimsel	araştırma	laboratuvarların-
da	çok	sayıda	Volta	pilinden	kurulu	bataryalar	
bulunmaktaydı.	Ancak	bunları	çalışır	durumda	
tutabilmek	başlı	başına	bir	sorundu.

Elektrik Bilimi Doğuyor
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Bunlar	elektrolitik	sıvı	olarak	sülfürik	asit	ve	nitrik	
asit	içerirler,	zamanla	çinko	anodu	aşınıp	etrafa	
ağır	ve	kötü	kokular	yayardı.	1750’lerde	Volta	
pilleri	laboratuvarların	vazgeçilmez	ekipmanları	
haline	gelmeye	başladı	ancak	büyük	boyutlu	ve	
pahalı	oldukları	için	önceleri	sadece	zengin	kişile-
rin	himayesinde	kullanılabiliyordu.

Volta’nın	ilk	ürettiği	pilin	modeli.	Bu	pil,	bakır	ve	
çinko	disklerin	arasına	elektrolit	emdirilmiş	kağıt	
konularak	yapılmıştır.

Volta	pilinden	elektriğin	kolayca	elde	edilmesi,	
onu	kimyasal	etki	yaratacak	şekilde	kullanmanın	
yolunu	açtı.	1800	yılında	İngiliz	William	Nichol-
son	(1753-1815)	ve	Sir	Anthony	Carlisle	(1768-
1840)	Volta	pilinin	bir	kopyasını	hazırladıktan	
sonra	suya	iki	platin	tel	(elektrot)	daldırıp	su	
içinden	bu	pil	yardımıyla	elektrik	akımı	geçirerek	
suyu	elementleri	olan	hidrojen	ve	oksijene	ayrış-
tırdılar	(elektroliz).	Oluşan	bu	iki	gazın	karışımı	
“patlayıcı	gaz”	olarak	adlandırılıyordu	ve	bir	kıvıl-
cımla	tutuşturulduğunda	patlama	sesi	eşliğinde	

birleşerek	tekrar	suyu	oluşturuyordu.

19.	yüzyılın	başında	bilimle	uğraşan	herkes	
elektrikle	ilgilenmekte	ve	bu	konuda	bilinenleri	
birbirine	bağlayacak	olan	bir	“doğa	felsefesi”	
aramaktaydı.	Doğada	elektrik,	gravitasyon	ve	
manyetizma	gibi	kuvvetlerin	varlığı	biliniyor	ve	
bunun	yanı	sıra	bunların	birbiriyle	bağlantılı	olası	
gerektiği	de	düşünülüyordu.	Başlangıçta	tüm	ça-
balara	karşı	bu	bağlantılar	bulunamıyordu.	1820	
yılında	Danimarkalı	fizikçi	Hans	Christian	Oersted	
(1770-1851),	bir	deney	sırasında	bataryadan	bir	
tele	elektrik	verildiği	zaman	telin	yakınında	duran	
manyetik	bir	pusula	iğnesinin	teli	gösterecek	
biçimde	döndüğüne	tanık	oldu.	Böylece	manye-
tizma	ile	elektrik	arasındaki	bağlantı,	yani	içinden	
akım	geçen	bir	telin	çevresinde	manyetik	alanın	
oluştuğu	yolundaki	elektromanyetizma	ilkesi	
bulunmuş	oldu.	Bu	buluş	ileride	dolaylı	bir	bi-
çimde	de	olsa	telgrafın	bulunmasını	sağlayacaktı.	
Dönüşüm	etkisinin	anlaşılması	için	ise	aradan	on	
yıl	daha	geçmesi	gerekecekti,	bu	süre	içinde	artık	
böyle	bir	etkinin	varlığının	kaçınılmaz	olduğu	
bilindiğinde	herkes	bunun	peşine	düşecek	ama	
sonunda	dönüşümü	gerçekleştiren	işi	Faraday	
olacaktı.

Michael Faraday ve Çalışmaları
	İngiltere’nin	kuzeyinden	1791	başında	Ne-
wington	köyüne	iş	aramak	amacıyla	gelmiş	bir	
demirci	ile	bir	köylünün	dört	çocuğundan	biri	
olan	Faraday	ekonomik	nedenlerle	uzun	süreli	
bir	eğitim	alamadı.	Bu	sebeple	Faraday	daha	
ziyade	kendi	kendine	yetişmiş	bir	bilim	adamıdır.	
Kilisenin	pazar	okulunda	okuma	yazma	ve	hesap	
öğrendi.	Küçük	yaşta	gazete	dağıtıcısı	olarak	ça-
lışmaya	başladı.	On	dört	yaşında	bir	ciltçiye	çırak	
olarak	girdi.	1813	Mart	ayına	kadar	devam	ettiği	
bu	işte	ciltlenmek	üzere	getirilen	kitapları	oku-
yarak	bilgisini	genişletmeye	başladı.	Bu	sayede	
gençliğinde	pek	çok	kitap	okudu.	Bilhassa	fizik	
kitaplarını	büyük	bir	heves	ve	arzuyla	okuyordu.	
Encyclopedia	Britannica’nın	üçüncü	baskısındaki	
elektrik	maddesinden	özellikle	etkilendi.	Eski	şi-
şeler	ve	hurda	parçalardan	yaptığı	basit	bir	elekt-
rostatik	üreteçten	yararlanarak	deneyler	yapmaya	
başladı.	Gene	kendi	yaptığı	zayıf	bir	Volta	pilini	
kullanarak	elektrokimya	deneyleri	gerçekleştirdi.	
Londra’da	bulunan	Kraliyet	Enstitüsü’nde	kimya-
cı	Sir	Humphrey	Davy	tarafından	verilen	kimya	
konferanslarına	katılma	olanağı	buldu.	

