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Değerli Dostlarımız,

Yaz bitiyor, Sonbahar başlıyor. Ve ETMD olarak bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz. 

Geçen sayımızda, bir sonraki sayımızda ağırlıklı olarak Mayıs ayında düzenlediğimiz “Elektrik Tesisatlarının 
Denetlenmesi” Çalıştayımız ile ilgili detaylı bilgileri ve Sonuç Raporunu bulabileceğinizi belirtmiştik. Onun 
yerine 74. Sayımızla 75. Sayımız arasında Özel bir Çalıştay Sayısı yayınlamaya karar verdik. Eylül ayı içerisinde 
Çalıştay Özel Sayımızı okuyucularımızla buluşturmuş olacağız.

Bildiğiniz gibi her yıl Sonbahar aylarında artık gelenekselleşen ETMD Gece’sini düzenliyoruz. Sekizincisi ile 
bu yıl birlikte olacağımız Gecemiz 14 Ekim 2016 Cuma günü ve yine her yıl olduğu gibi Çiftehavuzlar Büyük 
Kulüp’te. Sektörümüzde yer alan tüm firmalarımızı ve tüm çalışanlarımızı bu yıl ki Gecemizde de aramızda 
görmek bizlere oldukça mutlu edecektir. 

YTU IEEE Kulübü her yıl olduğu gibi gelecek yıl da Yıldızlı Projeler Yarışmasını gerçekleştiriyor. Detaylı bilgile-
rini ilerleyen sayfalarımızda bulabileceğiniz Yarışmaya desteklerinizi bekliyoruz. 

Bu sayımızda sizlerle aşağıdaki teknik yazıları paylaşıyoruz:

ABB’den Alper ÇELEBİ’nin yazdığı “Bina Uygulamalarında Yıldırım ve Aşırı Gerilim Koruması”

Teksan Jeneratör’den Erdal YAYLAMIŞ’ın yazdığı “Hastanelerde KojenerasyonTrijenerasyon Uygulaması”

Birinci bölümünü bu sayımızda sizlerle paylaştığımız Erse Kablo’dan gelen “Polimerler ve Kablo Dünyası”

2M Kablo’dan Gülşah ÖZALP’ın kaleme aldığı “Gemi ve Yat Kabloları”

ABB’den yine Alper ÇELEBİ’nin kaleme aldığı “Gemi Panoları İçin Küçük Hacimlerde Yüksek Kısa Devre”

Taner ÇARKIT tarafından yazılan “PV Panellerin Yapısı ve Panellerden Elektrik Üretimine Sıcaklığın Etkisi”

Taner ÇARKIT, Ramazan ALKAN, İlyas ARSLAN ve Ümit KOYUNCU tarafından hazırlanan “Nem Sensörleri-
nin, PV Panellerin ve Şarj Edilebilen Akülerin Otomatik Sulama Sistemindeki Yeri”

Ve Siemens’ten Banu COŞKUNER’in kaleme aldığı “Düşük Empedanslı Diferansiyel Bara Koruma”

Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU’nun, “Hak Tanıyınız” başlıklı yazısını ve Gezi yazısı olarak da V. 
Tuncer ÖZEKLİ’nin “Kemaliye (Eğin)” yazısının ikinci bölümünü ve fotoğraflarını bu sayımızda
bulabileceksiniz. 

Hazan mevsiminin başarılı ve sağlıklı geçmesi dileklerimizle,

Ahmet Nuri İŞLEK

Ahmet Nuri İŞLEK







Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik 
sektöründe 18 yıldır size güven veriyoruz.

Yangın alarm, yangından korunma ve güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaştık.
Bu alanda uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip konusunda lider üretici firmaların ürün 
ve sistemlerinin satışı ile birlikte mühendislik, projelendirme, işletmeye alma ve satış 
sonrası bakım çalışmalarını yapıyoruz. 

Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya ve doğru çözümler ile deneyimlerimizi 
paylaşmaya devam ediyoruz.

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde
Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet
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Neler Başarabileceğimizi

Biz Biliyoruz...
Biliyor musunuz?

Sizleri Derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. 
Sektörümüzde, mesleğinizde ve daha iyi bir
geleceğe emin adımlarla yürümek dileğiyle...
www.etmd.org.tr

Birlikte Olduğumuzda



LİSANSLI PANO İLE TANIŞIN...

PanelMaster uluslararası kabul gören laboratuvarlarda 7 önemli  

marka için tip testleri yapılıp belgelendirilmiş modüler yapıda 

farklı uygulamalara adapte edilebilecek şekilde geliştirilmiş tip 

testli alçak gerilim lisanslı pano sistemidir.

EAE Elektroteknik A.Ş.
İkitelli Organize San. Böl.
Eski Turgut Özal Caddesi,
Ziya Gökalp Mah. No: 20
34490 Başakşehir /İstanbul
Tel: +90 212 549 26 39
panelmaster@eae.com.tr







Elektrik tesisatı firmaları
endüstriyel yapılara kayıyor
Rezidans, konut, AVM gibi yapılardaki artışın, elektrik 
tesisatı sektöründe fiyat rekabetine neden olduğunu dile 
getiren Vahit Tuncer ÖZEKLİ, bu nedenle elektrik taahhüt 
firmalarından bir kısmının, sosyal yapılardan ziyade endüst-
riyel tesislere yöneldiğini açıkladı

ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Tuncer ÖZEKLİ, elekt-
rik tesisatı sektörünün proje yapımı, malzeme tanımı ve uygulama sorunları nedeniyle 2014 yılını iyi 
geçirmediğini kaydetti. Sektörün sorunlarına ve çözüm önerilerine değinen Özekli, elektrik tesisatı proje-
sinin ve uygulamanın farklı kurumlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Proje firmalarının 
yaptıkları projelere ait saha kontrol ve denetim hizmetlerini de vermesinin doğru olacağına inanıyorum. 
Bu şekilde proje yapım esnasında gözden kaçan detaylar şantiyede projenin hâkimi tarafından kolaylıkla 
çözülebilecektir” dedi.
Elektrik tesisatı sektörü neleri içeriyor? Sektör hakkında genel bilgi verir misiniz?
Elektrik tesisatı sektörünün aslında üç ana sektörü içerdiğini görüyoruz. Bunları; elektrik tesisatı projesi 
yapan firmalar, tedarikçi ve imalatçı firmalar ile projenin uygulanmasını yapan taahhüt firmaları olarak 
sayabiliriz. Sektörümüzde, elektrik tesisat iş alanına giren pek çok tesis bulunmaktadır. Havaalanları, 
limanlar, yüksek katlı binalar, rezidanslar, alışveriş merkezleri, sosyal yapılar, hastaneler, endüstriyel 
tesisler, petrokimya tesisleri ve tüneller olmak üzere tüm bu tesislerde elektrik tesisatı yapılmaktadır.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Tuncer ÖZEKLİ:

ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Vahit Tuncer ÖZEKLİ’nin
TOKİ Haber Dergisinde yayınlanan röportajı
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Bu tesislerin her birinde de elektrik enerji temini 
ve dağıtımı, aydınlatma, topraklama ve yıldırım-
dan korunma sistemleri ile birlikte seslendirme, 
haberleşme, görüntülü sistemler, yangın algılama 
ve otomasyon sistemleri gibi zayıf akım sistemleri 
bulunmaktadır.

Tüm bu sistemler elektrik tesisatının ayrılmaz bir 
parçasıdır. Bu kadar çeşitli kalemlerin bulunduğu 
sektörde tabii ki sayılamayacak kadar imalatçı 
firmanın yer alması ile birlikte taahhüt ve proje 
firmalarının da bulunması kaçınılmazdır.

Sektörün birlikte çalıştığı ve harekete geçirdiği alt 
sektörler nelerdir?

Sektörün birlikte çalıştığı alt sektörlere gelince, 
elektrik tesisat sistemlerini içeren, OG ve AG dağı-
tım panoları, transformatörler, jeneratörler, kesin-
tisiz güç kaynakları, kablo üreticileri, kablo taşıyıcı 
ve aksesuarları, yangın ihbar, kamera sistemleri 
gibi zayıf akım sistemlerini teşkil eden malzeme 
ve ekipmanları temin eden firmalar, alt sektörleri 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra taahhüt firmaları 
kendi bünyelerinde yeterli sayıda kadrolu eleman 
bulundurmadıkları için montaj işçiliğinde proje 
bazında taşeron firmalar ile çalışmak durumunda-
dır. Bu taşeron firmalar da tecrübeli oldukları işin 
özelliğine göre ayrı bir alt sektör grubunu oluş-
tururlar. Ayrıca proje yapımı ve kontrol hizmetle-

rinin de kendi başlarına bir sektör oluşturmakta 
olduğunu göz ardı etmemeliyiz.

Elektrik tesisatı sektörünün ekonomik büyüklüğü 
nedir?
Elektrik tesisatı sektörünün ekonomik büyüklüğü-
nün sayısal bir karşılığını vermek pek kolay değil, 
ama kısaca her bir tesisin maliyetinin yaklaşık 
yüzde 20’sini elektrik tesisatı oluşturmaktadır. Bu 
oranın projenin yapısına göre bazen yüzde 35’lere 
kadar çıktığı da görülmektedir.

Sektörün Türkiye’de geldiği noktaya ilişkin bilgi 
verir misiniz?
Son zamanlarda rezidans, konut, otel ve AVM 
tarzı yapıların artması, hemen hementüm elektrik 
taahhüt firmalarını bu tarz yapıların ihalelerine 
katılmaya yöneltti. İşverenin her ihaleye en az on-
onbeş firma çağırması da, ihalenin kıran kırana 
geçmesine sebep olmakta, fiyatlarda beklentilerin 
altında ama işverenin memnuniyeti doğrultusun-
da projeler alınmaktadır.

Projenin düşük fiyatlarda alınması sebebiyle 
fiyatlardaki bu iskontolar tedarikçilerle yapılan 
pazarlıklara yansıtılmaktadır.

Şu anda gelinen durum itibarı ile taahhüt firmala-
rından bir kısmı, sosyal yapılardan ziyade endüst-
riyel tesislere yönelmiştir.
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Elektrik tesisat projesi çizimi ve uygulaması 
Türkiye’de nasıl yürüyor?
Bu iki alan sizce aynı kurumlar tarafından mı 
yapılmalıdır?
Bu konuda bir sıkıntı olduğu gerçeğini göz ardı 
etmemeliyiz. Elektrik ve mekanik proje firma seçi-
mine ne yazık ki genelde mimari proje çiziminden 
sonra gidiliyor.
Mekanik, elektrik proje çizimlerinin ayrı ayrı 
yapılması, mekanik güç listesinin, elektrik proje 
firmasına verilememesi, mimari projelerde yapılan 
revizyonların mekanik ve elektrik tarafına zama-
nında iletilememesi ayrı bir kargaşa yaratmakta-
dır. Bunun yanında işverenin projenin bir an önce 
bitirilmesini istemesinden dolayı da uygulama 
projesi tamamlanmadan ihaleye çıkmaktadır. Bu 
durum, sahada projelerin yeniden yapılmasını, 
mekanik ve elektrik superpose projelerin yerinde 
hazırlanmasını gerektirmekte ve bu şekilde işi alan 
firmaya ekstra bir maliyet oluşturmaktadır.
Aslında mimari, mekanik ve elektrik disiplinleri-
nin koordinasyonu ile projelerin yönetmeliklere 
ve standartlara uygun olarak yapılmasının, hem 
işverene hem de taahhüt firmalarına artı olarak 
döneceğini unutmamamız gerekir. Benim düşün-
cem, projenin ve uygulamanın aynı kurum tara-
fından yapılmasının pek doğru olmadığı yönünde 

ama proje firmalarının yaptıkları projelere ait saha 
kontrol ve denetim hizmetlerini de vermesinin 
doğru olacağına inanıyorum. Bu şekilde proje 
yapım esnasında gözden kaçan detaylar şantiyede 
projenin hâkimi tarafından kolaylıkla çözülebile-
cektir.
Sektörde danışmanlık nasıl olmalıdır, danışmanlık 
hizmetleri sizce yeterince işliyor mu?
Bu, gerçekten üzerinde durulması gereken bir 
konu. Sektörümüzde danışmanlık hizmeti veren 
birçok firmanın olduğunu biliyoruz ama gerçekten 
burada görev alan kişiler yeterli midir? Bu kişilerin 
yeterliliğini denetleyecek bir merci bildiğimiz 
kadarıyla bulunmamaktadır. Eğer danışman yeterli 
değilse, işler ne yazık ki işveren ya da taahhüt 
firmalarının istekleri doğrultusunda yürümektedir. 
Açıkçası ben danışmanlık görevinin, altyapısı 
sağlam, yeterli dokümantasyon ve belgelere sahip 
firmalara verilmesinden yanayım.
İyi bir elektrik tesisat projesi ortaya çıkmasında 
yatırımcının rolü nedir?
Yatırımcının bilinçli olarak ne istediğini bilmesi, 
iyi bir elektrik tesisatının ortaya çıkmasında büyük 
rol oynamakta, seçtiği proje firmaları ve seçilen 
tesisat malzemeleri kendi prestijini ortaya koy-
maktadır.
Yatırımcı ya da işverenlerin bir kısmı, proje 
çizimlerini genelde kâğıt olarak gördükleri için 
yeterli önemi vermiyor, genelde projenin taahhüt 
firması tarafından sahada tamamlanmasını talep 
ediyorlar. Hâlbuki bu yaklaşım, projenin uygula-
ma sürecine doğrudan etki ederek, iş bitiminin 
gecikmesine sebep olmaktadır.

Projeler yönetmeliklere ve 
standartlara uygun olmalı

ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Vahit Tuncer ÖZEKLİ’nin
TOKİ Haber Dergisinde yayınlanan röportajı
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Sektörün genel olarak sorunları ve sizin çözüm 
önerileriniz nelerdir?
Sorunları kısaca özetlemek gerekirse proje yapı-
mı, malzeme tanımı ve uygulama sorunları adı 
altında 3 ana başlıkta toplayabiliriz.
• Projelerin uygulama projesi olarak hazırlanma-
dan ihaleye çıkılması, ihale dokümanları içinde 
birim fiyat tarifleri, teknik ve satın alma şartname-
leri ile ticari şartnamelerden bir ya da birkaçının 
olmamasının yanında avan proje ya da ruhsat 
projesi tarzında ihaleye çıkılması da ayrı bir sorun 
olarak göze çarpmaktadır. Proje firmalarının kendi 
prosedürlerini işleterek gerekli iç denetimleri sağ-
layabilmesi ve işverenin projenin tamamlanması 
için gerekli zamanı proje firmalarına vermesi bu 
sorunların önüne geçecektir.
• Uluslararası ve Türk standartlarına uygun 
malzeme ve ekipman seçilmemesi, birbirinden 
farklı kalitede ve yapıda olan malzemelerin aynı 
birim fiyat tariflerinde bulunması sektörün önemli 
sorunları arasındadır.
Transformatör, jeneratör, UPS ve OG & AG ana 
dağıtım panoları için malzeme teknik ve satın 
alma şartnamelerinin hazırlanmaması da istenilen 
kalitede ve şartlarda ekipman alınmasını zorlaştır-
maktadır.
• İhaleye değişik kapasite ve yapıda taahhüt firma-
larının çağırılması, sorunlardan bir diğerini teşkil 
etmektedir.
Taahhüt firması seçimlerinde, işin mali portresine 
uygun kapasite ve yeterliliği olan, bünyesinde 
şantiye yönetimi, çevre koruma, enerji verimliliği 
v.b. konularda donanımlı bir kadro yapısına sahip 
olan firmalar gözetilmelidir.
2014 yılı elektrik tesisat sektörü açısından nasıl 
geçiyor? ETMD olarak 2015 yılı hedefleriniz 
nelerdir?
Yukarıda bahsettiğimiz sıkıntılardan dolayı 2014 
yılının elektrik tesisat sektörü açısından çok güzel 
geçtiğini söylemek zor. 
Biz ETMD olarak bu sorunların önüne, sene 
boyunca üyelerimiz ve meslektaşlarımızın mes-
leki tecrübelerini artıracak panel ve seminerler 
düzenleyerek, çıkarmış olduğumuz ETMD Bizden 
Haberler dergimizle tecrübelerimizi paylaşarak 
geçirmeye çalıştık.
2015 yılındaki hedeflerimizden biri de bitirilen 
tesislerin işverene tesliminde takip edilecek 

prosedürlerin neler olması hususunda bir çalıştay 
yapmak. Endüstriyel tesisler haricinde sosyal 
tesislerin hiçbirinde işverenin elinde tüm tesisin 
elektrik tesisatının doğru yapıldığına dair sistem 
bazında bir sertifika veya dokümantasyon yok. 
Olmaması sebebi ile de tesisin sigortalanması 
esnasında sorunlar yaşanabiliyor.
Bu konuda çalışmalara başladık ve sizleri de ilerle-
yen aşamalarda bu konuda bilgilendireceğiz.
Elektrik tesisat sektöründe sorunlarımıza eğildiği-
niz ve derginizde bizlere yer verdiğiniz için ETMD 
adına teşekkür ederiz.
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YTÜ IEEE Yıldızlı Projeler 
Yarışması 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü 
tarafından, vizyon sahibi üniversite öğrencilerini 
teşvik etmek ve onların çalışmalarına destek 
vermek amacıyla ilki 2009 yılında gerçekleştirilmiş 
olan “YILDIZLI PROJELER YARIŞMASI” düzen-
lenmektedir.

Amacımız, üniversite öğrencilerinin yapacakları 
çalışmaların kalitesini destek ve teşvik ile arttı-
rarak, kabul edilen projelere ilgi duyacak kişi ve 
kurumlarla temasa geçmek; bu yolla danışmanlık, 
malzeme, laboratuvar ve hizmet desteği almak ve 
ortaya çıkan çalışmaların; bilim dünyasına, araş-
tırma kurumlarına, sanayi kuruluşlarına ve sektöre 
duyurulmasına yardımcı olmaktır. Yıldızlı Projeler 
Yarışması ile üniversite-sanayi işbirliği için somut 
bir adım atılmış olacaktır. 

Bu sene dokuzuncusu düzenlenecek olan Yıldızlı 
Projeler Yarışması’na; ön lisans, lisans ve yüksek 
lisans öğrencileri, sanayinin ve sektörün ihtiyaç-
larına ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak 
hazırladıkları bitirme tezi/projesi ve ders/ders dışı 
projeleri ile katılabilirler. 

2016 senesinde proje yarışmasına, 85 farklı 
üniversiteden toplam 333 proje, geçtiğimiz sekiz 
seneden bugüne kadar ise 126 farklı üniversite-
den toplam 1326 proje başvurusu gelmiştir. 

Kategori sistemine ilk defa Yıldızlı Projeler 2014’ 
te geçilmiş ve projeler 4 ana kategori halinde 
verilmiş olup, alt başlıklar fikir vermesi açısından 
açıklanmıştır. 

1. Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji 
Verimliliği ve Kalitesi
a. Alternatif Enerji Sistemleri

b. Elektrik İletim, Dağıtım ve Kontrol Sistemleri
c. Motor Kontrolü ve Güç Elektroniği Uygulama-
ları
d. Elektrikli Araçlar
e. Diğer
2. Makine, Mekatronik, Robotik ve Otomasyon 
Uygulamaları 
a. Bina, Fabrika, Makine Otomasyonu 
b. Ölçme ve Enstrümantasyon 
c. Kontrol Teorisi ve Modelleme 
d. Robotik, Hidrolik ve Pnömatik vb. Mekatronik 
Uygulamalar 
e. Mekanik Uygulamaları
f. Biyomedikal Teknolojisi
g. Diğer
3. Bilişim, Elektronik, Telekomünikasyon ve Yazı-
lım Uygulamaları 
a. Haberleşme Tekniği ve Sistemleri 
b. Elektronik 
c. Görüntü İşleme
d. Web Uygulamaları
e. Mobil Uygulamalar
f. Veri İşleme ve Yönetimi
g. Diğer 
4. Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji, Kimya ve Malzeme 
Uygulamaları
a. Genetik ve Biyomühendislik Uygulamaları
b. Yapı ve Endüstriyel Malzeme Üretimi ve Uygu-
lamaları
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c. Kimya/İlaç Teknolojileri
d. Nanoteknoloji Uygulamaları
e. Tarım/Gıda Teknolojisi
f. Diğer
Rektörümüzün ve YTÜ Teknopark ile Teknoloji Transfer Ofisi’nin de desteklediği yarışmamızın sürecinin 
şu şekilde ilerlemesi öngörülmektedir:

Proje Başvurusu Alım Tarihi: 15 Aralık 2016

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2017

Proje Raporlarının Son Teslim Tarihi: 7 Mayıs 2017

Ön Eleme Yapılacak Tarih Aralığı: 8-19 Mayıs 2017

Finalist Projelerin İlanı: 20 Mayıs 2017

Proje Yönetimi Eğitimi: 27-28 Mayıs 2017

Ödül Töreni ve Kokteyl: 29 Mayıs 2017

Ödül Töreni, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve  Kültür Merkezi’nde 
düzenlenecektir. Ödül Töreni; akademisyenlerin, sanayicilerin ve öğrencilerin katılımına açık olacaktır.
Akademisyenler, Bilim ve Sanayi Kurulu ve Girişimcilerin değerlendirmesi sonucu; her kategoride dere-
ceye giren 3 proje olmak üzere, toplam 12 proje ödüllendirilecektir. 
Sizleri bu süreçte yanımızda görmekten mutluluk duyarız.

