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İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

EEC Çözüm Demektir. 

Her tip ve büyüklükte tüm projeleriniz için 
• EN54-16 sertifikalı modüler yapı 
• Sınırsız genişleme kapasitesi 
• 100V dijital amplifikatörler 
• Dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisi 
• Class-A ve Class-B hoparlör kablolaması  
• Dağıtılmış IP altyapısı ile arıza denetimli çalışma 
• Üstün ses kalitesi, yüksek anlaşılabilirlik 
• EN54-24 onaylı hoparlörler 
• Küçük sistemler için kompakt çözümler  
• Yangın alarm ve bina yönetim sistemleri ile 

entegrasyon 
• Entegre Merkezi Saat Sistemleri 

50 yıldır İsviçre’de tasarlanıp üretilen G+M Elektronik seslendirme, acil anons ve merkezi saat sistemleriyle 
ihtiyacınıza özel çözümler sunuyoruz. Yüksek ses kaliteli, dijital ve network tabanlı G+M profesyonel 
seslendirme ve EN54 onaylı acil anons sistemlerine EEC güvencesiyle sahip olmak için bizi arayın.
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P17 TEMPRA PRO,  

sağlamlık, kullanım kolaylığı 
             ve güvenlik 

n	 Türkiye üretimi. 
n	 Montaj kolaylığı, hızlı bağlantı ve sağlamlık sunan ürün yapısı. 
n	 IP 44, IP 55 ve IP 67 gibi farklı koruma seviyesi seçenekleri.
n	 Montaj kolaylığı sağlayan yapısı ile iş gücünden tasarruf.
n	 Duvar prizi, makina prizi, uzatma prizi, düz fiş ve aksesuar ürünleri geniş ürün 
portföyü.

ENDÜSTRİYEL TESİSLER, 
FABRİKALAR, MARİNALAR, 
TERSANELER, OTELLER, VERİ 
MERKEZLERİ, TİCARİ BİNALAR VB. 
İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER  
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Değerli Okurlarımız,

96. sayımız, 2021 yılının ilk sayısı ve derneğimizin 21. yılındaki ilk sayısı olarak sizlerle buluşuyor. Derneğimiz 
çalışmalarından olan dergimizde uzun yıllardır sektör için varlığını sürdürüyor. Gurur duyuyoruz ve 
derneğimizde tüm çalışmalarımızla sizlere daha da yakın olmaya çalışıyoruz.

Bu sayımızda, 21. Kuruluş yılı dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu’ nun  
değerlendirmelerini ve basın bültenimizi sizlerle paylaştık. Yine değerli yazarlarımızın teknik makaleleri, gezi 
makaleleri ve sosyal içerikli yazılarımızla dopdolu içeriklerle karşınızdayız.

96. sayımızı beğenilerinize sunuyor ve keyifle okumanızı diliyorum.

Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu 
olsun!

Sevgi ve saygılarımla.

Nevlan BİLİR
Editör
nevlan.bilir@etmd.org.tr

Editör

EDITÖRÜN KALEMINDEN
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Başkandan

Mustafa CEMALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
mustafa.cemaloglu@etmd.org.tr

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Kıymetli Meslektaşlarım,

Ötekileştiriyor muyuz acaba, senede bir günü onların özel hissetmesi için kutlama yapmak ne kadar doğru 
oluyor? 
Diğer yandan ilan edilen bugünün temeline baktığımızda acı ve elem var, yas günü mü olmalı? Insan, 
üstünlükleri ve zayıflıkları ile dişi ve erkek yaratılmış, biri olmadan diğeri olmuyor, daha üstün olan hangisi? 
Gökten zembille inmedik, leylekler de getirmedi. Yani kadının da erkeğin de bir anası var, tabi ki bir de babası 
var. En az bu üçüne “aile” diyoruz. Büyütme, yetiştirme konusunda annenin etkilerinin babadan daha fazla 
olduğu bir gerçek. Bu yüzden ‘’Anne’’içeren atasözleri, deyimler çok daha fazla. Ancak annenin yetiştirdiği 
bizler, etken-edilgen kavramlar ile kendiliğimizden mi yoğruluyoruz? Burada bir yanlışlık yok mu? “Biz Kadınlar 
olarak”, “Kadın dernekleri olarak”, “Kabinede daha fazla kadın”, gibi cümlelerle kendi kendimize ayrımcılık 
yapmıyor muyuz? 

Bütün bunların yanı sıra yine de Insanlık için mücadele veren tüm kadınlarımızın günü, 365 kere kutlu olsun.  

Olması gerektiği gibi işlerini yapan fen insanlarının fena halde haksızlıklara uğradıklarını zaman zaman 
görüyoruz, duyuyoruz. Bu sebeple ‘’Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme’’ çalışmalarımız son hızla devam ediyor. 
Yarayı kapatmaz ancak faydası olacağı kesin. Mesleki her kesimden sınıflandırılacak tüm meslektaşlarımızın 
da bu çalışmalarımıza destek vermesi ile daha kısa zamanda yaralarımızı kapatır, hak edilen yere ulaşırız. Iş 
yapan da memnun olur, iş yaptıran da. 

Sonunda Genel kurulumuzu yapabileceğiz ve bayrağı devredeceğiz. 9. ve 10. dönemde başta, sevgili Namık 
Demirağ ve sevgili Nevlan Bilir olmak üzere birlikte çalıştığım tüm yol arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem 
azdır. Her anı muhteşem 4 yıl geçirdik, tekrar tekrar teşekkür ederim, sizlerle çalışmak çok güzeldi.
 

Saygılarımla.



Maske - Mesafe - Hijyen!

VIRÜSE HEP BIRLIKTE
DUR DIYELIM

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği



Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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DERGIMIZE REKLAM VERMEK IÇIN
BIZIMLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ

0216 - 464 70 80
info@etmd.org.tr 
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LinkedIn / etmd
Instagram / etmd.tr

Twitter / etmd_resmi
Facebook / etmd.tr

YouTube / etmd
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Haber

TÜZEL ÜYELERIMIZDEN 
LEGRAND IŞ BIRLIĞI ILE ÇEVIRIM 
IÇI SEMINER GERÇEKLEŞTIRDIK
04 Mart 2021 tarihinde online olarak gerçekleşen seminerin konusu;
“Akıllı ev pazarı, yeni trendler ve Legrand Türkiye akıllı ev ürün (IoT) ve sistem çözümleri”

Içerikte yer alan diğer konu başlıkları ise şöyleydi;

• Avrupa ve Türkiye akıllı ev pazarı, yeni trendler ve kullanıcıların beklentileri 
• Legrand Türkiye akıllı ev ürün (IoT) ve çözümleri

• Living Now with Netatmo (akıllı anahtar-priz çözümleri)
• Netatmo akıllı ev çözümleri (güvenlik, enerji, hava kalitesi ve durumu ürünleri) 
• Wi-fi interkom çözümleri (Kablosuz interkom ürünleri)

Semineri gerçekleştirenler Legrand Türkiye Avrupa bölgesi pazarlama müdürü Sn. Özgür Sarıoğlu, Pazarlama 
müdürü Sn. Hasan Ergün ve Eğitim yöneticisi Sn. Süleyman Özdal’ dı. 

Bir saat süren seminer boyunca anlatımları sunumlar ve video görüntleri şeklinde gerçekleşti. Katılımcıların 
yoğun ilgi gösterdiği seminerin sonunda yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

Legrand Türkiye’ nin değerli yöneticilerine ve değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Seminer talepleriniz için: info@etmd.org.tr
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SEMINER
KATILIMLARINIZI
BEKLIYORUZ

DERNEĞİMİZ KURULUŞ TARİHİNDEN 
BUGÜNE KADAR MESLEKİ SEMİNERLER 
GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

SİZ DE SEMİNER VEREBİLİRSİNİZ.
BAŞVURUN, TAKVİM OLUŞTURALIM!

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Kozyatağı, Gülbahar Sk. Ege Yıldız Sitesi B Blok Kat 7, D:23, 34742 Kadıköy/Istanbul
0216 - 464 70 80  -  www.etmd.org.tr
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Haber

17.RLC GÜNLERI
17.RLC Günlerinde “Yönetimin Liderleri” Paneli Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Mustafa Cemaloğlu Moderatörlüğünde Gerçekleşti.

Destekçisi olduğumuz; “Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği” 17. RLC Günleri ile #DönüşümEllerinde! 
Gerçekleşti.

Yıldız Teknik Üniversitesi’ nin IEEE Öğrenci Kolu’ nun hazırlamış olduğu bu etkinlik; Elektrik, elektronik, oto-
masyon, aydınlatma, enerji, otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerde alanlarında dev firmaları 2-3-4 Mart 
2021 tarihlerinde sizlerle buluşturdu! Gelişen dünya trendlerini konu edinen teknik ve kariyer odaklı oturum-
ları ve online stantlarıyla, katılımcılara sektörü yakından tanıma fırsatı ve networking ve CV paylaşım imkanı 
sundu. 

17. RLC Günleri’nde sektörlerin bugünü ve yarını hakkında katılımcıların bilgilendirileceği, teknolojinin kal-
binin atacağı birbirinden keyifli panellerde; alanında uzman kişiler deneyimlerini paylaşarak katılımcıların 
aklındaki soru işaretlerini giderecek. Herkese hitap eden, motivasyon ve sosyal içerikli oturumlarla zamanın 
nasıl geçtiğini anlayamayadıkları, tek bir oturumun insan hayatında neleri değiştirebileceğine şahit olundu!

Daha önceki yıllarda RLC Etkinliklerinde de olduğu gibi bu yılda Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sayın Mustafa 
Cemaloğlu’ nun moderatörlüğünde bir panel gerçekleşti. ”Yönetimin Liderleri” Panelinde yer alan konuklar 
ise ülkemizin değerli firmalarının üst düzey yöneticilerindendi; Enerjisa CEO’ su Murat Pınar, Siemens Game-
sa CEO’ su Ebru Çiçekliyurt ve Weidmüller Genel Müdürü Birol Atay.

Mustafa Cemaloğlu panelistlere örnek ve hedef sağlayacak konulara dikkat çekecek sorular sordu; Kariyer 
tırmanışlarında yaşadıkları, örnek aldıkları kişi ve olayları, bulundukları mevkilere ulaşırken karşılaştıkları 
zorlukları ve özel yaşamlarında neler yaptıklarını sordu, Panelistler sorulara içtenlikle ve etkileyici örneklerle 
cevaplar verdiler. Panel boyunca zaman oldukça akıcı geçti ve gülümseten hoş sohbetler ortaya çıktı. Henüz 
izlemediyseniz RLC Günleri’ nin youtube kanalından paneli ve tüm etkinliği izleme şansı bulabilirsiniz.

17.RCL Günleri ile ilgili videomuzu web sayfamızdan YouTube kanalımızı tıklayarak izleyebilirsiniz.

RLC Günleri Ekibinin öğrencilerin hayatına olumlu etkilerle dokunabilecekleri bu etkinliği hazırladıkları için 
derneğimiz olarak bizler de teşekkür ediyoruz.

https://www.youtube.com/channel/UCoQBnzkauB9K20ZMJxq2A8w
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YERLİ ÜRETİCİ OLARAK GEÇMİŞTEN GELEN TECRÜBEMİZLE, BELGELENDİREBİLDİĞİMİZ HALO-
JEN FREE KABLO KANALLARINDA TERCİH SEBEBİYİZ. 

Mutlusan Elektrik olarak kablo kanallarında ki üretim tecrübemizi 2012 yılında kendi Arge ekimizle 
Halojen free kablo kanalı üretim çalışmalarını tamamlayarak , üretime başladık. Yurtiçinde ilk ve 
tek olarak bu ürünleri belgelendirerek üretebilmenin haklı gururunu yaşadık. Global pazarda ise bu 
ürün grubunun önemli paydaşlarından olduk. Kablo kanallarında ki öncülüğümüzü ve yeniliklerimizi 
sürdürmekte kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Neden Halojen free kablo kanallarına ihtiyaç vardır?

Çünkü biz diğer ürün guruplarımızda olduğu gibi
CANLI SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ.

Halojen Free (HF) halojenden arındırılmış tanımlaması ile son yıllarda çok karşılaşmaktayız.
Nedir bu tanımlama?
Halojen-Free yani halojensiz , kelime anlamları olarak herhangi bir plastik bileşen içeren malzeme-
nin aleve maruz kaldığında , çıkardığı dumanda  halojen gazı içermeyen özelliğine sahip olmasıdır.

HALOJEN GAZLARI NELERDİR? NE GİBİ ZARARLARI VARDIR?

Halojenler periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Doğada mi-
neraller halinde bulunurlar. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. Zehirli 
ve tehlikeli elementler olarak bilinirler. Halojensiz malzeme bu ametalleri içermeyen malzemelerdir. 
Halojen içeren bir malzeme yandığında ortaya çıkan gaz insan sağlığı için oldukça zararlıdır. Bu 
nedenle halojensiz kablo kanalları yangına maruz kaldığında zehirli gaz oluşturmayacak ve insan 
sağlığını riske atmayacaktır.

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER16
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Teknik Yazı

ENERJI HATLARINDA 
KULLANILAN KURANPORTÖR
(PLC) SISTEMI NEDIR?

Enerji iletim hatları, trafo 
merkezleri arasında veri 
iletişimini sağlamak amacıyla da 
kullanılabilmektedir. Kuranportör 
(PLC) sisteminin görevleri, 
avantajları ve birçok detayı 
yazımızda bulabilirsiniz.

Enerji iletiminde güvenlik ve sürekliliği sağla-
mak için frekansları 50 kHz-500 kHz arasın-
da olan iletişim sistemleri kullanılır. Dünyada 

PLCC(Power Line Carrier Communication) sis-
temleri olarak bilinen kuranportör sistemi modern 
elektrik güç sistemindeki kullanımı esas olarak 
telemetri ve telekontrol içindir. Tele uzak anlamı-
na gelirken telemetri uzak konumdan ölçüm bili-
mini ifade eder. Bu cihazlar taşıyıcı adını her türlü 
bilgi ve ses işaretini radyo frekanslı işaret üzerine 
bindirilerek ilgili yerlere taşıdıkları için almışlardır. 
Şebeke ihtiyacına ve koşullarına bağlı olarak farklı 
tipte veri iletim sistemleri kullanılabilir. Büyük güç 
sistemi için kuranportör, veri iletiminde ve iletim 
hatlarının korunmasında kullanılır.
 
