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Değerli Dostlarımız

ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak 75. Sayımızla sizlerle birlikteyiz.

Sizlere geçen sayımızda da belirttiğimiz gibi 74. Sayımızla 75. Sayımız arasında Özel bir Çalıştay Sayısı yayın-
ladık. O sayımızda yalnızca Çalıştay ile ilgili bilgileri ve Sonuç Raporunu sizlerle paylaştık. Sonuç Raporunda 
belirtilen konular bazında da ETMD olarak çalışmalara başladık.  

Her yıl Sonbahar’ın ilk aylarında düzenlediğimiz Geleneksel ETMD Gecelerimizin sekizincisini bu yıl da 14 
Ekim 2016 Cuma günü her zaman olduğu gibi Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te, sektörümüzde yer alan firmala-
rımızın ve çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. İlerleyen sayfalarımızda detaylı bilgilerini ve görsellerini 
bulacağınız ETMD Gecemizin bu yıl Ana Sponsorları AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, Cihan Elektrik, Çağla 
Group, EAE, EEC, ELS, Erde Grup, FG Wilson, Genser, GMS Pano ve HB Elektrik olurken, Gece sonunda 
düzenlediğimiz Hediye Çekilişinin sponsorları da Elsan, IBAR Elektrik, Legrand ve Prysmian’dı. Gecemize hem 
Ana Sponsor olarak, hem de Hediye sponsoru olarak destek veren firmalarımıza çok teşekkür ederiz. ETMD 
Gecemizin sunuculuğunu ise TRT’nin önemli sunucularından Mustafa YOLAŞAN yaparken, Vildan DEMİR ise 
orkestrasının eşliğinde söylediği müziklerle Gecemize renk kattı. Ayrıca ETMD Bizden Haberler Dergimizde bu 
yıl farklı yazılarını okuduğunuz İnal AYDINOĞLU’na, Yönetim Kurulu Başkanımız V. Tuncer ÖZEKLİ tarafından 
bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Bu sayımızda, 8. Geleneksel ETMD Gecemizin dışında, aşağıdaki teknik yazıları paylaşıyoruz:

Siemens’ten Yasemin BAYĞAR ve Deniz Raif DURMAZ’ın yazdığı “Yüksek Empedanslı Bara Koruma Devresi-
nin Tasarımı”

Birinci bölümünü geçen sayımızda sizlerle paylaştığımız Erse Kablo’dan Cezmi GENÇEL’in “Polimerler ve 
Kablo Dünyası”

Sürekli yazarlarımızdan Süleyman ADAK’ın kaleme aldığı “Fotovoltaik Panellerin Bağlantı Türleri”

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

Ulusoy Elektrik’ten Sabri UZEL tarafından hazırlanan “Vakum ve SF6 Kesicilerin Genel Karşılaştırması”

Ve Nexans’tan Selim YETKİN ve Cengizhan TOMRUK’un kaleme aldığı “Düşük Empedanslı Diferansiyel Bara 
Koruma”

Sosyal yazılarımıza gelince: İnal AYDINOĞLU’nun, “Kim Haklı” başlıklı yazısını ve Gezi yazısı olarak da V. 
Tuncer ÖZEKLİ’nin “Norveç Fiyortları Gemi Gezisi” yazısının birinci bölümünü ve fotoğraflarını bu sayımızda 
bulabileceksiniz. 

2016 yılının son günlerinin başarılı çalışmalarla geçmesini dileklerimle, hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. 

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



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



ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0 850 333 1 222
E-mail : contact.center@tr.abb.com
E-mail : alper.celebi@tr.abb.com

Yıldırım darbelerine meydan okumak 
mümkün mü?

ABB - QS Parafudur 210x297 mm © Copyright 2016 ABB. All rights reserved.

Yeni OVR QS serisi, ABB’nin aşırı gerilim darbelerinden korunmak için tamamen 
yenilenen parafudur ürün gamıdır. Güvenlik rezervi sistemi parafudurların 
ömrünü arttırırken, “TS” uzak gösterge kontağı kolay ve hızlı bakım sağlar.
OVR QS serisi tesisatlarınızın güvenliğini arttırırken, işlerinizi kolaylaştıran ideal 
parafudur çözümüdür.
www.abb.com/lowvoltage

Elbette.



ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Dikilitaş, Eren Sokak, Özsoy Plaza, No: 10,
D: 11-12Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0 212 327 16 84 - 85, Faks: 0 212 327 15 74

ETMD SEMİNERLERİ
Katılımlarınızı Bekliyoruz

Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar
gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz devam ediyor,
Seminer vermek isteyen sektörümüzdeki
firmaların başvurularını bekliyoruz.

info@etmd.org.tr                                         www.etmd.org.tr
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Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Artık geleneksel hale gelen Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Gecesinin sekizincisi, 14 Ekim 
2016 Cuma günü, her zaman olduğu gibi, Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te Elektrik Tesisat Sektöründe 
hizmet veren firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 

ETMD Gecesi Sponsorları ve ETMD Yönetin Kurulu Toplu Halde
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Kokteylden Fotoğraflar
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı
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Yemekten önce yapılan Kokteyl, tüm katılımcıların 
bir araya gelmesini; kişisel ve sektörel konularda 
bilgi ve görüş bildirimleri yapmalarını sağladı. 

Kokteyl sonrasında Balo Salonunda devam eden 
gece Vildan Demir ve orkestrasının müzikleri eşli-
ğinde yenilen yemekle sürdü. Sunuculuğunu TRT 
eski spikerlerinden Mustafa YOLAŞAN’ın yaptığı 
Gece’nin tören bölümü ETMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Vahit Tuncer ÖZEKLİ’nin yaptığı açılış ko-
nuşmasıyla başladı. 

8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı
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V. Tuncer ÖZEKLİ, Açılış Konuşmasına, ETMD’de 
son bir yılda yapılan çalışmaların anlatıldığı su-
numla başladı. Sunum sırasında V. Tuncer ÖZEK-
Lİ, bu çalışmalar ile detaylı bilgilendirmeler yap-
tıktan sonra bundan sonraki dönemde ETMD’de 
yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. V. Tuncer 
ÖZEKLİ, konuşmasını ETMD’de yapılan çalışma-
larda görev alanlara teşekkür mesajlarıyla bitirdi.

V. Tuncer ÖZEKLİ’nin konuşmasının ardından 
geceye sponsor olarak katılan firmalara teşek-
kür plaketlerinin dağıtımına geçildi. EEC firması 
iş yoğunluğu nedeniyle geceye katılamadığı için 
plaketleri kendilerine gönderildi. 

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
V. Tuncer ÖZEKLİ konuşmasını yaparken

ETMD Gecesine sponsor olan firmalar

21
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, Cihan Elektrik, Çağla Group, EAE, EEC, ELS, Erde Grup, FG Wilson, 
Genser, GMS Pano ve HB Elektrik firmaları plaketlerini aldılar. 

ETMD Gecesine sponsor olan firmalar plaketlerini alırken

AE Arma-Elektropanc     

Cihan Elektrik

Anel Grup

Çağla Group
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EAE

Erde Grubu

ELS

FG Wilson
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Genser

HB Elektrik

GMS Pano
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Sponsor firmalara plaket verilmesinin ardından geçtiğimiz yıldan bu yana ETMD Bizden Haberler Der-
gimize yazılarıyla destek veren İnal AYDINOĞLU’na bir Teşekkür Belgesi V. Tuncer ÖZEKLİ tarafından 
takdim edildi.

Gecede Vildan Demir ve orkestrası müzikleri ile sahne aldı. 

İnal AYDINOĞLU, Teşekkür Belgesini alırken

Vildan Demir
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Gecenin sonunda gerçekleştirilen Hediye Çekilişindeki dört hediyenin sponsorları ise Elsan, IBAR Elekt-
rik, Legrand ve Prysmian’dı. Hediye çekilişi birlikte sponsor olan firmalara Teşekkür Belgeleri verildi. 

Hediye Çekilişinden Fotoğraflar

Elsan

IBAR Elektrik
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Prysmian

Legrand
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Geceye Philips tarafından getirilen aydınlatma cihaz-
ları ise Mustafa YOLAŞAN’ın yaptığı çekilişle talihlile-
rine takdim edildi.

ETMD olarak Geleneksel ETMD Gecesi’ne sponsor olarak ve katılarak destek veren tüm firmalara, mes-
lektaşlarımıza ve gecenin sunumunu gerçekleştiren Mustafa YOLAŞAN’a çok teşekkür ederiz.

Geceye katılan firmalar:

ABB, AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, ANSİ Enerji, Armada Mühendislik, Ateksis, Bilge Mühendislik, 
Cihan Elektrik, Çağla Grup, EAE Aydınlatma, EAE Elektrik, EAE Elektroteknik, Egdaş, Elektropanç, ELS, 
Elsan, Enel, Enerji Çözümler, Erde Grubu, FG Wilson, Fiber Line, Genser, GMS Pano, HB Elektrik, Honey-
well, İBAR Elektrik, İkizler Aydınlatma, Latek, Legrand, Neocom, Nexans, Novatek, Panel Elektro, Philips, 
Prysmian, SAN-EL, Sasel, Sanayi Mühendislik, Schneider Electric, Siemens, Sinerji Elektrik ve  Smart.

Philips hediyelerinin talihlileri ETMD Gecesinin 
sunucusu Mustafa YOLAŞAN tarafından çekilen 
kurayla belirlendi.
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ETMD Gecesinden görüntüler

Masa 1: Erde Grubu

Masa 2: EAE

Masa 3: Genser, IBAR Elektrik ve Cihan Elektrik
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Masa 4: Anel Grup ve Cihan Elektrik

Masa 5: FG Wilson

Masa 6: AE Arma-Elektropanç
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Masa 7: ELS

Masa 8: GMS Pano

Masa 9: HB Elektrik, Elsan, Smart
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Masa 10: Protokol – EMO, Hannover Messe, Elektrikport, Engin AYÇİÇEK

Masa 11: Protokol – V. Tuncer ÖZEKLİ, Sami ATABEY, Mustafa CEMALOĞLU, Galip CANSEVER , 
Cihan AKBULUT, Mustafa YOLAŞAN

Masa 12: ABB
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Masa 13: Erde Grubu

Masa 14: Siemens

Masa 15: EAE
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Masa 16: Sinerji Elektrik, San-El, Neocom, Fiber Line

Masa 17: Nexans, Enel, Enerji Çözümleri, Egdaş

Masa 19: Schneider Electric, ANSİ Enerji
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Masa 20: Sanayi Mühendilik, Elektropanç, Bilge Mühendislik

Masa 21: Çağla Group, İkizler Aydınlatma

Masa 22: Legrand
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8. Geleneksel ETMD Gecesi
14 Ekim 2016 Günü Yapıldı

Masa 27: Panel Elektro, Armada Mühendislik

Masa 25: Novatek

Masa 26: Ateksis
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Masa 28: Philips

Masa 29: Latek



Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK / Elektrik Yüksek Mühendisi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı

Fotovoltaik
Panellerin
Bağlantı Türleri 
1. Giriş

Güneş enerjisi yenilenebilir ve doğa dostu bir enerji 
çeşididir. Tükenmeyen enerji sınıfında yer alan güneş 
enerjisinden, özel kurulan sistemler sayesinde 
elektrik enerjisi elde edilir.  Aynı zamanda güneş 
enerjisi, en temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından 
birisi ve evinizde ya da herhangi başka bir yerde 
kullanabileceğiniz uygun bir elektrik kaynağıdır. Yakıt 
sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik 
yıpranma olmaması, modüler olması, çok kısa 
zamanda devreye alınabilmesi, uzun yıllar sorunsuz 
olarak çalışması ve temiz bir enerji kaynağı olması 
gibi nedenlerle dünya genelinde fotovoltaik elektrik 
enerjisi kullanımı sürekli artmaktadır.