Alper COPLUGİL
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Konferanslarda	tuttuğu	notları	ciltleyerek	iş	
isteyen	bir	mektupla	birlikte	Davy’ye	gönderdi	ve	
1813’te	Davy’nin	desteğiyle	kimya	asistanı	oldu.	
Ekim	1813	ile	Nisan	1815	tarihleri	arasında	Fran-
sa,	İtalya	ve	İsviçre	gezisinde	Davy’ye	refakat	etti.	

1820’de	Davy’nin	yanından	yardımcılık	görevin-
den	ayrıldı.	1825’te	laboratuvar	müdürlüğüne	ge-
tirildi.	1833’te	enstitüye	ders	verme	mecburiyeti	
olmaksızın	kimya	profesörü	olarak	tayin	edildi.	
Hayatının	tümünü	enstitünün	çalışmalarına	adadı.	

1820	yıllarında	fen	alimleri	çalışmalarına	daha	
ziyade	elektriğe	ait	konularda	ağırlık	vermişlerdi.	
Bunlardan	en	önemlileri	Volta’nın	elektrik	pili	
ve	Hans	Christian	Orsted’in	elektrik	akımından	
üretilen	manyetik	mıknatıslı	güç	kaynağı	idi.	
Orsted	1820’de	bir	telden	geçen	elektrik	akımının	
tel	çevresinde	bir	manyetik	alan	oluşturduğunu	
bulmuştu.	Fransız	fizikçi	Andre	Marie	Ampere	de	
tel	çevresinde	oluşan	manyetik	kuvvetin	dairesel	
olduğunu,	gerçekte	de	tel	çevresinde	bir	manye-
tik	silindir	oluştuğunu	göstermişti.	Bu	durumda	
soyutlanmış	bir	manyetik	kutup	elde	edilebilir	
ve	akım	taşıyan	bir	telin	yakınına	konursa	telin	
çevresinde	sürekli	olarak	bir	dönme	hareketi	
yapması	gerekecekti.

Michael	Faraday,	(22	Eylül	1791	–	25	Ağustos	
1867).	İngiliz	kimya	ve	fizik	bilgini.

Elektrik	enerjisinden	manyetizma	üretildiğinden	
bu	yana	fen	adamlarının	en	büyük	düşüncesi,	
“Manyetizmadan	elektrik	enerjisi	elde	edilebilir	

mi?”	sorusu	olmuştu.	Bu,	fen	ilimleri	tarihinde	en	
büyük	mesele	haline	geldi.	Faraday,	zaman	zaman	
bu	mesele	üzerinde	çalıştı.	Bu	arada	ilk	bilimsel	
keşfini	de	gerçekleştirmiş	oldu.	Bir	mıknatıs	
etrafında,	tersine	karşılıklı	dönebilen	bir	kablo	sis-
temi	geliştirdi	ve	böylece	ilk	defa	elektrik	enerjisi	
mekanik	enerjiye	dönüştürülmüş	oldu.	Bu	keşif,	
elektrik	motorlarının	esası	kabul	edilmektedir.

1831’de	yeniden	kimyadan	elektriğe	döndü.	Bun-
dan	sonraki	deneylerinin	en	önemlisi	galvanomet-
reye	bir	kablo	bobini	bağlayarak	küçük	elektrik	
akımlarını	ölçmeye	yarayan	bir	alet	yapmasıydı.	
Bu	kablo,	bir	mıknatısa	değdirildiğinde	galvano-
metrenin	iğnesi	hareket	ediyor,	kabloyu	ayırdı-
ğında	iğne	ters	yöne	hareket	ediyordu.	Böylece	
Faraday	manyetizmadan	elektrik	enerjisi	elde	
etmenin	yolunu	bulmuş	oldu.	Mekanik	enerjiyi	
bir	mıknatıs	yardımıyla	elektriğe	dönüştürdü.	Bu,	
elektrik	jeneratörlerinin	esası	oldu.

Faraday	manyetik	etkiyle	ilgili	deneyleri	gerçek-
leştirip	sonuçlarını	bilim	dünyasına	sunarken	
elektriğin	farklı	biçimlerde	ortaya	çıkan	türlerinin	
niteliği	konusunda	kuşkular	belirmişti.	Elektrikli	
yılan	balığının	ve	öteki	elektrikli	balıkların	saldığı,	
bir	elektrostatik	üretecin	verdiği	bir	pilden	ya	da	
elektromanyetik	üreteçten	elde	edilen	elektrik	
akışkanları	birbirinin	aynı	mıydı?	Yoksa	bun-
lar	farklı	yasalara	uyan	farklı	akışkanlar	mıydı?	
Faraday	araştırmalarını	derinleştirince	iki	önemli	
buluş	gerçekleştirdi.

Elektriksel	kuvvet	kimyasal	molekülleri,	o	güne	
değin	sanıldığı	gibi	uzaktan	etkileyerek	ayrıştır-
mıyordu,	moleküllerin	ayrışması	iletken	bir	sıvı	
ortamdan	akım	geçmesiyle	ortaya	çıkıyordu.	
Bu	akım	bir	pilin	kutuplarından	gelse	de	ya	da	
örneğin	havaya	boşalıyor	olsa	da,	böyleydi.	İkinci	
olarak,	ayrışan	madde	miktarı	çözeltiden	geçen	
elektrik	miktarına	doğrudan	bağımlıydı.	Bu	bulgu-
lar	Faraday’ı	yeni	bir	elektrokimya	kuramı	oluş-
turmaya	yöneltti.	Buna	göre	elektriksel	kuvvet,	
molekülleri	bir	gerilme	durumuna	sokuyordu.