Yıldızlı Projeler Yarışması
2017 Koordinatörü
Alihan ÖZ
alihanoz@ytuieee.com

Yıldızlı Projeler Yarışması
2017 Koordinatör Yardımcısı
Fatma KUŞDEMİR
fatmakusdemir@ytuieee.com
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Erdal YAYLAMIŞ / Teksan Jeneratör

İş Geliştirme Direktörü

Hastanelerde Kojenerasyon 
ve Trijenerasyon Sistemleri
Uygulaması 

7 gün 24 saat hizmet veren ve yaşamımızda vazgeçilmez bir yeri olan hastanelerin; hastalarına, çalışan-
larına ve ziyaretçilerine sağlayacağı hizmet kalitesi, hastanenin enerji harcamaları ile paralellik gösteri-
yor. Hastanelerin ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisini kesintisiz bir şekilde sürdürmesi büyük önem 
taşıyor. Bu bağlamda kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri hastanelere önemli avantajlar sağlıyor.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemi Nedir? 

Kojenerasyon kelimesi; İngilizce “co-generation” kelimesinden dilimize girmiş, bir enerji formunu 
birleşik ısı ve elektrik enerjisi formuna dönüştürüp bunları aynı yerden üretmesi anlamına gelmektedir. 
Isıtma ve elektrik enerjisini ayrı yerlerde üretmek yerine aynı yerden üretmenin en önemli avantajların-
dan iki tanesi yüksek verimlilik ve ekonomik olmasıdır. Bu santrallerde enerji girdisi olarak doğalgaz, 
biyogaz, propan, kok gazı vs. kullanılabilir. Sadece elektrik üreten bir gaz türbini veya gaz motoru, enerji 
girdisinin yüzde 30-40 kadarını elektriğe çevirirken, kojenerasyon sistemlerinde ısı üretimi ile birlikte 
verim yüzde 80-90’lara kadar çıkmaktadır.

Trijenerasyon ise ısı üretimi sağlayan kojenerasyon sistemine ek olarak soğutma özelliğinin de eklen-
mesidir. Trijenerasyon sistemi tesise elektrik ve ısı enerjisi verdiği gibi bir de soğutma hattına soğuk su 
vermektedir. Bu soğutma takviyesi absorbsiyonlu çiller soğutma ünitesi vasıtasıyla yapılır. İçinde lityum 
bromür bulunduran absorbsiyonlu çiller ünitesi, motordan aldığı sıcak suyu absorbe ederek hastane-
nin 12-7 °C hattına destek olur. 12°C su hattı absorbsiyonlu çiller grubuna girer ve bu su ünite içinde 
soğutularak 7°C  olarak hastaneye geri döner. 





22

Ülkemizde doğalgazın gittikçe yaygınlaşması ve 
kendi elektriğini üretme yollarının devlet tarafın-
dan daha kolay hale getirilmesi nedeniyle koje-
nerasyon ve trijenerasyon uygulamaları gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Teksan olarak Türkiye’nin ilk 
yerli kojenerasyon sistemini ürettik. Bu konudaki 
know-how’ımız ile ihtiyaçlara uygun çözümler 
geliştiriyoruz.

Kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri Kyoto 
Protokolü’ne uygun olarak karbon salınımını azal-
tıcı özelliğe sahiptir. Bu sistemlerde kullanılan gaz 
motorlarının emisyon değerlerinin düşük olması 
sebebiyle tesisin çevreye verdiği zarar minimuma 
inmektedir.

Hastanelerde Neden Kojenerasyon veya
Trijenerasyon Sistemleri Olmalı?

Hastaneler, 24 saat boyunca kesintisiz elekt-
rik, ısıtma ve soğutma enerjisine ihtiyaç duyar. 
Özellikle hastane odalarının ısıtılması, kaloriferlerin 
yanması, kullanım suyunun sıcak olması, hastane-
nin gerekli yerlerinde kullanılan buhar ihtiyacının 
kesintisiz verilebilmesi ve yaz aylarında hastanenin 
belirlenen yerlerinde soğutma hattı ile hastane 
odalarının istenilen sıcaklık seviyesinde tutulması 
adına kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinin 
hastanelerde kullanılması son derece önemlidir.

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin avan-
tajlarını sıralayacak olursak;

• %90’ların üzerinde yüksek verimlilik

• Düşük enerji maliyeti

• Kesintisiz enerji

• Kısa sürede yatırımı amorti etme

• Çevre dostu özellik

• Tesisin kendi elektriğini üretmesine bağlı olarak 
ulusal şebekede yüklenmenin daha az olması, 
iletim ve dağıtım kayıplarının minimuma inmesi

gibi avantajları vardır.

Hastanelere Trijenerasyon Sisteminin
Uygulanması

Aşağıda basit bir trijenerasyon çevrimi gözükmek-
tedir.

Doğalgaz ile çalışan bir gaz motoru ve ona akuple 
edilmiş bir alternatör tarafından elektrik enerjisi 
üretilmektedir. Bunun yanında motorun ceket 
suyu ısısını ve egzoz ısısını kullanabilmek adına 
hastanenin geliş suyu, önce plakalı eşanjör vası-
tasıyla motor ceket suyunun ısısını alıyor, daha 
sonra da bu su egzoz eşanjörüne uğrayarak egzoz 
ısısını alıyor. Böylece daha sıcak bir şekilde hasta-
neye geri dönüyor. Bununla birlikte yaz aylarında 
hastanenin soğutma hattına destek olabilmesi için 
absorbsiyonlu çiller soğutma ünitesi motordan 
aldığı sıcak suyu içindeki kimyasal tepkimeler 
sonrasında absorbe ederek hastanenin 12-7 °C 
soğutma hattına takviye yapıyor.

Rakamlarla Hastanenin Örnek Bir Trijenerasyon 
Fizibilitesi

Bir hastanede 2x400 kW’lık doğalgazlı bir trijene-
rasyon tesisi değerleri aşağıdaki gibi olsun.

• Elektrik Üretimi   :2 x 400 kWe

• Isı Üretimi   :2 x 539 kWt 
 

• Abs Çiller Soğutma Kapasitesi :675 kWt

Bu trijenerasyon tesisi hastaneye saatlik 800 kW 
elektrik enerjisi, 1078 kW ısı enerjisi verecek ve 
yaz aylarında ise hastanenin soğutma hattına 675 
kW soğutma takviyesi yapacaktır. Trijenerasyon 
tesisi fizibilitesi ve seçimi yapılırken çalışma 
sürelerinin belirlenmesi ve hedeflenen sürelerde 
çalışması büyük önem arz etmektedir.

DOĞALGAZ KOJENERASYON TRİJENERASYON
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İş Geliştirme Direktörü

Genelde trijenerasyon tesisleri bakım zamanlarını 
çıkardığımızda yılın çok büyük bir bölümünde has-
taneye elektrik enerjisi verir, yaklaşık olarak yılın 
7-8 ayında ısıtma enerjisi verir ve yılın 3-4 ayında 
yani yaz aylarında ise soğutma ihtiyacına takviye 
yapar. Bu süreler tesisin bulunduğu coğrafi konu-
ma göre değişkenlik gösterebilir.

Eğer trijenerasyon tesisi olmasaydı;

• Elektrik enerjisini ulusal şebekeden elektrik birim 
fiyatı ile,

• Isı enerjisini kazanları çalıştırarak doğalgaz birim 
fiyatı ile,

• Soğutma enerjisini de klima, elektrikli çiller ve 
hava soğutmalı soğutma gruplarını çalıştırarak 
elektrik birim fiyatı ile dışarıdan satın alacaktı.

Bunları hesaplayacak olursak, elektrik birim fiyatı-
nı 0.34 TL/kWh, doğalgaz birim fiyatını 0,85 TL/m3  
aldığımızda;

Eğer trijenerasyon tesisi olmasaydı trijenerasyon 
kapasitesi kadar tesisin yılda;

• Elektrik enerjisi üretimi için gideri 2.176.000,00  

• Isı enerjisi üretimi için doğalgaz gideri 
557.281,00  

• Hastanenin soğutma suyu takviyesi için elektrik 
gideri 160.550,00 olacaktı. 

Bu değerleri toplarsak 2.893.831,00 değerini 
buluruz ki bu değer hastanede trijenerasyon tesisi 
olmasaydı bir yılda elektrik, ısıtma ve soğutma 

üretimine ödeyeceği miktar olacaktı. Bunların 
yanında hastane, bu enerji değerlerini hastaneye 
sağlamak için ısı kazanlarını, elektrikli soğutma 
gruplarını vs. çalıştıracaktı ve bunların bakım 
giderleri de olacaktı. Trijenerasyon tesisi ile bu gi-
derlerin yerine sadece gaz motorlarının çalışması 
için doğalgaz kullanımı ve kendi işletme giderleri 
olacaktır. Doğalgaz jeneratör grubunun doğalgaz 
tüketim değerleri trijenerasyon tesisinde kullanılan 
gaz motoruna göre değişkenlik göstermektedir.

Trijenerasyon tesisi varken yukarıda belirtilen tesis 
değerleri ve çalışma süresine göre hastanenin 
doğalgaz gideri hesaplanırsa; 1.468.800,00 olur. 

Bunun yanında tesisin bakım gideri, iç elektrik 
tüketimi, yedek parça ve yağ tüketimini de işletme 
giderlerine eklediğimizde tesisin yıllık maliyeti 
yaklaşık 1.800.00,00’ yi bulmaktadır.

Buradan trijenerasyon tesisinin hastaneye 
kazandıracağı yıllık kar, trijenerasyon olmadığın-
da hastanenin elektrik, ısıtma ve soğutma için 
ödeyeceği miktar ile trijenerasyon tesisinin toplam 
yıllık gideri ile farkından bulunur. Bu farkı hesap-
ladığımızda yaklaşık 1.093.831 değerini buluruz ki 
2x400 kW’lık bu tesisin hastaneye yılda yaklaşık 
1.000.000 net kar kazandıracağı görülmektedir. 
Böylece hastane, trijenerasyon sistemi çalışırken 
daha az ısı kazanını çalıştırarak doğalgaz tasarrufu 
ve yaz aylarında absorbsiyonlu çiller grubu çalışır-
ken elektrikli çiller gruplarını devre dışı bırakarak 
elektrik tasarrufu sağlayacaktır.

Sonuç olarak kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri, hastanelerde uygulandığında hastanelerin enerji 
verimliliğine katkı sağlamakta ve enerji maliyetlerini önemli derecede düşürmektedir. Enerjiyi en verimli 
şekilde kullanmak, sürekli enerji ihtiyacı olan tesisler için her daim değerlidir. Artan enerji talebi ile elekt-
rik enerjisi anlamında dışa bağımlılığın azalması, sistemin çevre dostu olması ve kullanım rahatlığı ile de 
hastanelerde kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri tercih sebebi olabilmektedir. 

Hastanelerde Kojenerasyon 
ve Trijenerasyon Sistemleri

Uygulaması 
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Aşırı gerilim koruması, elektrik sisteminin besleme noktasında başlar ve en hassas ekipmanın 
yakınında biter. Boşaltım enerjisi kademeli olarak azaltılır: İlk olarak daha dayanıklı parafudur-
larda (Tip 1), ardından daha iyi korumayla (Tip 2) ve son olarak da hassas ekipmanın yakınında 
(Tip 3). Bu koruma düzeni, Yıldırımdan Korunma Bölgesi (LPZ) denilen konseptle temsil edil-
mektedir. Bu sayede yıldırım darbesinin yarattığı etkilerin temelindeki yapının bölümlendirilmesi 
sağlanır.

Yıldırım akımlarının elektromanyetik etkilerine (LEMP, yıldırım elektromanyetik darbesi) karşı 
koruma amaçlı bir yapı, homojen elektromanyetik ortamlara, yani LPZ’lere (Yıldırımdan Korun-
ma Bölgeleri) bölünebilir. Bu bölgeler duvar, kat ve çatılarla kısıtlanmaz ve LPS (Yıldırımdan 
Korunma Sistemi), ekranlama ve parafudurların bütüncül koruma önlemleri sayesinde oldukça 
ideal bir hâl alır. Elektrikli ve elektronik sistemlerin türü ve LEMP’ye karşı hassasiyetleri de böl-
gelerin tanımlanmasına yardımcı olur. Farklı seviyelerdeki elektromanyetik koşullar, korunma 
bölgeleriyle bağlantılıdır. Ekipman izolasyonunun darbe dayanımı gerilim seviyesiyle bağlantılı 
olarak yaşanan LEMP azalması söz konusudur.

Bölgeler, IEC 62305-1 standardında aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

• LPZ 0A: Açık bölge. Bu bölge, bileşenlerin doğrudan atmosferik boşaltımlara maruz bırakıldığı 
ve de kendileri tarafından üretilen ve elektromanyetik alanın tümüne maruz bırakılan toplam 
akımı desteklemeleri gereken harici bir Yıldırımdan Korunma Sistemi (LPS) tarafından korun-
mamaktadır;

• LPZ 0B: Harici LPS dâhilinde bulunan bölge. Bu bölgede doğrudan yıldırım darbelerine karşı 
mutlaka koruma sağlanır, fakat tehlikenin kaynağı elektromanyetik alana tamamen maruz kalın-
masından doğmaktadır;

• LPZ 1: İç bölge. Bu bölgede objeler doğrudan yıldırım darbelerine maruz kalmaz ve endüksi-
yon akımları bölge 0A’dan daha azdır. Ekranlamaya sahiptir ve de gelen hatlarda tip 1 parafu-
durlar kurulmuştur;

• LPZ 2, LPZ n: daha ileri seviye ekranlamaya ve de parafudurlara (tip 2 veya 3) sahip bölgeler-
dir; farklı bölgelerin sınırlarında bulunduğundan ve uç ekipmanları koruduğundan, korunacak 
ekipmanın gereksinimleriyle bağlantılı olarak endüksiyon akımının azaltılması sağlanır.

Teorik bilgileri bir otel uygulamasında netleştirelim. Yapılacak ilk şey bir risk analizi yürüterek 
insanların korunduğundan emin olmak adına binanın dış kısmının doğrudan yıldırım darbele-
rine karşı koruyacak bir LPS’ye ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesidir. Bunu yapmak için de 
yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımlar, yorucu hesaplamaları önler ve de dış yıldırımlığın ya-
kalayabildiği minimum bir akım seviyesi sağlanan binalarda belirli bir seviyede koruma sağlar. 
Yıldırım akımı bir top olarak düşünülebilir; top ne kadar küçük olursa yakalamak da o kadar zor 
olur. Buna karşın, parafudurun toprağa veya elektrik şebekesine yönlendirilebilmesi için gere-
ken maksimum akım değeri de sağlanır.

Bina Uygulamalarında
Yıldırım ve Aşırı Gerilim
Koruması

Alper ÇELEBİ / Ürün Pazarlama Uzmanı
ABB Elektrifikasyon Ürünleri / DIN Rayı Ürünleri





Her LPL’nin yıldırım darbe akımı 10/350 μs’lik dalga biçimindedir.

LPL I II III IV

Maksimum akım (kA) 200 150 100 100

Minimum akım (kA) 3 5 10 16

Şekil-1: Yıldırım Koruma Seviyesi (LPL)’ne göre darbe akımları

Şekil-2: IEC62305-1’e göre Yıldırım Koruma Bölgeleri (LPZ)

1 - Yapı ( LPZ 1 ekranlaması)
2 - Yakalama çubuğu sistemi
3 - İniş iletkenleri
4 - Yakalama çubuğu sistemi (toprak) 
5 - Oda (LPZ 2 ekranlaması)
6  - Yapıya bağlı hatlar 
S1 - Yapıya gelen yıldırım
S2 - Yapının yakınına gelen yıldırım

S3 Yapıya bağlı bir hatta gelen yıldırım
S4 Yapıya bağlı bir hattın yakınına gelen yılldırım 
r  Yuvarlanan kürenin yarıçapı
ds Çok yüksek manyetik alanlara karşı güvenli mesafe 
LPZ 0A Doğrudan yıldırım, tam yıldırım akımı, tam manyetik alan
LPZ 0B Doğrudan yıldırım, kısmi yıldırım veya endüksiyon akımı yok, tam manyetik alan

Risk değerlendirmesi, IEC 62305-2 yıldırımdan 
korunma standardına göre yapılmaktadır.

2006’nın Nisan ayından beri geçerli olan 
uluslararası IEC 62305 yönetmeliği, bir bina-
nın taşıdığı risklerin değerlendirilmesi ve de 
binalar, sistemler, insanlar ve de onlara bağlı 
hizmetlerin yıldırımdan korunmasını sağlaya-
cak uygun önlemlerin belirlenmesi için gereken 
tüm öğeleri sağlamaktadır. Değerlendirme 
süreci, korunacak yapının analizinin yapılma-
sıyla başlar: binanın türü ve ölçüleri, binaya 
giren hizmet tesisatının sayısı, uzunluğu ve tipi, 
bulunduğu ortamın özellikleri ve de alandaki 
yıldırım şiddeti analiz edilir.

Zararın temel kaynağı yıldırım akımıdır. Aşağı-
daki kaynaklar darbe noktasına göre ayrılmak-
tadır (çizim 1’e bakınız):

S1: yapıya gelen yıldırım, 
S2: yapının yakınına gelen yıldırım,
S3: bir havai hatta gelen yıldırım,
S4: bir havai hattın yakınına gelen yıldırım

Yıldırımlar, korunacak yapının özelliklerine göre 
zarar oluşmasına neden olabilir. En önemli 
özelliklerden bazıları ise yapının türü, içerik-
leri ve uygulanışı, hizmet türü ve de sağlanan 
koruma önlemleridir.

Bu risk değerlendirmesinin pratik bir şekilde 
uygulanması adına yıldırım sonucunda ortaya 
çıkabilecek üç tür temel zararın arasındaki 
ayrımı yapmak faydalı olacaktır. 