Güneş enerjisinin geniş kullanım alanı, güneşin elekt-
rik üretimi için ne kadar kullanışlı bir kaynak oldu-
ğunu göstermektedir. Güneş enerjisi, elektrik enerji 
üretimi için alternatif enerji kaynaklarından biridir. 
Güneşin ısınım enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki 
fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. 
Mevcut sistemlerden farklı olarak en büyük yararı, 
Herhangi bir fosil yakıt veya bağlantı gerektirmeden 
bağımsız olarak elektrik üretebilmesidir. Kullanılan 
yakıtı, her yerde ve bedava bulmak mümkündür. 
Taşıma ve depolama gibi sorunlar yoktur.

Güneş enerjisinin diğer enerji kaynaklarına olan 
üstünlükleri:

• Güneş enerjisi sonsuz güçlü bir enerji kaynağıdır.

• Bu enerji, çevre dostu temiz bir enerji olup, duman, 
toz, karbon gibi zararlı maddeler içermez.

 >> Güneşi erişim durumuna göre az veya çok  
 gören yerlerde verim farklı olabilir. 

 >> Dağların tepelerinde, vadilerde veya ovalarda  
 bu enerjiden yararlanmak mümkündür.

 >> Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren
 dönüştürücüler karmaşık teknoloji gerektirme 
 mektedir. 

 >> Şebekeden bağımsız (off- grid) ile şebekeye  
 bağımlı (on - grid) şeklinde türleri mevcuttur. 

 >> Çalışması için bir operatöre ihtiyaç duymaz,  
 dolayısıyla işletme maliyeti çok düşüktür.

• Güneş enerjisinden taşıma problemi olmaksızın her 
yerde yararlanabilir.

• Panelleri seri bağlanması ile gerilimi değeri artar, 
buna karşılık paralel bağlamada panellerin yüke 
verdiği akım değeri artar. 

Şekil 2 Fotovoltaik sistemin prensip şeması
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• Çekilebilecek maksimum güç (Pm), 

• Açık devre gerilimi (Voc), 

• Kısa devre akımı (Isc),  

• Maksimum güç gerilimi (Vmp),

• Maksimum güç akımı (Imp)’dır. 

En iyisi kendi elektriğini üretip, şebeke kayıplarını bu yöntemle de en aza indirmek akıllıca bir çözümdür.   
Ülkemiz güneşlenme süresi yönünden çok iyi bir bölgededir.  

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

Şekil 3 Fotovoltaik sistemin blok şeması

Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren cihazdır. Verimleri panel tipine göre değişmekle birlikte % 15-20 
arasındadır. Laboratuvar çalışmaları devam etmekte olup verim değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

İstenen enerji miktarına göre güneş paneli ve sayısı belirlenir. Güneş olmadığı zamanlarda enerjisiz kalmamak 
için akü grubu sisteme dahil edilir. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için akü şarj 
regülâtörü kullanılır. Şarj regülatörü akünün durumuna göre, güneş pillerinden gelen akımı keser ya da yükün 
çektiği akımı keser.

İnverter (Evirici) doğru akımı alternatif akıma çevirmeye yarayan cihazlardır. Genel olarak tam sinüs çıkışı 
veren ve vermeyen olmak üzere iki çeşit evirici bulunmaktadır. Hassas yüklerin bulunduğu sistemlerde tam 
sinüs çıkışı verebilen eviricilerin kullanılması gereklidir. Evirici gücü, sistemde aynı anda çalışabilecek yüklerin 
güç değerleri toplanarak elde edilir. Şarj Regülatörü, güneş panelinden gelen akımı ayarlayarak akünün tam 
dolmasını veya tamamen boşalmasını engeller. MPPT ‘Maksimum Güç Noktası Takipçi’ sidir. Belirli periyot-
larda elde edilen gücün peak yaptığı değeri yani tepe değerini takip ederek yüke yollanmasını sağlar.  Tüm 
sistemlerde elde edilen enerjiden maksimum seviyede yararlanmak, bu elektronik cihazlarla mümkün hale 
gelmiştir. Tüketici için gerekli akım değerine göre sistemde uyumlu çalışabilecek tipte seçilmesi gereklidir.

Güneş pillerinin ve güneş panellerinin standart test koşullarında STC (Standard Test Conditions) elektriksel 
karakteristiklerini belirleyen temel büyüklükler aşağıda verildiği gibidir:

FOTOVOLTAİK
DİZİNLER

ŞARJ
KONTROLÖRLÜ

AKÜMÜLATÖR

DOĞRU AKIM
YÜKLERİ

İNVERTER
(EVİRİCİ)

ALTERNATİF 
AKIM YÜKLERİ
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Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK / Elektrik Yüksek Mühendisi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı

2. Fotovoltaik Piller

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

Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu 
her uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülleri 
uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, 
akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek 
devreleri ile birlikte kullanılarak bir güneş pili sistemi 
(fotovoltaik sistem) oluştururlar.  Güneş pilleri yüzey-
lerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerji-
sine dönüştüren yarı iletken maddelerden oluşan 
dönüştürücülerdir. 

Güneş enerjisi, foton adı verilen belirli enerji paketleri 
halinde dalga şeklinde yayılan bir elektromanyetik 
ışımadır. Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeyleri-
ne gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine 
dönüştüren yarıiletken maddelerdir. 

Deniz seviyesinde, parlak bulutsuz bir gündeki ışınım 
şiddeti maksimum 1000 w/m2 civarındadır. Yöreye 
bağlı olarak 1m2’ye düşen güneş enerjisi miktarı yılda 
800-2600 KWh arasında değişir. 

Şekil 4 Güneş pilinin çalışma prensibi

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

Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, 
yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik 
gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kayna-
ğı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Tek bir güneş 
pilinden elde edilen güç işletmeler için yeterli değildir. 
Bundan dolayı güneş pilleri kendi aralarında seri veya 

paralel bağlanır. Gerilim değerini artırmak için güneş 
pilleri seri bağlanır. Bu işlem N- tipi silikon tabakanın 
P-tipi silikon tabaka ile bağlanması ile elde edilir. Akı-
mı artırmak için güneş pilleri kendi aralarında paralel 
bağlanır. Buda N- tipi silikon tabaka aynı tabaka ile, 
P-tipi silikon tabaka yine aynı tip tabaka ile bağlana-
rak oluşturulur. 30-40 güneş pilinin seri bağlanması 
sonucu panel (modül) oluşturulur. Güneş enerjisi,  
güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 
arasında bir verimle elektrik enerjisine dönüştürülür.

Modül performansı genel Standart Test Koşulları 
(STC) altında derecelendirilmiştir: 

Işınım: 1000 W/m2, solar spektrum A.M 1, 5,  modül 
sıcaklığı: 25 °C

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

Şekil 5  Güneş pilinin eşdeğer elektriksel devresi

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

Iph - ID - Isb = 0   (1)

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

   (2)

Boşluk akımı,

   (3)

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

Ie = Ieo ( e    - 1)
q.VD
kb.T

Ih = Iho ( e    - 1)
q.VD
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Diyot akımı,

ID = Ie + Ih (4) İfadesinden hareketle,

     (5) olarak bulunur. Burada,

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

k,  Boltzman sabitini (1.381 x 10-23   J/K), T, Kelvin  
(0K= -273.15 ºC) cinsinden mutlak sıcaklığı göster-
mektedir. Foton akımı,

   (6)

buradan hareketle,

    (7)

elde edilir.  Çıkış akımının değeri,

   (8)

olarak bulunur. Etiketteki değerler normal koşullar 
altında alınmıştır.  Güneş panelinin denendiği yerdeki 
değerler, STC (Standart test koşulları) değerlerinden, 
iyi ya da daha kötü ise panel Watt değerinin eksik 
veya fazla olması normaldir.  Panelin uluslar arası 
geçerliliğinin olması için IEC 61215 sertifikasına 
sahip olması gerekir.

Bir güneş panelinin performansı hakkında en kolay 
bilgi edinmenin yolu, seri bağlanacak bir ampermet-
re ile çok kısa süreli + ve – uçları kısa devre ederek 
akım değeri ölçülür. Bu değer ile etiket değeri kar-
şılaştırılarak değerlendirme yapılır.  Maksimum güç 
noktasına karşılık gelen akım ve gerilimde çalışan 
bir yük kullanılarak güneş pilinden maksimum güç 
çekilir. 

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

Birkaç modülün istenilen doğrultuda bir arada 
bağlanması ile panel adı verilen yapılar oluşturulur. 
Güneş panelleri, doğrudan eğimli çatılara  veya bazı 
yöntemler ile belirli açılar verilerek kurulurlar.

Kurulu güçlerin çoğu pek çok solar panelden oluşur 
ve bu sistem ‘’ fotovoltaik dizi’’ olarak adlandırılır. 
Fotovoltaik hücreler daha yüksek akım, gerilim 
veya güç seviyesi elde etmek için seri veya paralel 
bağlanırlar. Fotovoltaik modüller çevre etkilerine karşı 
sızdırmazlık sağlayacak şekilde birbirine eklenmiş 
fotovoltaik hücreler içerirler. Fotovoltaik paneller 
elektrik kabloları ile birbirine bağlanmış iki veya daha 
çok sayıda Fotovoltaik modül içerirler. Fotovoltaik 
diziler ise belli sayıda Fotovoltaik modül veya panel 
içeren

3. Fotovoltaik Panellerin Seri Bağlanması 

Panelleri seri ve ya paralel bağlamada verdiği gerilim 
ve akım değeri farklı olur. Güneş pillerinin voltajını 
arttırmak için güneş pilleri panelde seri bağlanırlar. 
Bu işlem bir güneş pilinin ön ( üst ) yüzü ( N-tip 
silikon ) ile diğer güneş pilinin arka ( alt) yüzünün 
( P-tip silikon ) bağlanması ile gerçekleştirilir. Seri 
bağlanmış güneş pilleri ile oluşturulan paneldeki 
gerilim yaklaşık olarak, paneldeki pil sayısı ile 0.5 V’ 
ışın  çarpılması ile elde edilebilir. Fotovoltaik panelle-
rin seri bağlanmasında çıkış gerilim,

U = U1 + U2 + U3 + .....Un        (9)

Panellerin iç direnci “r” olmak özere toplam iç diren-
ci,  r = r1 + r2 + r3 + .....rn                (10)

Olarak bulunur. Fotovoltaik sistemin, R çıkış yükünü 
beslemesi durumunda yük akımı,

  (11)

İfadesi ile bulunur. Burada I, yükün çektiği akım, 
R yük direncini, rT panellerin toplam iç direncini 
göstermektedir.