1839’da	elektriğe	ilişkin	yeni	ve	genel	bir	ku-
ram	geliştirdi.	Elektrik	madde	içinde	gerilmeler	
olmasına	yol	açar.	Bu	gerilmeler	hızla	ortadan	
kalkabiliyorsa	gerilmenin	ardarda	ve	periyodik	
bir	biçimde	hızla	oluşması	bir	dalga	hareketi	gibi	
madde	içinde	ilerler.	Böyle	maddelere	iletken	adı	
verilir.	Yalıtkanlar	ise	parçacıklarını	yerlerinden	
koparmak	için	çok	yüksek	değerde	gerilmeler	
gerektiren	maddelerdir.

Elektrik Bilimi Doğuyor
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Faraday’ın	çalışma	odası.	Aslen	kimyacı	sayılabilecek	Faraday,	Humpry	Dayv’den	etkilenerek	zamanla	
elektrik	konusuna	ilgi	duymuş	ama	kimyada	kopmamıştır.

Faraday,	ayrıca	mıknatıs	kutupları	arasında	döndürdüğü	bir	bakır	yuvarlak	ile	devamlı	bir	akım	elde	
etmeyi	de	başardı.	1832	ve	1833’te	elektrolizin	iki	temel	kanununun	formüllerini	buldu.	1840	yılında	
ışık	enerjisi	ile	elektromanyetik	enerjinin	birbirine	çok	benzer,	hatta	aynı	olduğu	kuramını	geliştirdi.

Sekiz	yıl	boyunca	aralıksız	süren	deneysel	ve	kuramsal	çalışmaların	sonunda	1839’da	sağlığı	bozulan	
Faraday	bunu	izleyen	altı	yıl	boyunca	üretici	bir	etkinlik	gösteremedi.	Araştırmalarına	ancak	1845’te	
yeniden	başlayabildi.	1855’ten	sonra	Faraday’ın	zihinsel	gücü	azalmaya	başladı.	Ara	sıra	deneysel	ça-
lışmalar	yaptığı	oluyordu.	Kraliçe	Victoria	bilime	büyük	katkılarını	göz	önüne	alarak	Faraday’a	Hamp-
ton	Court’ta	bir	ev	bağışladı.	25	Ağustos	1867	tarihinde	hayata	veda	eden	Faraday,	günümüz	elektrik	
endüstrisinin	bilimsel	temellerini	atan	kişi	olarak	hatırlanmaktadır.			

Faraday’ın	endüksiyonu	gösteren	deneylerinden	biri.	Sağdaki	batarya,	küçük	bir	bobine	(A)	elektrik	
sinyalleri	gönderir.	Küçük	bobin,	büyük	bobinin	(B)	içinde	dikey	doğrultuda	indirilip	kaldırılırsa	man-
yetik	alan	bobinde	bir	gerilim	endükleyecek	ve	bu	gerilim	(G)	galvanometresinde	görülebilecektir.

Alper COPLUGİL
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Bel Ağrısı 

Dr.	Tuğçe	Özekli	MISIRLIOĞLU
Fizik	Tedavi	ve	Rehabilitasyon	Uzmanı	
tugcem@amerikanhastanesi.org

Ne Zaman – Neden Önemli?

ETMD	Dergisi’nin	Değerli	Okuyucuları,

Bu	ay	sağlıkla	ilgili	bize	ayrılan	bu	köşede,	oldukça	yaygın	bir	problem	olan	bel	ağrısından	bahsetmek	
istedik.	Bel	ağrısı	aslında	bir	hastalık	olmaktan	ziyade,	insanların	%40’ına	yakın	bir	kısmının	en	az	
son	6	ay	içinde	yaşadıklarını	ifade	ettikleri	bir	hastalık	semptomudur	(1).	Bir	başka	deyişle	hepimizin	
bildiği	gibi	boğaz	ağrısı,	nezle,	halsizlik	nasıl	bir	gribal	enfeksiyonun	belirtisi	olabiliyorsa,	bel	ağrısı	da	
altta	yatan	bir	hastalığın	habercisi	olabilir.	Biz	doktorların	görevi	altta	yatan	hastalığı	bulmak	ve	tedavi	
etmek	iken,	hastalar	da	bel	ağrısının	ne	zaman	önemli	bir	semptom	olabileceği	ile	igili	dikkatli	olma-
lıdır.	Bu	yazımızda	bel	ağrısının	ne	zaman	önemli	olduğu	ve	altında	yatan	nedenlerin	neler	olabileceği	
konularına	değinmeye	çalışacağız.
Bel	ağrısını	oluşturan	sebepleri	aydınlatmak	sıklıkla	zordur.	Yapılan	değerlendirmelerde,	hastaların	
yaklaşık	%85’inde	spesifik	bir	bel	 ağrısı	nedeni	 saptanamamıştır	 (2).	Bu	hastaların	 çoğunda	kon-
disyon	kaybı,	hatalı	duruş,	yaşlanmaya	bağlı	omurga	değişiklikleri	gibi	multifaktöryel	sebeplerin	rol	
oynadığı	düşünülür.	Bu	tip	bel	ağrıları	sıklıkla	mekanik	bel	ağrısı	sınıflamasının	içinde	yer	alır.
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Şekil	1.	Omurganın	yapısı