Genellikle enerji hatlarında radyo frekansıyla bilgi 
taşınması 600kHz’den daha düşük frekanslarda 

Muhammed Ali BEYAZIT 
Araştırma Görevlisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
ElektrikPort
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Teknik Yazı

yapılır. 50Hz’de enerji taşıyan nakil hattının üzeri-
ne bindirilen yüksek frekanslı bilgi sinyali aynı hat 
üzerinden gönderilir. Türkiye’de bu teknik ile 154kV 
ve 380kV yüksek gerilim hatları üzerinden bilgi 
gönderilmektedir. Kuranportör haberleşmesi uzun 
mesafeli ve düşük hızlıdır. Veri ve ses iletişimi için 
kullanılmaktadır. Kuranportörlerin enerji iletim hat-
larındaki tam olarak görevini belirtmek gerekirse; 
Iletim hattını iletişim ortamı gibi değerlendirerek 
konuşma, koruma, sinyalizasyon ve bilgi iletişimi 
sağlarlar. Haberleşmenin yanında, başka bir kanal 
yardımı ile arızalı hattın her iki ucundaki kesicileri 
kumanda ederek devre açma ve kapama işlemini 
de yaparlar. Bu sistemler santraller, trafo merkezle-
ri ve yük tevzi merkezlerinde kullanılmaktadır.

KURANPORTÖR SİSTEMİNİN GÜVENİRLİLİĞİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Vericiden çıkan güç miktarı
• Uygulanan hat ayar kutusunun (tuner) türü
• Kaplin kapasitörünün kapasitans cinsinden 

boyutu
• Kullanılan hat tıkacının indüktans cinsinden 

türü ve büyüklüğü
• Güç hattının gerimi ve fiziksel konfigürasyonu
• PLC sinyalinin bağlandığı faz veya fazlar
• Devrenin uzunluğu ve devredeki transpozis-

yonlar
• Alıcı terminaldeki dekuplaj ekipmanı
• Bilgileri iletmek için kullanılan modülasyon 

türü ve alıcıdaki demodülasyon devrelerinin tipi
• Alınan sinyal-gürültü oranı (SNR)

KURANPORTÖR SİSTEMİ ELEMANLARI VE
ÖZELLİKLERİ

Bu iletişim sistemlerinde kullanılan ortam EIH ol-
duğunda, radyo frekanslarının nasıl iletildiğinin ve 
bu sistemi güvenlik yönünden nasıl etkilediğinin 
bilinmesi ve buna göre önlemler alınması gerekir. 
Enerji iletim hattının radyo frekansları vasıtasıyla 
bir iletişim hattı olarak kullanılması oldukça eko-
nomik bir yöntemdir. Fakat güvenlik yönünden bu 
iletim hattının enerji iletimi için daima hazır olması 
gerekmektedir. Bundan dolayı kuranportör siste-
minde maliyeti arttıran bazı elemanlar kullanmak 
gerekir (Hat tıkacı, kaplin kapasitör, sızdırma bobi-
ni, tuner vs.). Taşıyıcı sistemin, iletim hattı bağlan-
tısı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

1. HAT TIKACI (LİNE TRAP)

Iletim hattındaki taşınan enerji, uzak hat terminali 
boyunca iletilmeli ve veri yoluna yönlendirilmemeli-
dir. Veri yolundaki empedans değişimlerinden izole 
edilmelidir. Hat tıkatıcı da bu doğrultuda, ayarlan-
dığı frekans bandına karşı büyük empedans gös-
tererek gelen ve gönderilen sinyallerin hat tarafına 
yönlendirilmesini sağlar. Yüksek frekansın, yüksek 
gerilim devresine girmesine engel olur ve herhangi 
bir faz toprak arızasında yüksek frekansı toprağa 
geçirmez. Hat tıkacı enerji nakil hattının (ENH) her-
hangi bir fazı üzerine seri olarak bağlı sepet şek-
linde bir bobindir. Güç akışı zaman zaman olduk-
ça büyük olduğundan, bir hat tıkacında kullanılan 
bobin, fiziksel boyut bakımından büyük olmalıdır. 



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER20

Teknik Yazı

Hat tıkacının bobini, iletim hattından akan enerjinin 
akışı için düşük bir empedans yolu sağlar. Hat tıka-
cı endüktans (L) ve kapasiteden (C) oluşan paralel 
ayarlı bir devredir. Güç frekansı (50 Hz) için düşük 
empedansa (0,1’den az) ve taşıyıcı frekans için 
yüksek empedansa sahiptir.

2. KAPLİN KAPASİTÖR

Kaplin kapasitörü, PLC (taşıyıcı) ekipmanı iletim 
hattına bağlar. Bağlama kapasitörünün kapasitesi, 
taşıyıcı frekansına (1 / ωC) düşük empedans, güç 
frekansına (50 Hz) yüksek empedans sunan bir de-
ğerdir. 50 Hz’lik hat gerilimine yüksek empedans 
göstermesi sayesinde akımın hat ayar kutusuna 
ve dolayısıyla taşıyıcı cihazına ulaşmasını engeller. 
Kapasite değeri 1000pF - 7500pF değerleri ara-
sındadır. Kullanılacağı hattın gerilim değerine göre 
seçilmelidir. Örneğin 2000pF değerindeki kaplin ka-
pasitörü 50Hz güç frekansı için 1,5MΩ 500kHz’lik 
taşıyıcı frekans için 150Ω direnç sunar.

3. SIZDIRMA BOBİNİ

Kaplin kapasitörünün alt ucu ile toprak arasına 
bağlanır. Bu noktada oluşabilecek 50 Hz’lik yük-
sek gerilimi topraklar fakat radyo frekanslı işaretler 
için yüksek empedans göstererek taşıyıcıdan gelen 
işaretleri hat yönüne ve hattan gelen işaretleri de 
taşıyıcıya yönlendirir.

4. HAT AYAR KUTUSU (TUNER)

Taşıyıcıların çıkış empedansını hat empedansına 
uydurarak radyo frekanslı işaret gücünün karşılık-
lı olarak her iki yöne maksimum düzeyde iletimi-
ni sağlar. Aşağıdaki şekilde kaplin kapasitör - hat 
ayar kutusu (tuner) bağlantısı gösterilmiştir.
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5. KOAKSİYEL KABLO

Vericiler genellikle kumanda odasında iken alıcı-
lar şalt sahasında bulunmaktadır. Yani, ekipman 
ile alıcı arasında büyük bir mesafe bulunmaktadır. 
Ikisi arasındaki bağlantı bir koaksiyel kablo kulla-
nılarak yapılır. Koaksiyel kablo, gürültünün kabloya 
girememesi ve parazite neden olmaması için ek-
ranlama sağlar. Koaksiyel kablolunun karakteristik 
empedansı 75Ω veya 125Ω’dur. Taşıyıcı çıkışında-
ki radyo frekanslı işaretin (RF) hat ayar kutusuna 
(veya tam tersi yöndeki bir işaretin) bozulmadan 
veya az zayıflama ile taşınması için kuranportör 
sisteminde kullanılır. Aşağıdaki şekilde hat ayar 
kutusu - koaksiyel kablo bağlantısı gösterilmiştir.

KURANPORTÖR SİSTEMİ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kuranportör (Power Line Carrier - PLC), gerilim hat-
ları üzerinden haberleşmeyi sağlayan bir tekniktir. 
PLC haberleşmesi için kullanılan cihazlar bağlaştı-
rıcı elemanları ile gerilim hattına bağlanır. Bu cihaz-
lar bilgi sinyalini hatta enjekte eder. Alıcı ise bilgiyi 
taşıyan frekansı filtreleyerek alır. PLC’ler yüksek 
gerilim ve alçak gerilim hatlarında kullanımına göre 
iki gruba ayrılır. 38 kV ve üzerindeki gerilimlerde 

iletim hatlarının sağladığı bant aralığından faydala-
narak 50kHz ile 500kHz arasındaki frekansları taşı-
yıcı frekans olarak kullanabilir ve bu sayede yüksek 
iletişim hızlarına çıkabilir. 38kV gerilim seviyesinin 
altındaki dağıtım hatlarında 5kHz ile20 kHz civa-
rındaki frekansları, taşıyıcı frekans olarak kullanır. 
Bilgi bu aralıktaki frekanslarla ancak 300bps hızın-
daki haberleşmeye izin verir. Bu hız birçok SCADA 
fonksiyonu için yetersiz kalacağı için sadece bazı 
özel amaçlar için kullanılır. (konuşma kanalı, uzak-
tan kumanda vb.)

DİJİTAL PLC SİSTEMLERİNİN ANALOG OLANLARA 
GÖRE AVANTAJLARI

• Tamamen dijital oldukları için işleme ve depo-
lama aşamalarında gürültüden etkilenmezler.

• Dijital PLC daha az devre bağlantısı gerektirir, 
çünkü dijital işlemci tek bir yongadır. 

• Süreç doğru ve güvenilirdir. 

• Frekans dönüştürme işlemi tek bir adımda 
yapılır (dijital dönüşüm). 

• Dijital işleme, çok 
çeşitli matematiğin 
uygulanmasına izin 
verir (Analog işleme, 
istenen işlevleri yerine 
getirmek için cihazla-
rın yapabilecekleri ile 
sınırlıdır). 

• Yüksek çözünür-
lüklü dijital filtreleme 
tepkisi verirler. 

• Analoğun aksine 
dijital devrelerin per-
formansı, uygulama 
devresindeki gerçek 
bileşen değerlerinden 
nispeten bağımsızdır. 
Bu nedenle, dijital 
sistemler sıcaklık 
değişimlerine veya 
bileşen yaşlanmasına 
rağmen istenen ya-
nıtları daha güvenilir 
şekilde üretir.
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

ETMD 21 YAŞINDA
22 Şubat 2000 yılında Elektrik Mü-
hendisliği meslek uygulama tek-
nolojilerinin uluslararası seviyede 
yürütülmesini sağlamak amacı ile 
kurulmuştur. Elektrik Mühendis-
liği’ nin gelişmesinde güvenilir ve 
sürekli tercih edilen bir sivil top-
lum kuruluşu olarak, doğru mü-
hendislik yaklaşımı ile çalışmala-
rına devam etmektedir.

Güncel mühendislik standart ve 
teknolojilerini “Türk Elektrik Mü-
hendisliği” nce uygulanabilir hale 
getirmek, meslek ve ihtisas oda-
ları, üniversiteler, kamu kuruluş-
larıyla birlikte daha iyisini yapmak 
için çalışmalar yapmayı sorumlu-
luk ve görev kabul etmiştir.

Sevgili Meslektaşlarım,

21. Yılımızda, Derneğimiz bünyesindeki 
mesleki faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız 
bütün hızı ile devam ediyor. Desteklerini 
hiç esirgemeyen; ‘’Yönetim Kurulu’ muza, 

Mustafa CEMALOĞLU
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
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Bireysel ve Tüzel Üyelerimize’’ birbirinden 
değerli görüş ve önerileri için teşekkür edi-
yorum.

Gerçek olan şu ki mevcut mesleki ahlakı-
mız, bugünden önce ahlaki ve hukuki kural-
ları bir şekilde yorumlayıp tatbik eden biz-
lerin eseridir. Biz mühendislerin doğasında 
zaten var olan gelişimin ve değişimin kaçı-
nılmazlığı doğrultusunda, yenilenerek, ye-
nilenmeyi sürekli kılarak, sektörümüzdeki 
her ana konunun uygulamalarını dikkate 
alarak, bu sektörde etik oluşturma görevini 
üstlenmenin çalışmalarımız içinde önce-
likli olması görüşündeyiz. Mesleğimizi ve 
sektörümüzü layık olduğu seviyelere yük-
seltmek, derneğimizin ve tüm meslektaş-
larımızın birlikte yürüteceği temel faaliyet-
lerinden biridir.

Tesisat Mühendisliği hayatımızın her anın-
da; Uçakta veya rokette, trende, araçlarda, 
hastane cihazlarında, canlıların bedenin-
de, evlerde, okullarda, televizyonda veya 

radyoda, her yerde.. Ancak nerede olursa 
olsun uygulamadaki başlangıcı ‘’Proje ve 
Tasarım.’’ Meslektaşlarımızın iyiye, doğru-
ya yönelik çalışmalarını gözlemlemekte ve 
desteklemekteyiz. Sorunları ilgili tarafların 
uzlaşma ile temelde sonuçlandırıp, temen-
nilerin ötesinde hayata geçirebilmeliyiz. 
Proje ve tasarım hizmetlerini doğru ve uy-
gulanabilir standartlara taşımalı, tüm ta-
raflarca aynı şekilde uygulanmasını müm-
kün kılmalıyız. 

Deneyimler, birikimler ve tecrübe. 
Bizi biz yapan, zoru kolay kılan bu değer-
lerin meslektaşlarımızla paylaşılması çok 
önemlidir. Bu amaçla, mesleki yayınların 
teşvik edilerek geliştirilmesi, özellikle de-
neyim ve birikimlerimizin genç meslektaş-
larımıza aktarılması mühendislik ve yurt-
taşlık görevimizdir. Meslektaşlarımızın bu 
bilgi ve deneyim hazinelerini kayıt altına 
alıp yayınlamalıyız. Bunları lütfen bizimle 
paylaşınız. Üretim standartlarımızın ge-
liştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Stan-
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dartlarımızı uluslararası normlarla uyumlu 
hale getirmeli ayrıca “standartlar üretilme-
si” için çalışmalar yapmalıyız.