Şekil 6 Güneş panellerinin seri bağlanması

(30 – 40) adet güneş pilinin seri bağlanması ile 
oluşturulan bir modülden, açık ve güneşli bir günde 
yaklaşık olarak (33 W- 43 W)’ lık bir güç çıkışı sağla-
nabilir, Bu güç değeri de yaklaşık olarak 16 V’lık bir 
gerilime karşılık gelmektedir.

ID = Io ( e     - 1)
q.Vb
mkT

Ish = =
VD

Vpv + IRs

Rsh Rsh

q(Vpv + Rs)
mkTIph = Io (e      - 1) +  

Vpv + IRs

Rsh

Vpv

mVTI = Iph -Io (e    - 1)

I =
U

R + rr
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Eğer ihtiyacımız olan daha fazla gerilim ise bu sefer 
modüller seri bağlanarak ihtiyacımızı karşılayabiliriz. 
Güneş pillerinin kullanım alanları aşağıda belirtildiği 
gibidir:

• Uzay araçlarında.
• Küçük güç ünitelerinde (saat, hesap makinesi vb.)
• Trafik sistemleri için güç temin etmede.
• Binalarda aydınlatma, soğutma ve küçük güç temi-
ninde. (şebekey bağlı yada bağısız sistemler).
• Su pompalarında.
• Telekomünikasyon Baz İstasyonları
• Park ve bahçe aydınlatılmasında.
• Seralarda
• Meteoroloji İstasyonları
• Yol aydınlatılmasında yoğun bir şekilde kullanıl-
maktadırlar.
4. Fotovoltaik Panellerin Paralel Bağlanması

Bir modülden elde edilen gücü arttırmak için başvu-
rulan bir yapılanma biçimidir. Bu şekilde, çıkış gücü, 
12, 24, 48 V veya daha yüksek olabilir. Birden fazla 
panelin kullanıldığı bir sistemde, paneller, kontrol 
cihazına veya akü grubuna, birlikte bağlanabilecekleri 
gibi, her panel tek olarak da bağlanabilir. Bu durum-
da, bakım kolaylığı sağlanır. Fotovoltaik panellerin 
paralel bağlanmasında çıkış gerilim,

U = U1 = U2 = U3 = .....Un        (12)

Paralel bağlı panel gerilimlerine eşittir. Burada U çıkış 
gerilim değeri, U1, birinci panel gerilimini,  U2, ikinci 
panel gerilimini,  Un, n panel gerilimini göstermek-
tedir. Panellerin iç direnci “r” olmak özere toplam 
panellerin iç direnci,

  (13)

Formülü ile bulunur. Burada rT panellerin iç direnç-
leri toplamını, r1 birinci panelin direncini n, panel 
sayısını göstermektedir. Fotovoltaik sistemin R çıkış 
yükünü beslemesi durumunda yük akımı,

  (14)

İfadesi ile bulunur. Burada I, yükün çektiği akımı, R, 
yük direncini, r1 birinci panelin toplam iç direncini n 
panel adedini göstermektedir. Güneş pillerinin kul-
lanım alanlarının başında aydınlatma ve haberleşme 
gelmektedir. Yerleşim merkezlerine uzak yerlerdeki 
GSM vericilerinin ve radyo istasyonlarının enerjilerini 
karşılamak için ideal çözümdür. Bunların yanı sıra 
geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan 
çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi üretimin-
de bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu 

bir enerji yapmaktadır.

Şekil 7 Güneş panellerinin paralel bağlanması

Akımı arttırmak için ise güneş pilleri paralel bağlanır. 
Burada ise ön yüzle ön yüz , arka yüz ile de arka yüz 
arasında bağlantı sağlanır.  Eğer aynı gerilimde daha 
fazla akıma ihtiyacımız varsa bu sefer de modüller 
paralel bağlanarak istediğimiz 12 V’ luk güç çıkışını 
alabiliriz.  Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde 
biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 
100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm 
arasındadır. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı 
olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman 
uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik 
enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. 
Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak 
% 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine 
çevrilebilir.

PV hücreler 0,5 civarında küçük bir gerilim üretirler. 
Bir PV modül veya panel yüksek gerilim veya yüksek 
akım elde yapmak için, güneş pilleri Seri veya paralel 
bağlanırlar. Seri bağlantında hücrelerin gerilimler de-
ğerleri, paralel bağlantıda ise hücrelerin akım değeri 
toplanır.  Sistemde kullanılan, fotovoltaik üreteçlerin 
tümünün oluşturduğu yapıya ise örgü veya dizi 
denilmektedir. 

Dizinin çok büyük olduğu uygulamalarda, daha kolay 
yerleştirme ve çıkış kontrolü için sistem, alt-örgü 
gruplarına ayrılabilir. Dizi, bir modülden oluşabileceği 
gibi 100.000 veya daha fazla modülden de ulaşabilir. 
Güneş pilleri, elektrik şebekesinin olmadığı, yerleşim 
yerlerinden uzak yerlerde, jeneratöre yakıt taşımanın 
zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanımı ekonomik 
yönden çok uygundur. 

Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren ve sistemin 
ana elemanı güneş pilleridir. 1950’ler de %4 olan 
verimleri günümüzde %20 civarına gelmiştir. Ve-
rimleri güneşin 1000 W/m2  enerji yaydığı bölgeye 
göre hesaplanmaktadır ancak Türkiye’de bu değer 
1300 W/m2  olduğundan verimleri daha iyi değerler 
almaktadır. 1 m2 alanda kayıplar ihmal edilirse 195 
Watt elektrik üretilebilir. 

rr =
r1
n

r1
n

I = U
R + 
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Fotovoltaik Panellerin
Bağlantı Türleri 

5. Fotovoltaik Panellerin Seri-Paralel Bağlanması 

Değişik seri ve paralel kombinasyonlar uygulanarak 
panelin akım-gerilim karakteristikleri ayarlanabilir. 
Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş 
pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey 
üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya 
da fotovoltaik modül adı verilir. 

Şekil 8 Güneş panellerin seri paralel bağlanması

Seri paralel bağlantı büyük değerde akım ve gerilim 
değerleri sağlar. Güneş pilleri, elektrik enerjisinin 
gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. Güneş 
pili modülleri uygulamaya bağlı olarak, akümülatör-
ler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli 
elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir 
güneş pili sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar.

Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü, 
enerji kaynağı olarak kullanılır. Güneşin yetersiz 
olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince 
kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör 
bulundurulur. Güneş pili modülleri gün boyunca 
elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar, 
yüke gerekli olan enerji akümülatörden alınır. Akünün 
aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek 
için kullanılan denetim birimi ise akünün durumuna 
göre, ya güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün 
çektiği akımı keser.

6. Sayısal Uygulama 

Her biri 8 (v) olan 6 adet panel seri bağlanıyor. Pa-
nellerin iç direnci 0.2 ohm dur. Fotovoltaik sistemin 
4.8 (Ω) bir yükü beslemesi durumunda yükün 
çektiği akımı bulunuz. 

(9) denkleminden toplam gerilim değeri,

U = 6 * 8 = 48 (V)

Olarak bulunur. Seri bağlı panellerin (10)  toplam 

iç direnci, rT = 6 * 0.2 = . (Ω) şeklinde bulunur. 
Fotovoltaik sistemin (11) denkleminden yük akımı,

   Olarak bulunur.

7.  Sonuçlar ve Öneriler

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş 
enerjisinin kullanım miktarı ülkemizde oldukça 
düşük seviyelerdedir. Birçok dünya ülkesinin güneş 
enerjisi potansiyeli ülkemizden daha düşük olmasına 
rağmen bu ülkelerin güneş enerjisinden faydalanma 
oranı ülkemize göre çok, çok yüksek seviyelerdedir. 
Güneş panellerinin çeşitli bağlantılarının incelendiği 
bu makalenin sonucunda aşağıdaki öneri ve tavsiye-
lerde bulunulabilir:

• Güneş enerjisi sistemleri en temiz çevre dostu gü-
venilir enerji kaynaklarından biridir. Ülkemiz güneş-
lenme süresi yönünden oldukça iyi bir bölgededir. 
Ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltmakta, çevre 
protokollerine uyum göstermekte ve ulaşılması güç 
kırsal yerlerin elektrik enerjisine ulaşmasına olanak 
vermektedir. 

• Paneller, ortam koşullarının elverişli olması duru-
munda nominal güçlerini üretebilirler. Panel camı-
nın kirli olması, güneş ışınlarının geliş açısının dik 
olmaması, havanın çok sıcak veya çok soğuk olması 
panel verimini düşürecektir. Bu yüzden hesaplanan 
güç değerinin biraz yukarısında bir değerde panel 
kullanmak uygun olacaktır. 

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

• Güneş panel yüzeyin çok az tozlanması bile toplam 
elektrik akımının maksimum  çıkış gücünü önemli 
ölçüde azaltır.  Ayrıca, donatıların üzerine düşebilen 
kuş pislikleri ve yaprak gibi küçük nesnelerin ortadan 
kaldırılması da önemlidir. Söz konusu nesneler sa-
dece güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren 
üniteleri gölgelemekle kalmaz, aynı zamanda güneş 
enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren diğer üniteler 
zarar verebilir.

I = = 8 (A)48
4.8 + 1.2
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• Solar panellerin paralel bağlanması sonucu çıkış 
akım değerini artar buna karşılık panellerin seri 
bağlanması sonucu gerilim değeri yükselir. Solar 
panel bağlantıları kullanımlarına bağlı olarak farklı 
sistemlerde farklı tipte bağlanabilir. Bazı durumlarda 
akımın artırılmasını gerektirirken, bazen de gerilimin 
artmasına ihtiyaç olabilir.

• Seri bağlamada solar panelin bağlantıları yapılırken 
bir panelin artı ucu diğer panelin eksi ucuna bağla-
nır. Paralel bağlamada ise bunun tam tersi durum 
geçerli. Bir panelin artı ucu diğer panelin  artı ucu ile 
birleştirilir.

• Paralel Solar Güneş panel bağlantılarında mümkün 
olduğunca aynı model ve 

aynı güçte Solar paneller kullanılmalıdır. Solar Güneş 
panellerinin çoklu panel bağlantılarında solar panel-
lerin üzerinde mevcut olan hazır kablolarını seri ve 
paralel sitemde bağlama imkanı veren konnektörler 
kullanılmalıdır.

• Panelde en yüksek güç noktasının (PMAX) sağında 
ve solunda farklı özellikler göstermektedir. Sol böl-
gede panel gerilimi arttıkça panelden elde edilen güç 
de artarken, sağ bölgede artan panel gerilimi sonucu 
panel gücü azalmaktadır. Bunun sonucunda panelin 
en yüksek güç noktası, ancak belirli gerilim değerin-
de (VMP) elde edilebilmektedir. Ayrıca gün içerisinde 
değişen çevresel koşullar, PMAX’ın artmasına ya da 
azalmasına neden olmaktadır. Artan güneş ışınımı ile 
panelden elde edilen güç artarken, sıcaklık artışı güç 
üretimini olumsuz etkilemektedir.