(Tablo	1).	Mekanik	bel	ağrısı	bel	omurgasının	diskleri,	eklemleri,	bağları,	kasları	gibi	hareketli	
kısımlarının	problemleri	sonucu	meydana	gelen,	kişi	hareket	halindeyken	artan	istirahat	ettikçe	
azalan	tipte	bel	ağrısıdır	(Şekil	1).	Mekanik	bel	ağrıları	tüm	bel	ağrılarının	%97’sini	oluşturur	
(3).	Bu	tip	bel	ağrıları,	akut	dönem	dediğimiz	ağrı	başlangıcından	sonraki	ilk	6	haftalık	dönem	
içinde	%90	oranında	kendiliğinden	geçer	(3).		

Tablo	1.	Bel	Ağrısının	Ayırıcı	Tanısı	(3)

Mekanik nedenler Mekanik	olmayan	nedenler Yansıyan	ağrı	nedenleri

Omurganın	kifoz	(kamburluk),
eğrilik	(skolyoz),	kayma	gibi
dizilim	bozuklukları

Omurga	disk,	eklem	yapılarını
içine	alan	kireçlenme,	
fıtıklaşmalar

Omurga	enflamasyonu
(romatizma)

Pankreas,	safra	kesesi,
yemek	borusu,mide	
hastalıkları

Aort	anevrizması,	
aort	yırtılması

Omurga	kırıkları Omurga	enfeksiyonu	 Böbrek	hastalıkları

Omurga	kas	ve	bağlarının
zedelenmesi

Kanser Prostat,	rahim,	yumurtalık	
hastalıkları
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Bel	omurgasının	eklem,	kemik,	kas,	sinir	ve	bağlarını	
ilgilendiren	iltihap	(romatizma),	enfeksiyon	(mikrop),	
kanser	gibi	kötü	nedenlerden	zarar	görmesi	sonucu	ortaya	
çıkan,	gece	istirahatte	artan,	hareketle	daha	az	hissedilen	
bel	ağrıları	ise	mekanik	olmayan	bel	ağrıları	sınıflamasında	
yer	alır.	Bu	grup,	tüm	bel	ağrılarının	%1’ini	oluşturmasına	
karşın,	tanısı	atlandığında	ve	tedavi	edilmediğinde	ilerleye-
rek	ciddi	olumsuz	sonuçlara	yol	açabilir	(3).

Bel	omurgasında	hastalık	olmadığı	halde	bele	yakın	iç	or-
ganlardan	böbrek,	yumurtalıklar,	prostat,	aort	damarı	gibi	
yapıları	ya	da	kalça,	sırt	gibi	komşu	eklemleri	ilgilendiren	
sorunların	da	belde	ağrı	yapması	mümkündür.	Tüm	bel	
ağrılarının	%2’sini	oluşturan	bu	grup,	yansıyan	bel	ağrısı	
sınıflamasının	içine	girer	(3).

Mekanik	bel	ağrısının	kronikleşme	dışındaki	selim	seyri	ile	
karşılaştırıldığında	mekanik	olmayan	ve	yansıyan	bel	ağrı-
ları,	biz	hekimlerin	atlamaması	gereken	önemli	tanılardır.	
Bel	ağrısına	yaklaşımda	‘kırmızı	bayraklar’	adı	verilen,	bel	
ağrısına	eşlik	eden	birçok	ipucu	bizim	için	yol	göstericidir	
(7)	(Tablo	3).	Bu	hastalara	bir	an	önce	tanı	koymak	ve	
vakit	kaybetmeden	tedaviye	başlamak	gereklidir.

Tablo	2.

Bel	ağrısında	‘Sarı	Bayraklar’	(6)

Ağrının	hiçbir	şekilde	geçmeyeceğine	ve	giderek	kötüleşeceğine	dair	düşüncelere	sahip	olma

Ağrının	çalışmayla	ya	da	hareketle	kötüleşeceğine	inanma

Normal	aktiviteden	kaçınarak	daha	çok	zamanı	istirahat	ederek	geçirme

Uyku	kalitesinin	bozulması

Stresli	ve	endişeli	duygulara	sahip	olma

Mesleki	tatminsizlik	yaşama,	işyerinde	amirleriyle	problem	yaşama

İşe	gidememe	süresinin	uzaması

Altı	haftadan	fazla	süren	bel	ağrıları,	kronik	
dönem	ağrısı	sınıflamasının	içine	girer.	Bu	
dönemde	ağrının	kendi	kendine	geçme	ola-
sılığı	çok	düşük	olup,	kronik	bel	ağrısı	çeken	
kişilerin	çoğunun	1	yıl	sonrasında	da	şikayet-
lerinin	devam	ettiği	görülmüştür	(4).	Bu	du-
rumda	tabloya	depresyon,	uyku	bozuklukları	
gibi	problemler	eklenebilir	ve	tedavi	giderek	
daha	zorlaşabilir	(5).	Bu	sebeple	kendiliğin-

den	geçme	olasılığı	çok	yüksek	olan	akut	
bel	ağrısını	bile,	%10	kronikleşme	ihtimalini	
göz	önünde	bulundurarak,	zamanında	tedavi	
etmek	gereklidir.	Akut	bel	ağrısına	yaklaşımda	
‘sarı	bayraklar’	adı	verilen	bazı	ipuçları	hangi	
hastaların	kronikleşebileceği	konusunda	bizim	
için	uyarıcıdır	(6)	(Tablo	2).	Bu	hastaları	
önceden	tespit	ederek	gerekli	tedaviyi	vakit	
kaybetmeden	planlamak	önemlidir.