Kontrol ve denetim mekanizmasını her 
alanda kurmalı ve ödünsüz çalıştırmalıyız. 
Üniversitelerimiz, geleceğimiz. Öğrenci-
lerimize olan desteklerimiz devam ediyor. 
Ancak yeterli değil. Bu konuda yapabilece-
ğimiz çok şey var. Diğer taraftan ilgili bö-
lümler, akademik ve teknik bilgi talepleri-
mizi karşılamakta, destekleri de kesintisiz 
olarak devam etmektedir. Işbirliğimizi daha 
fazla geliştirmek ve sektörde uygulanacak 
çalışmalarımıza hız vermek arzusundayız. 
Sonuca ulaşmak, meslektaşlarımızın bek-
lentisiz, gönülden katılımı ile mümkündür. 
Uğraş ister, emek ister. Çalışmalarımıza 
katkı sağlamanız bizim için, sektörümüz 
ve ülkemiz için çok değerli olacaktır. Dün-
de kalan yapılmış ve yapılmamış olanlar 

için emeği geçenlere minnettarız. Her yeni 
doğan günde yerimizi alıp yarın için planlar 
yapmamız elzemdir.

Mesleğimize katkıda bulunacak görüş ve 
önerilerinizi lütfen bizimle paylaşınız. Pay-
laşınız ki ulaşmamız gereken seviyelere 
çıkmak için daha da hızlanalım. Beraber 
olduğumuzda biz mühendisler her şeyi ba-
şarırız. Bu sebeple desteklerinizi özellikle 
rica ediyoruz. Mesleğimizi ve sektörümüzü 
hak ettiği seviyeye ulaştırmak için yaptığı-
mız çalışmaların, hizmetlerin içinde bulu-
nun ve bir parçası olun. Inanın ki çözümün 
bir parçası olmak her zaman için mutluluk 
verir.

Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa CEMALOĞLU
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
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BINA BILGI 
MODELLEMESI (BIM) 
NEDIR?
Yıllardan beri inşaat projelerinin; inşaat alanlarındaki kazalar, güvenilmez 
çizelgeler ve maliyetler, yetersiz kalite ve planlama hataları, plan ve 
işbirliği eksikliği gibi birçok zorluk ve engelle karşı karşıya olduğunu 
görmekteyiz. Fakat yaşadığımız yüksek seviye teknolojik bir gezegende 
hala bu sorunların yaşanması kabul edilemez bir durumdur. Bu yazımızda, 
sorunların çözülebilmesi için uygulanan Bina Bilgi Modellemesi’ni (BIM) 
inceledik.

Teknolojinin temeli dijitalleşmeye dayandığı 
için inşaat endüstrisinin geleceği de bütün 
tarafları birbirine bağlayan bütüncül bir yak-

laşım üzerine kurulmuş bir dijital sisteme dayanır. 
Temiz yapılar, verimli süreçler, düşük maliyetler, 
daha az zaman ve yapının tüm yaşam süreci bo-
yunca yüksek kaliteye sahip olmasını sağlayan BIM 

İsa GHAFORY
Inşaat Mühendisi
ElektrikPort
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bu sorunları çözecektir. Size “ BIM nedir? Ne işe ya-
rar? Ve amacı nedir? ”sorularının cevabını vermeye 
çalışacağız.

BIM, inşaat sektöründe dijitalleştirmeye eşdeğer 
Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Mo-
delling) ‘dir. Inşaat endüstrisinde önemli üretkenlik 
artışını olanak sağlayan ve yapıların planlama, inşa 
etme ve işletmesi için dijital olarak destekleyen, 
1970’lerde ortaya çıkmış bir süreçtir. BIM, IT’nin 
yeni gelişmeleri nedeniyle son on yılda hızla önem 
kazanıp sadece bir yazılım parçası olarak da kal-
mamış, belki bir inşaat projesinin veya bir bina ope-
rasyonunun planlama ve geliştirmesinde yer alan 
dijital bağlantıların kapsamlı yaklaşım çalışması 
olarak yer almıştır. Bu metodolojik yaklaşım yalnız-
ca binanın tüm bileşenlerinin geometrik verilerine 
değil, aynı zamanda inşaat için zaman çizelgeleri, 
maliyet tahminleri, enerji temini, aydınlatma, yan-
gından koruma ve tesis yöntemiyle ilgili verilerin 3 
boyutlu modellerine de dayanır. Bunlara ek, binanın 
bir potansiyel dağılmayla ilgili verilerini de dikkate 
alır.

BIM olanakları kentsel planlama açısından nere-
deyse sınırsızdır diyebiliriz. Çünkü ülke şebekele-
rinden şehirlere kadar, binanın etrafındaki alanlar, 
binaların kendileri ve bireysel konutlara kadar her 
şeyi kapsar ve bütün bu bağlantılar sadece BIM 
aracılığıyla kullanıcılarla istişare edilerek planlana-
cak. Son zamanlara baktığımızda dünyada BIM ve 
gelecekteki akıllı şehirlerle ilgili yapılan konferans-
ların sayısı gittikçe artmaktadır ve böylece BIM’in 
kentsel planlama metodolojisine artan ilgisinin bir 
işareti olarak açıkça görünmektedir.

BIM süreci dört prensip üzerine kurulmuştur. Her 
birini ayrı ayrı açıklayacağız.
 
Çift Yapı Oluşturma
Önce model daha sonra gerçek yapı süreci yapılır 
ve bu daha verimlidir. Iyi işbirliği, hata ve çarpışma-
yı erken algılama ve daha az hatayla daha hızlı bir 
genel yapım sürecine yol açar.

Plan ve Modeli Birlikte Yapma
Tüm paydaşlar planlama sürecine katılır, böylece 
modelde değişikler yapılabilir ve inşaat alanındaki 
maliyet ve zaman değişikliklerinden kaçınılabilir.

Verileri Sadece Bir Kez Oluşturma
Yeniden ölçmek için katlama ya da ölçeğiyle birini 

binaya göndermektense doğru bir plana daha fazla 
zaman ayırmak daha çok etkilidir.

Yaşam Döngüsü
BIM’in odak noktası sadece planlamaya yöneliktir. 
Ancak BIM’in binanın tüm yaşam döngüsü için fay-
dası var.

Yazılımcılar ve müteahhitler BIM’in her yere yayıl-
ması için BIM pazarını çoktan keşfettiler. ABD, In-
giltere, Hollanda, Norveç ve Almanya gibi ülkelerin 
yanı sıra AB’nin de uluslar üstü düzeyde, kamu ta-
rafından finanse edilen binalar, tüneller ve ulaşım 
altyapısı gibi inşaat projeleri gelecek yıllarda me-
todolojiyi standart olarak kabul etmeyi planlayan 
BIM’e siyasi bir destek kazandırıyor.

BIM’İN 10 FAYDASI

1) Gerçekliği yakalama: Proje sitelerine kolayca 
erişilebilen zengin bilgi kaynaklarını, daha verim-
li ve daha hızlı kullanılabilmesi için iyi haritalama 
araçları ve yeryüzü görüntüleriyle genişletilmiştir. 
Günümüzde, proje başlangıç işlemleri, havadan 
görüntüler, sayısal yükseklik ile mevcut altyapıya 
ait lazer taramaları, gerçeği doğru bir şekilde yaka-
layarak ve proje hazırlıklarını büyük ölçüde düzene 
sokmak gibi konuları içermektedir. BUM ile tasa-
rımcılar, bir modelde derlenen ve paylaşılan tüm 
girdilerinden yaralanabilirler.

2) Zaman kaybından kaçınma: Paylaşılan bir mo-
delle yapı düzeninin farklı gereksinimleri için, çizim-
lerin tekrarlanması ve çoğaltılması gerekmemekte-
dir. Bina bilgi modeli, projeyle ilgili düzenlemeleri 
açıklama imkânı veren çizim setinden daha faz-
la bilgi içermektedir. BIM çizim araçları 2D çizim 
araçlarından daha hızlı olma avantajına sahiptir ve 
her nesne bir veri tabanına bağlı olmaktadır.

3) Kontrol sağlama: Dijital model tabanlı iş akışı, 
otomatik kaydetme ve proje geçmişi bağlantıları 
gibi yardımcıları içeriyor; böylece kullanıcılar model 
üzerinde çalışırken yaptıkları her işlemi daha son-
ra da izleyebilirler. Proje geçmişi ile olan bağlantı 
dosyaların bozulmasına ve ya verimliliği etkileye-
bilecek kaybolmaların önlenmesine yardımcı olur.

4) İşbirliği geliştirme: Bina bilgi modellerini payla-
şımda bulunarak işbirliği yapmak, çizim kağıtlarıyla 
çalışmaktan daha kolay olmaktadır. Zira sadece di-
jital bir iş akışı ile mümkün olan pek çok işlev yapı-
labilmektedir.
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5) Simülasyon ve görselleştirme:  Simülasyon 
araçlarının giderek artırılması, tasarımcıların bina 
enerji performansının sayısallaştırmasına veya he-
saplanmasına olanak tanıyor. Yazılımın fizik ve bazı 
diğer uygulamalara dayanan kuralların uygulama 
zekâsı, mühendislerin ve diğer proje ekibi için bir 
tamamlayıcı olarak devreye girmektedir. Yazılım-
dan en yüksek performansı elde etmek için de çok 
sayıda analiz ve model yapabilir.

6) Uyuşmazlığı çözme: BIM araç takımı, bir kirişe 
geçen elektrik hattı ve ya kanal sistemleri gibi un-
surların, problemlerinin algılamasını otomatik hale 
getirmesini sağlar. Bunların hepsini modelleyerek 
sorunu erkenden fark edip sahada oluşmasını ön-
ler.

7) Sıra ile uygulama: Inşaat sırasında her kade-
me için bir model ve alt model, sonraki adımların 
daha verimli bir inşaat sürecin oluşturulması için 
basamakların, malzemelerin  ve mürettebatların 
koordine edilmiş bir dizilişidir. Animasyonlar ile 
hazırlanmış olduğu model, adımların ve süreçlerin 
koordinasyonunu kolaylaştırarak beklenen sonuca 
öngörülebilir bir yol sunuyor.

8) Ayrıntılara girme: Birçok bilgi aktarımı için bina 
bilgi modellemesi en iyi seçenektir. Geleneksel 
plan, kesit ve yükseklik ile diğer raporları proje eki-
biyle paylaşılması önemli bir nokta olarak belirtil-
mektedir.

9) Etkileyici olma: BIM, proje kapsamını, adımlarını 
ve sonucunu proje ekibiyle paylaşmak için en geliş-
miş iletişim aracı olarak bilinmektedir. BIM’de tasa-
rımın 3D gösterilmesinin sebebi, satış ve ya gerekli 
yasal onayları almak için kullanılan etkileyici bir 
yöntem olmasıdır.

10) Yanınızda taşıyın: Bir veri tabanına bağlı olan 
modelin sağladığı avantaj sayesinde parmağımızın 
altında büyük bir dijital sisteme sahip olmaktayız. 
Autodesk’in BIM 360 Field yazılımında olduğu gibi, 
bu özelliği Cloud ile birleştirmek, bina bilgi mode-
line ve proje detaylarına herhangi bir cihazdan ve 
herhangi bir yerden istediğiniz zaman erişebilme-
niz anlamına gelmektedir.

Kaynak: Siemens
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YÜKSEK GERILIM ŞALT 
SAHALARINDA KULLANILAN 
GERILIM TRAFOLARI VE 
GÖREVLERI

Ömer Ramazan TAŞKIN
Elektrik Elektronik Mühendisi
TEIAŞ Tekirdağ - Işletme ve
Bakım Müdürü

Ömer Ramazan TAŞKIN
2013 yılı Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliği Mezunu, 2013-2015 yılları arasın-
da Öztaş Elektrik şirketi, 2015 yılı ağustos ayında 
TEİAŞ Tekirdağ İşletme ve Bakım Müdürlüğü’nde 
işletme mühendisi olarak çalıştı.
2017 yılı Eylül ayı itibariyle Tekirdağ İşletme ve Ba-
kım Müdürlüğü görevini yürütmekte.
Evli ve bir çocuk babası.

Elektrik yüksek gerilim (YG) şalt sahalarındaki 
en önemli teçhizat tartışmasız güç transfor-
matörleridir. Transformatör Merkezlerindeki 

(TM) birçok teçhizat güç transformatörlerinin ko-
runması için tesis edilmiştir. TM’ lerde tesis edilen 
koruma sistemlerinin doğru işleyebilmesi için doğ-
ru veri girdisi gerekmektedir. Doğru veri girdisini 
ise tesis ettiğimiz sisteme uygun değerlerdeki ölçü 
transformatörleriyle elde ederiz. Bu yazımda sizler-
le YG sistemlerinde kullanılan 170-420 kV gerilim 
transformatörlerinin yapısı, kullanım amaçları ve 
bakımlarını içeren bilgiler sunacağım.

Gerilim transformatörü; normal kullanma şartların-
da primer gerilimi belirli bir oran dahilinde düşüren 
ve koruma-ölçü sistemlerine veri girdisini sağlayan 
teçhizattır. Genelde tek faz olarak üretilirler ve üç 
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fazlı bir sistemde faz gerilimlerinin ölçülebilmesi 
için üç adet kullanılması gerekir. Faz-Toprak Ge-
rilim Transformatörleri 36-170-420 kV gerilim se-
viyelerinde kullanılabilir. Bunun yanı sıra Faz-Faz 
Gerilim Transformatörleri 36 kV gerilim seviyesine 
kadar kullanılabilir ve üç fazlı böyle bir sistemde 
faz gerilimlerinin ölçülebilmesi için iki adet gerilim 
transformatörüne ihtiyaç duyulduğu gibi Faz-Top-
rak gerilim değeri tespit edilememektedir. 170-420 
kV Gerilim Transformatörlerinin izolasyonu için yağ 
kullanılmıştır. Faz-Toprak izolasyonunu sağlamak 
için ise buşing kullanılır ve kullanılan buşingler ter-
cihe bağlı olarak seramik veya silikon malzemeden 
imal edilmektedir. 