• Panelde en yüksek güç, güneşli ve serin havalarda 
elde edilir. Buradan yola çıkarsak, bir güneş sistemi-
nin kurulumu gerçekleştirilirken, kurulumun yapıldığı 
bölgedeki iklimsel koşulların mutlaka dikkate alın-
ması gerekir. Güneş panellerinin mümkün olan en 
verimli şekilde kullanılabilmesi için, gün içerisinde 
sürekli olarak değişen PMAX’ın takip edilmesi ve 
tüm sistemin bu çalışma noktasında çalıştırılması 
gerekir. Bunu sağlayan çeşitli algoritmalar mevcuttur 
ve bu işleme En Yüksek Güç Noktası Takibi MPPT 
(Maximum Power Point Tracking) denmektedir.

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

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

• Güneşten elektrik üretmek için güneş santral alanla-
rının uygun yerlere yerleştirilmesi gerekir. Tarım ara-
zilerinin, ormanlık alanların, meraların, SİT ve kültür 
varlıklarının yok olmamasına dikkat edilmelidir. 
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Kesiciler elektrik anahtarlama cihazları arasında 
şüphesiz en önemli göreve sahip elemanlar-
dır. İdeal bir kesici kapalı(I) konumda iken 
mükemmel bir iletken, açık(0) konumda iken 
mükemmel bir yalıtkan ve arıza esnasında da 
mükemmel bir ark söndürücü, arıza temizle-
yicidir. Geçmişten günümüze tüm kesicilerin 
tarihine baktığımızda bilinen kesici çeşitleri 
Havalı kesiciler, basınçlı havalı kesiciler, az yağlı 
kesiciler, yağlı kesiciler, sf6 kesiciler ve vakum 
kesicilerdir. Ancak günümüzde havalı kesiciler 
ve yağlı kesiciler artık hemen hemen üretilme-
mektedir. SF6 ve Vakum kesiciler bunların yerini 
almış, günümüzde üretilen majör kesici tipleridir. 
SF6 kesicilerin tarihi Vakum kesicilere göre biraz 
daha eski olmakla birlikte teknolojik gelişmelere 
paralel olarak vakum teknolojisinde de ilerle-
meyle vakum kesicilerin günümüzde daha çok 
kullanılması söz konusudur. Günümüzde vakum 
tüpleri 110-170kV’a kadar üretilebiliyorken 
ekonomik üretim gerilim değeri 52kV’a kadar-
dır. Gelecekte da vakum teknolojisinin daha 
ilerlemesiyle bu seviyelerin çok daha yukarılara 
çıkacağı öngörülmektedir.

Gerçekte birebir kıyaslama yaptığımızda teknik 
olarak, vakum kesicilerin sf6 kesiciye göre 
birçok artı özellikleri mevcuttur. Vakum tüpleri 
sf6 ortamına göre daha az mesafede daha çok 
dielektrik dayanımına sahiptir. Örneğin sf6 orta-
mında 65-80mm mesafede sağlanan dielektrik 
dayanımı vakum tüplerinde 14-16mm mesafede 
sağlanabilmektedir. Vakum kesicilerin bilinen en 
üstün özelliklerinden biri kısa devre anahtarlama 
ve ark söndürme esnasında daha yüksek RRRV 
(Rate of Rise Recovery Voltage –Toparlanma 

Gerilimi Artış Hızı) dayanımına sahip olmalarıdır. 
SF6 kesicilerde ark oluşumu tek plazma ile mey-
dana gelir. Vakumda ise ark plazması manyetik 
kuvvetlerinde yardımıyla ‘’diffuse’’edilebilmekte 
yani yüzlerce ayrı katmana parçalanabilmek-
tedir. Bu özellik kontak dayanımı açısından 
oldukça önemlidir. Zira kısa devre akımının 
değerine göre ark plazma sıcaklığı 10.000°C’den 
50.000°C’ye kadar çıkmaktadır. Gerek yüksek 
RRRV dayanımı gerekse bu plazmayı parçala-
ma özelliklerinden dolayı da vakum kesicilerin 
elektriksel dayanımı sf6 kesicilere göre genelde 
daha yüksektir. Ortalama bir sf6 kesicisi tam 
kısa devre akımında 20-30 defa anahtarlama 
yapabiliyorken birçok vakum kesicide bu sayı 
tamamen bakımsız olarak 100’ün üzerine çıka-
bilmektedir. Ayrıca bu durum vakum kesicilerde 
kısa devre kesme kapasitesini(Isc:kA) daha üst 
mertebelere çıkarmaktadır.

Vakum ve SF6
Kesicilerin Genel
Karşılaştırması 
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Geçmiş yıllarda Vakum kesicilerde IEC 622271-
100 sınıf C2’ye göre kapasitif anahtarlama 
kabiliyetinde sf6 kesicilere nazaran gözlemlenen 
bazı sorunlar vakum tüplerindeki teknolojik 
gelişme, uygun vakum tüpü seçimi ve IEC, 
ANSI, STL başta olmak üzere uluslararası test 
standartlarının NSDD(Non-Sustained Disruptive 
Discharges –Yıkıcı Olmayan Geçici Deşarjlar) 
üzerinden tekrar yorumlanması ile ortadan 
kalkmıştır diyebiliriz.

Tüm yukarıda anlatılanlara ilave olarak en önemli 
faktör şüphesiz çevre ve insan güvenliği, sağlığı-
dır. Zira SF6 gazı önceleri her ne kadar renksiz, 
kokusuz tatsız zehirleyici olmayan bir gaz olarak 
bilinse de KYOTO prot0külünden bu yana insan 
sağlığı ve çevre için bir takım zararları ortaya 
dökülmüştür. Anahtarlama yapılmış ve ark sön-
dürmede birkaç defa kullanılmış olan sf6 gazı;  
insan sağlığı için direk tehlikeli olan toksit değeri 
çok yüksek gazlara dönüşmektedir. Ayrıca sf6 
kesicilerin bulundurduğu yüksek basınç, kısa 
devre anahtarlama esnasında olası başarısızlık 
durumunda parça ve ısı tesirli patlamalara dö-
nüşmekte bu da can güvenliği açısından önemli 
bir sorun yaratmaktadır.

Özetle şunu söyleyebiliriz ki; 52kV’un üstü 
gerilimlerde ekonomik, teknolojik nedenlerden 
ötürü sf6 kesiciler pazarı domine etmiştir. Ancak 
52KV’un altı gerilimlerde Vakum kesiciler yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

Ulusal teknik şartnamelerin hazırlanmasında, 
malzeme seçimlerinde elektrik iletim-dağıtım ku-
rumlarının, firmalarının bu hususları göz önünde 
bulundurmaları tavsiyemizdir.

Kaynaklar; 

*M.Kapetanovic: High voltage circuit breakers, 
Sarajevo, 2011

*CIGRE A3-303: Assesment of  Non-Sustained  
Disruptive Discharges (NSDD) in switchgear, 
Session 2004

*International Standart; IEC 
62271-100:2008:High-voltage switchgear and 
controlgear: Part 100: Alternating currentcircuit-
breakers

*Kema High Power Labrotary:Type Test 
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No:2389-15, 2015
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Polimerler ve Kablo
Dünyası – II

Cezmi GENÇEL

Erse Kablo Teknik Danışmanı

2-Kablo Yalıtım ve Kılıflamasında Kullanılan 
Polietilen Bileşikleri 

Çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. 
Plastik endüstrisinde ismi kısaca PE olarak ge-
çer. Polietilen esnektir ve mükemmel elektriksel 
özelliklere sahiptir. Dielektrik sabiti sadece 2,33 
civarındadır. Hem AC, hem de DC yalıtım mukave-
meti yüksektir. Yalıtkan mukavemetinin (direncinin) 
yüksekliği ve kolay kaplanabilirliği sebebiyle kablo 
üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kablo üretiminde kullanılan termoplastik polietilenler 
yoğunluklarına göre sınıflandırılırlar:

a-) Alçak yoğunluklu polietilenler  (LDPE)

0,910 ~ 0,925 gr/cm3

b-) Lineer alçak yoğunluklu polietilenler  (LLDPE)

0,916 ~0,930 gr/cm3

c-) Orta yoğunluklu polietilenler (MDPE)

0,926 ~ 0,948 gr/cm3

d-) Yüksek yoğunluklu polietilenler (HDPE)

0,948 ~ 0,968 gr/cm3

Polietilenin yoğunluğu arttıkça yumuşama noktası, 
şeffaflık, sertlik, mukavemet ve yağlara dayanıklılığı 
artar. Kimyasal maddelerden etkilenmez. Su emme-
si çok düşüktür.

Önceleri kablo yalıtımında daha çok alçak yoğunluk-
lu (LDPE) polietilen kullanılırdı. Özelliklede haberleş-
me kablolarında tercih LDPE yönünde idi. Elektriksel 
özelliklerinin yanında LDPE çok rahat işlendiği için 
tercih edilirdi.

Özellikle data kablolarının kullanımı arttıkça sıkı 
bükümlü (Twisted-pair) kabloların yalıtımlarının 
üretiminde orta yoğunluklu (MDPE) veya yüksek 
yoğunluklu (HDPE) polietilen kullanılmaya başlan-
mıştır. Bunun nedeni sıkı bükümlü çiftler yapılırken 
yalıtım malzemesinin ezilip formunun bozulmaması 
içindir.

Formu bozulan yalıtım malzemesi yüksek frekans-
lardaki data iletiminde elektriksel bozulmalara sebep 
olmaktadır.(Örnek cat-5e, cat-6, cat7… data iletim 
kabloları)

Kablo yalıtımında kullanılan polietilenler özellikle 
şeffaftır. Masterbatchlarla renklendirilerek kullanıl-
maktadır.

Kabloların koruyucu dış kılıflarında kullanılan poli-
etilenler karbon takviyeli, eğer siyah dışında renkli 
koruyucu kullanılacaksa UV katkılı masterbatchlarla 
renklendirilerek kullanılırlar.

Kablo üretiminde kullanılan PE bileşikleri ulusal 
ve uluslararası standart kuruluşlarınca standart 
hale getirilmiş ve PE granüllerinde olması gereken 
minimum değerler belirlenmiştir.

Geçen Sayıdan Devam
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2.1-Haberleşme, Sinyal, Kontrol, Enstrümantasyon ve Data Kabloları İçin Polietilen Bileşikleri 
A-) Kablo Yalıtım için Polietilen Bileşikleri(EN 50290-2-23)
PE yalıtımlı haberleşme, sinyal kontrol, data ve entrümantasyon kablosu tasarımı yapılırken damarları-
nın yalıtımında EN 50290-2-23 standardında özellikleri belirlenmiş PE yalıtım birleşikleri seçilmelidir.
PE yalıtımlı haberleşme, sinyal kontrol ve enstrümantasyon kablolarına örnek verirsek; piyasada yaygın 
olarak kullanılan PDV;CAT-3 U/UTP;CAT-5 U/UTP;CAT-6 U/UTP;Lİ2Y(St)CY;RE-2Y(St)… gibi kablola-
rın yalıtımları bu standarda uygun olmalıdır.