Dr. Tuğçe Özekli MISIRLIOĞLU
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Sonuç	olarak;	bel	ağrısı	sıklıkla	omurganın	
mekanik	problemlerinden	kaynaklanır.	Ancak,	
omurganın	enfeksiyon,	iltihap	ve	kanser	
gibi	ciddi	problemlerinin	ve	diğer	organların	
yansıyan	ağrılarının	da	bel	ağrısına	neden	
olabileceği	unutulmamalıdır.	Bu	nedenle	dok-
tora	erken	dönemde	başvurulması	önemlidir.	
Fiziksel	tıp	ve	rehabilitasyon	uzmanları	bel	
ağrısı	yakınmasında	ilk	başvurulması	gereken	

branş	hekimleridir.	Altta	yatan	neden,	kendi	
kendine	düzelme	olasılığı	çok	fazla	olan	me-
kanik	bel	ağrısı	dahi	olsa,	hasta	akut	dönemde	
istirahat,	ilaç	ve/veya	fizik	tedavi-egzersiz	
tedavisini	içeren	uygun	tedavi	yöntemleri	ile	
tedavi	edilmeli	ve	hastalığın	kronikleşmesi	
önlenmelidir.

Herkesin	ağrısız	günler	geçirmesi	dileğiyle…
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Bel	Ağrısında	‘Kırmızı	Bayraklar’	(7)

18	yaşın	altındakiler	ve	50	yaşın	üstündekilerde	yeni	başlayan	bel	ağrısı

Şiddetli	travma	geçirmiş	olma

Hareketle	değişmeyen,	istirahat	ile	azalmayan,	gece	devam	eden	sürekli	bel	ağrısı

Kanser	geçirmiş	olma

Kortizon	kullanımı	

Madde	kullanımı

AİDS	hastalığı	gibi	bağışıklık	sistemini	baskılayan	bir	hastalığa	sahip	olma

İstemsiz	kilo	kaybı	(son	6	ay	içinde	>4,5	kg)

Ateş,	titreme,	gece	terlemesi	gibi	enfeksiyon	belirtilerini	yaşama

Hareketlerin	ileri	derecede	kısıtlanması	ve	çok	hafif	hareketlerin	bile	şiddetli	ağrı	yapması

İdrar	yapmada	zorlanma	ya	da	idrar-büyük	abdest	kaçırma

Belirgin	sabah	tutukluğu

Romatizmal	hastalığa	sahip	olma

Ailede	romatizmal	hastalık	öyküsü	bulunması

Tablo	3.

Bel Ağrısı: Ne Zaman – Neden Önemli?
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vet, kaldığımız yerden devam edelim. 19 
Mart’ta başladığımız gemi turumuzda tarih 
22 Mart’ı gösterirken Buzios’tan sonra 
geldiğimiz yer, gördükten sonra da tekrar 

gitmek istediğim yerlerden biri olan Salvador De 
Bahia. Brezilya’nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan bir 
eyalet olan Bahia’nın başkenti. Nüfusu yaklaşık 2,7 
milyon olan Salvador de Bahia’nın Açıkhava partileri 
ve karnavalları ile tanınmış olduğunu öğrendik. Keşke 
karnaval zamanı burada olsaydık diye de düşünmeden 
edemedik.

Brezilya’dan Başlayarak Gemiyle Okyanus Turu 2
Yazı	ve	Fotoğraflar:	V.	Tuncer	ÖZEKLİ

ETMD	Yönetim	Kurulu	Başkanı

Gemimiz limana sabah dokuz gibi yanaştı. 
Biz de yarım saat içinde rıhtıma ayak bastık. 
Genelde zorda kalmadıkça gemiden kara 
turları almıyoruz. Bunun yerine şehri yürüy-
erek ya da otobüsle dolaşmak, canımızın 
istediği yerlerde yemek-içmek bize daha 
cazip geliyor. Limandan dışarı adım atınca 
karşımıza birçok yerel tur rehberi çıktı; 
doğrusu hiçbirini gözümüz tutmadı. Bunun 
sebebi insanları bir minibüse doldurarak 
dolaştırmaları fikrinden pek hoşlanmamız 

oldu. Gezimizi yürüyerek mi sürdürsek diye 
düşünürken karşımıza Bayan Volanda çıktı. 
Bize, gezdireceği tüm yerlerin resimlerini 
gösterdi. Tur programının diğerlerinden bir 
farkı olmadığı gibi özel arabası ile üstelik uy-
gun bir fiyatla bizi gezdirecek olması ilgimizi 
çekti. Yalnız tek bir sorun vardı; İngilizce 
bilmiyordu. Ama eşimin yabancılarla 
anlaşabilme kabiliyeti her zamanki gibi bura-
da da kendini gösterdi ve çat pat Portekizce-
İngilizce karışımı anlaşarak yollara düştük.