Gerilim transformatörlerini yapısal olarak inceledi-
ğimizde; Primer Sargı, ince kesitli iletkenlerden çok 
sayıda sipir sarılmış olup devreye paralel bağlan-
mıştır ve Sekonder Sargı, kalın kesitli iletkenlerden 
az sayıda sipir sarılmıştır. Sekonder sargıya ölçü 
aletleri ve koruma röleleri paralel olarak bağlanır. 
Mağnetik Nüve, ince silisli saçlar paketlenip pres-
lenerek teçhizat gücüne uygun kesitte yapılmıştır. 
Izolasyon Malzemesi, yağlı tip gerilim transforma-
törlerinde kullanılan izolasyon yağı ile, kuru tiple-
rinde ise sentetik (epoksi) reçine ile sağlanmıştır. 
Yağın doldurulması esnasında içerisindeki nem ve 
gaz özel yöntemlerle ayrıştırılır ve yağ dolum işlemi 
bittikten sonra gerilim transformatörü hava alma-
yacak şekilde  kapatılır bu sayede teçhizata herme-
tik özellik kazandırılır. Nemden ve gazdan arındırı-
lan bu yağın bakımına gerek duyulmaz herhangi bir 
sebeple yağın hava ile temas etmesi sonucu her-
metik yapısı bozulan ürün ile ilgili üretici firmayla 
görüşülmesi veya ürünün sistemden çıkarılması 
uygun olacaktır.

Gerilim transformatörlerinin çalışma prensibi; pri-
mer sargıya tatbik edilen alternatif gerilim, primer 
sargıdan küçükte olsa bir akım akıtacaktır. Bu akı-
mın manyetik etkisi, nüvede değişken bir Fi manye-
tik akısını oluşturur. Bu akı nüve üzerinden devre-
sini tamamlar. Böylece sekonder sargıda istenilen 
değerde gerilim elde edilecektir. Primer gerilim ile 
sekonder gerilim arasındaki faz farkı yaklaşık sı-
fır derecedir ve faz farkının sıfır derece olması için 
sekonder uçların topraklanması yapılırken polarite 
olmayan (S2) ucundan toprak bağlantısının yapıl-
ması gerekmektedir. Sekonder ucun topraklama 
irtibatını doğrudan şalt toprağı sistemine bağla-
yabildiğimiz gibi transformatörün gövdesiyle de 
topraklanabilir. Sekonder sargıların bir ucunun 
topraklanması emniyet açısından da büyük önem 
arz etmektedir. Primer sargı ile sekonder sargı ara-

sında meydana gelen bir kısa devrede, primer dev-
re gerilimi, topraklanan sekonder uçtan beslendiği 
güç transformatörünün yıldız noktası ile devresini 
tamamlar. Sekonder sargının topraklamasının ya-
pılmaması durumunda olası arıza durumunda, pri-
mer devre gerilimi, sekonder de bağlı olan ölçü ve 
koruma devrelerine tatbik eder. Ölçme ve koruma 
devresinde meydana gelen bu yüksek gerilim ölçü 
ve koruma elemanlarında izolasyon delinmesi so-
nucu ISG açısından risk teşkil etmektedir. 

Gerilim transformatörlerindeki diğer bir tehlikeli 
durum ise, sekonder devredeki kısa devre oluşu-
mudur. Sekonder devrede bir kısa devre meydana 
gelirse sekonderdeki akım büyük ölçüde artar. Bu 
esnada sekonder sargı çok ısınır, izolasyon bozulur 
ve gerilim transformatörü hasar görür.

Gerilim transformatörünün hasar görmesini önle-
mek için sekonder devredeki polarite ucuna (S1) 
mutlaka uygun sigorta konulması gerekmektedir.

Tesisin normal çalışması sürecince gerilim hemen 
hemen sabit olduğundan gerilim transformatörleri 
dar bir çalışma bölgesinde çalışırlar ve bir kısa dev-
re anında gerilim sıfıra düştüğünden gerilim trans-
formatörleri akım transformatörleri gibi zorlanma-
lara maruz kalmazlar. Gerilim transformatörlerinde 
hatta yıldırım düşmesi ve geçici olaylar dışında 
normal işletme koşullarında primer ve sekonder 
gerilimleri sabittir.

Bağlantı Şeması

Faz-Faz Gerilim Transformatörleri; Maksimum 36 
kV gerilim seviyelerinde kullanılır. F-F arasına bağ-
landıklarından iki adet buşingi vardır.  Bu sistemde 
Faz-Toprak gerilimlerini ölçemeyiz. 
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EKAT Yönetmeliğinin Madde 40/b bendine göre; 24 
kV’un üstündeki gerilimlerde, Faz-Toprak gerilim 
transformatörü kullanılır. Ayrıca aynı madde gere-
ği 36 kV gerilim kademesine kadar transformatör 
merkezlerinde, gerilim transformatörleri baraya si-
gortalı ayırıcı üzerinden bağlanacaktır.

Faz-Toprak Gerilim Transformatörleri; Tasarımsal 
olarak Endüktif Tip ve Kapasitif Tip olarak ikiye ay-
rılmaktadır. 

Endüktif Tip Gerilim Transformatörü; 1 kV’un 
üzerindeki her gerilim kademesinde kullanılabi-
lir. Faz-Toprak arasına bağlanır ve her birinde bir 
buşing vardır. 170-420 kV sistemlerde kullanılan 
gerilim transformatörlerin primer girişlerine sigorta 
konulmaz.

Kapasitif Tip Gerilim Transformatörü; Genellikle 
170-420 kV gibi yüksek gerilimlerde kullanılır.170 
kV Gerilim Transformatörlerinde 1500 ile 45000 pf 
arasındaki kondansatörler ve 420 Kv Gerilim Trans-
formatörlerinde 1500 ile 95000 pf arasındaki kon-
dansatörler  , bağlandığı devre gerilimini düşürerek 
primer sargısına 3-20 kV arasında gerilim tatbik 
edilmesini sağlar.

Aynı zamanda bu kondansatörler üzerinden rad-
yo frekansı geçirilerek iletim hatlarından, ileti-
şim ve koruma sistemlerinde kullanılmalarını 
sağlar. Bu tip gerilim transformatörlerine kaplin 
kapasitörlü gerilim transformatörü de denir.

Kapasitif gerilim transformatörlerindeki BF bobini; 
Bağlı olduğu hattı, anahtarlama gerilimleri ve sis-
temdeki ani gerilim yükselmelerinde ana bobine 
ters yönde bir indükleme yaparak nüveden , isten-
meyen akıları toprağa akıtarak daha güvenli hale 
getirerek kapasitif deşarjları da yok etme imkanı 
sağlamaktadır.

Kapasitif gerilim transformatörlerindeki A test ucu, 
gerilim bobini ucundan alınarak dışarı çıkartılmış-
tır. Bu uç sayesinde bobinlerin ve kapasitelerin ayrı 
ayrı ölçülerek test imkanını verir.

Iletişimin yapılabilmesi için LVT-A ucu kullanı-
lır. Kuranportör cihazı bağlı olan kapasitif gerilim 
transformatörlerinde LVT-A bıçağı kapalı olmalıdır. 
Kuranportör cihazı bağlı olmayan kapasitif gerilim 
transformatörlerinde ise LVT-A ucu bıçak üzerin-
den direkt topraklı olmalıdır.

TM tesislerinde kullanılacak gerilim transformatö-
rü seçiminde primer anma gerilimi, sekonder anma 
gerilimi, dönüştürme oranları, görünür güç, hata sı-
nıfı, işletme şartları göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu bilgiler teçhizat etiketinde bulunabileceği gibi 
kullanım kılavuzunda da belirtilmektedir.

Primer anma gerilimi, teçhizatın kullanılacağı dev-
rede primer gerilim seviyesinde görülecek maksi-
mum gerilim değerine göre seçilmesi gereken bir 
değerdir. Gerilim transformatörleri primer anma 
geriliminin 1,2 katına sürekli olarak dayanabilmek-
tedir.

Sekonder anma gerilimi, 100-100/√3 -100/3 V ola-
rak çeşitli standartlarda belirtilmiştir. Sistemdeki 

Kapasitif Tip Gerilim Transformatörü
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önemi ise ölçü ve koruma devrelerinde kullanılacak 
aletlerin gerilim değerleri sekonder anma gerilimine 
göre seçilir. Sekonder sargının 100/3 V değeri izole 
sistemlerde toprak koruma amacı için kullanılır. 

Dönüştürme oranları, ideal bir gerilim transforma-
töründe gerilim oranı ile sargı oranı birbirine eşittir. 

Görünür güç, gerilim transformatörü hata sınıfının 
normal sınırlarını aşmadan bağlanabilecek VA cin-
sinden toplam yüktür. Gerilim transformatörünün 
etiketinde görünür güç cinsinden verilir. 

Gerilim transformatörünün gücü seçilirken gerçek 
yük değerine göre seçim yapılmalıdır. Gerilim trans-
formatörleri anma yüküne göre kalibre edildiğin-
den küçük yüklerde oran hatası büyüyecektir. Oran 
hatası anma yüküne yakın yüklerde minimumdur. 
Sistemde kullanılan bazı ölçü aletleri ve koruma rö-
leleri ile iletkenlerin, güç kayıpları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

Hata sınıfı (Oranı), primer gerilim nüvedeki mık-
natıslanma akımını ve demir kayıplarını da besle-
diğinden, primer gerilimin sekonder gerilime oranı 
tam olarak dönüştürme oranına eşit değildir. Ara-
daki bu fark oran hatası olarak belirtilir. Oran ha-
talarının hesaplanması ise IEC 61869-3-2011-07 
standardında belirtildiği gibi yapılır.

Standartlarda hata sınıfları; 0,1-0,2-0,5-1-3-5 ola-
rak belirtilmiştir. Hata sınıfları aşağıdaki işletme 
şartlarında geçerli kabul edilir.

İşletme şartları, ölçme amaçlı gerilim transforma-
törleri için doğruluk sınıfları, anma geriliminin %80-
120’si ve anma yükünün %25-100’ü arasında ge-
çerlidir.

Koruma amaçlı gerilim transformatörleri için doğ-
ruluk sınıfları ise, anma geriliminin %5’i-%120’si ve 
anma yükünün %25-100’ü değerleri arasında ge-
çerlidir.

ÖLÇÜ ALETLERI GÜCÜ (VA)

Tablo Tipi Voltmetre 3,5

Vatmetre Gerilim Bobini 5

Varmetre Gerilim Bobini 5

Üç Fazlı Üç Telli Sayaç (ARON) Ger-
ilim Bobini 3-5

Üç Fazlı Dört Telli Sayaç Gerilim 
Bobini 3-5

Frekansmetre 1-3

2,5 mm2 Çift Telli Bakır Kablo
(10 m) 3,6

4 mm2 Çift Telli Bakır Kablo
(10 m) 2,2

Düşük Yüksek Frekans Rölesi 
(Nümerik) <0,5

E =
kr x Us - Up

x 100%
Up

Gerilim Trafosu Etiketi

kr: Transformatör anma çevirme oranı
Up: Gerçek primer gerilim
Us: Ölçme koşullarında Up uygulandığında gerçek 
sekonder gerilimdir.
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Gerilim transformatörlerinin etiketinde bu değerler 
C1, SN, 3P,6P şeklinde yazılmıştır. Etiketinde 3P ve 
6P yazan gerilim transformatörleri koruma amaçlı 
kullanılacağını belirtir. 

Gerilim transformatörleri genel itibariyle bakım ve 
test gereksinimi en az olan techizatlardandır. Ge-
rilim transformatörlerinde iki tip test yapılır. Bu 
testler AC Izolasyon (%Pf) ve Oran testleridir. Genel 
itibariyle dış ortam koşullarında işletilen 170-420 
kV Gerilim transformatörlerinin testlerinin yapıldığı 
esnada ortam nem değeri %70’ten büyük ise test 
sonuçlarında hata payı yükselebilir bu durumun 
önüne geçebilmek için kuşak atılarak test çalışma-
sı yapılır. Gerilim transformatörlerinin bakımlarında 
hermetik yapı gereği yağ bakımı yapılmaz. Rutin 
bakımlarda ise pedigot temizliği yapılmaktadır. 

Sistemde aktif kullanılan gerilim transformatörleri-
nin yağ seviyeleri TM işletme teknisyenleri tarafın-
dan her gün belli aralıklarla yağ seviye göstergesi 
vasıtasıyla takip edilmelidir. Yağ seviye göstergesi 
takibi birçok teçhizat arızasını önlemekle birlikte 
can güvenliği için elzemdir. Yağ seviyesi olması 
gerekenden aşırı düşük ise teçhizatın içerisinde-

ki yağda eksilme olmuş olduğu ve yağın olmadığı 
noktada hava ile gerekli yalıtımın sağlanamayacağı 
anlaşılacak olup gerilim transformatörü can ve mal 
güvenliğini sağlamak için ivedi şekilde servis harici 
edilmelidir. Gerilim transformatörlerindeki en ufak 
yağ kaçakları dahi dikkatle takip edilmelidir çünkü 
içlerindeki yağ miktarı akım transformatörlerine 
göre daha azdır. Yağ seviyesi olması gerekenden 
aşırı yüksek seviyede ise teçhizatın içerisinde-
ki yağda yanıcı gaz oluştuğu ve yağın bozulmaya 
başlayarak izolasyon seviyesinin azalmaya baş-
ladığı anlaşılacak olup ivedi şekilde servis harici 
edilmelidir. Yağ seviye göstergesinde görülen aşı-
rı yükseliş ve düşüşlerin dışında hermetik özellik 
gereği dış ortam sıcaklığına bağlı yağ genleşmesi 
veya büzüşmesi yaşanarak yağ seviye gösterge-
sinde hafif düşüşlerin veya yükselişlerin görülmesi 
ise normaldir.

Gerilim transformatörleri ile ilgili yazılacak çok şey 
olmakla birlikte özellikle sahaya yönelik bilgileri 
sizlere aktarmaya gayret ettim. Ülkemizin ve in-
sanlığın içerisinde bulunduğu şu zor günlerin bir an 
önce son bulmasını ve tüm okurlarımıza esenlikler 
dilerim.
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TEMIZ GAZLI SÖNDÜRME 
SISTEMLERININ PERIYODIK 
TEST VE BAKIMLARI

Mert YILDIZ 
Makine Mühendisi
Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina Kontrol
Sistemleri

Temiz gazlı söndürme sistemleri, sulu söndürme sistemlerinin kullanı-
mının uygun olmadığı, sudan zarar görebilecek eşya ve cihazların bulun-
duğu, insan barındıran hacimlerin yangından korunmasında tercih edi-
lirler. Yangını çok hızlı kontrol altına alabilen ve çok az kalıntı bırakan bu 
sistemler, günümüzde en yaygın kullanılan yangınla mücadele çözümleri 
arasındadır.