B-) Kablo Koruyucu İç ve Dış Kılıfları için Polietilen Bileşikleri(EN 50290-2-24)
Haberleşme, sinyal kontrol, ensrümantasyon ve data kablosu tasarımı yapılırken Polietilen kılıf bileşiği 
seçiminde EN 50290-2-24 standardında verilen özelliklere göre Polietilen tipi seçilmelidir.
PE kılıflı Haberleşme, sinyal kontrol, ensrümantasyon ve data kablolarına örnek olarak; PD-PAP;CAT 
-3 U/UTP PE;CAT-5 U/UTP PE;CAT-6 U/UTP PE;RG-11/U-6 CU/CU-PE;J-Y(St)2Y; JE-Y(St)2Y;LİY(St)
C2Y;RE-Y(St)2Y… gibi kabloların kılıf bileşikleri bu standarda uygun olmalıdır.

Not: Karbon siyahı içeren kılıf bileşikleri haricindeki renklendirilmiş Polietilen kılıflarına ultraviyole 
ışınlarına(UV) karşı korunma sistemleri uygulanmalıdır.
3- Kablo Yalıtımında Kullanılan XLPE Bileşikleri 
Polietilen moleküllerinin çapraz bağlanması ile elde edilir. Normal çalışma sıcaklıkları 90 ~ 110 ² C 
arasındadır. Çapraz bağlanmayı sağlayan metotlar çeşitli olmasına rağmen, zayıf akım kablolarında 
kullanılan XLPE’ler de sioplas adı verilen yöntemle çapraz bağlar oluşturulur.
Sioplas yönteminde, polietilen, silan ve peroksit bir reaksiyon ile aşılama safhası gerçekleşir. Daha son-
ra aşılanmış olan granüller tekrar antioksidan içeren katalizör ve boya ile tekrar extrudere verilir ve kablo 
yalıtımı tamamlanır. Bu çıkan ürünler su banyosu ya da buhar odasında yalıtımın et kalınlığına göre belli 
bir süre bekletilerek çapraz bağlanma sağlanır. Son yıllarda bazı firmaların ürettikleri XLPE kompaundla-
rında sıcak su veya buhar odasına gerek kalmadan ortam sıcaklığında çapraz bağlanma sağlanmaktadır. 
Üretici firmalar bu özelliği tds sayfalarında belirtmektedir.
Çapraz bağlı polietilenin (XLPE) kablo yalıtımında tercih sebepleri aşağıda sıralanmıştır:
 • Yüksek termik dayanıklılık ve uzun ömür
 • Büyük sıcaklık değişmelerinde fiziksel ve elektriksel özellikler bozulmaması
 • XLPE düşük ısılarda esnekliği korur. (-40²C)
 • XLPE yalıtımlı kablolarda dielektrik kayıpları düşüktür.
 • Kimyasallara karşı dayanım yüksektir.
 • Su emme özelliği çok düşüktür.
 • Mekanik dayanım yüksektir.
 • Sürekli akım taşıma ve kısa devre dayanım yüksektir.
A-) Sinyal Kontrol ve Enstrümantasyon Kabloları için XLPE Yalıtım Bileşikleri (EN 50290-2-29)
Sinyal kontrol ve Enstrümantasyon kablolarının yalıtımında kullanılan XLPE yalıtım bileşiklerinin özellik-
leri EN 50290-2-29 standardı çizelge-1 de verilmiştir. 53
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B-) 0,6/1 Kv Enerji Kabloları için XLPE Yalıtım Bileşikleri (IEC 60502-1)
IEC 60502-1 Çizelge-15 te 06/1 Kv enerji kablolarında kullanılan XLPE yalıtım bileşiklerinin özellikleri 
verilmiştir.
4-) Kablo Yalıtımı İçin Köpük Polietilen Yalıtımları 
Düşük kapasitanslı, dolayısıyla düşük doğrusal zayıflama değerlerine sahip data kabloları ve özellikle 
karakteristik empedansı 75Ω olan genelde görüntülü sistemlerde kullanılan coaxial kabloların ve 
karakteristik empedansı 50Ω olan ve telsiz, radar, radyo ve baz istasyonlarında kullanılan kabloların 
yalıtımında köpürtülmüş polietilen malzemeler kullanılmaktadır.
Solid polietilen dielektrik sabiti 2.33 seviyesindeyken, köpürtülmüş polietilenin dielektrik sabitinin 
düşmesi (1,50-1,60) özellikle yüksek frekanslarda kablonun elektriksel özelliklerini düzeltmektedir. 
(zayıflama, empedans, vs)
Köpürtülmüş polietilenin kablo iletkeninin üzerine kaplanması iki yöntemle yapılabilmektedir.
1- Kimyasal köpürtme
2- Fiziksel köpürtme (Gaz enjeksiyon)
A-) Kimyasal Köpürtmeli Yalıtımlar
Kimyasal köpük yapıcılar genelde ince tanecik yapıda toz maddelerdir. Bunlar plastik içine kolayca 
karışırlar. Her zaman olduğu gibi katkının etkisinin optimal olması için malzeme içinde tam dağılması 
gerekir. Kimyasal köpük yapıcılar genelde yüksek ısıda parçalanarak gaz çıkaran malzemelerdir. Extru-
derde yüksek ısıda oluşan gaz genleşerek köpüksü yapıyı oluşturur.
Kimyasal köpürmeli kablo yalıtımlarındaki köpürme oranı % 45 ~ %50 seviyelerindedir. Bazı data kab-
lolarında elektriksel özellikleri sağlasa da coaxial kablolarda bu köpürme özellikle doğrusal zayıflama-
larda gerekli etkiyi sağlamamaktadır. Diğer bir handikapta kimyasal köpürtmenin zamanla özelliklerini 
yitirmesidir.
B-) Fiziksel Köpürtmeli Yalıtımlar
Günümüzde köpürtmenin son teknolojisi fiziksel köpürtme(Gaz enjeksiyon) prosesidir. Kablo (coaxial 
ve data) yalıtımında extruzyon yöntemiyle uygulanmaktadır.
Coaxial ve data kablo üretiminde, extruderde eriyik haline getirilen polietilen karışımı içerisine nitrojen 
(azot) gazı veya karbondioksit (CO2) gazı enjekte edilerek yalıtım üretme tekniğine fiziksel köpürtme 
denir.
Bu teknikte yalıtım üç katmandan oluşur:
 1- İç skin
 2- Orta köpük katman
 3- Dış skin
İç skin tabaka orta tabaka köpük katmanla bir yapışma sağlayarak iletkeni nem ve rutubetten korur.
Dış skin tabaka orta tabaka köpük katmanı nem ve rutubetten koruyarak kablonun uzun yıllar elektrik-
sel özelliklerinin stabil olmasını sağlar.
Orta tabaka katman gaz ile köpürtülmüş polietilenden oluşur. Gaz köpürtme işleminde amaç gerekli 
oranda ve homojen köpürme sağlanmasıdır. Köpürtme, polietilenin 2,3 olan dielektrik sabitini 1,5 
seviyesine kadar indirilmesini sağlar.
Sonuçta mükemmel empedans kararlılığı ve zayıflama değerleri elde edilir.
Sağ üstte tipik bir gaz enjeksiyon sistemi şematik olarak gösterilmiştir:
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Coaxial kablo yalıtımında kullanılan Gözenekli 
Polietilen yalıtım hamurları ile ilgili özellikler EN 
50290-2-23 standardında Tablo-1 ve Tablo-2 de 
verilmiştir.
5-) Kablo Yalıtımında Kullanılan Polipropilen 
Yalıtımları 
Polipropilen düşük elektrik sabiti sayesinde 
(2,25) çok iyi bir elektriksel yalıtkandır. Yoğunlu-
ğu 0,900 gr/cm3 tür.
Kablo sektöründe özellikle data kablolarının yalıtı-
mında kullanılır. Çok iyi kimyasal dayanımı vardır. 
Ezilmeye karşı dirençlidir. Sıkı bükümlü data 
kablolarında tercih edilmektedir. Kablo kılıflanma-
sında kullanılmamaktadır.
Polipropilen erime noktası 160 ²C dolayındadır. 
Genellikle 200 ²C üzerinde proses edilir.
A-) Haberleşme, Data ve Sinyal Kabloları için 
Polipropilen Yalıtım Bileşikleri
Data kablosu yalıtımında kullanılan polipropilen 
yalıtım hamurları ile ilgili özellikler EN 50290-2-25 
standardında Tablo-1,Tablo-2,Tablo-3 ve Tablo-4 
te verilmiştir.
6-) Kablo Koruyucu Kılıfları İçin Poliüretan Bile-
şikleri (TPU) (PUR) 
TPU aşınma direnci yüksek, esnek ve düzgün 
kalıp özelliği taşıyan termoplastik bir malzemedir.
Kablo sektöründe yalıtım ve özellikle koruyucu 
kılıf malzemesi olarak kullanılmaktadır.
TPU’nun en önemli fiziksel özellikleri;
Aşınma dirençlerinin yüksek olması, yüksek me-
kanik özellikleri, geniş sıcaklık aralığında elastiki-
yet, iyi elektriksel yalıtım özelliğidir.
TPU’nun en önemli kimyasal özellikleri;
Yağ ve gres yağı direnci, mikrobiyolojik dayanım, 

hidroliz dayanımı, ozon direnci, oksidasyon da-
yanımı, non-polar solvent dayanım, ek katkılar ile 
UV direnci ve aleve dayanım sağlanabilmesidir.
TPU’lar kimyasal içeriklerindeki polyol çeşidine 
göre genelde iki tiptir:
        a-) POLYESTER TPU
        b-) POLYETER TPU
Kablo sektöründe fiziksel ve kimyasal özellikle-
rinden dolayı POLYETER TPU daha çok kullanım 
bulmaktadır.
Düşük sıcaklık esnekliği, iyi aşınma ve yıpranma 
direncine sahiptir. Mikrobiyal saldırıya karşı daya-
nıklı ve mükemmel hidroliz direnci sağlamaktadır. 
Su uygulamaları için uygundur.
Termoplastik poliüretanın iyi işlenebilmesi için 
kurutulması gereklidir. Kurutma işlemi 100~110 
²C de hava sirkülasyonlu fırın veya 1~2 saat 
kurutma odalarında tutularak yapılmaktadır.
Granüllerin içerdiği nem içeriği ağırlıkça %0,1 
den düşük olmalıdır.
Yalıtım ve kılıf uygulamalarında esas olan TPU 
esaslı masterbatch ile renklendirilse de polietilen 
masterbatch ile de renklendirilebilir. Master-
batch dolgusuz olur ise (XLPE) daha iyi sonuçlar 
alınmaktadır.
TPU’lar shore sertliği açısından ikiye ayrılır. Shore 
sertliği belirli bir kuvvet altında girinti ve delme 
için TPU direncini test etmek için kullanılan bir 
deneye dayalı ölçümdür. TPU türünü kategorize 
etmek için iki harf kullanılır. A esnek çeşitleri işa-
ret ederken, D daha sert çeşitleri gösterir. Shore 
A ve Shore D sertlikleri bazen çakışabilir. Her iki 
ölçekte de 0 en yumuşak ve 100 çok sert olmak 
üzere 0 ~ 100 arasında değişir.