Bu temel zararlar ise şunlardır:
D1: canlılarda elektrik çarpması nedeniyle 
ortaya çıkacak yaralanmalar, 
D2: fiziksel zarar,
D3: elektriksel ve elektronik sistemlerin arıza-
lanması.
Bir yapıda yıldırım nedeniyle oluşan zararlar 
yapının bir kısmıyla kısıtlı olabilir veya tüm 
yapıya yayılabilir. Buna etraftaki yapılar veya 
çevre de dâhil olabilir (örneğin, kimyasal veya 
radyoaktif yayılımlar).
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Her tür zarar tek başına veya başka bir türden zarar ile birlikte korunacak yapıda dolaylı olarak 
farklı zararlara neden olabilir. Oluşabilecek zararın türü ise yapının ve içindekilerin niteliklerine 
dayanmaktadır. Aşağıdaki zarar türleri göz önüne alınmalıdır (tablo 1’e bakınız):

L1: insanlarda can kaybı (kalıcı sakatlıklar dâhil);
L2: kamu hizmeti kaybı; 
L3: kültürel miras kaybı;
L4: ekonomik değer kaybı (yapı, içerik ve aktivite kaybı)

Her kayıp için bir risk R’si hesaplanmaktadır: 
R1 insanlarda hayat kaybı riskidir; R2 önemli 
toplum hizmetlerinin kaybı riskidir; R3 kültürel 
mirasın kaybı riskidir; R4 ise ekonomik kayıp 
riskidir. Her risk türü zarar sebebiyle (kişiler-
deki adım ve temas potansiyellerinden kaynaklı 
zararlar; yangın, patlama vb. nedeniyle ortaya 
çıkan maddi zararlar; elektriksel sistemlerde 
gerilim darbeleri nedeniyle oluşan zararlar) ve 
kaynağıyla (binalara veya dış elektrik hatlarına 
doğrudan gelen yıldırım darbeleri, binaların 
veya hatların yakınına gelen dolaylı yıldırım 
darbeleri) ilgili olarak farklı öğelerin temelin-
de ifade edilebilir. Bu üç riskin her biri için 
(R1,R2,R3) maksimum bir geçerli değer belir-
lenir: değer geçerli olan değerden daha fazlay-
sa, binayı korumak ve riskleri azaltmak adına 
gereken önlemler alınmalıdır (LPS, eşpotansi-
yel topraklaması, parafudurlar). Dördüncü risk 
öğesinde (R4) koruma her zaman opsiyoneldir.
Maliyet/fayda analizi olumlu görünüyorsa 
tavsiye edilir. Risk analizi yapının korunmasını 
gerektirdiğinde düzenlemeler de kabul edilen 

risk değerlerinin altında kalan belirli risk öğe-
lerini azaltmak adına uygun parafudurlar için 
seçim kriterleri sağlar.
Risk değerlendirmesi otelin LPS ile korun-
masını gerektiriyorsa, ana dağıtım panosuna 
tip 1 parafudur yerleştirmek zorunlu hâle 
gelecektir; zira bu ana panonun LPS’den gelen 
yıldırım akımının bir kısmıyla uğraşmasının 
gerekmesi ihtimali oldukça yüksektir. Ardından 
da bu parafudurun doğrudan darbeyi toprağa 
aktarabilecek şekilde tasarlanması gerekmek-
tedir (10/350’lik dalga biçimleri); yıldırımdan 
korunma bölgesi konseptini izleyerek yapının 
dışından ilk giriş noktasına, LPZ 0’dan LPZ 1’e 
gelen darbenin ilk giriş noktasının korunması 
gerekmektedir.
Ana pano tip 1 parafudur ile korunduğuna 
göre tesisata gelen darbe enerjisinin yaklaşık 
%90’ını toprağa boşalttık demektir; fakat aşırı 
gerilim seviyesi birinci kategorideki ekipmanlar 
için hâlâ fazla yüksek (elektronik ekipmanlar 
sadece 1.5kV’a dayanabilir).
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Yıldırım darbe noktasına göre bir yapıdaki zarar ve kayıp (IEC/BS EN 62305-1 Tablo 2)

Darbe noktası Zarar kaynağı Zarar türü Kayıp türü

Yapı S1  D1  L1, L4**

  D2 L1, L2, L3, L4
  D3  L1*, L2, L4
Bir Yapının Yakınında  S2  D3  L1*, L2, L4
Yapıya bağlı hatlar S3  D1  L1, L4**
  D2  L1, L2, L3, L4
  D3 L1*, L2, L4
Bir hattın Yakınında S4  D3 L1*, L2, L4
* Sadece patlama riski olan yapılar, hastaneler ya da insan hayatını anında tehdit eden iç sistem arızalarının
 gerçekleştiği diğer yapılar içi

** Sadece hayvanların can kaybı yaşayabileceği yapılar için

Tablo-1: Yıldırım darbe noktasına göre bir yapıdaki zarar ve kayıp (IEC/BS EN 62305-1 Tablo 2)

Alper ÇELEBİ / Ürün Pazarlama Uzmanı
ABB Elektrifikasyon Ürünleri / DIN Rayı Ürünleri

Bina Uygulamalarında Yıldırım ve
Aşırı Gerilim Koruması
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Dolayısıyla, bu otelin her bir katına yerleştirilen 
kat dağıtım panolarında(LPZ 1’den LPZ 2’ye 
geçiş) kalan darbe enerjisini boşaltmaya devam 
edecek ve de hassas ekipman için 2.5kV’taki 
aşırı gerilimi (önceki tip 1 parafudurun koruma 
gerilimi) yeniden kabul edilebilir bir değere 
(1.5kV’tan düşük) azaltacak Imax değeri 40kA 
olan (8/20 dalga formuna göre test edilmiş) tip 
2 parafudur kullanacağız.
Parafudurdan korunacak cihaza kadar olan me-
safe10 metreyi aştığında koruma etkisinin azal-
dığını belirtmek gerekir. Bu yüzden her odanın 
dağıtım panosuna (sigorta kutusu) Imax değeri 
20kA olan (LPZ 2’den LPZ 3’e geçiş) tip 2+3 
veya tip 3 parafudur yerleştireceğiz. Bunu 
darbe enerjisinin %98’ini toprağa boşaltmış 
olsak da aşırı gerilim korumasını daha da iyi 
bir hâle  getirerek koruma gerilim seviyesini 
düşürüp(1kV’a kadar) nihai ekipman için iyi bir 
koruma sağlamak amacıyla yapıyoruz.
Parafudurlar sadece yıldırım darbelerinden 
korunma konusunda değil, aynı zamanda 
endüstriyel darbelerden korunma konusunda 
da kullanışlıdır. Bu endüstriyel darbeler de 

korunan binanın içerisinde ortaya çıkarabilir. 
Örneğin bir otelde bulunan asansörler, hava-
landırma sistemleri ve pompalar gibi fazla güç 
tüketen aletler, anahtarlama sırasında darbe 
oluşturabilir.
10/350 μs dalga formu, doğrudan bir yıldırım 
darbesi oluşturarak akımın oldukça yüksek bir 
enerji seviyesinde aniden ve sert bir şekilde 
artmasına neden olur. Yıldırım çok yüksek bir 
tepe değeri ile şebekeye doğru 10/350 μs’lik bir 
akım darbesi oluşturduğundan ideal bir akım 
jeneratörü olarak değerlendirilebilir.
İndirgenmiş enerjiye sahip 8/20 μs dalga for-
mu, dolaylı bir yıldırım darbesini ve de elektrik 
şebekesindeki operasyonların ve de parazitlerin 
etkilerini temsil etmektedir. Bu dalga biçimiy-
le ilişkilendirilen enerji, eğri altındaki alana 
bağlıdır: 
Enerji ≈ 0∫T i2dt. Dolayısıyla 10/350 μs’lik 
dalga biçimi ile ilişkilendirilen enerji, 8/20 μs’lik 
enerjiye sahip olandan çok daha fazladır (yakla-
şık 10 kat daha fazla).
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Şekil-3: Risk analizi basamakları 

Şekil-4: Direkt ve endirekt 
yıldırım darbe şekilleri  

Alper ÇELEBİ / Ürün Pazarlama Uzmanı
ABB Elektrifikasyon Ürünleri / DIN Rayı Ürünleri

Bina Uygulamalarında Yıldırım ve
Aşırı Gerilim Koruması
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Erse Kablo

Geçmiş yıllarda da olduğu gibi son döneme de damgasını vuran polimerler, gü-
nümüzde endüstri dallarındaki hakimiyetin yanında, sosyal, sportif ve ekonomik 
ortamın da vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ulaşım ağlarının unsur-
ları, tekstil, boya, inşaat, elektrik-elektronik, gıda, ambalaj, tıp ve diğer birçok 
teknoloji ürünlerinde ki geniş kullanım alanları polimerleri günlük yaşamımızla 
bütünleştirmektedir. 

Öncelikle ele aldığımız konu ise tabi ki uzmanlık alanımız olan Kablo sektörüdür. 
Data, Sinyal, Kontrol ve Enerji iletiminin vazgeçilmezleri olarak kabul edilen ve 
teknolojinin hemen her aşamasında büyük önem arz eden kabloların, yalıtım ve 
koruyucu kılıflarında tercih edilen polimerlerdir. İhtiyaçlara ve kabloların kulla-
nım koşullarına göre büyük çeşitlilikler gösterebilmektedir. Sertlik, yumuşaklık, 
esneklik, soğuk, sıcak, alev dayanımı, korozyon, yağ, asit ve daha pek çok farklı 
kimyasala ve fiziksel etkilere direnç gibi özellikler, bu polimerlerin izolasyon 
malzemesi olarak kullanılmalarındaki seçim kriterlerini de belirlemektedir. 

Termoplastikler, termosetler ve elastomerler… 

Günümüzde kablo yalıtımları sadece dielektrik özellik sağlamakla sınırlı kalmayıp 
bu özelliğinin beraberinde daha pek çok ihtiyacı da karşılayacak şekilde gelişti-
rilmiştir. Tasarım aşamasında, ürünün kullanılacağı ortam koşullarına uygun, en 
doğru yalıtım ve koruyucu kılıf malzemesinin seçilmesi, hem kablonun ömrünü 
arttırmakta hem de can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren durumların önüne 
geçmektedir. 

Ülkemizde kablo sektörü endüstriyel gelişimine katkılı sağlaması temennimizle, 
yazı dizimizi bilgilerinize sunmaktan onur duymaktayız.

Polimerler ısı ve elektriğe karşı yalıtkan malzemelerdir. İşlenmeleri kolaydır. 
Kablo yalıtım ve kılıflanmasındaki kullanımının en temel nedeni elektriğe karşı 
yalıtkan olmasıdır. Bir diğer nedende kimyasal etki ve korozyona karşı dirençli 
olmalarıdır. Genel olarak elastiktirler.

Kablo yalıtım ve kılıflanmasında kullanılan polimerler genel olarak üçe ayrılır.

a-) Termoplastikler

b-) Termosetler

c-) Elastomerler

a-) Termoplastikler, Isıtıldıkları zaman yumuşar ve akar, soğutulunca sertle-
şirler, katılaşırlar. Bu olay termoplastikler için tekrar edilebilir bir özelliktir. Bu 
şekillendirme esnasında hiçbir kimyasal değişime uğramazlar. Örnek olarak: 
PVC, Polietilen, Polipropilen.

b-)Termosetler, ısı işlemleriyle bir defa istenilen şekil altıktan sonra tekrar ısıtıla-
rak şekillendirilemezler. Ayrıca bu malzemeler çözücülere karşı çok dayanıklıdır-
lar. Çapraz bağlı bir yapıya sahiptirler.



Örnek olarak;XLPE,XLHFFR(çapraz bağlı hffr)

c-) Elastomerler, Çekme kuvveti altında çok 
yüksek oranda uzama gösteren ve kuvvet kaldırıl-
dığında anında ilk boyutlarına dönen, çapraz bağ-
lanmış kauçuğa benzer polimerlere, ya da başka 
bir deyişle kauçuğa benzer ağ yapılara, elastomer 
adı verilir.  Kauçuk olarak tanımladığımız elasto-
merler, polimerlerin seyrek çapraz bağlanması 
ile oluşan ağ yapısı halidir. Polimerin elastomer 
olması için; yüksek molekül ağırlığına, zincirler 
arası düşük kuvvete, gelişigüzel zincir yapısına 
ve çapraz bağlanabilme özelliğine sahip olması 
gerekir. Örnek olarak EPDM, SBR gibi kauçuklar 
ve silikon kauçuk türevleridir.

Polimerlerin tümü normal gerilim ve frekanslarda 
iyi yalıtkandırlar. Yalıtkanlıkları, ortam ısısı arttıkça 
azalır. Genel olarak polimerlerin elektriksel direnci 
(yalıtkanlığı) kimyasal bileşime, dolgu maddeleri-
ne, sıcaklığa ve neme bağlı olarak değişir.

Polimerler dielektrik malzemelerdir. Yani yalıt-
kandır. Her polimerin bir dielektrik sabiti vardır ve 
1,9-2 den büyüktür. Sıcaklık ve frekanstan etkile-
nir. Dielektrik sabiti rakamsal olarak büyüdükçe 
polimerin yalıtım özellikleri düşmektedir.

Örneğin; 
Polietilen: 2,33 dielektrik sabitine sahiptir ve mü-
kemmel elektriksel yalıtıma sahiptir.
PVC: 4-8 dielektrik sabitine sahiptir. İyi bir yalıt-
kandır, polietilene göre yalıtımı düşüktür.
Silikon: 3 civarında dielektrik sabitine sahiptir.
Polimer içine katılan katkılar dielektrik sabitinin 
yükselmesine veya düşmesine sebep olabilir.
Sonuç olarak üretilecek kablonun özelliklerine 
göre polimer seçilmelidir. Seçimdeki kriterler 
başlıca şöyledir:
1-)Yalıtım özellikleri (elektriksel)
2-)Mekanik zorlanmalara ve darbelere dayanım
3-)Çalışma ortamından etkilenme
a-) Çalışma sıcaklığı
b-) Kimyasal çözücüler
c-) UV dayanım
Başlıca Kablo Yalıtım ve Kılıf Polimerleri: 

• PVC (POLİVİNİL CLORÜR)
• ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (LDPE)
• YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (HDPE)
• ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE)

• POLİPROPİLEN (PP)
• TERMOPLASTİK POLİÜRETAN (TPU)
• TERMOPLASTİK ELASTOMER (TPE)
• SİLİKON KAUÇUK (SIR)
• HFFR KOMPAUNDLAR(HFFR,LSZH.LS0H)
A-TERMOPLASTİK HFFR
B-TERMOSET HFFR
1-) Kablo Yalıtım ve Kılıflamasında Kullanılan PVC 
Bileşenleri 

PVC kablo sektöründe genelde granül formunda 
kullanılmaktadır. Kablo sektöründe kullanılan 
PVC granüller plastifiye edilmiştir. Granül üreti-
lirken PVC toz içerisine plastikleştirici katılarak 
PVC flexible hale getirilir. Bunun başlıca amacı 
uygulandığı kablonun rahat döşenmesi ve hareket 
ettirilebilmesidir.

PVC normal şartlarda bünyesinde % 53- 55 ora-
nında klor (Cl) içerir.
PVC halojen içerdiğinden(Cl) dolayı yanmaya karşı 
dayanıklıdır. 
PVC asitler ve bazların etkisine karşı dayanıklıdır. 
Su, alkol, benzin, PVC ‘ye hiçbir etki göstermez.
PVC ortam şartlarına olan yüksek dayanıklılığı, ko-
lay işlenebilmesi, metal yüzeye yapışma özelliğinin 
olması ve iyi elektriksel özelliklerinin bulunması 
nedeni ile kablo üretiminde geniş yer bulmuştur. 
PVC granül üretimi sırasında PVC’ye çok değişik 
stabilizatörler, dolgu maddeleri, ajanlar ve plastifi-
yanlar katılarak kablo için değişik özellikte granül 
üretmek mümkündür.

Kablo Yalıtımı İçin Tipik Bir PVX Granül Formülü 

• PVC TOZ (K sayısı 64~68 arası)
• DOLGU MADDESİ (Kalsiyum karbonat….)
• PLASTİFİYANLAR
• STABİLİTAZÖRLER
• KAYDIRICILAR
• MUKAVEMET ARTTIRICILAR
• PROSES YARDIMCILARI
• PİGMENTLER
d) Aleve ve yangına dayanım
4-)Esneklik
5-)Ömür
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Kablo Yalıtımında Kullanılan Polimerlerin Dielektrik Sabitleri 
• PVC : 4~8 
• PE : 2,33
• FİZİKSEL KÖPÜK PE : 1,6~2,1
• SİLİKON : 3,2~4,7
• PP : 2,23
• XLPE : 2,33
• TERMOPLASTİK HFFR : ~4
• TERMOSET HFFR : ~4
• POLİÜRETAN : ~6
Yukarıdaki maddelerle birlikte alev önleyiciler, duman bastırıcılar, UV dayanımı arttırıcılar, yağa dayanı-
mı arttırıcı maddeler, antirodent ve antitermit katkılar PVC formülasyonlarında kullanılmaktadırlar.
Kablo üretiminde kullanılan PVC bileşikleri uluslararası ve ulusal standart kuruluşlarınca standart hale 
getirilmiş ve PVC bileşiklerde bulunması gereken minimum değerler belirlenmiştir.
1.1-)Haberleşme, Sinyal, Kontrol, Enstrümantasyon ve Data Kabloları İçin PVC Bileşikleri 
A-) Kablo Yalıtımı için PVC Bileşikleri(EN 50290-2-21)
PVC yalıtımlı sinyal kontrol kablosu ve entrümantasyon kablosu tasarımı yapılırken damarlarının yalıtı-
mında EN 50290-2-21 standardında özellikleri belirlenmiş PVC yalıtım birleşikleri seçilmelidir.
PVC yalıtımlı Sinyal kontrol ve enstrümantasyon kablolarına örnek verirsek; piyasada yaygın olarak 
kullanılan LİYY;LİYCY;J-Y(St)Y; JE-Y(St)Y;LİY(St)CY;RE-Y(St)… gibi kabloların yalıtımları bu stan-
darda uygun olmalıdır.

B-) Kablo Kılıflanması için PVC Kılıf Bileşikleri(EN 50290-2-22)
 Haberleşme, sinyal kontrol, ensrümantasyon ve data kablosu tasarımı yapılırken PVC kılıf bileşiği 
seçiminde EN 50290-2-22 standardında verilen özelliklere göre PVC tipi seçilmelidir.
PVC kılıflı Haberleşme, sinyal kontrol, ensrümantasyon ve data kablolarına örnek olarak; PDV;CAT 
-3 U/UTP;CAT-5 U/UTP;CAT-6 U/UTP; LİYY;LİYCY;J-Y(St)Y; JE-Y(St)Y;LİY(St)CY;RE-Y(St)Y… gibi 
kabloların kılıf bileşikleri bu standarda uygun olmalıdır.

1.2- Alçak Gerilim Enerji ve Kontrol Kabloları İçin PVC Bileşikleri 
A-) Alçak Gerilim Enerji ve Kontrol Kabloları İçin PVC Yalıtım Bileşikleri
(EN 50363-3)
Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları tasarımında EN 50363-3 standardında özellikleri belirlenmiş 
PVC yalıtım bileşikleri kullanılmalıdır.
B-) Alçak Gerilim Enerji ve Kontrol Kabloları İçin PVC Kılıf Bileşikleri                  (EN 50363-4-1)
Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları tasarımında EN 50363-4-1 standardında özellikleri belirlenmiş 
PVC kılıf bileşikleri kullanılmalıdır.
Alçak gerilim ve kontrol kablolarına örnek verecek olursak; ERFLEX 130(YSLY);ERFLEX 130 
Y-CY(YSLYCY);ERFLEX 120(H05VV-F;NYSLYÖ-J);ERFLEX 120 CY(H05VVC4V5-K;NYSLYCYÖ-J)
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1.3-) 0.6 / 1KV ve Üstü Enerji Kablolarında Kullanılan PVC Bileşikleri 
A-) 0.6/1KV  için PVC Yalıtım Bileşiği IEC 60502-1 için PVC/A dır.
En büyük iletken sıcaklığı 70 ⁰C dir.
Test gereksinimleri IEC 60502-1 standardında belirtilmiştir.
B-) 0.6/1KV için PVC Kılıf Bileşiği
IEC 60502-1 için
ST1 ve ST2 dir.
ST1 çalışma sıcaklığı: 80⁰C
ST2 çalışma sıcaklığı: 90⁰C dir.
Test gereksinimleri IEC 60502-1 çizelge tablo 18’de belirtilmiştir.
Kablo üreticileri kullandıkları PVC granül miktarını esas alarak maliyet hesapları yaparak, granülü kendi 
bünyelerinde yapıp, yapmamaya karar verirler. Büyük tonajlı çalışan enerji kablosu üreticileri genelde 
PVC granülü kendi bünyelerinde yapmaktadır.     
Zayıf akım kablo üreten firmalar, çok çeşitli ve özellikli PVC granül kullandıklarından genelde PVC 
granüllerini tedarikçi firmalardan karşılamaktadır. Bu tür granül üreten firmalar yurt içinden ve yurt 
dışından olabilmektedir.
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Enerji iletim merkezlerinde kullanılan koruma sistemleri, oluşabilecek aşırı 
yüklenme, kısa devre gibi arızalarda korunan elemanı sağlıklı şebeke bölümün-
den ayırmalıdır. Bir koruma sistemi seçici (selektif) yani arızaya en yakın olanın 
ilk tepki vereceği şekilde, hızlı ve güvenilir şekilde görevini yerine getirmelidir. 
Böylelikle şebeke üzerinde en az kesinti ile enerji arzı sağlanacaktır.

Şebeke üzerinde yer alan tüm elemanlar gerçekleşmesi olası tüm arızalara karşı 
korunmalıdır. İletim hatları doğal (yıldırım,rüzgar vb.) veya insan kaynaklı (arıza 
üstüne kapama, hatalı manevralar) arıza durumlarında aşırı akım koruma, hat 
diferansiyel koruma ve mesafe koruma gibi özelleşmiş sistemlerle hızlı bir şekilde 
sistemin kalanından ayrılabilirler. 