Yangın söndürme sistemlerinin tesisi, yangın 
durumunda binanızda oluşabilecek can ve 
mal kayıplarının önüne geçilmesinin güven-

cesidir. Ancak bu durum körü körüne bir güven duy-
gusu da yaratmamalıdır. Zaman içerisinde çevresel 
faktörlere, kullanıma ya da bileşenlerin özelliklerine 
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bağlı olarak sistemler güvenilirliklerini yitirebilirler. 
Bu da yangın durumunda sistemlerin görevlerini 
yerine getiremeyebileceği ve beklenmedik can ve 
mal kayıplarının gerçekleşebileceği anlamına gelir.
Bu tehlikeyi ortadan kaldırmanın yolu periyodik test 
ve bakımlarının aksatılmadan gerçekleştirilmesi-
dir. Böylece sistemlerdeki eksiklikler tespit edilir ve 
yangın durumunda olması gerektiği gibi çalışacak-
larından emin olunur.

Gazlı söndürme sistemlerinin test ve bakımlarının 
ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
mülk sahibi sorumluluğundadır ve bir zorunluluk-
tur. Ülkemizde bu çalışmalar yürürlükte olan TS EN 
15004-1 ve TSE CEN/TS 54-14 standartları çerçe-
vesinde değerlendirilir. TS EN 15004-1 standardı 
sistemlerin mekanik kısımlarının bakım prosedür-
lerini tarifler. Silindirlerdeki söndürücü gaz miktarı-
nın, silindirlerin basıncının ve fiziksel durumlarının, 
korunmakta olan hacmin ve kullanılan hortumların 
test ve gözetimlerini içerir. TSE CEN/TS 54-14 ise 
mekanik kısımla entegre olarak çalışan ve yangın 
durumunda sistemi devreye sokan algılama siste-
minin bakım prosedürlerini tarifler…

MEKANİK TEST VE BAKIMLAR

TS EN 15004-1 silindirlerin gaz miktarı ve basınç 
seviyesi kontrollerinin en az 6 ayda bir kez gerçek-
leştirilmesi gerektiğini öngörür. Söndürücü gazın 
sıvı formda depolandığı sistemlerde basınç değeri 

manometreden okunur. Basınç kaybının %10’dan 
fazla olması halinde silindirin yeniden basınçlandı-
rılması gerekir. Gaz miktarı ise silindirlerin tartılma-
sı ya da ultrasonik seviye ölçüm cihazları ile silindir 
içindeki seviyelerinin tespiti ile anlaşılır. Gaz kaybı-
nın %5’ten fazla olması durumunda kaçak bulunan 
silindirin yeniden doldurulması gerekir. Silindirlerin 
sökülmesi, tartılması ve tekrar yerine monte edil-
mesi, durma süreleri ve hacmin korumasız kalması 
gibi dezavantajlar getirirken, ultrasonik seviye öl-
çüm cihazları ile bu tespitler saniyeler içerisinde 
gerçekleştirilebilir.

Inert gazlı söndürme sistemlerinde söndürücü gaz 
silindir içinde gaz formunda depolandığından ma-
nometredeki basınç değerinin okunması miktar 
tespiti için yeterli olacaktır. Basınç kaybı %5’ten 
yüksek ise silindirin yeniden doldurulması ya da 
yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Silindirlerin periyodik test ve muayeneleri, ulusal 
basınçlı kaplar yönetmeliğine uygun olarak gerçek-
leştirilir. Silindirde depolanan gazın türü ve depo-
lanma şekline bağlı olarak hidrolik testler işletme 
basıncının 1,5 misli kullanılarak yapılır. Testten 
geçemeyen silindirler imha edilir. Sıvı formda de-
polanan söndürücü gazlar test öncesinde başka 
bir kaba alınır ve testin ardından tekrar silindire 
doldurulur. Gaz formda depolanan söndürücüler 
atmosfere boşaltılır, hidrostatik test sonrasında bu 
silindirler sıfırdan doldurulur.
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Senede en az bir defa hacimle ilgili yapısal kontrol-
ler yapılmalıdır. Gazlı söndürme sistemleri korunan 
hacmin boyutları ve içerdiği yangın tehlikeleri baz 
alınarak tasarlanır. Hacimde meydana gelebilecek 
büyüme ya da küçülmeler ile korunan ekipmanların 
değişimi, kurulmuş söndürme sistemini yetersiz kı-
labilir. Aynı şekilde hacimde sonradan oluşabilecek 
açıklıkların tespiti için de senede en az bir kez oda 
sızdırmazlık testinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Hortumların gözle muayeneleri senede bir kez sis-
temin bütünüyle birlikte gerçekleştirilir. Herhangi 
bir hasar tespit edilmesi durumunda hortumların 
yenileri ile değiştirilmeleri gerekir.

ALGILAMA VE SÖNDÜRME KONTROL EKİPMAN-
LARININ TEST VE BAKIMLARI

TSE CEN/TS 54-14 söndürme sisteminin algılama 
ve kontrol ekipmanlarının test ve bakım prosedür-
lerini tarifler. Burada yapılması gereken test ve ba-
kımların sıklıkları aşağıdaki şekilde listelenmiştir:

Günlük kontroller: Kontrol ve gösterge tertibatının 
gözlenmesi gibi son kullanıcının kendi başına ya-
pabileceği basit kontrollerdir.

Aylık kontroller: Yangın ihbar butonları ve arıza ka-
yıt sisteminin denetlenmesini kapsar.

Üç aylık kontroller: Güç kaynaklarının, kontrol ve 
gösterge tertibatının, kontrol ve izleme fonksiyon-
larının testleri ile yapısal değişimlerin incelenmesi 
gibi işlemleri içerir.

Yıllık kontroller: Günlük, aylık ve üç aylık kontroller-
deki çalışmaların tümünün tekrarlandığı ve bunlara 
ek olarak batarya testleri, cihazların erişilebilirliği 
ve tüm algılayıcıların sağlıklı biçimde çalışıp çalış-
madığının denetimini içerir.

Sistemde arıza ya da hasar ile karşılaşılması duru-
munda son kullanıcı veya mülk sahibi en kısa za-
manda gerekli düzeltme ya da onarımların gerçek-
leştirilmesini sağlamalıdır. Tesiste belirli bir miktar 
yedek parça bulundurulması bu çalışmaların daha 
hızlı yapılabileceği anlamına gelir.

Günlük ya da aylık kontroller genellikle eğitimli 
personel tarafından gerçekleştirilebilir düzeydedir. 
Ancak üç aylık ve yıllık kontrollerin konunun uz-
manı olan kuruluşlar tarafından yapılması sağlıklı 
tercihtir. TSE CEN/TS 54-14 en azından yıllık kont-
rollerin konunun uzmanı olan ve sistemde onarım 
çalışmaları yapabilecek yetkinlikteki bir firma ta-
rafından gerçekleştirilmesini şart koşar. Uzman bir 
kuruluş, sistemi tasarım kriterleri, yapısal faktörler 
ve güncel standartlar çerçevesinde değerlendirerek 
eğitimli personelin tespit edemeyeceği problemleri 
görebilir.

Temiz gazlı yangın söndürme sistemlerinin periyo-
dik test ve bakımları, tesisleri yangın anında olu-
şabilecek hasarlar ve durma sürelerinden koruya-
cak, mevcut personele de yangın tehlikelerine karşı 
güvende oldukları hissini verecektir. Hem mekanik 
hem de elektriksel unsurlar içeren bu komplike 
sistemlerin yangın anında görevlerini yerine geti-
receklerinden emin olabilmek için standartlara ha-
kim, güçlü bir tecrübe birikimi olan ve sistemlerin 
uçtan uca sorumluluğunu üstlenebilecek yetkinlik-
teki çözüm ortakları tercih edilmelidir.
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Yangını Kaynağında Söndürün
Elektrik panoları veya bağlantı kutularında çıkabilecek yangınlar, tesis yetkililerinin en 
büyük korkularından biridir. Sanayi tesislerinde ve ticari binalarda yangınların yaklaşık 
dörtte biri elektrik pano ve buatlarında başlamaktadır. Kapalı pano hacimlerinde 
başlayan bir yangın çok geç fark edilebilmekte ve önemli can ve mal kayıplarına neden 
olmaktadır.

Pano-içi yangınlarını yüksek sıcaklık ve alevle tetiklenerek otomatik olarak söndüren 
çözümler sunuyoruz. Küçük bütçelerle hızlı bir şekilde kurduğumuz bu otonom 
çözümler çoğu zaman ana hacimdeki otomatik söndürme tesisatının aktivasyonuna 
gerek kalmadan yangını kaynağında söndürüyorlar.

• Temiz Gazlı Fipron Cord ve Sticker Mikrokapsülasyon Çözümleri
• Otonom Aerosol Söndürücü Çözümleri
• Direkt ve Endirekt Otonom Gazlı Söndürme Çözümleri

Yeni teknolojiler, iyi mühendislik ve doğru çözümlerle her zaman yanınızdayız.
Uzmanlarımızla görüşmek için bizi arayın.

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Tel: (0212) 320 1626  Faks: (0212) 320 1636  E-mail: ebks@eec.com.tr  Web: eec.com.tr

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

Aerosol

FM200, Novec, CO
2
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ELEKTRIK DIREKLERININ 
ÇEŞITLERI VE ÖZELLIKLERI

İletim ve dağıtım hatlarında kullanılan ve iletken-
leri birbirlerinden belirli uzaklıkta havada tutmaya 
yarayan ve hat boyunca uygun aralık ve yüksek-

likte yerleştirilen şebeke donanımına direk denir.

YAPIM GEREÇLERİNE GÖRE DİREK ÇEŞİTLERİ
 
DEMİR DİREKLER

Tüm gerilim kademeleri için üretilip kullanılabilen, 
demir çelikten yapılmış direklerdir. Demir direkler 
boyalı kaynaklı ve galvanizli cıvatalı olarak üretilir. 
Boyalı kaynaklı olan demir direkler orta ve alçak 
gerilimdeki A ve kafes direklerde, galvanizli cıvatalı 
olanlar ise yüksek gerilim ve kimyasal etkilerin söz 
konusu olduğu yerlerde kullanılır. Demir direkler 
beton direklere göre daha hafifken ağaç direklere 
göre daha uzun ömürlüdür. Meydana gelebilecek 

Muhammed Ali BEYAZIT 
Araştırma Görevlisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
ElektrikPort

Enerji nakil hatlarında yapıldıkları malzeme, kullanıldıkları yer ve gerilim 
seviyesine göre direk tipleri değişiklik göstermektedir. Direk tiplerinin 
ayrıntılı incelemesini makalemizde bulabilirsiniz.
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direk arızalarının giderilmesi demir direklerde daha 
kolaydır. Ancak beton direklere göre bakım ve işlet-
me masrafları daha fazladır.

Bir demir direk tipi olan boru direkler daha çok özel 
tip aydınlatmalarda ve düşük gerilimli sokak, cad-
de, liman ve bahçe aydınlatmalarında kullanılırlar. 
Yükseklikleri 4 ila 8 metre arasında değişir ve tekli, 
ikili, üçlü olmak üzere farklı tipte üretimleri vardır. 
Putrel yani çatal direkler ise bir demir direk çeşidi 
olmakla beraber galvaniz cıvatalı, boyalı ve kay-
naklı olarak üretilirler. Üzerinden geçecek hattın 
özelliğine göre (üçlü veya altılı iletken) yüksek ve 
çok yüksek gerilimler için kullanılır. Putrel direklerin 
boyları istenilen boyutlarda ayarlanabilir.
 
Demir Direklerin Avantajları:

• Tepe kuvvetleri büyüktür, ömürleri uzundur.
• Montajı kurulacağı yerde yapıldığı için taşın-

ması kolaydır.
• Bakımları ve onarımları kolaydır.

Demir Direklerin Dezavantajları:

• Hammaddesinden dolayı maliyeti yüksektir.
• Bakımları maliyetleri yüksektir.
• Malzemesi iletken bir malzeme olduğu için ka-

çak akımlara karşı çok güvenli değildir, hava 
şartlarından etkilenir.

BETON DİREKLER

Çimento, su ve katkı maddelerinin uygun oranlarda 
karıştırılmasıyla elde edilen beton ile yüksek daya-
nımlı çelik tel veya çelik çubukların kullanılmasıyla 
elde edilir. Uygun beton direk üretimi için titreşim 

(vibrasyon) veya savurma (santrifüj) metodu uygu-
lanır. Bu yöntemle üretilen direklere betonarme di-
rek denir. Santrifüj metodu ile üretilen direklerin içi 
boşken, vibrasyon metodu ile üretilen direklerde di-
rek içleri doludur. Savurma yöntemi beton içindeki 
fazla suyun dışarı atılmasını ve çok sıkı geçirimsiz 
bir beton elde edilmesini sağlamaktır. Bu yöntemle 
yapılan direklerin kesiti daire şeklindedir. Dış yüzü 
ise düzgün ve pürüzsüzdür. Vibre beton direklerin 
kesiti dikdörtgen şeklindedir.

Betonarme direklerin demir direklere göre en büyük 
avantajı, hava şartları ve özellikle sanayi bölgele-
rindeki zararlı gaz ve buharlardan az etkilenmeleri-
dir. Ayrıca beton direklerde kullanılan demir miktarı 
demir direkte kullanılan demir miktarına göre %60 
daha azdır. Bu da demir malzemeden yani maliyet-
ten tasarruf sağlar. Iletkenlerin çekme kuvvetleri ile 
rüzgar kuvvetlerinin direğin tepesinde oluşturduğu 
kuvvete tepe kuvveti denir. Direğin tepe kuvvetle-
rine dayanımı, içinde kullanılan çelik tellere bağlı-
dır. Beton direklerde kullanılan, izolatörlerin monte 
edildiği traversler de betondan veya demirden ya-
pılmaktadır. Beton direkler tepe kuvvetine göre 250 
kg’dan 3500 kg’a kadar boyları ise 8 m’den 26 m’ye 
kadar değişmektedir. Genellikle beton direkler orta 
ve alçak gerilimlerde kullanılır. Ayrıca yol aydınlat-
malarında da sıkça kullanılmaktadır. Orta ve alçak 
gerilimde kullanılan santrifüj beton direkler tepe 
kuvvetleri yönünden; 1- 1,5- 3- 5- 7- 9- 13- 17- 19- 
23- 27- 33- 35 ve 36 olmak üzere toplam 39 değişik 
tipte üretilmektedir. Bu rakamlar hem direk tipini 
hem de direk tepe kuvvetinin % 1’ini göstermekte-
dir. Örneğin, 17 tipi direk denildiğinde tepe kuvveti 
17x100=1700 kg olan direk anlaşılır.