Brezilya’nın Türkiye’nin demografik yapısından 
pek farklı olmadığını burada da gördük. Meyve-
sebze halinin olduğu caddeden geçerek sırası ile 
İtaipava Futbol Stadyumu, eski Cizvit Kilisesi, 
Diago Kalesi, şehrin güney kısmında bulunan 
Praia da Barra Plajı ile Farol De Barra Feneri 
ve sonra Unesco tarihi mirası olarak Sao Fran-
cisco Kilisesi ve Manastırının bulunduğu şehrin 
tarihi merkezine gittik. Burada neler yoktu ki... 
Meydanda saçını ördüren erkekleri, turistlerle 
fotoğraf çektiren yerel kıyafetli bayanları ve 
Capoeiro grubunun müzik eşliğinde sanki dans 
ediyorlarmış gibi görünen sokak dövüşünü 
seyrettik. Tarihi şehir merkezi birçok hediyelik 
eşya mağazaları ve rengarenk boyalı binaların 
bulunduğu şirin bir yer. Bu kadar yeri gezerken 
vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Böylece hari-
ka diyebileceğimiz bir şehri daha arkamızda 
bırakarak gemimize saat 16.30 gibi geri 
döndük. Yolanda’nın bize göstermiş olduğu 
samimiyet, bu güzel günün hatırası aklımızdan 
kolay kolay çıkmayacak.
 
Bir günü denizde geçirdikten sonra 24 
Mart sabahı saat sekizde Fortaleza’daydık. 
Brezilya’nın Ceara eyaletinin başkenti 
olan Fortaleza, iki buçuk milyon nü-
fusu ile Brezilya’nın beşinci şehri. Yeniden 

yapılanmaya başlamış, inşaatları devam eden, 
pek de beğendim diyemeyeceğim sıradan bir 
şehir görünümündeydi. Rıhtım ile şehir merkezi 
arasındaki uzaklığın fazla olması sebebi ile 
geminin düzenlemiş olduğu transfer otobüsler-
ini kullanmanın daha doğru olacağına karar 
verdik. Otobüs bizi alışveriş merkezi gibi bir 
yerde bıraktı: Mercado Central de Fortaleza. 
Burası tam anlamıyla İstanbul’un Mısır Çarşısı 
ile Sultanhamamı’nın çok katlı bir binada 
toplanması gibiydi. Doğrusu o an için hoşumuza 
gitti, ama bir daha Fortaleza’ya gitmek 
isteyeceğimi pek sanmıyorum. 



Öğleden sonra gemimiz Atlas 
Okyanusu’nu geçmek için hareket etti. 
Yolculuğumuz tam tamına beş gün 
sürecekti. ‘Denizde bu kadar vakit 
nasıl geçer’ diyenleri duymu-
yor değilim. Ama inanın, 
gemide vakit geçirecek ve 
oyalanacak o kadar çok 
şey var ki...
Animatörler Latin dans-
ları dahil tüm dansları 
öğretiyor ve bunlar için de 
ekstra para ödemiyorsunuz. 
Gece tiyatro gösterileri, gün-
düz havuz başı güneşlenmeleri 
derken dolu dolu keyifli bir 
okyanus yolculuğu geçire-
rek 29 Mart günü öğle vakti 
Teneriffe’ye yanaştık.
Santa Cruze DeTenerife, 
İspanya’ya ait Kanarya Adaları 
özerk bölgesinin yedi adasın-
dan en büyüğü. Dünyanın en 
büyük karnavallarının yapıldığı 
yer olarak biliniyor. Kanarya 
adalarının Grand Canaria’dan 
sonra ikinci büyük adası. 
Rıhtımdan şehir merkezine 
on dakika içinde yürüyerek 
gidilebildik. Aslında ada çok 
büyük. Tabiat olarak görül-
mesi gereken El Teide Dağı, 

parkları ve müzesi ile ilginç bir yer, ama 
zamanımız kısıtlı olduğundan sadece 
merkezdeki bir caddeyi dolaştık. Bir 

masa içine girmiş, sadece masa üzerinde 
kafaları görünen, yanlarından geçenleri ıs-

lıkla korkutan üç kişi bize hayli ilginç geldi.
Türkiye’de bulunmayan sevdiğimiz 

birkaç mağazayı fark edince alışveriş 
yapmak bizim için kaçınılmaz oldu. 
Bu arada Santa Cruz De La Palma 
Adasında hazırlanan purolardan 
alma fırsatını da buldum. Her yerde 
gördüğümüz gibi burada da Türk 

lokantalarına rastladık. Zamanın 
nasıl geçtiğini anlamadık, ama artık 

gemiye dönme vaktimiz geldiği için yeni 
aldığımız bavulumuzla birlikte yürüye-
rek gemiye döndük. Bir günümüz daha 
seyirde geçti.
Cebelitarık Boğazının 100 km doğusun-
da, ‘Güneş Sahili’ anlamına gelen ‘Costa 
Del Sol’ başlıyor. Bu aynı zamanda Ma-
laga şehrinin de merkezine denk geliyor. 
Gemimiz 31 Mart günü öğle vakti Costa 
Del Sol’da limana bağladı. Limanda bulu-
nan servis otobüslerinden kişi başı üç avro 
vererek faydalandık. Güzel bir marinanın 
içinden geçerek şehir merkezine ulaştık. 
Dönüşte otobüs yerine yürüyerek dön-
meye ve Marina’da biraz vakit geçirmeye 
karar verdik. 
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Şehrin merkezinde indikten sonra çoğunlukla faytonların yer aldığı Alcazaba-Endülüs Araplarından 
kalma kale, ünlü ressam Pablo Picasso’nun Müzesi ile Catedral’e giden yolun bulunduğu ayrıma geldik. 
Picasso Müzesi kapalı olduğu için gezme imkanımız olmadı. Hediyelik eşya mağazaları ile cafelerin 
bulunduğu ara sokaklardan geçerek Paseo De Parque-Park Caddesine geldik. Caddenin etrafında o 
kadar güzel çiçekler bulunuyordu ki fotoğraf çekmeden geçmek olmazdı. Gibralfaro Kalesi uzaktan 
çok güzel görünüyordu ama havanın sıcak olması sebebi ile oraya gitmekten vazgeçtik. 