Hatların birleşim noktaları olan ve enerji konsantrasyon noktalarını teşkil eden 
baraların korunmasında da iletim hatlarında olduğu gibi özel yaklaşımlar uygulan-
malıdır.Baralarda mekanik sorunlar (izolatörler ve akım trafoları gibi), izolasyon 
sorunları (kirlilik ve ani parlama gibi) ve insan hataları (arıza üstüne kapama gibi) 
kaynaklı arızalar oluşabilir. Bu arızaları hat koruma sistemleri tespit edilebilse de, 
her zaman baraya bağlı olan hatların dış koruma bölgesinde kalacak ve gecikmeli 
olarak temizlenecektir. Sonuç olarak baralarda oluşabilecek arızalar tüm sistemi 
ve istasyonu ilgilendirdiği için beslediği tüm fiderlerde açmaya dolayısı ile kesinti-
ye sebep olacaktır.

Baralarda arıza oluşma riski çok düşük olmasına rağmen arıza sonucu oluşabile-
cek hasar göz önünde bulundurulduğunda göz ardı edilmemesi gerektiği anlaşı-
lır. Ana baralarda oluşan arızalar elektrik şebekesinin stabilitesini tehlikeye sokar. 
Ayrıca, baralar pek çok devrenin birleşim noktası olduğu için,barada temizlene-
meyen bir arızanın gücü çok yüksek olur ve arıza sonucu tüm sistemi etkileyen 
yangınlar oluşabilir, tüm istasyon hasar görebilir ve bunun sonucu uzun süreli 
enerji kesintileri yaşanabilir.

Karmaşık çoklu anabara sistemlerinde de kullanılabilen düşük empedans bara 
differansiyel koruma sistemleri (87BB) hızlı, güvenilir ve seçici bir koruma olana-
ğı sağlar ve geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Kirchoff kanuna göre bir düğüme ya da bir baraya bağlı akımların vektörel topla-
mı sıfırdır. Şekil-2’de de görüldüğü gibi diferansiyel koruma sistemi çok basitçe 
baraya giren akımlarla çıkan akımları karşılaştırır.

Düşük Empedanslı
Diferansiyel Bara
Koruma
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Bu akımlar arasındaki herhangi bir farkın önceden tanımlı eşik değeri geçmesi sonucunda barada arıza 
olduğu anlaşılır ve açma komutu verilir. Baraya bağlanan tüm fiderlere akım trafosu bağlantısı yapılır 
ve bu akım trafoları üzerinden aradaki fark izlenir. Bu prensip güç sistemlerindeki baraların diferansiyel 
korunmasında da kullanılır.

Diferansiyel koruma sistemleri arızanın koruma alanı dışında veya içinde olduğunu izleme açısından da 
mükemmel sonuçlar verir ve seçiciliğe katkıda bulunur. Şekil-3’de görüldüğü gibi arıza, diferansiyel böl-
genin koruma alanı dışında olduğunda akımlar toplamı sıfır olacağı için differansiyel röle arızayı görmez. 
Arıza Şekil-4’deki gibi diferansiyel bölgenin koruma alanı içinde olduğunda ise akımlar toplamı sıfırdan 
farklı olacağı için röle arızayı görür ve ilgili kesicilere açma göndererek arızayı hızlı bir şekilde temizler.

Diferansiyel koruma sistemlerinin düşük empedanslı yapıya sahip olması, kullanılan rölelerin akım 
girişlerinin akım trafosu sekonder akımlarına düşük empedans göstermesi anlamına gelir. Böylece bara 
diferansiyel koruma için kullanılan akım trafosu sekonder akımları başka koruma röleleri ile ortaklaşa 
kullanılabilir.

Düşük empedans bara koruma röleleri koruma alanı içerisinde oluşan arızaları tespit etmek için tüm 
fider akımlarını vektörel olarak toplar (Idiff). Akım trafolarının performansına dayalı, akımda oluşacak 
olan değişimleri de hesaplamak için her bir fidere ait akımların mutlak büyüklüklerini de toplar (Istab). 
Diferansiyel akım ,stabilizasyon akım değerini geçtiğinde röle baraya bağlı tüm kesicilere açma gönde-
rir.(Şekil-5)

Şekil 1 Düşük empedanslı diferansiyel rölenin 
bağlantı şeması

Şekil 3 Koruma alanı dışında oluşan arıza 
durumu

Şekil 2 Düşük empedanslı bara koruma siste-
minin tek baralı sistem uygulaması

Şekil 4 Koruma alanı içinde oluşan arıza durumu
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Düşük empedanslı diferansiyel rölenin 
çalışma durumlarını aşağıdaki gibi sınıflan-
dırabiliriz.
1- Normal çalışma durumu: Arıza akımı 
oluşmadan önce baraya bağlı tüm akımla-
rın vektörel toplamı olan diferansiyel akım 
sıfırdır ve stabilizasyon akımının ise akım 
trafolarının hatalarından dolayı bir değeri 
vardır.Bu durum grafikte de belirtilen eşik 
değerin altında kaldığı için normal çalışma 
durumu bozulmaz ve röle açma vermez.
2- Dahili arıza durumu: Diferansiyel akımın 
stabilizasyon akımına oranı çok yükselir 
ve arıza röle tarafından tespit edilip açma 
gönderilir.

3- Harici arıza durumu: Arıza koruma alanı 
dışında ise sistem güvenirliği ve selektivite-
nin etkilenmemesi için rölenin trip verme-
mesi gerekir.Harici arıza durumlarında akım 
trafoları üzerinden geçen akımların büyük-
lüğü sebebi ile akım trafolarnın bir kısmı ya 
da tamamı doymaya gidebilir.Bu durumda 
diferansiyel akım da belli bir değere gelir.
Düşük empedanslı diferansiyel  rölelerde 
harici arızaları tespit etmek için ilk bir kaç 
milisaniyeye bakılır.Röle diferansiyel akım-
da bir yükselme görmeksizin,stabilizasyon 
akımda bir yükselme 
tespit ederse bu arızayı harici olarak tanım-
lar ve açma göndermez.(Şekil-6)

Düşük empedanslı diferansiyel ana bara ko-
ruma sisteminin avantajlarını aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz;
Düşük Empedanslı Difereansiyel Koruma 
Sisteminin Avantajları:
• Bir akım trafosu çekirdeği diferansiyel ana 
bara koruma rölesi ile birlikte başka röle 
veya cihazlarla ortak olarak kullanılabilir.
• Diferansiyel anabara koruma sistemine 
bağlı akım trafolarının çevirme oranları 
birbirinden farklı olabilir.
• Akım trafosu polaritesi ters olsa bile röle 
içerisinde bu durum kompanze edilebilir.
• Arıza durumunda açma süresi bir periyot-
tan daha kısadır.
• Kesici arıza koruma ve uç arıza koruma 
fonksiyonları ilave edilebilir. 
İlave Koruma Fonksiyonları
Düşük empedanslı diferansiyel bara koru-
ma röleleri yapısı itibari ile ilave izleme ve 
koruma fonksiyonlarına sahip olabilirler. 
Bunlar;uç arıza koruma ve kesici arıza koru-
ma fonksiyonlarıdır.

1- Uç arıza koruma
Uç arızası baraya bağlı fiderdeki akım 
trafosu ile kesici arasında meydana gelir.
(Şekil-7 ve Şekil-8)  Diferansiyel bara koru-
ma rölesi koruma bölgesini akım trafolarını 
sınır kabul ederek oluşturduğu için bu tip 
bir arıza oluştuğunda arızayı koruma böl-
gesi içinde olarak algılar ve tüm kesicilere 
açma gönderir. Fakat röleye eklenen ilave 
fonksiyonlarla kesicinin açmasına rağmen 
hata akımının devam ettiğini tespit eder ve 
fiderin diğer ucundaki kesiciye de açma 
gönderir.

Şekil 7 Kesici ve akım 
trafosu arasında arıza 
olmasını durumun fider 
görünümü

Şekil 5 Diferansiyel bara koruma rölesinin 
açma karakteristiği 

Şekil 6 Harici arıza durumunda akımların 
davranış grafiği
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Şekil 8 Kesici ile akım trafosu arasında 
arıza olması durumunun sistem görünümü 
2- Kesici Arıza Koruması
Fider kesicilerinin açma bobinleri ve kesici 
mekanizması farklı sebeplerden dolayı arı-
zalanabilir.Arızalı kesiciye açma gönderildi-
ğini tespit etmek için ilave fonksiyon olarak 
kesici koruma rölesi kullanılmalıdır. Bir arı-
za durumundan dolayı kesiciye gönderilen 
her hangi bir açmanın aynı zamanda kesici 
arıza koruma fonksiyonunu içeren röleye 
de gitmesi gerekmektedir. Böylelikle röle 
içerisinde kesiciyi takibe alan bir zamanla-
yıcı başlatılır.Zamanlayıcı,kesici üzerinden 
akım geçtiği sürece çalışır.Normal durumda 
kesici açacak ve arıza akımı kesilecek ve 
zamanlayıcı duracaktır.
Eğer kesici açmadıysa arıza akımı akmaya 
devam eder ve zaman ölçümü ilerler.Kesici 
arıza koruması bu durumu denetleyerek 
barayı besleyen diğer kesicilere açma gön-
derir ve arıza akımının kesilmesini sağlar.

Şekil 9 Kesici arıza koruma fonksiyonunun 
çalışma prensibi

Açmanın trafo zati korumalarından gön-
derildiği durumlarda kesicinin doğru açıp 
açmadığını akımı izleyerek kontrol etmek 
doğru değildir. Bu durumda kesici yardımcı 
kontakları üzerinden kontrol edilmedir ve 
bu sebeple kesicinin yardımcı kontakları 
da kesici koruma fonksiyonuna sahip olan 
röleye bağlanmalıdır.

Fotoğraf 1 Örnek bir 380kV bara diferansi-
yel koruma panosu 
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Düşük Empedanslı Diferansiyel
Bara Koruma
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Nem Sensörlerinin,
PV Panellerin ve
Şarj Edilebilen Akülerin
Otomatik Sulama
Sistemindeki Yeri
Önsöz

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının giderek arttığı dünyamızda 
güneşten elektrik üretimi de her geçen gün artmakta ve mevcut güneş 
santrallerine sürekli yenileri eklenmektedir. Bu çalışma kapsamında 
güneş enerjisinden faydalanarak Solar Sulama Ünitesi tasarladık. Çalış-
manın ilk kapsamında solar paneller ve kulanım amaçları ele alınmıştır. 
Güneş enerji sistemleri hakkında bilgilere de yer verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci kısmında Solar Sulama Ünitesi’nin yapım aşamaları ve 
kullanılan blok diyagramlara yer verilmiştir. Güneş ışınlarının su pom-
pasını çalıştırmasına kadar olan malzemeler ve devreler hakkında bilgi 
verilmiştir. Devrede kullanılan entegreler, Arduino Uno, nem sensörü ve 
dc su pompası tanıtılmış ve nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. 

Çalışmanın son kısmında güneş ışığından akü şarjı ve dolayısıyla nem 
durumuna bağlı sulama sistemi oluşturulması incelenmiş ve karşılaşılan 
sorunlar açıklanılmıştır. Son olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Atar Kelimeler – Solar hücreler, temiz çevre, tarımda sulama, nem 
sensörü



1.Giriş

Günümüz bir enerji kriziyle karşı karşıyadır. 
Sebebiyse her geçen gün üretimde olsun, 
tüketimde olsun hayatlarımızın daha da 
bağımlı hale geldiği gerçek temiz enerji formu 
olan elektrik enerjisinin kullanılagelen enerji 
üretim teknikleri ile karşılanmasının yetersiz, 
verimsiz oluşudur. Dahası bu kaynaklar tü-
kenmek üzeredir ve ne yazık ki çevreye kalıcı 
zararlara neden olmaktadır. Gelecekte hayatın 
her alanında daha da fazla yer alacak verimli 
elektrik enerjisine olan ihtiyacımız hızlanan bir 
biçimde artmaktadır.

İşte tam bu amaç için kullanılan ve aynı za-
manda güneş pili yahut da PV (photovoltaic) 
olarak da anılan Fotovoltaik hücreler, güneş-
ten aldığı ışık enerjisini elektrik enerjisine 
çeviren dönüştürücülerdir. 1900’lerin başın-
dan bu yana kaydedilen ilerlemeler sayesinde, 
güneş pillerinin üzerine düşen güneş ışığının 
elektrik enerjisine dönüşüm oranını ifade eden 
verimlilikte %1’lik seviyelerden, geliştirilmek-
te olan günümüz teknolojilerinde %40’lara 
gelinmiştir.

Şekil 1.1: Dünya güneş potansiyel haritası

Ülkemiz ise Avrupa’daki en verimli bölgeler-
den biri konumundadır.  Ülkemizde güneş 
enerjisi için yapılan ölçümlemede Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde   3016 saat, Akdeniz Böl-
gesinde  2923 saat, Ege Bölgesinde 2725 saat 
İç Anadolu Bölgesinde  2712 saat şeklindedir. 
Ülkemizin bu olumlu potansiyelini kullanmak 
herkesin hakkıdır. Bizler de güneş enerjisini 
yalnızca vücudumuzun ve besinlerin ihtiyacını 
karşılamak yerine, yaşamımızın her alanında 
kullanabileceğimiz elektrik enerjisine çevirmek 
için sizlere destek vermekteyiz.

Dahası, EPDK’nın son yayınladığı yönetmeliğe 
göre kendi ihtiyaçlarınız için ürettiğiniz güneş 
elektriğinin ihtiyaç fazlasını şebekeye veya 
komşunuza satıp ek gelir de elde edebilecek-
siniz.

Şekil 1.2: Türkiye güneş potansiyel haritası

Verimliliği yüksek, şık görünümlü ince film 
güneş pilleri, uygulama alanı her geçen gün 
daha da artan hafif, esnek güneş pilleri ve 
yapıya entegre güneş pili terimi gibi yeni yak-
laşımlar yaratan bu yeni nesil güneş hücreleri 
sayesinde, enerji bağımlılığımız azalıyor, çevre 
kirliliğine katkımız azalıyor ve uzun vadede 
dönüşü olan bir yatırım aracımız oluyor [1]. 
Güneş Enerji Kaynağından yararlanarak elekt-
rik enerjisi üreten santrallere Güneş Enerji 
Santrali (GES) denilmektedir.

     GES kendi içinde iki ayrı teknolojiden oluş-
maktadır. Bunlar güneş ışığının ısı etkisinden 
yararlanan güneş kolektörleri ve ısıtıcılar ile 
güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren 
ve Fotovoltaik teknolojisine dayanan güneş 
pilleridir. Fotovoltaik teknolojinin gelişmesi ile 
güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine 
çeviren güneş pillerinin kullanımı daha verimli 
hale gelmiştir. Bu teknoloji, gelen güneş ışını-
mının Fotovoltaik yüzeylerde foton yayılımına 
sebep olması yoluyla elektrik elde edilmesine 
dayanır. Güneş Enerji Kaynağından yararlana-
rak özellikle ülkemizin güney bölgeleri olmak 
üzere;

• Çiftliklerde, villalarda, dağ evlerinde,

• Sanayi tesislerinde,

• Akaryakıt İstasyonlarında,

• Tarımda, sulama ve pompalama sistemle-
rinde,

• Sitelerin enerji ihtiyacında,

• Haberleşmede, aktif cihazlarının enerjisinde,

• GSM Baz istasyonlarında,

• Radyo ve TV Verici ve İstasyonlarında,

• Yatlar ve Deniz Araçlarında,

• Deniz Fenerlerinde,

• Turistik İşletmelerde,

Tüm alanlarda kullanılabilir. 43
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Güneş enerjisinden yararlanmada en önemli 
etmenler şöyledir;

• Birim alana düşen güneş ışınımı,

• Güneş panelinin verimliliği,

• Güneşlenme süresi,

• Panelin güneşe göre yönü ve konumu.

Güneş paneli üreticileri genellikle panelin 
verimliliği ve hava kapalı iken elde edilen elektrik 
enerjisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Oysa yüksek 
verimlilik için teknolojiyi uygulayan kurulum 
firmaları da bu teknolojiyi iyi bilmeli ve doğru 
uygulamalıdır. Ayrıntı Teknolojileri sizlerin bu 
teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmanız 
için bu alandaki A+ teknoloji üreten firmaların 
ülkemizdeki uygulayıcısıdır. Güneş panellerinde 
A+ olarak değerlendirmemiz yalnızca en yüksek 
verimliliği içermez. Bunun yanı sıra var olan alanı 
en etkin bir şekilde kullanabilmek için esneklik ve 
yapıya entegre olabilme kriterleri de önemlidir.

2.Bölüm: Güneş Panelleri 

2.1 Güneş Panelleri

Güneş panelleri güneşten gelen belirli dalga bo-
yundaki ışık enerjisini belirli bir verimlilikle elekt-
rik enerjisine çeviren düzeneklerdir. Bir güneş 
paneli çok sayıda Fotovoltaik yarı iletken silikon 
levhadan oluşur. Bu levhalar çeşitli katman-
lardan oluşur ve güneşten gelen ışığın belli bir 
kısmını soğururlar. Bu aşamada kristalin artı ve 
eksi uçlarında akım oluşur. İstenilen güce ve gü-
neş panelinin  boyutuna bağlı olarak fotovoltatik 
kristal modüller birbirlerine seri ve paralel olarak 
lehimlenirler ve bu sayede paneller oluşturulur. 
Türkiye de güneşin yere yaptığı açı yaklaşık 
olarak 60 derecedir ve paneller en yüksek verim 
için bu açıda monte edilirler. Güneşin olduğu her 
an elektrik enerjisi üretilir. Bir cep telefonu şarjın-
dan bir evin elektrik ihtiyacını karşılamaya kadar 
geniş bir yelpaze içinde kullanılabilir. Güneşin 
olmadığı zamanlarda ve gece vakti bu enerjinin 
kullanılabilmesi için depolanması gerekir. Akü 
bankaları bu depolama görevini üstlenirler.

Sürekli elektrik elde etmek için bir güneş enerjisi 
sistemi şu parçalardan oluşur:

1-Solar paneller, ihtiyaca göre kaç adet panelden 
oluşacağı belirlenir.

2-Şarj regülatörleri sayesinde panellerden gelen 
elektrik enerjisi düzenlenerek aküler şarj edilir.

3-Akü bankaları, yine ihtiyaca ve panellerin 
gücüne bağlı olarak belirli adet ve kapasitede 
seçilir.

4-İnvertör, akü bankalarında depolanmış doğru 
akımı (DC) , 220 v alternatif akıma (AC) çevire-
rek ihtiyacımız olan enerjiyi bize verirler [2].

Şekil 2.1: Temel güneş enerji yapısı

2.2 Güneş Panellerinin Çalışma Sistemi

Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji pa-
ketlerinden oluşur. Her dakika güneşten gelen 
fotonlar dünyanın bir yıllık enerji tüketimine 
yetecek kadar enerjiyi dünyamıza ulaştırırlar. 
Güneşten gelen bu enerjiyi kullanarak elektrik 
üretme amacı ile güneş panelleri, başka bir 
deyişle fotovoltaik paneller kullanılır. Güneş 
panelleri yani Fotovoltaik paneller, birçok solar 
hücreden oluşur. Bu hücreler silikon adı verilen 
ve dünyamızda çokça bulunan elementlerden 
yapılır. Her bir hücre, aynen pillerde de olduğu 
gibi, elektrik akımı yaratmak için bir pozitif ve 
bir negatif katmandan oluşur. Güneşten gelen 
fotonlar güneş panelinin üzerinde bulunan bah-
settiğimiz bu hücreler tarafından emildiklerinde, 
açığa çıkan enerji elektronların özgürce hareket 
etmelerine yol açar. Elektronlar panelin alt kışı-
ma doğru yol alır ve bağlantı kablosundan dışarı 
çıkarlar. Elektronların bu akımına elektrik denir. 
İstenilen enerji miktarına göre solar hücreleri bir 
araya getirip birçok farklı alanda kullanmak ve 
enerji üretmek mümkündür. Kullanılan panelin 
boyutu yapılacak ise göre değişse de, işleyiş 
prensibi aynıdır. Fotovoltaik sistemlerin güneş 
enerjisinden elektrik enerjisi ürettiğini bilmekte-
yiz. Fakat bu şekilde elektrik üretmek için sadece 
güneş panelleri yeterli değildir. Bir fotovoltaik 
sistem güneş panelinin dışında birçok cihazın bir 
arada kullanılmasını gerektirir.