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER42

Beton Direklerin Avantajları:

• Beton direkler demir direklere göre daha ucuz 
ve uzun ömürlüdür.

• Beton direkler çok az bakım gerektirirler.
• Tepe kuvvetleri büyüktür, atmosferik olaylar-

dan fazla etkilenmez.
• Kaçak akımlara karşı güvenlidir.

Beton Direklerin Dezavantajları:

• Kırılgan ve tek parça şeklinde olmaları nedeniy-
le taşınması zordur.

• Ağır olduklarından montajı zordur.

AĞAÇ DİREKLER

Ağaç direkler köknar, ardıç, karaçam, ladin gibi 
ağaçlardan yapılırlar. Hava şartlarından ve böcek-
lerden olumsuz etkilendikleri için bakır sülfat em-
dirme veya katranlama işlemlerine tabi tutulurlar. 
Mekanik dayanıklılıkları düşüktür. Bu sebeple di-
rekler arası uzaklık kısa seçilmeli ve hattın gerilimi 
yüksek olmamalıdır. Küçük yerleşim merkezlerinde 
hâlâ ağaç direkler enerji taşınmasında kullanılmak-
tadır. Ağaç direklerin temeline beton dökülmez. Taş 
ve toprakla temel sıkıştırılarak direk dikilir. Eğer te-
mele beton dökülür ise direğe gelen tepe kuvvetle-
rinde direk, temel üst noktasından kırılabilir. Ayrıca, 
temele beton dökülmesi halinde direğin temelini 
ilaçlamak mümkün olmaz ve direğin dibi zamanla 
çürüyebilir. Ağaç direkler, normal taşıyıcı ve köşede 
taşıyıcı direk olarak kullanılır. Yağmur ve kar sula-
rının direğe zarar vermesini kısmen de olsa önle-
mek için direk tepesi 45 derece açılı olarak kesilir. 

Ağaç direkler üzerinde iletkenlerin taşınması için 
izolatörler doğrudan direğe veya direk konsonlarına 
takılabilir. Ağaç direkler dikildikten sonra payanda 
veya çelik halatlarla desteklenmelidir.

Ağaç Direklerin Avantajları:

• Ucuzdur, hafiftir, esnektir, taşınmaları ve dikil-
meleri kolaydır.

• Kaçak akımlara karşı daha güvenilirdir.

Ağaç Direklerin Dezavantajları:

• Ömürleri kısadır, tepe kuvvetleri azdır.
• Esnek oldukları için salgıları (fleş) değişebilir.
• Yıldırım düştüğünde yanabilir.
• Yüksek gerilimlerde kullanılmaz.

KULLANIM YERLERİNE GÖRE DİREK ÇEŞİTLERİ

Direkler kullanım yerlerine göre durdurucu, köşede 
durdurucu, taşıyıcı, köşede taşıyıcı, nihayet, branş-
man, tevzi ve geçit direkleri olarak çeşitlere ayrılır.

Durdurucu Direkler: Enerji nakil hatlarının doğrusal 
olarak geçtiği yerlerde, iletkenlere gelen gerilme 
kuvveti durdurucu direkler ile sağlanır. Enerji na-
kil hatlarında, genellikle 7 taşıyıcı direkten sonra 
1 durdurucu direk kullanılması uygundur. Taşıyıcı 
direklere asılmış ve bunlar tarafından, taşınan hat 
iletkenlerinin güzergâh boyunca belirli uzaklıklar-
da sabit ve sağlam noktalara bağlanmış, gerilmiş 
olmaları gerekir. Tel kopması, direk devrilmesi vb. 
bozukluk hâlinde arıza iki direk arasında sınırlı kalır. 
Yani hava hattının diğer kısımlarını etkilemez.

Köşede Durdurucu Direkler: Enerji nakil hava hatla-
rının köşe noktalarında kullanılan ve aynı zaman-
da durduruculuk görevi yapan direklere denir. Düz 
doğrultuda giden hattın, büyük sapmalarında kul-
lanılan direklerdir.

Taşıyıcı Direkler: Hava hatlarında durdurucu direk-
ler arasında iletkeni taşımak yani iletkenin ağırlığını 
kaldırmak amacıyla kullanılan direklerdir.

Köşede Taşıyıcı Direkler: Doğrusal olarak giden 
hattın yön değiştirdiği yerlerde (küçük sapmalarda) 
kullanılan direklerdir.

Teknik Yazı
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Nihayet (Son) Direkleri: Enerji nakil hatlarının baş-
langıç ve sonunda kullanılır. Hattın tek taraflı top-
lam gerilme kuvvetine dayanabilecek durumda 
olan direklerdir.

Branşman Direkleri: Hava hatlarında taşıyıcı ve kö-
şede taşıyıcı durumda olan direklerden bir veya iki 
yönde kol hattı ayrılıyorsa bu durumdaki taşıyıcı ve 
köşede taşıyıcı direklere branşman direkleri denir.

Tevzi (Dağıtım) Direkleri: Enerji nakil hava hatların-
da ikiden fazla nihayet bağı ile bağlı olan hatların 
tevzi edildiği yani kollara ayrılarak dağıtımının ya-
pıldığı direklere denir. Direkteki hatlardan kesiti en 
büyük olan hat, ana hat olarak kabul edilir. Bunun 
dışında kalan diğer hatlar bu ana hattın birer bran-
şmanı (dal) veya kolu durumundadır. Ana hatlarla 
bu direklere kadar gelen enerji, bu direkten ayrılan 
branşmanlarla daha küçük kapasiteli enerjiler hâ-
linde dağıtılır.

Geçit Direkleri: Geçit mesafesi uzun, nehir, boğaz, 
kanal, kara yolu gibi yerlerden geçişlerde (atlama-
larda) kullanılan direklerdir.

GERİLİM SEVİYELERİNE GÖRE DİREK ÇEŞİTLERİ

Alçak, orta, yüksek, çok yüksek gerilimde kullanılan 
direkler olmak üzere dörde ayrılır.
 
Alçak Gerilimde Kullanılan Direkler

1kV’a kadar olan alçak gerilimde kullanılan direk-
lerdir. Ağaçtan, demirden veya betondan yapılabi-
lir. Bazı durumlarda aynı direkte hem alçak gerilim 
hattı hem de orta gerilim hattı çekilmektedir.
 
Orta Gerilimde Kullanılan Direkler

1kV - 34,5kV arasında kullanılan direklerdir. Boyları 
9 m-25 m arasında değişir. Ağaç, beton ve demir 
direk olarak imal edilirler. Orta gerilimde ağaç di-
rekler acil durumlar için kullanılırken genelde demir 
veya beton direkler tercih edilir. Diğer ülkelerde orta 
gerilimde beton direk pek tercih edilmemektedir. 
Genellikle ağaç galvaniz direkler tercih edilmekte-
dir. Ayrıca beton direkler 400 KVA’ ya kadar olan 
transformatörlerin montajı içinde kullanılmaktadır.
 

Teknik Yazı
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Yüksek Gerilimde Kullanılan Direkler

34,5kV - 154kV arasındaki gerilim için dizayn edi-
len galvaniz saclı, vidalı, kafes ve A tipi direklerdir. 
Boyalı kaynaklı demir direklerin her türlü ortam 
şartlarında etkilenmemeleri için boya ve koruyucu 
tabakalar sürülür. Koruyucu tabakaların belirli ara-
lıklarda yenilenmesi gerekir. Bu nedenle 3AWG(A-
merican Wiring Gauge) demir direkler boyalı-kay-
naklı yapılmasına karşın 3/0AWG galvaniz demir 
ve galvaniz cıvatalı olarak imal edilir. Her tip iletken 
için çeşitli tip ve boyda direk bulunmaktadır. Demir 
profiller ortalama 6’şar metrelik parçalar hâlinde 
imal edilir ve bunlar birbirine cıvatalar ile tutturulur. 
Bu tip direkler genelde;

T -10, T-12 .....T-20 ( Taşıyıcı direkler )
D-10, D-12 .... D-20 ( Durdurucu direkler )
N-10, N-12 .... N-20 ( Nihayet direkleri )
Z -10, Z-12 .... Z-20 ( Zaviye direkler )

şeklinde isimlendirilir.

Boyları 8,75 m ile 18,75 m’ye kadar değişmektedir. 
Baştaki harfe göre T-D-N-Z isimlerini alır. Ayrıca 
D-KD-N direkleri de mevcuttur. Bu direklerde bir-
birinde farklı boyda ikişer metre aralı çeşitli tiple-
ri mevcuttur. Yüksekliği 30 metreyi geçen direkler 
özellikle üst tarafları veya bütünü (turuncu veya 
kırmızı) boyanmalıdır. 

ÇOK YÜKSEK GERİLİMDE KULLANILAN DİREKLER

154kV- 380kV arasındaki gerilim için galvaniz sac-
lı, vidalı kafes ve A tipi direklerdir. Çok yüksek ge-
rilim direklerinin tamamı kafes demir direklerdir. 
Direklerin ana elemanları olan köşebent parçala-
rın boyutları ve malzeme kalitesi maruz kaldıkları 
kuvvetlere göre imal edilir. Köşebent malzemeleri 
ST-37’lik standart çelikten veya daha yüksek kali-
teli çelikten imal edilir. Bu direkler çift devreli ve tek 
devreli enerji nakil hattı direkleridir. Yüksek gerilim 
ve çok yüksek gerilim hat direklerinde, direğin en 
üstünden hattı korumak için koruma iletkeni çekilir. 
Koruma iletkeni toprakla irtibatlandırılır.
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Yazı dizimizde standardın yapısını ve gerekliliklerini kısaca tanıtmayı 
amaçlıyoruz. ETMD derginin son sayısında yer alan yazımızın ikinci 
bölümünde IEC 60364-8-1’e giriş, standart ilkeleri, yük profilleri, enerji 
verimliliği yönetimi sistemi, güç kayıplarını azaltma, enerji tüketiminin 
ölçülmesi ve verimlilik sınıflarına yer verilmişti.

Yazımızın üçüncü ve son bölümünde elektrik tasarımcılarının veya enerji 
yöneticilerinin elektrik tesisatı verimlilik sınıfı değerlendirmeleri için 
dikkate alabilecekleri bazı parametreleri analiz edeceğiz.
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Aşağıda, elektrik tasarımcılarının veya enerji 
yöneticilerinin elektrik tesisatı verimlilik sınıfı 
değerlendirmeleri için dikkate alabilecekleri 

bazı parametreleri analiz edeceğiz.

MOTOR ÇÖZÜMÜ

Endüstriyel enerji tüketiminin yaklaşık %70’i motor-
lara güç sağlamak için kullanılır. Yüksek verimli bir 
motor ve sürücünün kullanılması, çoğu uygulama-
da motorun enerji tüketiminde %20 ila %50 arasında 
bir azalmaya neden olabilir. Daha yüksek verimlilik 
sınıfındaki motorlar kullanılarak %10 civarında ta-
sarruf sağlanabilir. Bunun ötesinde %30 daha fazla 
tasarruf sürücü sisteminden elde edilebilir; Avrupa 
Direktifi N° 640/2009, 0,75kW ila 375kW arasında 
değişen güçteki doğrudan şebekeye bağlı motor-
ların Enerji Sınıfı IE3 olarak sınıflandırılmasını veya 
sürücü tarafından kontrol edilen IE2 verimliliğine 
sahip motorların kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 
Motor hız kontrolünün gerekli olmadığı, motorun 
optimum verimlilik noktasında kullanılabildiği ve 
geri kalan zamanlarda kapatıldığı yerlerde, yumu-
şak yol verici, harmonik üretmeyen, en enerji ta-

sarruflu ve düşük maliyetli çözüm olabilir. Motor 
baypası etkinleştirildiğinde, yumuşak yol vericilerin 
verimliliği neredeyse %100’dür.

AYDINLATMA

Verimlilik, aydınlatma sistemlerine kolayca uygu-
lanabilir ve güç tüketiminde %50 veya daha fazla 
azalma sağlar. Tasarımcılar düşük güç tüketimli 
lambalara yönlendirebilir; örneğin LED’leri kulla-
narak, varlık dedektörleri, zamanlayıcılar ve fotosel 
şalterler kullanarak, kontrol yoluyla ek tasarruflar 
elde edilebilir. Zamanlayıcı kontrolleri kullanılarak 
temel çözümler elde edilebilir: aydınlatma anahta-
rının açılması bir zamanlayıcı ile kontrol edilir. Bu 
çözüm %10’a kadar tasarruf sağlayabilir ve kalıcı 
olarak kullanılmayan ortamlar veya önceden ta-
nımlanmış molalara ve çalışma saatlerine sahip 
yerler için uygundur. Koridorlar gibi sürekli işgal 
edilmeyen odalar için mevcut diğer bir çözüm, var-
lık dedektörlerinin kullanılmasıdır. Bu çözüm %20
’ye kadar tasarruf sağlar. Işık parlaklık sensörlerini, 
açık veya kapalı döngü kontrolünde, varlık algılama 
ile birleştirerek, yüksek gün ışığı etkisine sahip yer-
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ler için, daha yüksek tasarruflar elde edilebilir. ZVEI 
(Alman Elektrik Endüstrisi Birliği) tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre, bina aydınlatması için enerji 
tüketimi, KNX gibi akıllı bina sistemleri kullanılarak 
%80’e kadar azaltılabilir. Enerji verimliliği değer-
lendirme yöntemleri, benimsenen ışık kontrolünün 
türünden bahsetmez, ancak puan, tesisatın toplam 
aydınlatma tüketimi açısından kontrollü ışıkların 
tükettiği güç yüzdesi kullanılarak hesaplanır.

HVAC

Binalardaki ikinci büyük tüketici, ısıtma ve iklim-
lendirmedir. Etkili yönetim sayesinde, ısıtma ve 
havalandırma için yıllık enerji tüketimi %45’e kadar 
azaltılabilir.