Ağaçların yürüme yolunu tamamen kapattığı yol-
dan geçerek boğa güreşlerinin yapıldığı Plaza De 
Toros (La Malagueta) Arena’ya geldik ve Brezilya 
yolculuğumuzdan bu yana ilk defa Almanya’dan 
tatile gelen bir Türk aile ile karşılaştık. Güzel 
bir sohbetten sonra gemimize doğru yürümeye 
başladık. Marinaya geldiğimizde bir cafede soğuk 
birşeyler içerken gemiye dönenleri seyrederek 

hoşça vakit geçirdik. Limana gelmeden gördüğü-
müz fener ve hemen yanındaki lokantada kömür 
ateşinde kızartılan balıklar hayli ilgimizi çekti. 
Zamanın daralması ile balıkların tadına baka-
madan gemiye döndük. Malaga tatil için özel bir 
yer. İleride fırsat bulursak tekrar gelip üç dört gün 
kalmak, denizinden güneşinden faydalanmak, 
gecesini görmek gerektiğini düşündüm. 

V. Tuncer ÖZEKLİ
Brezilya’dan Başlayarak Gemiyle Okyanus Turu 2



Sıradaki liman Palermo... 2 Nisan saat 13.00’ 
de gemimiz limana girdi. Burayı gezmemiz 
için bize ayrılan saat 19.00’a kadardı. Pa-
lermo, Sicilya adasının başkenti, Mafya’nın 
doğduğu yer olarak bilinmekte. Şehrin ismi-
nin eski Yunanca’da ‘Büyük Liman’ anlamına 
gelen Panourmus’dan geldiğini öğrendik. 
Limana iner inmez, daha önce planladığımız 
gibi Montreale Kasabası’na gitmek üzere 
otobüs duraklarını aramaya başladık.

Montreale’nin Caputo eteklerinde yer alan 
portakal, limon bahçeleriyle dolu küçük 

bir kasaba olmasının yanında, merke-
zindeki katedral ve katedral etrafında 

çok sayıda tarihi binası ile şirin bir 
yer olduğunu duymuştuk. Liman-
dan çıkınca hemen karşımızdaki 

caddeye geçtik ve yolumuz üze-
rinde güzel bir cafede espresso molası 
verdik. Bu cadde bizi Palerma Teatro 
Politeama’nın bulunduğu Piazza Po-

liteama Meydanı’na çıkardı. Burada 
Trabzon’dan eğitim konferansı için 

gelen eğitmen dostlarla karşı-
laştık. Bu karşılaşma anısına 
bir de fotoğraf çektirdik. Bizim 
Brezilya’dan geldiğimizi öğ-
rendiklerinde hayli şaşırdılar. 

Caddelerde yürümek hayli 
keyifliydi.

Palermo Teatro Massimo, Garibaldi 
Tiyatrosu’nu gördük. Maqueda Caddesi ile 
Vittori Emanule Caddesi’nin kesiştiği yerde 
yer alan Quattro Canti Meydanı dört köşesin-
de muhteşem güzellikte dört çeşme, onların 
üstünde dört mevsimi temsil eden heykeller, 
bunların üstünde de dört İspanya kralının 
heykelleri, en üstte de koruyucu heykellerin 
bulunduğu üç cepheli dört bina ile çevrelen-
miş. Daha sonra Palermo Katedrali, Vittorio 
Emanuela Heykeli’ni gördük. Montreale 
gitmek için Mandamento Plazzo Reale 
Vittoria kapısından geçtik. Bir büfeden gidiş 
dönüş otobüs bileti alarak durakta beklemeye 
başladık. Yaklaşık kırk beş dakika geçmesine 
rağmen otobüs gelmeyince dayanamadık, 
gitmekten vazgeçtik. Gidiş-gelişimizi bir 
buçuk saat, orada kalışımızı da en az bir 
buçuk saat olarak varsaydığımızda gemiye 
yetişmemiz epeyce zorlaşacaktı. Daha sonra 
öğrendik ki, geminin düzenlediği Montreale 
turuna katılan tüm otobüsler, trafik kazası 
sebebi ile geminin kalkış saatinden hemen 
sonra gelmişler ve gemi kendi düzenlediği tur 
olduğu için beklemek durumunda kalmış. 
Böylece biz de gitmemekle ne kadar doğru 
karar verdiğimizi anlamış olduk.

Palermo çok büyük bir şehir... Ara sokak-
larından, tren istasyonu ve botanik bahçesi 
önünden geçerek deniz kenarına ulaştık ve 
marina boyunca yürümeye devam ettik. 
Yaklaşık beş saatlik yürüyüş sonrası yorulmuş 
olarak gemimize ayak bastık. Keyifli bir geziyi 
daha tamamlamış olmanın verdiği mutluluk-
la tarihi binalar ve çamaşırların balkonlardan 
sarktığı binalar hatıralarımızda yerini aldı. 