Cezmi GENÇEL

Erse Kablo Teknik Danışmanı

Poliüretan (TPU, PUR) bileşikleri çeşitli katkılarla istendiğinde halojen free-flame reterdant (HFFR) 
yapılabilmektedir.
        Çalışma sıcaklığı -500C ~ +90 0C aralığındadır.
TPU-PUR kablolar, TPU’nun fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak değişik sektörlerde yer bul-
maktadır. Özellikle hareketli kablo zincirlerinde, yağ, solvent ve kimyasallarla temas halindeki ortamlar-
da kablo kılıf malzemesi olarak kullanılmaktadır.
A-) Termoplastik Poliüretan Kılıf Malzemeleri(TS EN 50363-10-2)
Termoplastik poliüretan kılıf malzemelerinin özellikleri TS EN 50363-10-2 standardında tablo-2 de 
verilmiştir.
7-) TPE (Termoplastik Elastomer) Yalıtım Bileşikleri 
Ayrı bir polimer sınıfı olarak karşımıza çıkan termoplastik elastomerler (TPE), molekülleri arasında 
kimyasal çapraz bağa sahip olmamasına rağmen elastomer davranışı gösteren polimerlerdir.
Termoplastik elastomerler, termoplastik malzemelerin kolay işleme ve geri dönüşüm özellikleriyle, 
termoset kauçukların fiziksel özellikleri olan esneklik ve elastikiyeti bir araya getiren çok yönlü bir 
malzeme grubudur.
Termoplastik elastomerlerin genel özellikleri:
 a-) Elastomer özelliklerin geniş bir sıcaklık aralığında korunması (-50 ~ +1250C)
 b-) Geniş sertlik aralığında ürünler
 c-) Yorulma direnci
 d-) Kimyasal dayanım
 e-) Aşınma dayanımı
 f-) Dış koşullara ve ozona dayanım
 g-) İşleme kolaylığı
Termoplastik elastomerler kablo üretiminde yalıtım operasyonunda ve özellikle poliüretan kılıflı kablo-
ların yalıtımında kullanılmaktadır.

Devamı ve Son Bölüm 76. Sayıda

Polimerler ve Kablo Dünyası - II

56



İklimlendirme, pompalar, 
kompresörler, taşıma 
bantları ve tesislere 
hayat veren tüm elektrik 
motorları... Legrand’ın 
sunduğu yeni motor 
koruma şalterleri, 
kontaktör ve termik 
röleleriyle tamamı 
koruma altında. 
100A’e kadar koruma 

sağlayan yeni koruma 
ürünleri yüksek verimlilik 
ve performansı daha 
da kompakt boyutlarda, 
zengin aksesuar 
seçenekleriyle bir arada 
sunuyor. 
Yeni MPX3, CTX3 ve 
RTX3‘le artık kontrol 
sizde, sisteminiz Legrand 
güvencesinde.

DAYANIKLI 
TASARIM
GÜVENLİ
KORUMA



Taner ÇARKIT 

PV Panellerin Yapısı ve
Panellerden Elektrik
Üretimine Sıcaklığın Etkisi

Önsöz

Güneş panellerinin üzerine ışık düştüğü zaman bağlantı uçla-
rında DC gerilim oluşur. Oluşan elektriğin performans değeri, 
üzerine düşen gün ışığının miktarına, geliş açısına ve iklimsel 
parametrelere göre değişir. Dönüşümden elde edilen elektrik 
enerjisinin verimi pillerin yapısına göre %10 ile %20 arasında 
değişmektedir.

Atar Kelimeler – Solar hücreler, panel sıcaklığı, sıcaklığın PV 
panellere etkisi

1.Giriş

Fotovoltaik yapı iki katmanlı silisyum yapıdan meydana gel-
mektedir. N tipi taban üzerinde ince bir P tipi malzeme (Şekil-1) 
bulunmaktadır. Işık bu iki malzemenin eklemine(junction) 
düştüğünde, N-tipi malzemenin P-tipine göre pozitif olduğu bir 
gerilim meydana gelir. Çıkış gerilimi, elemanın üzerine düşen 
ışık şiddetine bağlıdır. Çıkışa bir yük bağlandığında, bir akım 
akacaktır. Bu akımın şiddeti, eleman üzerine ve eleman yüzey 
alanına düşen ışık şiddetine bağlıdır. Bu hücreler (piller), seri 
ya da paralel bağlanarak elde edilecek akım ve gerilimin şiddeti 
arttırılabilir.[2]
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Şekil - 1: PV panellerin yapısı

2.PV Panellerden Elektrik Üretimi, Panellerin 
Yapısı 

Güneş paneli hücrelerinin üst tabakaları çatlama-
ların, kırılmaların ve enerji kaybının önlenmesi 
için yansımayı önleyici kaplama ve korumalardan 
oluşur. Bu katmanların altında ise N tipi ve P tipi 
yarıiletken maddeler bulunur. N ve P tipi maddeler 
yarıiletken maddelerin eriyik halindeyken istenilen 
maddeler ile kontrollü olarak katkılandırılması 
sonucu oluşurlar. Güneş pillerinde yarıiletken 
madde olarak çoğunlukla çok kristalli-Polikristalin 
silisyum kullanılmaktadır. 

Yarı iletkenli elektronik devre elemanlarının 
yapısını da oluşturan Silisyum ve Germanyum 
elementleri devre elemanı üretiminde saf olarak 
kullanılmaz. Bu maddelere katkılar yapılarak De-
ğerlik Bandı enerji seviyesi yukarıya veya İletkenlik 
Bandı enerji seviyesi aşağıya çekilir. Değerlik 
bandının yukarı çekildiği yarı iletkenlere P tipi yarı 
iletken denir. P tipi yarı iletkende (Şekil-2) yüklü 
boşluk(hol) derişimi yüksektir.

Şekil - 2: P tipi yarıiletken

İletkenlik bandının aşağıya çekildiği yarıiletken-
lere N tipi yarı iletken (Şekil-3)  denir. N tipi yarı 
iletkende ise elektron(e-) derişimi yüksektir.

Güneş paine üzerine düşen güneş ışığı fotovoltaik 
hücreler tarafından absorbe edilir. Radyasyon 
etkisiyle polarize olan katkılı (üzerinde elektrik-
sel boşluklar oluşmuş Bor katkılı P tipi silisyum 
maddesi ve elektronların biriktiği fosfor katkılı N 
maddesi) Silisyum maddesi fotonların enerjisini 
alarak serbest hale gelen elektronlar nedeniyle 
bir enerji kaynağına dönüşür. P tipi maddeden 
ayrılarak N maddesinde birikmiş elektronlar, dış 
devre yoluyla, P tipi madde üzerinde oluşmuş 
olan hollere tekrar dönerler. Bu sabit ve tek yönlü 
akışla DC (direkt current) akım oluşur.

Çıkışa bir yük bağlandığında, bir akım akacaktır. 
Bu akımın şiddeti, eleman üzerine ve eleman 
yüzey alanına düşen ışık şiddetine bağlıdır. Bu 
hücreler (piller), seri ya da paralel bağlanarak (Şe-
kil-4, 5, 6) elde edilecek akım ve gerilimin şiddeti 
arttırılabilir.

Şekil - 3: N tipi yarıiletken
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Şekil - 4: Panellerin seri bağlanması

Şekil - 5: Panellerin paralel bağlanması

Şekil - 6: Panellerin seri-paralel bağlanması

3. Üretime Sıcaklığın Etkisi 

Gerçek bir PV hücresinde performans parametre-
lerini belirlemek amacı ile 

(i) Kısa devre akımı (I_sc) 

(ii) Acık devre gerilimi (V_oc)  testleri (Şekil-7) 
yapılır. 

Şekil - 7: Bir PV hücresinin basit elektriksel eşde-
ğer modeli

PV modül güç çıkışı ile modül sıcaklığı arasında 
ters orantı vardır. Yani modül sıcaklığı yükseldik-
çe PV modülden alınan güç azalır. Sıcaklıktan kay-
naklanan kayıplar, direkt olarak hücre sıcaklığı ile 
doğru orantılıdır. Eğer ortam sıcaklığı yükselirse, 
hücre sıcaklığı da yükselir, bu da üretilen enerjinin 
azalmasına neden olur.( Sıcaklığın artması ile PV 
hücrenin kısa devre akımı  artarken acık devre 
gerilimi azalır.)

I_o ve V_o sırası ile referans sıcaklıktaki akım ve 
gerilim olsun. ² ve ² ise akım ve gerilimin sıcaklık 
katsayıları olsun. Eğer işletme sıcaklığı ΔT kadar 
artar ise yeni akım ve gerim aşağıdaki gibi olur.

Şekil - 8: PV panellerde oluşan kayıplar

Taner ÇARKIT 
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PV Panellerin Yapısı ve Panellerden
Elektrik Üretimine Sıcaklığın Etkisi

Şekil - 9: Bir solar hücre için sabit ışınım ve farklı 
sıcaklıklardaki güç çıkışları

Şekil - 10: Isc and Voc’s Exchange that according 
to the ambient temperature

Buna göre sıcaklığa bağlı PV hücre parametreleri 
(Şekil-11, 12, 13, 14) aşağıdaki gibi yazılabilir;

Şekil - 11: Sıcaklığa göre W ve V peak değerleri

Şekil - 12: PV panellerde sıcaklığın voltaja etkisi

Şekil - 13:PV panellerde sıcaklığın akıma etkisi

Şekil - 14: PV panellerde sıcaklığın güce etkisi

4. SONUÇ

Herhangi bir T sıcaklığı icin . Pmp(T) hesaplan-
mak istenirse;



Hücre sıcaklığı sadece ortam sıcaklığından dolayı 
değil aynı zamanda güneş radyasyonunun deği-
şimi ile değişir. PV hücreye gelen radyasyonun 
elektriğe dönüşmeyen kısmı ısı olarak hücrede 
açığa çıktığından dolayı “Nominal hücre çalış-
ma sıcaklığı” Tnom ile tanımlanır. Tnom, ortam 
sıcaklığı 20 C°, güneş yoğunluğu 0,8 kW/m^2ve 
rüzgar hızı 1 m/s için tanımlanır. Farklı ortam 
sıcaklıkları için hücre sıcaklığı aşağıdaki gibi 
hesaplanır.

Burada: 

T(hücre) = Hücre Sıcaklığı (C°) 

Tortam = Ortam Sıcaklığı (C°) 

G = Güneş radyasyonu (kW/m2) 

Teşekkür

Bu çalışmada bana yardımcı olan BW Enerji 
San. Tic. A.Ş. ailesine ve değerli mühendislerine, 
Sayın Metin DEMİREL Bey’ e teşekkürlerimi borç 
bilirim.
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Kaliteli Kablo
Nasıl Anlaşılır?
Türkiye’de hali hazırda 100’ün üzerinde kablo 
üreticisi çok farklı tiplerde kabloyu üretip pazara 
sunmakta. Kabloların teknik olarak belli elektrik-
sel standartlar dahilinde üretilmesi gerekse bile 
denetimler veya yaptırımlar her zaman yeterli 
olmayabiliyor.

Kaliteli kabloyu anlamak için yapabileceğiniz bir-
kaç basit kontrolü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu 
kontroller her zaman yeterli olmasa bile size bir 
fikir verecektir. Kafanızda en ufak bir şüphe oluşsa 
dahiüreticen kabloya ait test raporlarını isteyebilir 
ve elektriksel değerleri kontrol edebilirsiniz.