Aşağıda bir fotovoltaik sistemde olması gereken 
bileşenleri ve görevlerini görebilirsiniz [3].
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Şekil 2.2: Güneşten elektrik üretimi 

2.2.1 Güneş Panelleri 

Fotovoltaik sistemi ana bileşenidir. Güneşten 
gelen enerjisi elektrik enerjisine çevirmekle 
görevlidirler.  Bir güneş paneli seçerken aşağıdaki 
noktalara dikkat edilmelidir:

Şekil 2.3: Güneş panelleri

Fiyatı: Bir güneş panelinin fiyatı büyüklüğüne, 
dayanıklılığına ve çeşidine göre değişiklik gösterir. 
Ayrıca farklı firmaların farklı kalitedeki ürünleri de 
fiyat açısından farklılık gösterir.

Büyüklüğü: Bir solar panelin büyüklüğü veya yü-
zey alanı onun ne kadar vat üreteceğini doğrudan 
etkiler. Solar panel büyüklüğünün yani sıra panelin 
çeşidi baksa bir değişle teknolojisi de vat değerini 
doğrudan etkiler.

Dayanıklılığı: Anlaşıldığı gibi bir solar panelin 
özellikleri birbirleri ile bağlantılıdır. Ayni şekilde 
bir panelin dayanıklılığı doğrudan fiyatını etkiler 
ve yine doğrudan panelin teknolojisine bağlıdır. 
Ayrıca daha kaliteli ürünler daha dayanıklı ve uzun 
ömürlüdür. Uzun ömürlü güneş panelleri yatırımın 

geri dönüşü açısından tercih edilmelidir.

Çeşidi: Solar panellerin üretiminde değişik tekno-
lojiler kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, bir solar 
panelin fiyatını, büyüklüğünü ve dayanıklılığını 
doğrudan etkiler. Yeni teknolojilerin güneş enerjisi 
üretme performansı daha yüksektir. Yani ayni 
yüzey alanından daha fazla enerji üretirler. Fakat 
bu özellikleri fiyatlarının yüksek olmasına yol açar.

2.2.3 Akü 

Aküler elektrik enerjisinin depolanmasında kullanı-
lır. Güneş olmadığı zamanlarda enerjisiz kalma-
mak için elektrik enerjisinin depolanması mantık-
lıdır. Ayrıca güneşsiz günler de olabilmektedir. Bu 
yüzden enerjinin depolanması oldukça önemlidir. 

Akü kapasitesinin belirlenmesinde en önemli 
faktör sistemin güneş göremeyeceği gün sayısını 
ya da saatini hesaplamaktır. Biz bunu 2 gün olarak 
kabul edersek; günlük tüketimi 5 kW-saat olan 
bir ev için 10 kW-saatlik enerjiyi depolayabilecek 
bir akü grubu gereklidir. Sistem gerilimini 12 V 
seçersek, 12 V 1200 Ah’lik akü grubu sistemimiz 
için yeterli olacaktır. Bu akü grubu 12V x 1200 
Ah =14,4 kW’lık enerjiyi depolayabilme özelliğine 
sahiptir. Akünün çeşidine göre değişmekle birlikte 
genel olarak akülerin tamamen boşaltılmaması 
daha sağlıklıdır. Uygulamada %75’e kadar boşaltı-
ma izin verilmesi uygun olabilir. 

Küçük kapasiteli akü hücreleri birbirine bağlana-
rak daha yüksek kapasiteli akü grupları meydana 
getirilebilir. 6 adet 12 V, 200 Ah lık akü hücreleri 
paralel bağlanarak 12 V, 1200 Ah’lık akü kapasi-
tesine ulaşılması mümkündür. Paralel bağlamada 
pozitif ve negatif kutupların doğru bir şekilde 
bağlanmasına dikkat edilmelidir. Biz uygulamamız 
için kuru tip aküyü seçtik[4].

Şekil 2.5: Akü

2.2.4 Şarj Kontrol Cihazı 

Şarj kontrol cihazı, güneş paneli ile üretilen elektri-
ğin aküyü doğru bir şekilde şarj edilmesini kontrol 
etmek için kullanılan ekipmandır.



46

Taner ÇARKIT

İlyas ARSLAN                                                             

Ramazan ALKAN

Ünal KOYUNCU

Bir regülatör seçerken dikkat edilmesi gereken en 
önemli husus, regülatörün gerekli olan maksi-
mum akıma dayanıklı olmasıdır. İşlemcili Regü-
latörler akü durumunu devamlı suretle kontrol 
ederek bataryanın ömrünü uzatırlar. 

Solar Modüllerden elde edilen enerjinin bataryala-
ra depolanması için şarj regülatörleri kullanılmak-
tadır. Güneş panellerinde oluşan voltaj güneşin 
gün içindeki durumuna göre değiştiği için Şarj 
regülatörleri olmadan, batarya şarjları yapılamaz, 
şarj regülatörleri, enerjinin regüle edilmesi ve ba-
tarya şarj durumun kontrolü için kullanılmaktadır. 
Üzerlerindeki mikro kontrolör ve yazılım sayesinde 
güneşe, bataryalara ve yük durumuna bakarak sis-
tem için en ideal çalışma modunu otomatik olarak  
seçerler. Bu yazılımlar çok karmaşık Algoritmalar 
içerirler. Dijital veya LED göstergeli olarak üretilen 
şarj regülatörleri, güneş panelleri  ve bataryalar-
daki  voltaj-akım kontrolünü yapar. Bataryaların 
o anki durumuna göre 3 şarj modundan uygun 
olanı seçip bataryaların şarj olmasını sağlayarak 
bataryaların uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. 
Burada program, akünün kapasitesine ve ömrüne 
göre kendini ayarlamaktadır. Şarj durumu tüm 
ayar ve kumanda fonksiyonlarında esas alınır. Re-
gülatörlerin başlıca görevi akünün optimal olarak 
şarjını sağlamaktır. Solar şarj regülatörü alanın-
daki yeniliklerden birisi de şarj durumu hakkında 
bilgi veren gösterge elemanlarıdır. Bunlarda birkaç 
adet LED diyot ve 16 karakter LCD bulunmaktadır 
[5]. 

Sistemim her türlü hava koşulunda güvenilir ve 
problemsiz çalışması gerekmektedir. Bu nedenle 
sistemde kullanılacak enerji akışının denetlenmesi 
ve sistemde kullanılan cihazların zarar görmesi-
ni ya da hatalı ölçüm yapılmasının engellemesi 
gerekmektedir. Sistem çıkış gerilimlerinin, kısa 
devre, yanlış bağlama, aşırı yük akımı düşük akü 
gerilimi  ya da panel arızları gibi durumlarda sis-
temi denetleyecek, olası problemlere karşı sistemi 
koruyacak    ve bu problemleri kullanıcıya iletebile-
cek bir sistem kullanmaktadır. Tüm bunları yerine 
getiren sistem şarj regülatörüdür. Şarj regülatör-
leri DC olarak özellikle solar modüllerden gelen 
enerjinin bataryalara depolanmasında kullanılacağı 
için 12Volt /24Volt /48 Volt ve 6A den 150A olarak 
üretilmektedir. Şarj regülatörleri standart güçlerde 
olduğu gibi ayrıca gerektiğinde özel güçlerde de 
üretilmektedir. 

Şarj regülatörleri kullanılırken solar modül bağlan-
tısına dayalı olarak modül DC voltajı ile aynı olacak 

şekilde ve modül Amper gücüne göre kullanılma-
lıdır [6].

Şekil 2.6: 6A Solar Şarj Regülatörü Bağlantı 
Örneği

2.2.5 Nem Sensörü

Ölçüm yapılması gereken durumlarda ölçüm 
kısmını suya ya da nemli toprağa batırıp, üzerin-
deki trimpottan, yine üzerindeki kırmızı ışığın tam 
söndüğü ana ayarlıyoruz ve toprağımızı normal 
bir şekilde suluyoruz. Toprak nemlenince direnci 
düşüyor ve sensörün üzerindeki opamp, bizim 
d0(kırmızı) LED’imizi yakıyor. LED yanarken dijital 
çıkışın sıfır olduğunu aklımızda tutmakta fayda var 
[7].Tekrardan LED söndüğünde ise anlıyoruz ki 
toprağın artık sulama vakti gelmiş ve dijital çıkışı 
bu durumda bir(3.3v) oluyor. Bu sensörü sadece 
görsel uyarma ya da çıkışı ile buzzer tetikleyip 
sesli uyarma olarak kullanabilir ya da bir mikrode-
netleyiciye bağlayarak belirli süre otomatik sulama 
yaptırabiliriz.

Böylelikle ne kadar süre sulamamız gerektiğini 
kolayca programlayabilir ve ardından sulama 
motorunu durdurabiliriz. Ayrıca birden fazla 
pompa ile toprağa sıvı katkıların da zamanlaması 
yapılabilir [8].

Şekil 2.7:  Nem Sensörü
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3.Bölüm: Nem Kontrollü Solar Sulama Sistemi 

3.1 Arduino Uno

Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin 
bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından 
oluşan bir fiziksel programlama platformudur. 
Arduino tek başına çalışan interaktif nesneler ge-
liştirmek için kullanılabileceği gibi bilgisayar üze-
rinde çalışan yazılımlara da (Macromedia Flash, 
Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider 
gibi) bağlanabilir. Tamamen açık kaynak kodludur. 
Aşağıdaki şekilde baskı devre tasarım programın-
da Arduino nun tasarlanmış hali bulunmaktadır.

Şekil 3.1: Arduino Uno Baskı Devre Şeması

Arduino Uno bir ATmega328 mikro denetleyicisi 
ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan ele-
manlardan oluşur. Her kartta en azından bir 5 volt-
luk regüle entegresi ve bir 16MHz kristal osilator 
ve seramik rezonatör bulunur. Mikro denetleyiciye 
önceden bir bootloader programı yazılı olduğun-
dan programlama için harici bir programlayıcıya 
ihtiyaç duyulmaz.

Şekil 3.2: Arduino Uno

3.1.1 Arduino Uno Özellikleri

Güç: Arduino Uno USB bağlantısıyla veya harici 
bir güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Güç kaynağı 

otomatik olarak seçilir. Harici güç kaynağı AC-DC 
adaptör veya pil olabilir. Uygulanılacak harici güç 
6-20 V arasında olabilir. 7 V’dan az güç uygulan-
dığında 5 V luk pin 5 V tan daha az güç verebi-
leceğinden devrenin kararlılığını etkiler. 12 V tan 
daha fazla güç uygulandığında ise voltaj regülatö-
rü ısınarak devreye zarar verir. Yani tavsiye edilen 
aralık 7V – 20V arasıdır [9] .

Güç Pinleri şunlardır;

• VIN: Harici güç kaynağı için kullanılır.

• 5V: Board üzerinden 5V luk gerilim almak için-
kullanılır.

• 3.3V: Board üzerindeki regülatör tarafından 
oluşturulan 3.3V luk gerilim( Max 50mA)

• GND: Toprak pini.

• OREF: Devrenin gereksinimine göre 5V veya 
3.3V mikroişlemci tarafından seçilir.

Hafıza: ATmega328 32Kb hafızaya sahiptir ( 0,5 
KB bootloader tarafından kullanılır). Ayrıca 2 KB 
lık SRAM ve 1 KB lık EEPROM a sahiptir.

Giriş ve Çıkışlar: Uno üzerindeki 14 dijital pin 
pinMode () , digitalWrite () , ve digitalRead () 
fonksiyonları kullanılarak giriş veya çıkış olarak 
kullanılabilir. Bunlar 5 V ta çalışır. Her pinden 
maksimum 40 mA akım çekilebilir. Buna ek olarak 
bazı pinler özel fonksiyonlara sahiptir.

Serial: 0 (RX) ve1 (TX).  Seri veri iletimi için 
kullanılır.

External Interrupts: 2 ve 3. Yükselen veya düşen 
kenarda tetikleme yapmak için kullanılır.

PWM: 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. analogWrite() fonksi-
yonu ile 8 bitlik PWM çıkış sağlar.

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). 
SPI kütüphanesini kullanarak SPI iletişimi sağlar.

LED: 13. Pin değerine göre LED in durumu 
değişir. Uno 10 bitlik (1024 farklı değer) A0-A5 ile 
etiketli 6 analog girişe sahiptir. Varsayılan değer 
olarak toprağı ve 5V u alırlar. Bazı pinler özel 
fonksiyonlara sahiptir.

TWI: A4 veya SDA pin ve A5 veya SCL pin. WIRE 
kütüphanesini kullanarak TWI iletişimi sağlar. Ay-
rıca board üzerinde iki ayrı pin daha vardır bunlar;

Aref: AnalogReference () fonksiyonunu kullanarak 
analog girişler için referans gerilim sağlar.
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Reset: Mikroişlemciyi sıfırlamak için kullanılır.
İletişim: Arduino Uno bilgisayarla, başka Arduino 
veya mikroişlemcilerle haberleşmek için çeşitli 
kolaylıklara sahiptir. Bilgisayarla iletişim ve yazılım 
USB bağlantısı ile kolayca yapılabilir ve ekstradan 
harici bir drivera gerek yoktur. Arduino yazılımı 
ile bilgisayardaki veriler Arduino boardına kolayca 
gönderilebilir ve boarddan bilgi alınabilir.

Programlama: Arduino Uno Arduino yazılımı ile 
programlanabilir. Arduino Uno üzerindeki ATme-
ga328 bootloader yardımı ile herhangi bir harici 
yazılım programı olmadan üzerine yeni kodlar 
yüklemeye izin verir. Bu iletişim orijinal STK500 
protokolünü kullanır. Arduino IDE kod editörü ve 
derleyici olarak görev yapan, aynı zamanda derle-
nen programı karta yükleme işlemini de yapabilen, 
her platformda çalışabilen Java programlama 
dilinde yazılmış bir uygulamadır. Geliştirme orta-
mı, kullanıcıları programlamayla tanıştırmak için 
geliştirilmiş Processing yazılımından yola çıkılarak 
geliştirilmiştir.

Otomatik (Yazılımsal) Reset: Arduino Uno fizik-
sel Reset tuşunun yanı sıra bilgisayardan yazılım-
sal olarak da resetlenebilir. 

Aşırı Akım Koruma: Arduino Uno bilgisayarın 
USB portunu kısa devre ve aşırı akımdan koruyan 
resetlenebilir sigortaya sahiptir. Çoğu bilgisayar 
kendi iç korumasına sahip olmasına rağmen, si-
gorta ekstra bir koruma katmanı sağlar. Eğer 500 
mA den fazla akım uygulanırsa sigorta aşırı akım 
ya da kısa devre akımı bitene kadar iletişimi keser.

Fiziksel Özellikler

Standart bir Arduino Uno PCB 
genişliği6.7cmx5.3cm sahiptir. Düz bir zemin 
üzerine rahatlıkla monte edilebilir. Arduino Uno 
üzerine motor sürücü kartı ilave edilebilir [10].

3.1.2 Arduino Uno’nun Avantajları

Arduino Uno’nun avantajları;

• Kolay bir şekilde çevresiyle etkileşime girebilen 
sistemler tasarlanabilir.

• Açık kaynaklı bir geliştirme platformudur.

• Arduino kartları üzerinde Atmega firmasının 8 ve 
32 bit mikro denetleyicileri (Arduino due) bulunur.

• Arduino kütüphaneleri ile mikro denetleyicileri 
kolaylıkla programlanabilir.

• Analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve 
dijital veriler işlenebilir.

• Sensörlerden gelen veriler kullanılabilir.

• Dış dünyaya çıktılar (ses, ışık, hareket vs.) 
üretilebilir.

Arduino Uno nun bu özelliklerinden ve ayrıca fiyat/
performans açısından uygun olmasından dolayı 
bu projede Arduino Uno kullanılmıştır.

3.2 Entegre

Entegre devre genel olarak aynı veya farklı çeşit 
elektronik devre elemanlarının (direnç, diyot, 
transistor vb.) bir düzen içerisinde ve bir fonk-
siyon amacında bir araya getirilmeleriyle oluşan 
yeni eleman olarak açıklanabilir. Entegreler 3 sınıf 
altında incelenir:

• Yapılarında kullanılan eleman çeşidine göre 
entegreler

• Bünyesindeki transistor sayısına göre entegreler

• Teknolojisine göre entegreler

Neredeyse her devrede kullanılan entegrelerin, 
gerilim regülatör bünyesinden mikroişlemcilere 
kadar çok geniş bir kullanım alanı mevcut. Bu kul-
lanım amaçları doğrultusunda ise 2 çeşit entegre 
vardır:

• Analog entegre

• Dijital entegre TTL entegre (BJT kullanılır) ve 
CMOS entegre (MOSFET kullanılır) olarak ikiye 
ayrılır.

Küçük Ölçekli (SSI), Orta Ölçekli (MSI), Geniş 
Ölçekli (LSI), Çok Geniş Ölçekli (VLSI), Aşırı Geniş 
Ölçekli (ULSI) ve Giga Ölçekli (GSI) gibi entegre 
sınıflandırmaları da mümkün. 

Çoğu entegre lineerlik özelliği gösterir. Lineer 
entegreler olarak ses yükselticileri, op-amplar, 
radyolar ve TV devreleri örnek gösterilebilirler. 
Bünyelerinde  kullanılır. Entegre devreler ile birçok 
avantaj da elde edilebilir. Küçük ve hafif olmaları, 
karmaşık devre yapılarını basitleştirmesi, güve-
nilir olması ve düşük maliyete sahip olması gibi 
özellikler bu avantajlar arasında sayılabilir.

3.2.1 Tasarım ve Üretim

Entegre üretiminde  CMOS teknolojisi  sık sık 
kullanılıyor. Transistor başına düşük maliyet ve 
fazla sayıda entegre üretimine olanak sağlayan bu 
teknolojinin yanı sıra BJT temelli teknolojiler de 
kullanılabiliyor.

48
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Entegrelerin üretimi ise belirli aşamalar ile ger-
çekleştirilir. Bu aşamalar ise genel olarak oksit-
leme, temizleme ve yayma şeklinde özetlenebilir.  
Böylece transistor,  diyot, kapasitör, direnç gibi 
elemanların yerleşimi tamamlanmış olur. Eleman-
ların bağlantıları ise alüminyum ile yapılır ve ayrıca 
bu aşamada entegrenin dışarısı ile bağlantısı ku-
rulur. Üretim aşamalarını daha detaylı bir şekilde 
açıklamak gerekirse:

• Litografi: Silikon devre levhası oluşum aşaması 
olarak da bilinir. Lazer yardımıyla tabakalara en-
tegrenin baskı devresi işlenir. Bu sayede maske-
leme ve baskılama işlemine hazır bir yüzey elde 
edilmiş olur. 

• Gravür (Oyma Baskı): Seçici bir şekilde devre 
levhasında istenmeyen malzemelerin çıkartılma 
aşamasıdır. 

• Tortu Giderme: Fiziksel veya kimyasal yollarla 
levhanın temizlenmesi işlemidir. Temizlik ve yüzey 
oluşturma aşamalarının ilkidir. 

• Oksidasyon: Oksijen veya su kullanılarak silikon 
levhanın tabakalarının silikon dioksit malzemesine 
dönüştürülmesi işlemidir. 

• İyon Yerleştirme: Tabakanın son şeklinin verildi-
ği bu aşamada iyonize edilmiş partiküller, elektrik 
alan yardımıyla tabakaya yerleştirilir. 

• Difüzyon: İyon bombardımanı sonrası oluşabile-
cek olan çeşitli istenmeyen partikülleri tabakadan 
temizle işlemidir [11] .

Şekil 3.3:  Entegre

3.2.2 Entegre L293D Yapısı ve Çalışma Mantığı

Şekil 3.4: L293D Entegre Bacak Bağlantıları

Yukarıdaki fotoğrafı detaylı incelediğimizde 2 ka-
nal motor sürebilen L293D entegresinin  3, 6, 11 
ve 14. bacaklarının motor çıkışları, 4, 5, 12 ve 13. 
Bacaklarının GND olduğunu görebilmekteyiz.

Şekil 3.5: L293D Entegre ile Motor Sürme

Gelelim motoru sürme mantığına, 2. ve 7. bacak 
sol motorun 10. ve 15. bacak sağ motorun 
yönünü belirlediğimiz lojik giriş bacaklarıdır. 
ENABLE bacakları yani 1. ve 9. bacaklar ise mo-
toru döndürmek için gerekli PWM i vereceğimiz 
bacaklardır.

Şekil 3.6: L293D Entegre ile Motoru CW ve CCW 
Sürme

Yukarıdaki simülasyondan da görebileceğiniz gibi 
sol motor için 2. bacaktan lojik1, 7. bacaktan lo-
jik0 verdiğimizde, sağ motor için de 10. bacaktan 
lojik 0, 15. bacaktan lojik 1 verdiğimizde motorlar 
içe doğru dönmektedir.