3 Nisan, saat 13.00... Gemimiz Malta, Valetta 
Cruise Port’a yanaştı. Liman girişindeki man-
zara beni müthiş etkiledi. 
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Her iki yakada tarihi kaleler, binalar ve surlar 
hakikaten görülmeye değer. Şehrin adı, Osmanlı 
saldırı girişimini püskürten Malta Şövalyeleri’nin 
ünlü lideri Jean De Valetta’dan alınmış. 1565 
yılında Osmanlı ordusu ve donanmasının ger-
çekleştirdiği Büyük Kuşatma sonrası inşa edilen 
Valetta, bugün de Malta’nın başkenti olup UNES-
CO dünya kültür mirası olarak koruma altında 
tutulmaktadır. Gezilecek yerlerin çok, üstelik 
merkezden uzak ve zamanımızın az olması sebebi 
ile en iyisi üstü açık tur otobüslerine binelim 
dedik ve hemen limanın yakınındaki durağa 
giderek otobüsün üst katındaki yerimizi aldık. 
Göreceğimiz yerler arasında Marsaxlokk, Blue 
Grotta, Mosta, St Johns de-Cathedral, St. Elmo 
Kalesi ve Mdina vardı.

Önce Marsaxlokk’dan geçtik. Burası adanın güne-
yinde yer alan, Malta dilinde ‘Luzzu’ denilen sarı, 
kırmızı, yeşil ve mavi renklerle boyanmış balıkçı 
kayıklarıyla  dolu, kıyısına balık restoranları ve 
cafeler sıralanmış güzel bir balıkçı kasabası.. 
Yolculuğumuz keyifle devam ederken ne yazık ki 
otobüsümüzün Marsaxlokk’dan sonra yolda ani 
yaptığı fren, koltuk üzerine bıraktığım fotoğ-
raf makinemin kayarak düşmesine sebep oldu. 
Kontrol ettiğimde maalesef aynanın çalışmadığını 
ve fokus yapamadığımı gördüm. Kısacası fotoğraf 
çekme faslım sona ermişti. Gezimiz devam ediyor 
diyerek eşimin fotoğraf makinesi ile çekmeye 
devam etsek de bu moral bozukluğu ile Mdina’ya 
geldiğimizde otobüsten inmeyi aklımıza getire-
medik. Aslında burayı dolaşıp bir sonraki otobüs-
le gezimize devam edebilirdik. Mdina, büyük bir 
kale içinde yer alan 18. yüzyıl başında tamamen 
yenilenmiş olmasına rağmen ortaçağ özelliklerini 
kaybetmemiş, adeta sihirli bir şehir. Otobüs ile 

geçerken şehrin yakınında yer alan cam yapım 
atölyelerini gördük. 

Tur otobüsümüz Mosta’dan geçti. Dünyanın en 
büyük kilise kubbelerinden birine sahip olan 
Mosta Katedrali ile ünlü şehrin değişik bir hika-
yesi var. 1942 yılında şehre atılan bir bomba bu 
katedrale isabet etmiş. Bomba patlamayınca halk, 
kilisenin farklı bir kutsallığı olduğuna inanmış. 
Bugün de bu bomba ve o döneme ait eserler bu 
kilise içinde sergileniyormuş.

Gezimizi tamamladığımızda St Elmo Kalesini 
ziyaret ettik. Burada müthiş bir manzara bizi 
bekliyordu. Sciberras yarımadası kıyısında yer 
alan kale, Marsmxett Limanı ile Büyük Limanı 
birbirinden ayırıyor. Bu kalenin her iki limanın 
da kontrolünün sağladığını, kale üzerindeki sıra 
sıra topları gördüğümüzde anlamış olduk.

La Valetta’da dil olarak çoğunlukla herkes İngi-
lizce konuşuyor. Bu sebeple hiç zorluk çekmedik. 
Tarihi dokusuyla biz de çok güzel izler bırakan bu 
şehre tekrar gelmemiz gerektiğine karar verdik. 
Yaptığımız bu kısa gezinin tadı damağımızda 
kalınca, bir de fotoğraf makinemiz bozulunca, 
buraya tekrar gelmek şart oldu diyebiliriz.

Bundan sonraki limanımız, Atlantik turumuzun 
son noktası, Venedik... Venedik’te Brezilya’dan 
gelen tüm yolcular inecek, Venedik-İstanbul-Ve-
nedik ring turu için yeni yolcular binecek. Bizim 
yolculuğumuz ise İstanbul’a kadar devam edecek. 
Yaşasın gezi daha bitmedi! Seyahatimizin bun-
dan sonraki kısmı ise kaldığımız yerden devam 
edecek... 

Şimdilik sağlıcakla...

V. Tuncer ÖZEKLİ
Brezilya’dan Başlayarak Gemiyle Okyanus Turu 2
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ABB 13

AE ARMA ELEKTROPANÇ 5

AKTİF MÜHENDİSLİK 27 - 29

ALİMAR 15

ANEL Arka Kapak

AYDINLATMA SEMİNERİ 9

BİLGE MÜHENDİSLİK Arka Kapak İçi

BTS 11

EAE 9

ELEKTRİKPORT 6

ENEL 21

ERSE KABLO 3

HASTEL KABLO 43

HİLKAR 50 - 51

KLAS KABLO 7

LEGRAND 17

MISIRLIOĞLU 10

OBO BETTERMAN 47

PHOENIX CONTACT 59

SIEMENS 19

ULUSLARARASI IŞIK YILI KONGRE DAVETİ 12

UTC-FIRE 1
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