1. Kablo Markalaması

Kablonun üzerinde mutlaka, 1 metrelik aralıklar 
ile üretici firma, kablo tipi, kesit bilgisi ve üretim 
standardı okunaklı şekilde yazılı olmalı.  Kablonun 
üzerinde eğer bu bilgiler mevcut değil ise, eliniz-
deki kablo kaliteli kablo değildir.

Selim YETKİN / Pazarlama Müdürü
Nexans Türkiye

Cengizhan TOMRUK / Teknik Dizayn Müdürü 
Nexans Türkiye
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2. İletken Yüzeyinde Çapaklanma ve Çizik

Kablonun izolesini soyduğunuzda iletken üzerinde 
çapaklanma ve çizik olmamalıdır. Tel inceltme 
işlemi esnasında 8 mm çap ile haddelere giren 
bakır iletken, istenilen çap değerine ulaşılana dek 
inceltilir. Bu esnada hadde bakımları düzgün yapıl-
maz veya bu işlem dikkatli takip edilmezse incelen 
iletken üzerinde çapak veya çizikler oluşabilir. 
Çapaklar izoleyi delip kısa devreye neden olabile-
ceği gibi, kablonun ömrünü de kısaltır.

3. İletken Yüzeyinde Kararma

Kablo üretildikten sonra doğru şekilde depolan-
maz ve nem veya suya maruz kalırsa iletkenler 
kararmaya başlar. Kararan iletken görevini tam 
manasıyla yerine getiremeyeceği için uzun vadede 
enerji kayıpları ile karşılaşabilirsiniz. Bunu önle-
mek için üreticinin kabloyu doğru kablo pabucu ile 
kapatması çok önemlidir. 

4. Kablonun Dış Görünüşü

Kablonun dış yüzeyine bakıldığında ovalitede bir 
bozukluk, şişkinlik, hava kabarcığı veya görsel 

olarak rahatsızlık veren bir görüntü olmamalıdır. 
Bunların tamamı üretim esnasında oluşan çeşitli 
problemlerden kaynaklanacağı üzere kablonun 
kalitesinin düşük olması da son derece muhtemel-
dir. 

Gözle yapılan muayene sonrası eğer imkanınız 
varsa birkaç kriteri daha test etmekte fayda var. 
Bunları her zaman kendi imkanlarınızla yapa-
masanız bile her üretici sizlere bu ölçümleri test 
raporları içinde göstermekle yükümlüdür. Üretici 
firmadan bunu isteyerek değerleri gözlemleyebi-
lirsiniz. 

5. İletken Direnci

Üretici eğer iletkenin saflık oranına dikkat etmezse 
veya kalitesiz iletken kullanırsa, kablonuz aşırı ısı-
nacak ve yalıtım katmanlarının ömrü kısalacaktır. 
Bunun yanında akım taşıma kapasitesi düşecek, 
enerji kayıpları ve verimsizliği ortaya çıkacaktır. 
Yani daha fazla elektrik faturası ödemek durumun-
da kalabilirsiniz.

6. İzole ve Dış Kılıf Kalınlıkları 

Kabloların izole ve dış kılıf kalınlıklarının stan-
dartlar içinde tanımlanan ortalama ve minimum 
değerlere uygun olması gerekir. İzole malzeme-
sinde oluşacak kalınlık sapmaları kısa devre riskini 
arttırır ve yangınlara sebebiyet verebilir. Bunun 
yanında izole çabuk aşınıp patlamalara ve ciddi 
yaralanmlara neden olabilir. 
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İnsanı kendi düşüncelerine göre hep haklı gösteren şey egosudur. Egosu güçlü olan insanlar her şeyi 
kendilerine hak, her tartışmada da kendilerini haklı görürler. Egonun yarattığı bencillikten kurtulma-
nın yolu insanın kendini tanıması, kendi hakkında bilinçlenme yolunda çalışmasıdır. Kendini içtenlikle 
incelerse, eksik ve fazla yönlerini, yapıp yapamadıklarını, haklı ve haksız olduğu yanları görmeye başlar. 
İnsanlar gücünü, yeteneklerini ve nefsinin isteklerini iyi tanıyabilirse haksız iddialardan vazgeçer, kısır 
döngülerden ve çekişmelerden kurtulurlar. Bilinçli yaşamın ilk kuralı insanın kendisi hakkında bir bilince 
ulaşmasıdır. Taraflar bu bilinç içinde olursa ortada bir sorun kalmaz.

Oysaki 40-50 yıla ulaşan evlilik yaşamında bu bilince ulaşamayan, her gün “Sen haksızsın, ben haklı-
yım” çekişmesi içinde yaşayan insanlar tanırım. İşin daha zoru kendi haklılığı doğrultusunda taraftar 
toplayan çiftlerdir. Bir akrabam vardı; ne zaman ziyaretlerine gitsem hanımefendi eşinden şikâyete baş-
lar, haklılığını da bana onaylatmak isterdi. Hele bu taraftarlığa anneler, babalar karışırsa çok tehlikeli olan 
koruma duyguları işin içine girer. Dost, ahbap, arkadaş katılırsa konu, eşler arasındaki basit bir tartışma 
yerine çevreye yayılmış onur ve gurur meselesi haline gelir. İnsanlar arkadaşları yanında haksız konuma 
düşmek istemezler.

Toplumdaki çatışmaların çok büyük bir bölümü, “Ben haklıyım” iddiasından kaynakla-
nır. Herkes kendinin haklı olduğuna öyle inanıyor ki karşısındakinin de haklı olabileceği 
ihtimalini düşünmek dahi istemiyor. Tümüyle kendi düşüncelerine, kendi isteklerine 
odaklanan kimse, odaklandığı şeyleri kendisi için önemli görür; dolayısıyla haklı bir 
mücadele içinde olduğunu zanneder.
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İş ve sosyal yaşamım nedeniyle ilk hareketi 
muhalefet olan birçok insanla karşılaştım. Hemen 
hemen hepsi, bilinçsizce alışkanlık haline ge-
tirdikleri muhalefet ve haklılık konusunu gurur 
meselesi yaparlar. Gençlik dönemlerimde bu tip 
insanlara dayanamaz hemen muhalefetlerine kar-
şı çıkardım. Hatta karşı taraf gibi konuyu ben de 
gurur meselesi yapardım. Günlerce üzüldüğüm, 
karşı planlar kurduğum olaylar olmuştur. Sonra 
lisedeki bir öğretmenimi anımsadım; tavsiyelerine 
uyup çalışarak kendi meselelerimi çözme yoluna 
girdim. İlk hareketi muhalefet olan ve söyle-
diklerinin doğruluğundan başka bir şey kabul 
etmeyeceğini anladığım birisi çıkarsa karşıma, hiç 
ses etmeden ve söylediklerine duyarsız kaldığımı 
hissettirmeden dikkatle dinliyorum. Söyledikleri 
veya yaptığı şeyler içindeki haklı ve haksız yanları 
belirliyorum, izin isteyerek görüşmeden ayrılı-
yorum. Birkaç saat veya birkaç gün sonra konu 
ile ilgili görüşmeye başlarken önce saptadığı 
ve söylediği doğru şeyler nedeniyle tebrik ve 
takdirlerimi bildiriyorum. Daha sonra,“Aslında 
gözden kaçırmayacak bilgi ve yetenekte bir insan 
olmanıza rağmen gözden kaçırdığınız bazı şeyler 
var” diyerek kendi düşüncelerimi anlatıyorum.
Bugüne kadar anlaşamadan kalktığım çok fazla 
insan olmadı. Bu sistemi anlatan lisedeki hocam, 
“Söze takdirle başlayınız, karşı tarafın yanına ge-
çiniz, sizi yanında hissetmeye başladıktan sonra 
söylediklerinizi de kabul etmeye başlar” demişti.

Tartışan, anlaşamayan insanlara bakıyorum, 
hepsi kendi düşüncesi üzerinde ısrarla duruyor 
ve kendi savını karşıya kabul ettirmeye çalışıyor. 
Karşıyı dinlemeye ve anlamaya çalışsalar tartışma 
bitecek ve anlaşma olacak. Karşı tarafı anlamaya 
çalıştığımız zaman belki de konuyu fazla büyüt-
tüğümüzü, çözüme çalışmak yerine egomuzu 
ve yenilmeme duygumuzu öne çıkardığımızı 
anlayacağız. İnsanlarla iyi ilişkiler içinde olabilmek 
için, “Ben haklıyım, beni neden anlamıyorlar?” 
diye sitem etmek yerine, “Ne istiyorsunuz?” 
deyip karşı tarafın yanına geçmek ve anlamaya 
çalışmak bir uyum ortamı yaratmanın ilk adımı 
olur. Karşı taraf da aynı şeyi söyleyebilirse gerçek 
uyuma ulaşılır. 

Her insan iyidir, her insanın gönlünde sevgi ve 
şefkat vardır. İnsanın içini görebilmek için önce 
muhalefet duygusu ve gerginliği azaltılmalı; bek-
lentilerini, varsa tereddüt, korku ve endişelerini 
anlamaya çalışmalıdır. Belki onun endişeleri bizim 
de yolumuzu aydınlatacak haklı şeyler olabilir. 

Biz hâkim değiliz. Hiç kimse hakkında peşin 
hükümler vermemeli, anlaşma arzusu ve umudu 
içinde, yumuşak bir tavırla sorular sorarak karşı 
tarafı anlamaya çalışmalıyız. Çünkü birçok insan 
kendini anlatmakta ve düşüncelerini ifade ederek 
ortaya koymakta zorlanıyor. 

Nice yaşamlar haklılık ve haksızlık mücadelesi 
içinde kavgalar ve çekişmelerle geçiyor. Oysaki 
hayat o denli güzel ki; boş çekişmelerden kurtu-
lup “Haklılık mı, mutluluk mu?” seçimi yaparak 
yaşamanın yollarını bulmamız gerekir.

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.



70

Norveç Fiyortları Gemi Gezisi - 1

Sevgili Dostlar, bu sayımızda gemi gezilerine kaldığımız yerden devam edelim dedik. Gitmek için 
uygun zamanını kolladığımız yerlerin başında Norveç fiyortları geliyordu. Yaptığımız araştırmada 
24 Haziran 2016 tarihinde başlayacak ve on iki gece sürecek Norveç fiyortlarına gidecek olmanın 
bizler için en uygun zaman olduğuna karar verdik. Hamburg çıkışlı olan bu gezi, sırası ile Alesund, 
Honningsvag, Tromso, Molde, Helleyslt-Gerianger, Bergen, Stavanger’e uğrayarak, Hamburg ile 
son buluyordu, Bu gezinin diğer bir özelliği de en kuzeye, Nord Kapp’a kadar gidebilecektik.