Şekil 3.7: L293D Entegre ile Motoru CCW ve CW 
Sürme

Bu sefer ise tam tersi lojik girişler uygularsak 
motorlar dışa doğru dönmektedir.

Şekil 3.8: L293D Entegre ile Motoru CW Sürme
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PİN2=1 VE PİN7=0 iken sol motor sağa, PİN10=1 
VE PİN15=0 iken sağ motor da sağa dönmektedir.

Şekil 3.9: L293D Entegre ile Motoru CCW Sürme

PİN2=0 VE PİN7=1 iken sol motor sola, PİN10=0 VE 
PİN15=1 iken sağ motor da sola dönmektedir.

3.3 DC Motor   

Doğru akım yönü ve büyüklüğü sabit olan akımdır. 
Pil, akü gibi kaynaklardan elde edildiği gibi alternatif 
akımın doğrultulması ile elde edilebilir. Herhangi bir 
iletkene doğru akım tatbik edildiğinde; iletken, sabit 
bir manyetik alan oluşturur. N ve S kutuplarından 
oluşan bu sabit manyetik alan, etki alanının içerisin-
deki iletken cisimlere veya farklı manyetik alanlara 
sabit mıknatısın gösterdiği etkiyi gösterir. Yani iletken 
cisimleri kendisine çeker, aynı kutuplu manyetik 
alanları iter; farklı kutuplu manyetik alanları çeker. N 
kutbundan S kutbuna doğru oluşan bu kuvveti, man-
yetik akı olarak adlandırıyoruz. DC motorlar, statorda 
oluşturulan sabit manyetik alanın rotorda oluşturulan 
sabit manyetik alanı itmesi ve çekmesi prensibine 
göre çalışır.

Günümüzde elektrik-elektronikteki ilerlemelere 
paralel olarak bu motorların kullanım alanı oldukça 
artmıştır. Büro aletleri, fotokopi makineleri, fan ve 
üfleyiciler, su-havakimyasal pompalar, tarayıcılar, 
elektrikli ev aletleri, yazıcılar ve teyp sürücüleri gibi geniş 
bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca iş makinelerinde, 
büyük havalandırma sistemlerinde, optik tarayıcılarda ve 
tıp aletlerinde de kullanılır [12].

3.3.1 DC Motorun Yapısı

Doğru akım motorları dönen kısım(endüvi), duran 
kısım(endüktör), yatak, kapak, fırça ve kolektörden 
oluşur.

Şekil 3.10: DC Motor

3.3.1.1 Endüktör (Duran Kısım)

Görevi manyetik alan meydana getirmektir. Endüktör 
sargısı DA makinesinin

gövdesinde bulunur, vida veya somunlarla gövdeye 
tutturulur.

3.3.1.2 Endüvi (Dönen Kısım)

DA makinelerinde dönen, mekanik enerjinin alındığı 
kısımdır. Doğru akım makinesinin yapısına göre çe-
şitli ebatlarda yapılmaktadır. Endüvi üzerinde kolektör 
ve preslenmiş sac paket bulunur. Sac üzerindeki 
emaye yalıtkanlı iletkenlerden akım geçtiğinde motor 
olarak çalışır yani döner. Manyetik alan içindeki en-
düvi dışarıdan bir kuvvetle döndürülürse DA gerilim 
üretir yani dinamo görevi yapar.

3.3.1.3 Fırça ve Fırça Yatağı

Fırça, doğru akım makinesi motor olarak çalışıyorsa 
gerilim uygulanmasını sağlar. Doğru akım makine-
sinin özelliğine göre boyutu değişmektedir. Fırçanın 
kolektörlere uygun basınçla basması gereklidir. Bu 
nedenle doğru akım makinelerinin fırçaları üzerinde 
baskı yayları bulunur.

3.3.1.4 Yatak Kapak 

Doğru akım makinelerinin en önemli parçalarından 
biri de yataklarıdır. Endüvide olduğu gibi yataklar da 
periyodik bakım gerektirir. Bilezikli tip metal yataklar 
ya da bilyeli yatak kullanılır. DA makinelerinin soğu-
tulması için çeşitli tip yapıda pervaneler kullanılır.

3.3.2 DC Motorun Çalışma Prensibi

Doğru akım motoru, içinden akım geçen iletkenin 
manyetik ortam dışına itilmesi prensibine göre 
çalışır. Motorlarda manyetik alanı endüktör oluştur-
maktadır. İçinden akım geçen iletkenler ise endüvi 
üzerinde bulunur.

Şekil 3.11: DC Motor Çalışma Prensibi

Endüvi üzerindeki iletkenlere fırça ve kolektör 
yardımıyla doğru gerilim uygulanır. Böylece endüvi 
üzerindeki iletkenden akım geçer ve manyetik alan 
oluşur.
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Endüviden geçen akım, manyetik alan oluşturur ve 
kutuplarda oluşan manyetik alanı bozar. Bu durumda 
endüvi reaksiyonu oluşur. Bu istenmeyen durumu 
ortadan kaldırmak için yardımcı kutup kullanılır. Bazı 
küçük güçlü motorlarda yardımcı kutup olmayabilir. 
Endüktör sargısının manyetik alanı (N–S), endüvide 
üzerinde manyetik alan oluşturan iletken veya iletken 
demetini dışa doğru iter. Bu itilme, mil etrafında 
dönmeyi meydana getirir. N ve S kutupları, endü-
viden geçen akım yönüne göre iletken veya iletken 
demetini manyetik ortamın dışına iter. Bu itilme 
prensibi, doğru akım motorlarının çalışma esasını 
oluşturur. İletkenden geçen akım yön değiştirirse 
itilme yönü de değişir. İtilme yönünün değişmesi 
motorun dönüş yönünü de değiştirir [13] .

3.3.3 Projede Kullanılan DC Motor

Projemizde 16mm micro DC motor kullanılmıştır. 
Bu DC motor kullanılarak el yapımı su pompası 
üretilmiştir. Motorumuzun tipik performans karakteri 
tabloda görüldüğü gibidir [13] .

Tablo 3.1: Motorun Tipik Performans Karakteri

Şekil 3.12: Motor Boyutları

Projemizde 5V’luk DC motor, iki adet meşrubat ka-
pağı ve bakır plaka kullanarak su pompası yapılmış-
tır. Kapaklar havya ile alttan ve üstten delinip, motor 
mili bakır plakaya lehimlenmiştir. Lehimlenen bakır 
plaka pervane görevi görmektedir. DC motor kullana-
rak yaptığımız su pompamız ise şekildeki gibidir.

Şekil 3.13: El Yapımı Su Pompası

3.4 LCD Ekran

LCD, LiquidCrystalDisplay yani Sıvı Kristal Ekran 
elektrikle kutuplanan sıvının ışığı tek fazlı geçirmesi 
ve önüne eklenen bir kutuplanma filtresi ile gözle 
görülebilmesi ilkesine dayanan bir görüntü tekno-
lojisidir. LCD’lerde bulunan sıvı kristaller sıcaklığa 
ve madde yapısına göre termotropik ve liyotropik 
fazlarda bulunabilirler. Termotropik fazlı sıvı kris-
tallerin bir alt grubu olan nematik likit kristallerin, 
kıvrık nematikler (twisted nematics - TN) adı verilen 
çeşidi uygulanan akımın gerilimine bağlı olarak düz 
konuma yani kıvrık olmayan nematikler haline gelir. 
Nematik sıvı kristaller, LCD’lerin yapılmasını müm-
kün kılan sıvı kristal fazıdır. LCD’lerin yapılabilmesi 
için ışık polarize edilebilmeli, sıvı kristaller polarize 
edilmiş ışığı geçirebilmeli, sıvı kristallerin molekül 
dizilimi elektrik akımı ile değiştirilebilmeli ve elektriği 
ileten bir yapıya sahip olunmalıdır. 

LCD panelleri robot projelerinde ya da otomasyon 
projelerinde kullanmak için bilgisayarınızın seri ya 
da parelel portundan veya bir PIC mikrodenetle-
yici kullanarak kontrol edebilirsiniz. LCD paneller 
piyasada satır ve sütun sayılarına göre 1x8, 2x8, 
1x16, 2x16, 1x20, 2x20, 1x40 ve 2x40 gibi farklı 
boyutlarda bulunmaktadır. Bunlar arasında robot 
projelerinde yaygınlıkla 2x16 boyutlarındaki LCD 
paneller kullanılmaktadır. Günümüzde üretilen LCD 
panellerin çoğunda tek sıra halinde 16 pin bulunur. 
Bu pinlerden ilk 14 tanesi kontrol için son iki tanesi 
ise eğer varsa arka ışık için kullanılır. Bazı LCD’lerde 
kontrol için kullanılan 14 pin 2 adet 7’li sıra halinde 
de bulunabilir [14].

Şekil 3.14 LCD Ekran

Kullandığımız LCD ekranın Arduino ile bağlantısı ise 
şekilde gösterildiği gibidir. Aşağıdaki bağlantı şeması 
Fritzing Programı ile tasarlanmıştır.
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Şekil 3.15: LCD Ekran ile Arduino Bağlantı Şeması

3.5 Güç Kaynağı Seçimi

Güç kaynağı olarak güneş paneliyle şarj olan aşağıda 
resmi olan akü tercih edilmiştir. Çıkış olarak 12V 
7Avermektedir. Güneş panelinden maksimum 
17V’luk gelen gerilim şarj kontrol ünitesiyle 12.72 
Volta düşerek akü şarj olmaktadır. Akü tam şarj 
olduğu durumda şarj kontrol cihazı aküyü devreden 
çıkartarak sistemi direk güneş paneli üzerinden 
almamızı sağlar.

Şekil 3.16: Akü

3.6 Çalışmanın Tanıtılması

Şekil 3.17: Projenin Genel Görünümü

Çalışmamız nem seviyesinin düşük olduğu toprakta, 
sensörden gelen uyarıyı dikkate alarak toprak neme 
doyuncaya kadar sulama yapılmasını sağlayan bir 
prototiptir.

Çalışmamızda elektrik hattının olmadığı bölgelerde 

sulama yapılabilmesi, güneş enerjisi kullanılarak 
daha temiz ve ucuz enerji kullanımı, otomatik sulama 
ile zaman tasarrufu gibi avantajları bünyesinde 
barındırmaktadır.

3.6.1 Çalışma Prensibi 

Aşağıda listeli bir şekilde projemizin çalışma adımları 
sıralanmıştır.

• Güneş panelinin şarj kontrol cihazıyla bağlantısı 
yapıldı.

• Aküden gelen 12V şarj kontrol cihazına bağlandı.

• Şarj kontrol cihazının çıkışından alınan 12V enteg-
reye verildi.

• 9V pil regülatöre sokuldu ve 5v çıkış alınarak Ardui-
no beslemesi sağlandı.

• Arduino dan alınan 5v ile LCD ekran, nem sensörü 
ve entegre için 5V sağlandı.

• Sistem startı verildiğinde ortam kuru olduğu için 
motor çalışmaya başladı.

• Ortam nemi istenen düzeye gelene kadar motor 
çalışmaya ve sulama yapmaya devam etti.

• Nem istenen düzeye geldiğinde motor çalışmayı 
kesti ve beklemeye geçti.

• Günde 4 kere kontrol işlemi yapıldı ve bu kontrol-
lerde nemin durumu ölçüldü.

• Nem durumuna göre motor devreye girdi.

3.6.2 Projenin Bağlantı Şekilleri

Şekil 3.18: Tasarlanan Projenin Mekanik Bağlantısı
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4.Bölüm: Sonuç 

Bu çalışmada nem kontrollü solar sulama sistemi ta-
sarlanmıştır. İşlemci olarak Arduino Uno seçilmiştir. 
Su pompası ve nem sensörü arasındaki haberleşme 
Arduino Uno ile sağlanmıştır. Bu sayede nem sen-
söründen alınan bilgi Arduino Uno da işlenerek su 
pompasını devreye sokmuştur ve sistemin sulama 
işlemini yapmasını sağlamıştır. Ancak kullanılan su 
pompası fabrikasyon bir ürün olmadığı için istenilen 
verim alınamamıştır. Yine de sulama işlemi başarıyla 
gerçekleştirilmiş ve proje sorunsuz çalıştırılmıştır. 
El yapımı su pompası yerine seri üretim bir pompa 
kullanılarak bu sorunun üstesinden gelinebilir.

Çalışmada daha kaliteli bir DC su pompası kullanıla-
bilir, bu sayede daha verimli bir sulama gerçekleştiri-
lebilir. Kullanılan pompaya uygun bir sürücü devresi 
kullanılabilir, motor sürmek kolaylaştırılabilir. Arduino 
beslemesi daha kaliteli bir pille yapılabilir, böylelikle 
akım ve voltaj dalgalanmalarının önüne geçilebilir. 
Topraktaki nem değeri LCD ekranda yüzdelik sistem-
de yazdırılabilir, bu sayede sonuçlar daha anlaşılabilir 
hale getirilebilir.

Daha güçlü bir güneş paneli kullanılabilir ve bu saye-
de akünün şarj süresi azaltılabilir.

5.Referanslar

[1] Yenilenebilir enerji sistemleri

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenilenebilir_enerji

[2] Güneş paneli

http://tr.wikipedia.org/wiki/Güneş_paneli

[3] Güneş enerjisinden elektrik üretimi

http://www.bilgiustam.com/gunes-enerjisinden-na-
sil-elektrik-elde-edilir/ 

[4] Akü

http://www.cimo.com.tr/category.php?id_cate-
gory=7

[5] Şarj kontrol cihazı

http://www.gunespazari.com/alisveris-sarj_kont-
rol_cihazlari_--5_amper_12_volt_solar_sarj_kont-
rol_cihazi-48.html

[6] Akü şarj evirici devre

http://320volt.com/gunes-pilleri-ile-elektrik-uretimi-
12v-7a-aku-sarj-evirici-devre/

 [7] Nem sensörünün Arduino ile kullanımı

http://arduinoturkiye.com/dht11-sicaklik-ve-nem-
sensorunun-arduino-ile-kullanimi/

[8] Toprak nem sensörü ve otomatik sulama

http://elektronikhobi.net/toprak-nem-sensoru-ve-
otomatik-sulama/

[9] Arduino hakkında bilgi

http://www.robotiksistem.com/arduino_nedir_ardui-
no_ozellikleri.html

[10] Arduino özellikleri

http://tr.wikipedia.org/wiki/Arduino

[11] L293D Entegre datasheet

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf

[12] DC Motor megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/mo-
duller_pdf/Do%C4%9Fru%20Ak%C4%B1m%20
Motorlar%C4%B1.pdf

[13] DC Motor

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q&es
rc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=
https%3A%2F%2Fcatalog.precisionmicrodrives.
com%2Forder-parts%2Fdatasheet%2F116-101-
16mm-dc-motor-20mm-type&ei=KWS2VI28IK
G4ygPsw4DQBQ&usg=AFQjCNG1tT9Ae-l6W1
HCKXoVomadF1D8mg&sig2=bxVXE6G0o8rr1_
hkGZR3kQ&bvm=bv.83640239%2Cd.bGQ&cad=rja

[14] LCD Hakkında Bilgi

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid-crystal_display

[15] Garduino

http://archive.makezine.com/18/garduino/

[16] Toprak nem sensörü ve otomatik sulama

http://elektronikhobi.net/toprak-nem-sensoru-ve-
otomatik-sulama/







56

Gemi ve Yat Kabloları
Günlük yaşamın her alanında karşımıza çıkan 
kablolar deniz hayatının vazgeçilmezi duru-
mundadır. Gemi yapılarında iletişim, aydınlat-
ma ve güç gerektiren her alanda kullanımları 
mevcuttur.

Karadaki kullanımından farklı olarak, bu kablo-
lar zorlayıcı deniz ve hava şartlarına karşı da-
yanıklı olmalıdırlar. Ayrıca çarpma ve ezilmeye 
dayanıklı olmalı, petro kimyasal ürünlerden 
etkilenmemeli ve güneş dayanımlı olmalıdır. 
Gemi ve yat kablolarının yağ, gaz, tuz, yüksek 
nem gibi korozyona uğrama ihtimali ile karşı-
laşma olanakları çok yüksektir.

Gülşah ÖZALP   Ar-Ge Uzmanı
2M Kablo

Gemi ve yat kablolarında düşük ağırlık ve yüksek verimlilik aranmaktadır. Dar 
alanlarda kullanıldıkları için yüksek kablo esnekliğine sahip olmaları istenir. Bunun 
yanında genellikle halojensiz, alev geciktiricili ve kendiliğinden sönme özelliği ol-
ması istenir. Kullanılan iletken tellerin düşük ağırlıkta ve farklı uluslararası onaylara 
uyum sağlaması istenir. Müşterilerin özel gereksinimleri ve gemi inşasında kulla-
nılan standart ürünler yeterli olmadığı için özel üretimler de gerçekleştirilmektedir.

Gemi Kabloları, birçok deniz taşıtı kullanımına uygun olarak üretilir. Gemi ve  yat 
kabloları tersane, marina ve limanlarda kullanılmaktadır.

Gemilerde kullanılan kablolar;

 Kontrol kabloları 

 Güç kabloları 

 Bilgi iletişim kabloları

 Enstrümantasyon kabloları gibi geniş alanlara sahiptir.
Yapı olarak temelde şu şekilde olurlar;

İletken: Deniz kablo iletkenleri; mükemmel kurulum ve ekonomik çözümler üretilmesi 
için, küçük ölçülere ve yüksek esnekliğe sahip örgülü tavlı bakırlardır. Deniz, gemi ve 
yat kabloları için maksimum iletken sıcaklığı IEC 60092-351 standardında 90 ˚C olarak 
belirtilmiştir.

İzolasyon: Temel yalıtım malzemesi için genelde XLPE (Çapraz bağlı polietilen) kullanı-
lır. Müşteri isteğine bağlı olarak yalıtım malzemesi için HEPR ve PVC kullanılabilir. Isıya 
karşı dayanıklı yapısı sayesinde deformasyon ve kimyasal dayanıma sahiptir.
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Dış kılıf malzemesi:

Dış kılıf genellikle halojensiz ve alev gecik-
tiricili termo-plastik (HFFR, alev geciktirici 
ve yağ dayanımlı PVC) tercih edilir. Yangın 
durumunda dış kılıf malzemesi, emisyonu 
azaltıcı ve korozif gaz salınımını önleyici etki 
yapmalıdır.

Farklı kullanım ve müşteriye özel üretimler-
de, zırhlı, ekranlı ve örgülü yapıda olanlarda 
mevcuttur.

Kullanım alanı ve cinsine göre gemi kabloları; 
IEC 60092- 350/375-376/353 standartlarına 
uygun yapıdadırlar.  

• IEC 60092- 350: Elektrik tesisleri -Gemiler-
de - Bölüm 350: Gemilerde ve kıyıdan uzak-
lıktaki uygulamalar için güç, kontrol ve ölçü 
aletleri kablolarının genel yapılışı ve deney 
metotları standardı.

• EC 60092-353: Elektrik tesisleri - Gemiler-
de- Bölüm 353: 1 kV – 3 kV voltaj aralığında 
güç kabloları.

• IEC 60092-375: Elektrik tesisleri - Gemiler-
de- Bölüm 375: Gemi telekomünikasyon ve 
radyo frekans kabloları. Genel enstrümantas-
yon, kontrol ve iletişim kabloları.

• TS IEC 60092-376: Elektrik tesisleri - Ge-
milerde- Bölüm 376: Kontrol ve ölçme cihazı 
devreleri için kablolar standardı.

Kalite kontrolleri ise IEC 60092-300 serisin-
deki test prosedürlerine göre yapılırlar. Temel 
test metotları olan IEC 60331-21, IEC 60331-
1 ya da IEC 60331-2 de uygulanır.

Uluslararası alanda kullanım kabulü için 
özel denizcilik kurumlarından onay alınması 
gerekir. Aşağıda bulunan sertifikalar, 2M 
Kablo’nun ürettiği kabloların uluslararası 
alanda kullanımına olanak sağlar:

 ABS (American Bureau of Shipping),

 RINA (İtalyan Loydu )

 Türk Loydu sertifikası

ABS (American Bureau of Shipping), RINA 

(İtalyan Loydu) ve Turk Loydu sertifikalarına 
sahip kablolarımız gemi yapımında ens-
trümantasyon, bilgi ve güç kabloları olarak 
kullanılmaktadır.