En basit yöntem, oda sıcaklıklarını azaltan birey-
sel oda sıcaklığı kontrolleridir. Doluluk seviyesi ve 
ısıtma gerekliliklerine bağlı olarak, sıcaklığın 1°C 
düşürülmesi, ısıtma için tüketilen enerjinden %6’ya 
kadar tasarruf sağlayabilir. Bir odanın içindeki sı-
caklık, bir zamanlayıcı tarafından kontrol edilen sı-
caklık ayar noktaları ile yönetilebilir. Daha sofistike 

bir sistem, bir varlık detektörü tarafından kontrol 
edilen oda sıcaklığı ayar noktalarına dayanır. Yaz 
aylarında, otomatik perde kontrolü bile klima kulla-
nımını azaltmaya yardımcı olabilir. Her odadaki sı-
caklığı kontrol etme ve zamana göre farklı ayarlarla 
yönetme imkanı, enerji verimliliği değerlendirmeleri 
için maksimum puanların elde edilmesini sağlar.

TRANSFORMATÖR

Kuru tip transformatörlerdeki enerji kaybının çoğu, 
çekirdekten gelen ısı veya titreşimden kaynaklanır. 
Yüksek verimli transformatörler bu kayıpları en aza 
indirir. Ayrıca, bu, transformatör verimliliğinin de-
ğerlendirilmesi için yük profili olarak düşünülmeli-
dir. Gerilim regülasyonunu sağlamak için nominal 
gerilimden daha yüksek gerilim seviyesine sahip 
bir transformatör seçilmesi de tavsiye edilebilir. 
Ilaveten, transformatör yük kayıplarının %90’ı sı-
caklıktaki artışla doğrudan değişmektedir ve yük 
kayıplarının %10’u sıcaklıkla ters orantılı olarak de-
ğişmektedir. Sonuç olarak, çalışma sıcaklığındaki 
her 1°C’lik artış, yük kayıplarında %0,4’lük bir artış 
üretir10. Kayıpları düşük tutmak ve transformatör 
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için iyi bir yaşam beklentisi sağlamak için, trans-
formatör sargılarının sıcaklığının sürekli olarak 
izlenmesi tavsiye edilir. Ek B’nin enerji verimliliği 
değerlendirme yöntemi için, tesisatın transforma-
törlerinin ekipman üreticisi tarafından sağlanan 
çalışma noktasından ne kadar çalıştığını dikkate 
almak gerekir.

KABLOLAMA SİSTEMLERİ

Kablo kesitinin seçiminde termal kayıpların etkisi 
dikkate alınmalıdır. Mevcut yolun en aza indirilmesi 
için pano konumu optimize edilmelidir. Bu, ağırlık 
merkezi yönteminin uygulanmasıyla standardın Ek 
A’da kapsadığı ve daha sonra verimlilik değerlen-
dirme yöntemlerinde de dikkate alınan etkili bir çö-
zümdür.

GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMESİ

Reaktif gücün azaltılması, termal kayıpların azal-
tılmasına ve akımın daha iyi kullanılmasına kat-
kıda bulunur. Güç faktörü 1,0’dan 0,9’a düşerse, 
güç daha az etkili bir şekilde kullanılır - aynı yükü 
beslemek için %10 daha fazla akım gerekir. Benzer 
şekilde, 0,7’lik bir güç faktörü yaklaşık %43 daha 
fazla akım gerektirir; ve 0,5’lik bir güç faktörü, aynı 
yükü beslemek için yaklaşık %200 daha fazla akım 
gerektirir. Güç faktörünün 1’e doğru herhangi bir 
hareketi, güç kayıplarını azaltmaya yardımcı olur. 
Ve IEC 60364-8-1 standardına göre bu, maksimum 
puana ulaşacak şekilde, dağıtım sistemi operatö-
rünün taleplerini karşılamak için yeterlidir. Güç fak-
törünü 1’e yakın tutmak için, bağımsız kapasitör 
ünitesi, kapasitör bankları veya her ikisinin kombi-
nasyonları mevcuttur.

ÖLÇME

Ölçüm, sistemin verimliliğini belirlemek için önemli 
bir parametredir. Iyi bir izleme sistemi, performansı 
izlemeye ek olarak, tüketim profillerinin karşılaş-
tırmalı analizine izin vermeli ve güç kalitesi analizi 
için eğilimleri ve verileri göstermelidir. Bu tür ana-
lizler, sürekli veri toplama ve depolama gerektirir, bu 
nedenle denetim sistemlerine entegre edilmiş sabit 
sayaçların kurulumunu pratikte zorunlu hale getirir. 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin AB Yönerge-
si 2018/844’e göre, elektronik izleme, denetimlere, 
maliyet etkin bir alternatif olarak düşünülebilir ve 3 

yıldan az bir zamanda yatırım dönüşü sağlayabilir. 
Bu, Finlandiya’da yapılan ve akıllı ölçüm kullanı-
mının, müşterileri yalnızca güç kullanımı bilincinin 
artması sonucunda enerji verimliliğini %7 artırma-
ya teşvik ettiğini tespit eden bir çalışma tarafından 
desteklenmiştir. Tüketimin tepe değerlerini önleyen 
bir yük yönetim sisteminin eklenmesi, kullanıcının 
elektrik maliyetlerinde %30’a varan gerçek tasar-
ruflar elde etmesini sağlar. IEC 60364-8-1 Ek B’nin 
enerji verimliliği değerlendirmesine göre, iyi ölçüm 
sistemleri yüklerin çeşitli alt bölümlere göre ölçül-
mesini sağlamalıdır: şebekeler, bölgeler ve kullanım. 
Tasarımcılar, maksimum puan elde etmek ve tesi-
sat tüketiminin derinlemesine analizini sağlamak 
için tesisattaki sayaçların konumunu dikkatle de-
ğerlendirmelidir. Ayrıca, tesisatın sabit performans 
elde etmek ve doğrulamak için ölçüm sistemine 
ihtiyaç vardır; büyük yüklerin sürekli izlenmesi, ku-
rulum performansını günlük olarak doğrulayabilen 
ve beş yıldan fazla bir süre geçmiş verileri saklaya-
bilen yazılımlar enerji verimliliği sınıfı değerlendir-
mesine 16 puan kadar katkıda bulunabilir.

HARMONİKLER

UPS, invertörler, sürücüler ve bazı endüstriyel yük-
ler gibi doğrusal olmayan ekipmanlar, akım ve ge-
rilim harmonikleri oluşturur. Bunlar sadece dağıtım 
sistemini rahatsız etmekle kalmaz; ayrıca arızalara 
neden olur ve tesisattaki ekipmanın ömrünü kısal-
tır. Harmonikler ayrıca ısı yayılımına katkıda bulu-
nur ve aşırı ısınmadan da sorumludur: temel pasif 
filtrelerin veya sofistike aktif filtrelerin kullanılması 
bu sorunu ortadan kaldırır. IEC 60364-8-1 Ek B’ye 
göre, verimlilik sınıfı seviyesi için puanlar elde et-
mek amacıyla, kurulumun başlangıç noktasında 
toplam harmonik bozulma ölçümü (gerilim veya 
akımda) gereklidir. En yüksek puan, tüm konut dışı 
kurulumlada, gerilimde %3’ten daha düşük veya 
akımda %5’ten daha düşük Toplam Harmonik Bo-
zulma (THD) için elde edilir.

LOKAL ENERJİ ÜRETİMİ

Yenilenebilir kaynak veya kojenerasyon ile lokal 
üretimin varlığı, enerji kullanım verimliliğinin artma-
sına katkıda bulunmaz, ancak enerji maliyetlerinde 
azalma sağlar ve dağıtım şebekelerinde daha dü-
şük kayıplara olanak tanır. Yenilenebilir enerjilerin 
entegrasyonu, sadece elektrik maliyet tasarrufları 
ile teşvik edilmemektedir: ABD’de yapılan bir araş-
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tırma, kuruluşların (ticari ve endüstriyel binalar) 
%71’inin güç güvenilirliğini artırmak için alternatif 
enerji kaynaklarının entegrasyonunu planladığını 
göstermektedir. Bu, katılımcıların %82’sinin 2017 
boyunca en az bir elektrik kesintisi yaşamanın bir 
sonucudur12. IEC 60364-8-1 Ek B’de önerilen ener-
ji verimliliği değerlendirme yöntemine göre, tesisin 
toplam enerji tüketiminin en az %5’ini kapsayabilen 
PV, rüzgar türbini, hidroelektrik, jeotermal veya bi-
yokütleden elektrik enerjisinin lokal üretimi tesisin 
enerji verimlilik sınıfı için bonus puan kazanmasını 
sağlar. Toplam tesis tüketiminin %80’ine veya daha 
fazlasına eşit lokal üretim için maksimum bonus 
puanları elde edilebilir.

ENERJİ DEPOLAMA

Yenilenebilir kaynaklar istikrarlı olmadığından, lo-
kal pil depolamasının benimsenmesi, enerji mali-
yeti yüksek olduğunda, dağıtım şebekesinden tüke-
timi azaltarak, kullanıcıların lokal üretimin yararını 
artırmalarına yardımcı olabilir. Enerji fiyatı düşük 
olduğu zaman bataryalar şarj edildiğinde, maksi-
mum tasarruf sağlanır ve fiyat yüksek olduğunda 
bataryalar kullanılır. Depolama sistemleri, yük atma 

şeklinde güç faktörünü kontrol etmek için de kulla-
nılabilir. Standartta, depolama sistemi ve yenilene-
bilir enerjinin birleşmesi, enerji verimliliği değerlen-
dirmesinde ilave bonus puanlar sağlar. Maksimum 
avantaj için depolama sistemleri, kurulu gücün en 
az %10’una eşit kapasitede boyutlandırılmalıdır.

TALEP YANITI

Şebeke güç talebine göre, güç tüketimini ayarlama 
olasılığı, elektrik faturalarının azaltılmasıyla -elekt-
rik dağıtım şebekesi ile yapılan sözleşmeye bağlı 
olarak- ve tüm tüketiciler için faydalı olan şebeke-
nin istikrarının artmasıyla sonuçlanabilir. Talep ya-
nıtını gerçekleştirmek için, elektrik üretimini ayarla-
mak yerine, şebeke net güç talebini yönetmek için 
tüketicinin güç tüketimini değiştirebilmelidir. Bunu 
yapmak için, dağıtım şebekesi, en yüksek tüketim 
için farklı elektrik fiyatlarını tüketiciye iletebilir veya 
bir tepe traşlama uygulanmasını talep edebilir. Al-
ternatif olarak, dağıtım şebekesi yükleri atmak için 
doğrudan kontrol talep edebilir. IEC 60364-8-1 Ek 
B tesisatta atılabilecek gücün yüzdesini ve atılma 
süresini dikkate almaktadır.
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ENERJI DEPOLAMA 
SISTEMLERI VE 
EKONOMIK GELECEĞI

Yenilenebilir enerji kaynakları, hem ticari açı-
dan hem de çevreyle ilişkisi bakımından son 
yıllardaki gelişimiyle kendini ispatlamıştır 

ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamla-
yıcısı konumunda olabilen enerjinin depolanması 
mevzusu, kendini o kadar kanıtlayamamış ve aynı 
oranda gelişim sağlayamamıştır.

Sayıları her geçen gün artan güneş ve rüzgâr sant-
ralleri, isteğe değil hava durumuna bağlı olarak 
elektrik üretir. Hava şartlarının kesintili üretime 
neden olması ve yenilenebilir enerji santrallerinin 
sayısının çokluğu, elektrik şebekelerine bağlantı 
aşamasında ciddi enerji yönetimi zorluklarına ne-
den olmaktadır. Eğer yenilebilir enerji kaynakların-
dan üretilen enerji depolanabilirse daha verimli ve 
etkin bir enerji yönetimi yapılabilir. Enerji depolan-
ması santraller haricinde evlerinin çatılarında PV 
panellerle elektrik üretenler için de önemli bir yer 
tutmaktadır.

Kenan ALTUNBAŞ
Elektrik Mühendisi
Ürün Geliştirme Mühendisi
Ford Otosan
ElektrikPort

Gelecekte enerji depolama 
teknolojilerinden hangileri daha 
avantajlı olacak? Başta lityum-
iyon bataryalar, pompaj depolamalı 
hidroelektrik sistemler ve akış 
pilleri olmak üzere enerji depolama 
teknolojilerini ve geleceğini 
inceledik. Detaylar yazımızda.
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LİTYUM - İYON BATARYALAR

Ilk olarak 1990’ların başında Sony tarafından tica-
ri olarak üretilen lityum-iyon piller, cep telefonları 
gibi küçük ölçekli tüketici ürünleri için kullanıldı. 
Artık, telefonlar, bilgisayarlar, UPS’ler ve elektrikli 
araçlar gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. 
2017 yılında, lityum-iyon pillerin birim enerji mali-
yeti, 10-15 yıllık bir ömür için hesaplandığında 209 
$/kWh’ye düştü. Bloomberg New Energy Finance 
araştırmasına göre, 2025 yılına kadar lityum iyon 
pillerin 100 $/kWh’den daha düşük maliyetli olaca-
ğını öngörüyor.

Kısaca lityum-iyon pillerin nasıl çalıştığına baka-
lım. Lityum, suyla dahi tepkimeye girebilecek dü-
zeyde elektron verme eğilimine sahip bir element-
tir. Lityum-iyon pillerinde bulunan lityum atomları, 
şarjsız haldeyken pilin artı tarafında lityum oksit 
olarak kararlı halde bulunurlar. Pilin şarja takılma-
sıyla beraber, kararlı haldeki lityum oksitte bulunan 
lityum atomları, oksijen atomlarından ayrılır ve bir 
lityum iyonu ile bir elektron açığa çıkarır.

Elektronlar, pildeki bir bakır levha tarafından tutu-
larak devre üzerinden pilin eksi tarafına ulaşır. Lit-
yum iyonları ise pilin artı ve eksi bölgeleri arasında 
bulunan elektrolit bir tabakadan geçerek eksi tara-
fa ulaşır. Eksi tarafta lityum iyonları ve elektronlar 
toplandıkça pil şarj olmuş olur. Aynı işlemlerin ter-
sinin gerçekleşmesiyle de pil deşarj olur.