Cruise gemimiz, MSC Splendida, 2009 yılı yapımı, 333 m uzunluk, 38 m genişlik ve 67 m yük-
seklikte, 4150 yolcu taşıma kapasiteli. Mürettebat sayısını da ilave edersek yaklaşık 5500 kişiyi 
taşıyor. Aslında gemi bu kadar büyük olunca beraberinde bir takım sorunları da getirmiyor değil, 
örneğin, sabahları ve öğlenleri açık büfe kahvaltıda yer bulmakta zorlanıyorsunuz, çıkışlarda biraz 
daha zaman harcanıyor. Eğer uzun zamandır MSC ile gezilere katılıyorsanız, gemide geçirdiğiniz ve 
harcadığınız paranın karşılığında alacağınız puanlarla, sırası ile silver, gold ve black kartlara sahip 
oluyorsunuz, bu kartların özelliklerine göre de öncelikli haklardan faydalanabiliyorsunuz. Örneğin 
black kartınız var ise gemiye biniş ve inişlerde her zaman size öncelik tanınıyor ayrıca gemide özel 
indirimler, hediyeler ve davetlere katılmanız da cabası.



24 Haziran, Cuma sabahı saat 06:35, THY uçağı ile Atatürk Hava Limanından kalkarak, güzel bir 
yolculukla Hamburg’a vardık, Cruise için chek-in saati 13.00 yazmasına rağmen, daha önceden 
gemiye giriş işlemlerine başladıklarını tecrübemizle biliyorduk. Havaalanı çıkışında yağmur da yağ-
maya başlayınca, Hamburg’da oyalanmadan doğrudan Cruise terminaline gitmeye karar verdik, hoş 
elimizde bavullarla başka da şansımız pek yoktu. Havaalanından taksiye binerek Cruise Center-Ste-
inwerder terminaline gittik. Terminal girişinde görevlilere bavullarımızı teslim ettikten sonra check-
in sırasına girmeden, black kartın verdiği öncelikle gemide giriş, çıkış ve para yerine kullanılabilen, 
hüviyet yerine geçen kartlarımızı aldık.

Check-in esnasında çekilen bilgisayar kayıtlı fotoğraflarla da giriş ve çıkışlarda kartın doğru kişiye 
ait olduğu da görsel olarak teyit ediliyordu. 13. Katta olan balkonlu odamıza geldiğimizde henüz ba-
vullarımızın gelmediğini gördük, bizde bavullar gelene kadar gemiyi tanıyarak vakit geçirmeye karar 
verdik. Öğleden sonra odamıza döndüğümüzde bavullarımız da kabinimiz önüne bırakılmıştı. Gerekli 
dolap yerleşmelerini yaptığımız esnada gelen anonsla gemi kalkmadan yapılacak mecburi tatbikatla, 
can yeleklerini nasıl kullanacağımız, filika ve acil toplanma yerimiz hususunda gerekli bilgileri öğren-
dik. Bu tatbikatı da yaptıktan sonra gemi gezimiz tam anlamıyla başlamış oldu. Bu arada yaklaşık 60 
kişilik bir Türk grubunun da bu geziye katılmış olduğunu öğrendik. Tur rehberimizin bilgilerini daha 
önceden edinmiştik. İlk günü gezi hakkında bilgi vermek amacıyla yaptığı toplantıya katılmadık ama 
akşam yemeği esnasında rehberin masamızı ziyaret ettiğinde kendisi ile tanışma fırsatımız oldu.

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

Ertesi günü yolculuğumuz tamamen denizde geçti, gemiyi tanımak adına bizim için iyi oldu diyebili-
rim. 26 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Alesund rıhtımına yanaştık. Norveç’in batı kıyılarında yer 
alan, kuzeybatı fiyortlarına ve Alp dağlarına açılan bu şehirde gezilecek neler var derseniz, aslında 
pek bir şey yok, en önemli yeri Fjellstua dağına – Aksla tepesine çıkıp tüm manzarayı seyredebilir-
siniz. Şehri dolaşmak için üç seçeneğiniz var, hop on – hop off otobüslerine binmek, gezi trenine 
binmek ya da şehri yürüyerek dolaşmak. Biz havanın yağışlı olması ve Aksla tepesine yürüyerek 
çıkmak istemediğimiz için treni tercih ettik. Ama inanın gezdikten sonra gördük ki burası çok büyük 
bir yer değil, kısa bir zaman içinde Alesund’u yürüyerek gezebilirsiniz. Bunun için havanın güzel ve 
bacaklarınıza da güveniyor olmanız gerekiyor, Aksla tepesine 418 basamaklı merdivenden çıkabilir 
daha sonra da şehri yürüyerek dolaşabilirsiniz. Gezi treni ücreti için aile biletinin 440 NOK (Norveç 
Kronu), yetişkin 160 NOK, 16 yaşından küçük çocuk için ise 80 NOK olduğunu da belirtmekte fayda 
var. Biz üç büyük, bir çocuk için toplamda 560 NOK karşılığı 70  ödedik.

Aksla tepesinden baktığımda manzara gerçekten çok güzeldi, tüm Alesund’u kuşbakışı görebili-
yorsunuz, yağmurun yağması ve de gelen tur otobüslerin çok olması sebebi ile Aksa tepesine 
çıkışta trafik hayli fazlaydı. Bu sebepten tren fazla kalamadı, yine de bizim için zaman yeterli oldu 
diyebilirim. 



75

Norveç Fiyortları Gemi Gezisi - 1

Günlerden Pazar olması sebebi ile hemen hemen tüm mağazalar kapalıydı. Bir başka cruise gemisi-
nin de olması toplamda yaklaşık 7000 kişinin karaya çıkması demek oluyor ki, bunu gören bazı alış 
veriş merkezleri öğlene doğru açılmıştı. Alesund, sakin bir yer, sokaklar temiz, insanlar genelde spor 
yapıyor, fotoğraf çekerek sokakları dolaştıktan sonra saat 16.00 gibi gemiye geri döndük. Buraya 
gelecekler için şunu belirtmek isterim, bazı internet bloglarda, cruise’lerin açıkta demirlediğinden 
ayrıca Aksla tepesine finüküler ile çıkıldığından bahsediliyor, böyle bir şey yok, bunları dikkate alma-
manızı nacizane tavsiye ederim.  
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Burada da açıkta demirlemedik, 29 Haziran Çarşam-
ba günü saat 02.00’ ye kadar burada kalacaktık. Hon-
ningsvag, yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı küçük bir 
balıkçı kasabası, rengarenk evleri olan güzel bir yer. 
En büyük özelliği de en uzak kuzey noktası olan Nord 
Kapp‘a yakın olması, tabii buraya kadar geldikten 
sonra Nord Kapp’a gitmemek olmazdı.

Dünyanın en ucunda bulunan postaneyi görmek isti-
yorduk. Zaten gemide bulunan Türk bayan rehber de 
muhakkak gitmemiz hususunda bize tavsiye de bu-
lundu, ısrarla geminin kara turlarına katılmamızı öne-
riyordu ama bizim genelde gemi turlarına katılmak 
gibi bir huyumuz olmadığından haberi yoktu, zaten 
gidemezsiniz gibi de bir şeyler de söyledi.

Evet, üçüncü günümüz de tamamen denizde geç-
tikten sonra 28 Haziran Salı günü, saat 15.00’ de 
Honninsvag’e limanına gemimiz yanaştı. Anladım ki 
onun da münferit nasıl gidileceği hususunda fazla bil-
gisi yoktu. Ben de daha önce yaptığım araştırmadan 
kendisine bahsetmedim. Gemiden limana çıktığımız-
da hemen çok yakında olan taksi durağına giderek, 
Nord Kapp’a gidiş fiyatının 1450 NOK olduğunu öğ-
rendik, bizim için makul olan bu fiyata ayrıca North 
Cape’e giriş için kişi başı 30  daha ödeneceği söy-
lenince taksi ile gitmekten vazgeçtik. Turist Danışma’ 
nın düzenlediği şehir içi otobüsleri ile gitmeye karar 
verdik, saat 15.30 gidiş ve 19.35 dönüş için biletimi-
zi aldık, üç yetişkin için 590 NOK ve çocuk için 290 
NOK’ u ödedik, bu fiyatların içinde Nordkapp’a giriş 
ücretleri de bulunuyordu.

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

Yolculuk yaklaşık bir saate yakın sürdü, yol üze-
rinde Sami ırkının kamp yerlerini ve yolumuzda 
karşıdan karşıya geçen Ren geyiklerine rastla-
dık. Manzara gayet güzel, biz yazın geldiğimiz 
için etrafta karlar yoktu, alabildiğince kayalık ve 
yeşilliğin çokça olduğu bir yer.  Nord Kapp, 71 
derece kuzey enleminde, kuzey kutbuna 2100 
km uzaklıkta yer alan 307 metre yüksekliğinde 
bir tepeden ibaret, simge olarak da bir dünya 
heykeli dikmişler. Otobüsten indikten sonra 
içinde kafe ve hediyelik eşya satan bir binaya 
giriş yaptık, küçük trol heykellerinin de bulun-
duğu bu binadan deniz tarafına geçtiğinizde, 
yaklaşık 70 metre uzaklıkta dünya heykelini gö-
rebiliyordunuz.

Bu heykelle birlikte o kadar çok fotoğraf çekti-
ren var ki, heykeli yalnız çekebilmeniz oldukça 
zor, yine de birkaç fotoğraf yakalayabildik. Şan-
sımıza havanın sisli ve soğuk olmaması, burada 
güzel vakit geçirmemize neden oldu, bu arada 
bina içinde bir müzenin olması ve kuzey ışık 
gösterileri ve Norveç’in geçmişini içeren bir film 
seyrettik. Artık, dönüş saati geldiği için otobüs 
durağına geldik. Otobüs gelmiş ama kötü bir 
sürpriz ile karşılaştık, daha önce gelenler veya 
canı sıkılanlar kendi otobüs saatini beklemeden 
bizim saatimizde ki otobüse bindikleri için bize 
oturacak yer kalmamış, şoför durumu merkeze 
bildirdiğini yirmi dakika içinde yeni otobüsün 
geleceğini söylerdi, canımızın sıkılmasına rağ-
men mecburen bekledik. Neyse ki otobüs söy-
lenen zamanda gelerek, Honningsvag’ a dönü-
şümüz başladı. Honningsvag’da eşim ve kızım 
hediyelik eşya dükkanlarına bakarken, ben de 
güneşin fotoğraf çekmeye uygun ve manzara-
nın da güzel olması ile biraz kasabayı dolaştım.
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Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Gerçekten huzurlu, sakin bir yer, evler iki katlı, her taraf tertemiz,  limanda balıkçı tekneleri çok güzel 
bir manzara teşkil ediyor. Evet, akşamı bulan gezimiz diyorum da, akşam olmuyor, güneş batmadığı 
için her yer gündüz gibi, biz saate bakarak vaktin geçtiğini anlayarak gemimize geri döndük, yorgun-
luk sebebi ile bir daha dışarı çıkmadan geminin nimetlerinden faydalandık.

Yazı ve Fotoğraflar: Vahit Tuncer ÖZEKLİ 
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Şimdilik yazımıza burada ara vermek gerekiyor, seyahatin uzun olması nedeniyle, editörümüz yazıyı 
bölmemizin daha uygun olacağını belirtti, ne yapalım emir büyük yerden diyerek bir sonraki dergide 
bıraktığımız yerden devam edeceğiz, o zamana kadar sevgi ve sağlıcakla kalın...
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