Genel olarak tercih edilen yangına dayanık-
lı, ekranlı, halojensiz kablolar gemi yapım 
ve onarımlarında kullanılır. Deniz üzerinde 
bulunan her ortamda; kontrol elemanlarında, 
cihazlarda, elektronik cihazlarda, haberleşme 
cihazlarında, kontrol devrelerinde, akü ya da 
güç iletimi gereken alanlarda, aydınlatmada 
kullanılmak üzere farklı yapılarda üretim 
yapılmaktadır ve bu kablolar kuru, ıslak, yağlı 
ve tüm deniz ortamlarında kullanılır.

Ekranlı tipler haberleşme cihazları, radyo ve 
elektrik cihazlarının bulunduğu bölümlerde 
kullanılabilmektedir. Kablolardaki ekranlama, 
dış gürültülere ve sinyallere karşı koruma 
sağlayıp, daha net veri alışverişi yapılmasına 
olanak sunar.

PVC ve halojensiz tipleri mevcuttur.  HFFR 
kılıflı kablolar,  alev geciktirici malzeme içerme 
özelliği sayesinde yangın anında zehirli gaz 
çıkarmaz ve alevin yayılmasını önler.

Halojensiz ve yangın geciktirici özellikleri olan 
kablolar, güvenlik, alarm ve diğer kritik sis-
temlerde kullanılır. Ayrıca yangın anında alev 
bariyeri özelliği sayesinde 180 dakika süreyle 
önemli cihazların çalışmasına imkan verir.

Kullanım alanı ve istenilen özelliklere göre 
geniş bir üretim yelpazesine sahip olan gemi 
ve yat kabloları farklı isimler altında üretilir. 
Örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
MGG  / MGCH / M2XH / M2XCH
FM2XCH / FM2XACH / TFCI / TFOI
TFXI / M2X / MYY
FireKab BFOI FE180
FireKab BFXI (C) FE180 
FireKab BFOI (C) FE180

FireKab BFCI FE180



Alper ÇELEBİ / Ürün Pazarlama Uzmanı
ABB Elektrifikasyon Ürünleri / DIN Rayı Ürünleri

S800-SCL-SR, S800 teknolojisi ile üretilmiş kendi kendini resetleyebilen akım sınırlandırma mo-
dülüdür. Alt devresinde yer alan cihazlar korumaya geçene kadar kısa devre akımını limitler. Akım 
sürekliliği sayesinde grup korumalar için ideal koruma sağlar: 

Tüm paralel linyeler çalışmaya devam eder. Bu durum kısa devre kapasitesi sınırlı olan alçak geri-
lim kesicilerinin uygulama alanlarının genişlemesini sağlar.

S800-SCL-SR, S800S yüksek performanslı otomatik sigorta veya motor koruma şalterleri ile 
kombine edilebilir. S800-SCL-SR aynı zamanda koordinasyon ile tek bir otomatik sigortayı veya 
bir grup otomatik sigorta veya bir grup motor koruma şalterini yedekleyebilir. Bağlantı terminalleri 
ve boyutlar S800 otomatik sigortalar ile aynıdır.

Uygulama alanları

S800S-SCL-SR ve S803W-SCL-SR yüksek kısa devre akımları için kullanılır. Aşağıda çizimde kısa 
devre sınırlandırmayı gösteren üç örnek sistem yer almaktadır. 

Kısa devre sınırlandırıcı, alt devrede yer alan motor koruma şalterleri kombinasyonu için tam 
selektivite sağlamaktadır. Devrenin herhangi bir uç noktasında kısa devre oluştuğu zaman, S800S-
SCL-SR/ S803W-SCL-SR motor koruma şalterlerinin, üst devredeki koruma cihazlarını açtırma-
dan, hatayı kesmesine yardımcı olur.

Alt devrede yer alan kısa devre durumunda S800S-SCL-SR /S803W-SCL-SR, örneğin bir grup 
motor koruma şalteri için, ilgili hatanın bulunduğu motor devresi açana kadar seçici olarak davra-
nır.

Grupta yer alan tüm diğer motor koruma şalterleri çalışmaya devam eder.

Maksimum sistem sürekliliği sağlanır.

Kombinasyon, yüksek kısa devrelerin gerektiği alçak gerilim şalterlerinin yer aldığı koruma devre-
leri için, çeşitli iş segmentlerinde geniş bir uygulama alanında kullanılabilir.

Gemi Panoları İçin
Küçük Hacimlerde
Yüksek Kısa Devre
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Örnek uygulamalar:

 Çekmeceli MCC panoları

 Gemi inşaat sektörü

 Madencilik

 Petrol & Gaz

 Enerji üretimi

 Rüzgar Enerjisi

Faydaları:

-Maksimum sistem sürekliliği

-En yüksek kısa devre akımlarında yedekleme 
koordinasyonu

-Alt devrelerdeki motor koruma şalterleri ve 
otomatik sigortalar için tam selektivite (seçicilik) 

-Açmama / triplememe özelliği

-Kompakt tasarım

-Panolarda az yer kaplar

-Maliyetlerden tasarruf sağlayan çözüm

-Daha kolay kısa devre hesabı (bazı durumlarda 
kısa devre hesabına gerek bile olmayabilir)  

-Standart komponentlerin kullanımı ile daha 
düşük sistem maliyeti 

-Bir ürün ile alt devrede yer alan çok sayıda 
motor koruma şalteri veya otomatik sigortayı 
koruma 

-Tek bir ürün ile tüm dünya standartlarına uyum 

Güvenilirlik

-Kanıtlanmış S800 yüksek performanslı otoma-
tik sigorta teknolojisi

-Bağımsız testler

Güvenlik

-Kartuş sigorta kullanmadan dağıtımın avantajı

-Düşük özgül geçiş enerjisi 

-Sınırlandırılmış tepe akımları  

-Maksimum personel güvenliği

-Bağlı bulunan otomatik sigorta veya motor 
koruma şalteri kombinasyonu için arttırılmış 
kesme kapasiteleri 

Esneklik

-Tek bir boyut ile standartlara ait tüm uygula-
malara uyum

-DIN rayına uygun basit ve kompakt ürün yapısı

Motor koruma
şalteri

Motor koruma
şalteri

Motor koruma
şalteri

Motor koruma
şalteri

Kontaktör

Termik röle

Kontaktör

Kontaktör

Termik röle

Kontaktör

Kontaktör

Termik röle

Kontaktör

Kontaktör

Termik röle

Kontaktör

Kısa devre akım
sınırlandırıcı

Yüksek performanslı 
otomatik sigorta

Otomatik 
sigorta

Otomatik 
sigorta

Otomatik 
sigorta

Yüksek performanslı 
otomatik sigorta

Yüksek performanslı 
otomatik sigorta

Kısa devre akım
sınırlandırıcı

Kısa devre akım
sınırlandırıcı

Motor Motor Motor Motor

S803S-SCL-SR

Tablo- S800-SCL-SR’nin motor koruma şalterleri ile gruplandırılması
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1) Cıvata Bağlantısı

Bara birleştirmede en yaygın kullanılan yöntemdir. Örtüşme yüzeyi üzerinden delikler açılarak cıvata 
bağlantıları ile vidalama gerçekleştirilir. Bu yöntem kompakt, güvenilir ve çok yönlüdür. Ancak barada 
delik açılması, iletken yolun tahrip olması nedeniyle akımda bozulmalara yol açabilmektedir. Bu deza-
vantajına karşı civata bağlantısıyla bara birleştirme pratik olması nedeniyle çok sık kullanılmaktadır.

Burak KESAYAK

Elektrikport

Bara Birleştirmede
Kullanılan Beş Yöntem

Baraları, sistemdeki elektrik enerjisinin toplanma ve dağıtılma ünitesi olarak açıklayabiliriz. OG ve YG 
uygulamalarında çok sık kullanılan baraların birleşiminin doğru yapılmış olması can ve mal güvenliği 
yönünden kritik önem taşımaktadır. Bu yazımızda bakır bara birleştirmede kullanılan beş yöntemi ince-
ledik.

Santraller ve trafo merkezleri başta olmak üzere elektrik dağıtımının olduğu birçok uygulamada baralar 
kullanılmaktadır. Bazı durumlarda enerji miktarına bağlı olarak bu baraların çeşitli yöntemler kullanılarak 
birleştirilmesi gerekmektedir. Bakır baraları birleştirmede;

Vidalama / Kelepçeleme / Perçinleme / Lehimleme / Kaynak yöntemleri kullanılmaktadır.

Bara birleştirmede kullanılan bu 5 yöntemi maddeler halinde inceleyelim. 



2) Kelepçe Bağlantısı

Örtüşme çerçevesinde harici kelepçe uygulama-
sıyla baralar birbirine bağlanabilmektedir. Hiçbir 
cıvata deliği olmadığı için alt eklem direncinde 
akım bozulması yaşanmaz. İyi tasarlanmış 
kelepçelerle yapılan bu bağlantı türüyle eşit temas 
basıncı verilir ve kolay montaj sağlanır. Ancak 
cıvatalı bağlantıyla göre daha fazla yer kaplar ve 
pahalı bir maliyete neden olur. Üretim maliyeti ve 
yer sorununa rağmen yaygın olarak kullanılmak-
tadır.

3) Perçinleme Bağlantısı

Perçinlenmiş eklemler, cıvatalı eklemlere benzer. 
İyi yapılan perçinleme verimli olabilir ancak temas 
basıncını kontrol etmek zordur. Demonte ve sıkıl-
ma işlemi kolay değildir. Kurulumları zordur. Bara 
birleştirmedeki en zorlu yöntemlerden biridir.

4) Kaynak Bağlantı

Bara uçlarının birbirine temas etmesi sağlanarak 
kaynak ile bağlantı yapılabilmektedir. Akım taşma 
kapasitesinin zarar görmemiş olması en büyük 
avantajıdır. Ancak kaynaklı eklemlerin güvenlik 
açısından zararlı olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle pek tercih edilmemektedir.

5) Lehimli Bağlantı

Lehimli eklemler baralarda nadiren kullanılmak-
tadır. Cıvatalı ve kelepçeli bağlantılar kısa devre 
koşullarında lehimli bağlantıyla pekiştirilerek 
mekanik ve elektriksel yönden sağlıksız durumlar 
giderilir.

Bara Birleşiminde Ortak Direnç Hesabı

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kelepçeli veya 
cıvatalı bağlantı iki düz yüzeyin üst üste gelmesiyle 
yapılmaktadır.  Bir eklemin direnci esas olarak iki 
faktöre bağlıdır:

 Ortak akım geçişini saptırmayla ilgili olan düze-
ne etki veya yayma direnci olarak nitelendirilen Rs 
direnci,

 Kontak direnci ya da eklem arayüz direnci Ri ile 
ifade edilir.

Eklemdeki toplam direnci Rj ile ifade edersek;

Rj = Rs + Ri olur.

Bu denklem özellikle doğru akım uygulamaları için 
geçerlidir. Alternatif akım uygulamalarında deri 
etkisi ve yakınlık etkisi (elektromanyetizma) nede-
niyle bu direncin değiştiği dikkate alınmalıdır.

Kaynak:

Electrical Engineering Portal
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Yapı sektöründe proje sürecine dahil olan tüm 
ekipler arasında ortak bir bilgi ortamı yaratarak 
işbirliği ve bilgi paylaşımı sağlayan BIM (Yapı 
Bilgi Modellemesi), tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de yapı sektörünün geleceğini şekil-
lendirecek. Ulusal ve uluslararası arenada önemli 
projelere hayat veren Anel Grup, elektrik ve me-
kanik taahhüt sektöründe BIM sürecine dahil olan 
öncü firmalardan biri olma yolunda ilerliyor. 
İnşaat sektöründe süreçte oluşan kayıplar 
nedeniyle geliştirilen BIM, sanal model üreterek 
bu model üzerine bilgiyi işleyebilmeyi mümkün 
kılıyor. BIM, projenin ilk başlangıcından yapı 
yıkılıncaya kadar geçen süreçte sanal bir ortamda 
verinin tutulmasını sağlıyor. Elektromekanik taah-
hüt sektörünün önemli oyuncularından Anel Grup, 
yurtiçinde ve yurtdışında bünyesinde bulundur-
duğu BIM Yöneticileri ile hizmet verdiği projelerde 
BIM ortamında çalışıyor.
” BIM’in en başarılı modelleme araçlarından 
biri Revit”
Anel Grup olarak, BIM araçlarından biri olan Revit 
yazılımını kullandıklarını söyleyen BIM Yöneticisi 
Ümit Balaban, “Anel’in hayata geçirdiği tüm proje-
lerde 2B olanlar dahil,  Revit ile modellemeye baş-
lanmaktadır. Çünkü BIM modelleriyle, ekipmanlar 
kolay bir şekilde birkaç saat içerisinde keşiflendi-
rilebilmektedir. Aslına bakarsanız BIM’in üç kollu 
olduğunu söylersek yanılmayız. Bunlar; yazılım, 
donanım ve insan. BIM sürecinde bilginin pay-
laşılabilmesi için en önemli unsur insandır. Öte 
yandan şu anda Türkiye’de BIM sürecinde sadece 
3D modelleme yapılmaktadır. Bunun geliştirilmesi 
için, planlama ve simülasyon olarak tanımlanan 
4D dediğimiz kavramı ve maliyet analizleri için 5D 
dediğimiz kavramı hayatımıza entegre etmiş ol-
mamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız işler, özellikle 
sahada üretilen işlerin tamamının birebir üretilme-
si gerekiyor. Sadece tasarımla kalmanız mümkün 
değil.  Bunun için de BIM denilince aklınıza şu 
kavramların gelmesi gerekiyor; 3D, 4D, 5D, 6D… 

BIM sürecinde ayrıca bütün paydaşlar ile aynı dili 
konuşabiliyorsunuz.”
“BIM’in ve Revit’in en büyük avantajı, proje üze-
rinde eşzamanlı çizim yapılabilmesi. Aynı anda 50 
kişi tek bir katta çalışabilir. Biz mesela projenin bir 
kısmını Türkiye’de çizerken, Katar’daki ekibimiz de 
farklı bir kısmını çiziyor. Böylelikle sanal ortamda 
aynı dili konuşuyorsunuz.”
“BIM’de Anel olarak öncü olma yolundayız”
Öte yandan yurtdışı projelerinde BIM’in zorunlu 
kılındığını aktaran Balaban, Türkiye’de ise çok 
az yerde sürecin zorunlu kılındığını belirtti. Ümit 
Balaban, “Aslında bakarsanız BIM sürecine her 
projede dahil olabilirsiniz. Yani en küçük projeden 
en büyük projeye kadar. Bu da sizin BIM sürecine 
geçiş için önemli bir adım atmanızı sağlar. BIM’in 
özellikle avantajlarını yaşadıkça kişiler tarafından 
da tercih edileceğini düşünüyorum. Hep öncü 
olunması gerektiğini savunurum ve öncü olabil-
diğiniz zaman siz bir şeyleri yukarıya taşırsınız. 
Sonra arkanızdan birileri gelir zaten. Bu bakış 
açısıyla çalışan bir marka olarak, BIM yazılımlarını 
kullanan Türkiye’deki öncü firmalardan biri olma 
yolundayız” diye açıkladı.
“Revit, süreçlerden oluşan büyük bir pastanın 
sadece ufak bir dilimi”
Yeni teknolojilerin, projelerin teslim sürecini farklı-
laştırmada etkisinin büyük olduğunu belirten BIM 
Yöneticisi Cesare Caoduro, “Revit, süreçlerden 
oluşan büyük bir pastanın sadece ufak bir dilimi. 
Lider olabilmek için, sektörün taleplerine göre iç 
ve dış süreçleri adapte etmek ve en iyi ve uygun 
maliyetli yolu bulmak gerekiyor.”
“Hazır olabilmek için, şirketin eğitim, donanım, 
araştırma ve geliştirme alanına yatırım yapması 
gerekiyor. Bunlar sürecin önemli yapı taşları ve 
Katar’da BIM alanında iyi bir hizmet sunduğumu-
zu düşünüyorum. Anel Grup’ta bu süreci öğrete-
bilecek ve diğer çalışanları yönlendirebilecek BIM 
uzmanları var.” diye açıkladı.

Yapı Sektörü
BIM ile Şekilleniyor
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Solar Impulse, dünya çevresinde sadece güneş 
enerjisi kullanılarak gerçekleşen ilk uçuşu tamam-
layarak tarih yazdı. Uçak, Kahire’den başlayan 48 
saat 37 dakikalık son etabı bitirdikten sonra yerel 
saatle 04:05’te başlangıç noktası olan Abu Dabi’ye 
iniş yaptı.
Bunun, “muazzam sembolik önemi olan, gerçek 
anlamda bir tarihsel başarı” olduğunu söyleyen 
ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Bu uçuş, öncü bir ruh ve temiz 
teknolojilerle dünyayı, yerküreyi tüketmeden de 
yönetebileceğimizi açıkça gösteriyor. Bertrand 
Piccard’ı, André Borschberg’i ve Solar Impulse
ekibinin diğer üyelerini ABB’deki herkes adına 
kutluyorum. Bu önemli projeye katkı sunabilmiş 
olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı.”
ABB, Solar Impulse ile bu projede bir inovasyon 
ve teknoloji ortaklığına girdi, çünkü 125 yıldır 
İsviçre’de güç ve otomasyon teknolojilerinin 
lideri olarak ABB, bu projenin havada başardığını 
karada gerçekleştiriyor.
Solar Impulse’ın pilotu Bertrand Piccard “Bu 
öncelikle yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler 
bakımından tarihsel bir olay” diye ifade etti. Pro-
jenin girişimcisi ve başkanı olan Piccard şunları 
ekledi: “Solar Impulse ve ABB, güçlerini birleştire-
rek, çığır açıcı inovasyonların güvenilir çözümlere 
nasıl dönüştürülebileceğini ve enerjinin daha 
temiz bir dünya yaratmak adına nasıl daha etkin 
biçimde üretilebileceğini ve depolanabileceğini 
göstermiş oldular.”
Solar Impulse projesinin diğer kurucusu, CEO’su 
ve pilotu André Borschberg de bu ortaklığın 
değerlerini onaylıyor: “Proje, ABB ve diğer 
organizasyonlar uzmanlıkları ve destekleriyle 

katkı sunmamış olsalardı gerçekleşmeyebilirdi. 
Solar Impulse ile yapılan inovasyon ve teknoloji 
ortaklığının bir parçası olan ABB, karadaki ekibin 
ayrılmaz bir birimi olarak uçuş boyunca hizmet 
veren mühendisler de dahil, bu projeyi destekle-
mek üzere bize uzmanlar temin etti.”
Dünya çevresinde uçmak gibi bir işe girişirken 
Solar Impulse, güneş pillerinden alınan enerji ve-
riminin maksimize edilmesi, yenilenebilir enerjinin 
elektrik dağıtım sistemlerine entegre edilmesi 
ve enerji verimliliğinin arttırılması gibi pek çok 
problemle uğraşmak zorundaydı ki, ABB bunları 
müşterileri için zaten çözüyordu.
Solar Impulse dünya çevresindeki uçuşu bo-
yunca dört kıtada (Asya, Kuzey Amerika, Avrupa 
ve Afrika) mola verdi ve iki okyanus (Pasifik ve 
Atlantik) ile Akdeniz ve Arabistan Yarımadası üze-
rinden uçtu. Bu yolculukla birlikte, Japonya-Havai 
etabında André Borschberg tarafından kaydedilen, 
bir uçağın tek başına yaptığı en uzun uçuş (117 
saat 52 dakika) ve Atlantik Okyasunu’nun Bert-
rand Piccard yönetiminde ilk kez güneş enerjili 
bir uçakla geçilmesi gibi yeni uçuş rekorlarına da 
imza atılmış oldu.
ABB (www.abb.com) kamu, sanayi, ulaşım ve 
altyapı alanındaki müşterilerinin performansını 
arttırırken, çevre etkilerini azaltmalarını mümkün 
kılan güç ve otomasyon teknolojileri lideridir. 
ABB Grup şirketleri 100 civarında ülkede yaklaşık 
135.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Detaylı bilgi için:
ABB Türkiye Kurumsal İletişim Departmanı
Tel: 0850 333 1 222
contact.center@tr.abb.com

Solar Impulse, inovasyonun, teknolojinin ve
öncü düşüncenin, küresel sorunların üzerine
gidebileceğini kanıtlıyor
Zürih, İsviçre, 26 Temmuz 2016 – ABB’nin anlaşmalı ortağı olduğu Solar 
Impulse dünya çevresindeki uçuşunu sıfır yakıtla tamamlayarak, dünyayı, yer-
küreyi tüketmeden de yönetebileceğimizi kanıtlıyor. Öncü bir teknoloji lideri 
olarak ABB bu mesajı hayata geçirmekte
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İnsan isteklerinin sınırı yoktur. Dünyada hangi nimet, hangi olanak, hangi insan, hangi güzellik varsa 
hepsinde hepimizin hem hakkı vardır, hem de hepsinden yararlanmak görevimizdir. Çünkü onlar, bizler 
için yaratılmıştır. “Ben bu güzelliği göremedim, şu olanağı fark edemedim, daha ileri gidebilmek için 
çaba gösteremedim” diye mazeretler bulup Allah’ın nimetlerine duyarsız kalamayız. Allah’ın verdiği 
nimetlerden yararlanmak ve onları önemsemek şükür ifadesidir. Dünya nimetlerine karşı arzu ve istek 
duymadan, dünyanın gelişimine ve değişimine etkin katkıda bulunamayız. Bizim dünyaya gelişimizin 
nedeni, dünya nimetleri, olanakları ve insanlarıyla karşılaşıp sınanmak, kişisel istek ve arzularımız ile 
bunlar arasındaki dengeyi kurabilmek, görevlerimizi ve sınırlarımızı öğrenebilmektir.

İstek ve arzularımız bizi bencil yapar. Bencillik, her şeyi herkesten önce kendimiz için istemek, kendimi-
ze hak görmektir.

Bir işadamı yaşam öyküsünü anlatıyordu: “Ben, çocuklarımın rızkını kazanabilmek için büyük müca-
deleler verdim. Önüme çıkan herkesi, her engeli ezip geçtim. Bunun için gecemi gündüzüme kattım. 
Alabileceğiniz ne varsa başkalarından alacaksınız. Acıdınız mı acınacak duruma düşersiniz. Ticaretin 
kuralı kazanmaktır, kaybetmek değil” anlamında heyecanlı şeyler söylüyordu. Hayret ve üzüntü içinde 
izledim. Belki üç-beş kuruş kazanmıştı ama neler kaybettiğinin farkında bile değildi. 

Dünya büyük bir zenginlik içinde… Etrafımız rengârenk, çeşit çeşit, nefis şeylerle dolu. 
Her insan bunlardan pay almak, tatmak ve sahip olmak istiyor. Dünyada milyarlarca 
insan yaşıyor. Her insan diğerlerini geçme, yenme ve onlardan daha önde olma arzusu 
ile dolu. Dünyada sonsuz ölçüde olanak var. Her insan bunlardan yararlanma, hem de 
en ileri düzeyde yarar sağlama telaşı içinde. 



İnsanlığını kaybetmiş, vicdanı ise nasırlaşmış-
tı. Çocuklarının rızkı adı altında her şeyi yalnız 
kendisine hak görüyor, önceliği kendisine veriyor, 
insanları ezmeyi marifet sayıyordu. Eğer siz diğer 
insanları, kendi eşiniz, çocuğunuz, kardeşiniz gibi 
görmez; önce benimkiler ondan sonra diğerleri 
derseniz, kendinizi insanlık âleminden soyutlar; 
belki servet içinde fakat dostsuz, arkadaşsız, 
sevgisiz ve yapayalnız yaşarsınız.

Bir arkadaş gurubunda çok sevilen bir dostumuz 
vardı. Grupta ne zaman bir şey pay edilecek olsa, 
görev ona verilirdi. İzlerdim; daima ona kalan 
pastanın dilimi diğerlerininkinden daha küçük 
olurdu. Her hangi bir ödemeyi paylaştırdığı 
zaman ise o, mutlaka daha fazla öderdi. Ama 
grup içinde gördüğü sevgi ve saygı imrenilecek 
düzeyde herkesten daha büyüktü.

Allah, isteklerimizle insanlığımız arasına vicdanı-
mızı yerleştirmiştir. İsteklerinize ulaşabilmek için 
her yola sapabiliyor, her insanı ezebiliyorsanız, 
artık vicdanınız görev yapmıyor demektir. Ruh ve 
maddi dünya arasındaki dengeyi vicdan sağlar.

Sosyal yaşamın daima en ön sıralarında bulun-
maya çalışan bir tanıdığım vardı. Tüm dikkatini 
toplumdan alkış alma ve gazetelerde fotoğraflarını 
yayınlatma üzerine yoğunlaştırırdı. 

Bir arkadaş grubunda, ondan söz ediliyordu. 
Gruptakilerden biri şu iddiada bulundu: “Herhangi 
bir davranışı nedeniyle toplumdan çok alkış alaca-
ğını ama bu davranışı ile başka birisinin de çok 
büyük zarar göreceğini bilse de o, hiç tereddüt 
etmeden alkışı seçer” dedi. Hayretler içinde din-
ledim. Yakından tanıyanlar hemen onayladı. Bir 
gerçek vardır; “Vicdanın görev yapmadığı yerde, 
başkalarına verilecek zararın hesabı tutulmazmış” 
mış.

Deneyimli bir işadamı ile görüşüyordum. 
“Gençlik yıllarımda, hep kendi doğrularım 
üzerine yoğunlaştım. Başkalarının, hele rütbece 
benden küçük olanların da doğruları olabilece-
ğini hiç düşünmedim. Kendi doğrularımla bata 
çıka yürüdüm. Ne zaman ki, vicdanım bana, 
başkalarının da doğruları olabileceğini göster-
di, o zaman ufkum açıldı, dünyam genişledi. 
Herkesin fikrini dinlemeye, gerçeklerini öğren-
meye başladım.” 

Yine gençlik yıllarında bizim de yanlışımız 
olabileceğini düşünmez ya iddiamızı daha 
çok artırır ya da hemen savunmaya geçerdik. 
Üniversiteye yeni başladığım yıllardı. Nasıl 

öğrendim bilmiyorum ama yabancı kökenli bir 
kelimenin anlamını yanlış öğrenmişim. Bir Pa-
zar gezisinde, o kelimeyi yanlış kullanmıştım. 
Kız arkadaşım beni düzeltti, kelimenin doğru 
anlamını söyledi. Bütün gün iddiada bulundum. 
Piknikte olduğumuz için sözlük yoktu. Bilen 
birine soracak telefon da yoktu. Cahilce iddiam 
üzerinde ısrar etmem hem benim hem kızcağı-
zın gününün gergin geçmesine neden olmuştu. 
Aradan kırk yılı aşkın süre geçti hala o cahil 
iddianın yarattığı mahcubiyeti unutamam. İnsa-
nın kusurlu ya da hatalı olabileceğini kabullen-
mesi vicdanını çok rahatlatır, yersiz iddiaları ve 
kavgaları ortadan kaldırır.                         

Vicdan, birçok toplumda en çok kullanılan 
sözcüklerden biridir. Eğer her şeyi herkesten 
önce kendiniz için hak görüyorsanız, diğer 
insanları da eşiniz, kardeşiniz, çocuklarınız gibi 
birer insan olarak görmüyorsanız, yaptığınız 
işlerde yalnızca kendi çıkarınızı düşünüp baş-
kalarına verdiğiniz zararı hesap etmiyorsanız, 
her verdiğiniz kararda kendinizi karşı tarafın 
yerine koyamıyorsanız, paylaşırken özveride 
bulunmayı bilmiyorsanız, sizin de yanlışınız 
olabileceğini kabul etmiyorsanız ve bencil 
davranışlarınızı fark etmeden sürdürüyorsanız; 
isterseniz günde bin kez vicdandan söz ediniz, 
hiçbir önemi olmadığını bilmeniz gerekir.
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İnal Aydınoğlu kimdir?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir 
ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılında 
başladığı gönüllülük yolculuğunda bul-
duğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka 
insanlarla paylaşma çabası içindedir. Bu 
amaçla gazete ve dergilerde yazılar yaz-
makta, televizyon programları yapmakta, 
kurslar, seminerler, konferanslar vermek-
tedir. Marmara Üniversitesi ve bazı özel 
üniversitelerde lisans ve yüksek lisans 
programlarında öğretim görevlisidir. 
Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha 
İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci 
Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine, Kadın 
Erkek Üzerine, Bilinçli Yaşam Üzerine, 
Özgür Yaşam Üzerine, Karşılıksız: “Bir 
Gönüllü Yolculuğu”, İçsel Yaşam Üzerine 
olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlan-
mış 10 kitabı bulunmaktadır.
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Kemaliye (Eğin)-II

Sevgili Dostlar,

Geçen sayımızda bıraktığımız yerden Kemaliye/Eğin gezimize devam ediyoruz, en son Divriği’ni de 
gördükten sonra ertesi sabah erkenden Kemaliye’yi gezmeye çıkmıştım. Sabah manzarası ve evlerin 
dağlarla birlikte görünüşü gerçekten çok güzeldi. Otele dönünce rehberimizin getirdiği yağmur bö-
cüğü de denilen hem karada hem de denizde gidebilen bir çeşit kertenkele sınıfında olan, semenderi 
de fotoğraflamak istedim.



Yazı ve Fotoğraflar
Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Otelde yapılan kahvaltı sonrası, dostumuzun da İstanbul’dan dönmesi ile hep birlikte Kemaliye’yi 
dolaşmaya başladık. Rehberimizin eşliğinde öncelikle, kapı tokmaklarının yapıldığı metal atölyesine 
gittik, tamamen el işçiliği ile yapılan kapı kilit ve tokmakları gerçekten mükemmel görünüyorlardı. 
Bunun yanı sıra toprağı bellemekte kullanılan çapa gibi aletlerin de bu atölyelerde yapıldığına şahit 
olduk.
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Kemaliye (Eğin) - II
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Kemaliye (Eğin) - II

Atölyeleri gezdikten sonra, minibüse binerek, Keban Baraj Gölü, Fırat nehri, dağları ve köyleri kuşba-
şı gören Kırkgöz mesire yerine geldik. Bu tepeden karşı tepe dahil görebildiklerimizi fotoğrafladım.
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Kırkgöz Tepesi güzel bir yer, burada bulunan büyük bir kaya üzerinde ki oluklardan akan suların sesi 
ile manzara da birleşince güzel bir ortam oluşuyor, zaten buraya gelen gruplara da baktığımızda 
hemen hepsinin piknik yapmak üzere geldiklerini görüyoruz.

Kırkgöz Tepesi’nden ayrılınca yine ayrı bir güzellikte olan, aynı zamanda bir şeyler de yiyebileceğimiz 
Apçağa köyünde Şahin Tepesine geldik, araba bizi tepeye kadar getirdikten sonra aşağıda buluşmak 
üzere ayrıldık, artık burada işimiz bitince yürüyerek Apçağa köyüne inecektik. Manzara müthişti, Ke-
maliye ve Fırat nehri çok güzel görünüyor. Biraz vakit geçirdikten sonra, köyün girişine doğru,  eski 
tarihi evlerin ve güzel bahçelerin arasından yavaş yavaş inmeye başladık.

Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 



Apçağa köyü, Ahmet Kutsi Tecer’in ‘’ Orda bir köy var, uzakta, / O köy bizim köyümüzdür, Gezme-
sek de, tozmasak da / O köy bizim köyümüzdür…’’  şiirinde bahsettiği köyün ta kendisi, (Tecer’in 
babasının köyü) zaten köy girişinde ki tak üzerinde de bu şiiri görebiliyoruz.  Aşağıda merkez diye-
bileceğimiz yerde, müze olarak kullanılan Ahmet Kutsi Tecer Kültür evini gezdik, insanlar çok güler 
yüzlü, müzeye de çok itina ediyorlar. 150 yıllık çiftçilik aletlerinden yöresel giysilere kadar Apçağa’yı 
tanıtan pek çok eser bu müzede sergileniyor. Köy içinde ki fırında yapılan bizdeki lavaş gibi olan 
esmer ekmeğin tadına doyum olmuyor, gidenler muhakkak buraya uğramalı.
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Kemaliye (Eğin) - II
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Evet, aşağıda tekrar arabamıza bindikten sonra Kemaliye’nin üst tarafında bulunan başka bir 
tepeye, Seyit Ali Parkı’na doğru yola çıktık. Buraya daha gelmeden hemen yol kenarında sıralanan 
panolara yazılmış manileri okuyarak tepeye doğru yürüdük. 

Köyde sohbet ettiğimiz emekli öğretmeni ve de değneğinden destek alarak yürüyen, ömrünü bura-
lara adamış köylüsünü de fotoğraflamak istedim.    
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Zaten yolun ismini de bu yüzden Mani 
Yolu demişler, Osmanlı Devleti zamanın-
da erkeklerin hepsi İstanbul’a çalışmaya 
gitmiş, kimi eşini, kimi de yavuklusunu 
arkasında bırakmış, bu sebeple özlem 
ve sevgi üzerine hepsi birbirinden güzel, 
anlamlı birçok maniler yazılmış. Seyit Ali 
Parkında oturup manzara seyrederek bi-
raz dadinlendik, daha sonra hemen parkın 
altında bulunan Bayrak Tepe’ye, oradan 
da yine patika yollardan geçerek Lökha-
ne’ ye geldik, Lökhane bir imaathane, bu 
imalathane de bal, ceviz ve duttan yapılan 
ve adı ‘’lök’’ olan yöresel tatlının tadına 
baktık. Daha sonra yine yürümeye devam 
ederek merkeze otelimizin bulunduğu 
yere geldik, bizi bekleyen minibüsümüze 
binerek Karanlık kanyon tekne gezisine 
gitmek üzere yola çıktık. Bu arada yolda 
durarak fotoğrafladığım dağın tepesinde 
tek başına duran evde hayli ilgimi çekti.

Kemaliye (Eğin) - II
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Şırzı köprüsünden kanyonun diğer yakası-
na geçerek teknenin bulunduğu Şırzı iske-
lesine geldik. Yaklaşık yirmi arkadaşımızla 
birlikte tekneye bindik, her iki tarafında 
400-500m dik yamacın bulunduğu kan-
yonda gitmek hayli keyifliydi, yer yer ya-
maçlardan inen tatlı suların nehre karıştığı, 
kırlangıçların yuva yapmak için kıyıdan 
çamurları aldığı, şansımıza dağ keçilerine 
rastladığımız bu kanyonda yaptığımız iki 
saatlik geziden çok memnun kaldık.  

Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Kemaliye (Eğin) - II



78

Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Kemaliye (Eğin) - II
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Artık bir yere gitmeyeceğimiz düşüncesi ile şimdi sırada neresi var diye sorduğumuz da aldığımız 
cevap Doğa Tarihi Müzesi oldu. Kemaliye’ li olan Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy’un katkıları ile kurulan müzede, 800 adet bitki, yüz-
lerce su ürünü, iki bin civarında böcek türü ile birlikte bir de fil fosilinin bulunduğunu görmek hayli 
ilgimizi çekti. 
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Kemaliye (Eğin) - II

Evet, bu kadar gezmelerden sonra artık, otelimize 
dönme zamanı geldi, ama dinlenmenin de değil 
eğlenmenin zamanı diyerek akşam yemeğinden 
sonra Kemaliyeli dostumuzun evine gittik, sürpriz 
yaparak, bizleri bir saz ekibi ile karşıladı, ayrıca 
hem kendisi hem de rehberimizin yöresel kıyafet-
leri giydiğini görünce çok şaşırdık.  Rehberimizin 
güzel sesiyle, zaman zaman da bizim de iştirak 
etmemizle yöresel şarkılardan bir derleme yaptık. 
Bu arada dostumuz ile birlikte rehberimizin Eğin 
folklor gösterisi de bizleri hayli memnun etti. 
Hafızalarımızdan kolay kolay silinemeyecek bir gün 
daha böylece bitmiş oldu, artık yarın Elazığ üzerin-
den dönüş yolculuğuna başlayacaktık.

Sabah kalkar kalkmaz Kemaliye’de göremediğim 
nereleri kaldı diyerek, Elazığ yolculuğu başlamadan 
son bir kez daha yürüyüşe çıktım, gözüme kestir-
diğim camilerin, akan suların ve özel tokmaklı olan 
kapıları fotoğraflamak istedim.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Kemaliye (Eğin) - II

Kapı deyince, kapı tokmaklarının 
özelliklerinden biraz bahsetmek 
istiyorum. Kapıların üzerinde 
genelde iki adet tokmak bulunu-
yor, bunu niçin böyle olduğunu 
sorduğumda, gelen kişi erkekse, 
tok ses çıkaranı çalıyor, eğer 
kadın ise daha tiz ses çıkaranı 
çalıyormuş, böylece gelene göre 
kapıyı açan ev sahibi de erkek 
ya da kadın oluyormuş. İlginç-
miş, her neyse ne kadar doğru 
bilemiyorum.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Kemaliye (Eğin) - II
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

Dostumuzun, torunu için yaptırdığı çeşme ve taş du-
var üzerinde merdiven basamakları görülmeye de-
ğerdi, bu arada merdivenleri kullanarak üst bahçeye 
de çıktığımı belirtmek isterim.

Elazığ’a geldiğimizde neredeyse akşam olmuştu, ta-
rihi yerler olarak Harput kalesi ve Eğik Cami’yi gö-
rerek gezimizi tamamlamış olduk, Elazığ hakkında 
kısaca bahsetmek istiyorum, Elazığ, kalabalık bir şe-
hir, üniversitelerin çok olması ile de öğrenci sayısı-
nın hayli fazla olduğu bu yer, açıkçası Kemaliye’den 
sonra benim fazla ilgimi çekmedi. Tarihi M.Ö 8. 
Yüz yıla dayanan Harput Kalesi Urartu’lar tarafın-
dan kurulmuş, Persler, Bizans, Abbasiler, Çubuko-
ğulları, Akkoyunlu’ ların idaresinde olduktan sonra 
1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı 
İmparatorluğu’na katılmıştır. Harput Kalesi’ne, bir ri-
vayete göre Kalenin yapımı esnasında su yerine süt 
kullanıldığı için Süt Kalesi de deniyormuş. Restoras-
yon çalışmaları sebebi ile kale içini dolaşmak pek 
içimden gelmedi. Diğer bir tarihi eser olan ve yine 
Harput mahallesinde bulunan Büyük Selçuklu’lar ta-
rafından yapılan, Harput Ulu Camii minaresinin eğik 
olması da hayli ilginç görüntü ortaya çıkarıyordu, 
yapımında sığ tuğla kullanılması sebebi ile oluşan 
eğrilik Piza Kule’sinin eğriliğinden daha fazla olduğu 
söyleniyormuş. 
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Kemaliye (Eğin) - II

Harput Kalesini ve Ulu cami meskenlerini 
gezdikten sonra, Kebapçı Halil Usta’da kar-
nımızı doyurduk. Artık, vakit yaklaşıyordu, 
havaalanına doğru yolumuza devam ettik, 
vaktinden önce havaalanına geldik, küçük 
bir yer olduğu için kısa zamanda check-in 
işlemlerini yaptık. Artık uçağımızı bekle-
mekten başka yapacak işimiz kalmadı. Uçak 
tam vaktinde kalkarak güzel bir yolculuktan 
sonra Sabiha Gökçen’e iniş yaptık.

Evet, bu gezimizi de böylece kazasız, bela-
sız tamamlamış olduk, gerçekten çok güzel 
ve keyifli olan bu yurt içi gezimize bir daha 
gitmek istiyorum, kim bilir belki sizler de 
katılmak isteyebileceğinizi düşünüyorum. 
Bu gezimizde, ilk günden son güne kadar 
bizlerle birlikte olan samimi, sabırlı ve güler 
yüzlü rehberimiz Şevket Gültekin ile buraya 
gelmemizde büyük rol oynayan ve bizlere 
iyi ki gelmişiz dedirten sevgili dostumuz Ce-
malettin Bilgili’ ye çok teşekkür ediyorum. 
Avrupa’da pek çok yer görmeme rağmen 
Kemaliye’nin ben de daima ayrı bir yeri ola-
caktır.

Sevgili dostlar, sıcakların ortasına düştü-
ğümüz bu günlerde, her şeyin gönlünüzce 
olmasını dilerim, sonsuz sevgi ve
saygılarımla…
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Reklam İndeksi
ABB Arka Kapak İçi

AE Arma-Elektropanç 5

Aktif Mühendislik 17

Alimar 19

Anel 9

BTS 7

Dünya Enerji Kongresi 8

EAE 11 - Arka Kapak

EEC Ön Kapak İçi - 27

Elektrikport 50 - 51

Erse Kablo 3

ETMD  10

Legrand 23

Mısırlıoğlu 12

OBO Bettermann 13

Panel Elektro 29

Sıemens 21

UTC-Fire 1 

WIN  6

Yılkomer 25