Lityum-iyon piller, günümüzde en yaygın olan pil 
depolama seçeneğidir ve dünya genelinde şebe-
keler için yapılan pil depolama pazarında %90’dan 
büyük bir paya sahiptir. Diğer pil seçenekleriyle 
karşılaştırıldığında, lityum iyon piller yüksek enerji 

yoğunluğuna sahiptir, dolayısıyla hafiftir. Son yıl-
larda güç kapasitesini artırmak için yapılan, silikon 
yerine grafit kullanılması gibi yeni yenilikler, lityum 
iyon pilleri daha da rekabetçi hale getiriyor.

Enerjisini yakınlarındaki bir rüzgar santralinden 
alan Güney Avustralya’daki Hornsdale Güç Rezervi, 
dünyanın en büyük lityum iyon pilidir. Tesla tara-
fından üretilen ve 30.000’den fazla haneye elektrik 
sağlayabilen bu batarya 100 MW’lık gücüyle be-
raber 129 MWh bir kapasiteye sahiptir. Bu devasa 
pilin enerji akışını takip etmek isteyenler hornsdale 
power  sitesini ziyaret edebilir. Devasa kapasiteye 
sahip bu sistemin aslında çok da yer kaplamadığını 
gösteren bu resim, lityum-iyon pillerin yüksek güç 
ve enerji yoğunluğuna sahip olduğunun bir kanıtı-
dır.

Şekil 1: Şarj ve deşarj sırasında lityum iyonu ve elektronun hareketi

Şekil 2: Güney Avustralya’daki Hornsdale Güç Rezervi
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GÜÇ VE KAPASİTE ETKİSİ

Bir bataryanın enerji kapasitesi ve gücü bulun-
durduğu lityum atomu miktarı ile doğu orantılıdır. 
Dolayısıyla kapasite ve gücü arttırdıkça, batarya 
boyutu da artmalıdır. Mühendislik dünyasında ge-
nellikle bir özelliği geliştirmek için istediğimiz bazı 
özelliklerden ödün vermemiz gerekir. Örneğin; daha 
fazla güç elde etmek için motor ağırlığının artması-
nı kabullenmek veya daha kaliteli ve yüksek ses için 
hoparlörümüzün taşınabilirliğini feda etmek gibi.
Lityum-iyon bataryalarda ise –diğer batarya türle-
rinde olduğu gibi- enerji kapasitesi ve gücü bulun-
durduğu lityum atomu miktarı ile doğu orantılıdır. 
Dolayısıyla kapasite ve gücü arttırdıkça, batarya 
boyutu da artmalıdır. Öte yandan, lityum-iyon pil-
lerde güç ve kapasitenin paralellik göstermesi, 
Tesla otomobillerinin cazibesinin temel dayanağını 
oluşturur; aracın menzilini arttırmak için çoğaltı-
lan hücre sayısı aynı zaman bataryanın gücünü de 
arttırdığından Tesla’nın benzersiz bir performansa 
erişmesine olanak vermiştir.

Peki, bu kapasite güç ilişkisinin şebekenin yapa-
cağı enerji depolamasın ne gibi bir önemi var. Eğer 
bir dağıtım firması şebeke tarafında lityum-iyon 
batarya ile depolama yapmak isterse yüksek kapa-
sitenin yanında ihtiyaç olmayan bir güç artışını da 
satın almak zorunda kalır. Öte yandan, bu yüksek 
güç elektrikli araçların şarjında aranılan bir özel-
liktir. Güç ve kapasite ilişkisini birbirinden ayırmak 
için bir başka elektrokimyasal enerji depolama türü 
olan ve hala gelişimi süren akış pilleri veya pompaj 
depolamalı hidroelektrik sistemler bir çözüm ola-
bilir. Böylece şebeke tarafından yapılan enerji de-
polaması daha yüksek işlevsellik ve daha iyi enerji 
yönetimine sahip olabilir.

AKIŞ PİLLERİ

Akış pilleri, lityum iyon pillerin bir alternatifidir. Lit-
yum iyon pillerden daha az popüler olan bu piller, 
%5’lik bir Pazar payına sahip olsa da, daha uzun 
enerji depolama süreleri gerektiren uygulamalarda 

Şekil 3: Akış pili çalışma şeması
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kullanılmaktadır. Akış pilleri, nispeten düşük enerji 
yoğunluklarına sahiptir ancak daha uzun ömürlü-
dür, bu da onları sürekli güç sağlamak için uygun 
hale getirir.
 
Akış pilleri, kabaca 2 bölümden oluşur; membran 
aracılığıyla reaksiyonun gerçekleştiği bölüm ve bu 
bölüme pompalanmak için bekleyen 2 farklı tank-
taki kimyasallar. Bu farklı tasarım, tanktaki kimya-
salların hacmiyle membran kesit alanıni birbirinden 
bağımsız kıldığı için faydalıdır çünkü böylece kapa-
siteyi artırabilirken gücü sabit tutabiliriz. Şekil 3’te 
bu bataryaların temel bir şeması gösterilmektedir.

Üretilen güç, membran kesit alanının bir fonksiyo-
nudur. Membran boyunca meydana gelen saniye-
deki reaksiyon sayısı çıkış gücünü belirler. Kapasite 
ise çıkış gücünü etkilemeksizin tankları büyüterek 
artırılabilir. Böylece güç ve kapasite lityum-iyon pil-
lerin aksine ayrıştırılmış olur ve kapasiteyi arttırır-
ken gereksiz güç kaynağı oluşturulmaz.

Çin’in Dalian kentinde 200 MW güce ve 800 MWh 
kapasiteye sahip vanadyum akış pili inşasının ya-
pımı tamamlandığında dünyanın en büyük pili ola-
cak olan bu sistem aynı zamanda ilk büyük ölçekli 
(>100 MW) akış pili olma unvanını da taşıyacak.

POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK
SİSTEMLER

Pompaj depolamalı hidroelektrik sistemler, daha 
önceki enerji depolama seçeneklerinin aksine kim-

yasalları değil dünyanın her yerinde bulabileceğiniz 
bir şeyi kullanır; yer çekimini ve biraz da su. Enerjiyi 
depolamak için dünyamızın çekirdeğine daha ya-
kında -daha basit tabirle alçakta- olan bir hazne-
den daha yüksekte bulunan hazneye su pompala-
nır. Böylece pompada kullanılan elektrik, potansiyel 
enerji olarak depolanmış olur.

Bu depolama seçeneğinde de kapasite ve güç bir-
birinden ayrılır çünkü kapasite yüksekte bulunan 
haznenin büyüklüğüyle alakalıyken; güç, hazneler 
arası rakım farkı ve suyun debisiyle alakalıdır. Pom-
paj depolamalı hidroelektrik ve sıkıştırılmış hava ile 
enerji depolama gibi sistemlerin cevap verme sü-
releri göreceli olarak fazladır (10 saniye üzeri) ve 
minimum kurulum kapasiteleri de yüksektir.

Dünyanın en büyük pompaj depolamalı hidroelekt-
rik sistemi, ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan, 
24000 MWh kapasiteye ve 3000 MW maksimum 
çıkış gücüne sahip olan County Bath’dir.
 

ENERJİ DEPOLAMA MALİYETLERİNİN KARŞILAŞ-
TIRILMASI VE GELECEĞİ

Farklı enerji üretim santralleri ve enerji depolama 
teknolojileri mali açıdan karşılaştırılırken seviye-
lendirilmiş enerji maliyeti (LCOE) sıkça kullanılan 
bir yöntemi. LCOE, kısaca bir elektrik üretim santrali 
veya enerji depolama tesisinin birim enerji maliyeti 
olarak düşünülebilir. Temel olarak bir santralin, ça-
lışma ömrünce tüm masraflarının, ömrü boyunca 
üreteceği enerjiye bölünmesiyle bulunur ancak söz 
konusu enerji depolamasıysa, depolama süresi de 

bir parametre haline gelir. Aşa-
ğıdaki grafikte; pompaj depo-
lamalı hidroelektrik sistemler, 
sülfür akış pilleri, vanadyum re-
doks akış pilleri ve lityum-iyon 
pillerin enerji depolama süresi-
ne bağlı olarak seviyilendirilmiş 
enerji maliyeti karşılaştırılmış-
tır. 

Grafikte görüldüğü üzere, lit-
yum iyon bataryalar avantajını 
depolama süresi 4 saati geçin-
ce kaybediyor. Bu durum, yük-
sek yatırım maliyetine rağmen, 
yukarıda da bahsedildiği gibi, 
kapasite ve gücün birbirinden 
ayrı olmamasının bir sonucu-
dur. Şekil 4: Depolama süresine bağlı olarak seviyelendirilmiş enerji maliyeti grafiği



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER56

Teknik Yazı

Gücün, kapasiteyle beraber artması, tam şarj ve de-
şarj sürelerinin göreceli olarak azalmasını sağlar. 
Lityum-iyon pillerin yaşadığı bu dezavantaj, kısa-
ca 4 saat ve üzerindeki depolamalarda yüksek güç 
avantajının ortadan kalkması, yüksek güce sahip 
olmanın anlamsızlaşmasına bağlıdır.

Lityum-iyon piller, elektrik araçların yaygınlaşması 
ve yoğun AR&GE yatırımları sayesinde, enerji birim 
fiyatı rakiplerine kıyasla daha hızlı bir şekilde aza-
lacaktır. Halihazırda lityum-iyon piller, geçmişte 
yapılan tahminleri utandırmış ve beklenenden daha 
hızlı bir gelişim kaydetmiştir. Aşağıdaki grafikte lit-
yum-iyon pillere ait seviyelendirilmiş enerji mali-
yetinin yıllar içinde, karşılaştırmalı olarak, ne kadar 
hızlı düştüğü görülmektedir.

Pompaj depolamalı hidroelektrik sistemlerin ve 
akış pilleri, lityum-iyon pillerin arkasındaki itici 
güçlere sahip değildir. Bu durum, 4 saatlik kırılma 
noktasının artmasına ve uzun depolama sürelerin-
deki birim enerji maliyeti farkının azalmasına neden 
olacaktır. Öte yandan, lityum-iyon pil maliyetleri, 
hammadde fiyatlarına bağlıdır. Dolayısıyla, eko-
nomik gelişimin belli bir noktadan sonra doyuma 
ulaşması beklenebilir.

SONUÇ

Lityum-iyon piller başta olmak üzere pil tekno-
lojileri üzerine yapılan yoğun yatırımlar, pompaj 

depolamalı hidroelektrik ve basınçlı hava enerji 
depolama gibi sistemlerin rekabet gücünü sınır-
lamaktadır. Şu an daha kısıtlı bir alanda en makul 
seçenek olan lityum-iyon piller 2030’a kadar, çoğu 
uygulamada -özellikle <4 saat depolama süresi ve 
yıllık <300 döngü için- en uygun maliyetli seçenek 
olması beklenmektedir. Aşağıdaki görselde de lit-
yum-iyon pillerin gelecek yıllarda gerçekleşmesi 
beklenen ekonomik gelişimi gösterilmiştir.

Görselde mavi pompaj hidroelektrik sistemleri, ye-
şil sıkıştırılmış hava enerji depolama sistemlerini, 
mor vanadyum redoks akış pillerini, hardal sarısı 
volanları, gri hidrojenle depolamayı, kırmızı ise lit-
yum-iyon pilleri temsil etmektedir. Daha uzun de-
polama süresi (>4 saat) ve döngü (>300) gereksi-
nimi olan uygulamalarda, vanadyum redoks akış 
pilleri minimum LCOE olanağını sağlamasa da re-
kabetçi bir konuma sahip olacaktır. Benzer şekilde 
pompaj depolamalı hidroelektrik sistemler de belli 
ölçüde rekabetçiliğini koruyacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynakları hava şartlarına bağ-
lı olarak tam kapasitede çalışabildikleri için uzun 
süreli güneşli hava veya rüzgarlı bir dönemde tüm 
sistem genelinde talepten fazla arz oluşabilir. Bu 
durumda dönemsel elektrik depolamalarına ihtiyaç 
duyulabilir. 700 saatin üzerindeki depolama sürele-
ri içinse gelecekte, hidrojen depolamanın en uygun 
maliyetli olması muhtemel görülmektedir. Öte yan-
dan da 5.000 ve üzeri gibi oldukça fazla miktarda 
yıllık döngülere ihtiyaç duyulan uygulamalarda; lit-
yum-iyon piller yerine volanlar ekonomik avantajını 
gelecekte de koruyacaktır. 

Şekil 5: Son yıllarda batarya ile enerji depolama birim 
maliyetinin gelişimini gösteren grafik

Şekil 6: Depolama süresi ve yıllık döngüye bağlı olarak 
en uygun depolama teknolojisini gösteren grafik
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Dokuz Eylül Üniversitesi çatısı altında kurulan
“Solaris Güneş Arabaları Ekibi” ile görüştük.
Genç yeteneklerin neler yaptığını kendilerinin anlatımlarıyla 
sizlere sunuyor ve tanıtmaktan onur duyuyoruz. (Editörden)
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SOLARİS GÜNEŞ ARABALARI EKİBİ KİMDİR?

Solaris, Dokuz Eylül Üniversitesi çatısı altında 2003 
yılında kurulan ve güneş enerjili araç üretme fikri 
çerçevesinde; akademisyenleri, genç yatırımcıları 
ve lisans düzeyinden başlayarak doktora öğren-
cilerine kadar birçok kişiyi barındıran bir öğrenci 
topluluğudur. 2003’te kurulan ekip, 2005 yılında 
“Türkiye’nin Ilk Solar Aracı” nı üretti. Araçlarında 
verimliliği ilke edinen; tutku, saygı, dürüstlük ve 
disiplin değerlerini benimseyerek faaliyetlerini sür-
düren bir ekip olan Solaris Güneş Arabaları Ekibi, 
azimle hedeflerine koşmaya devam ediyor. %90 
oranında yerliliğe sahip, sıfır karbon salınımlı, çev-
re dostu imajıyla ülkemize değer katıyor, geleceğe 
umut aşılıyor. 

Ülkemizde uzun yıllar düzenlenen Formula G ya-
rışlarında çeşitli kategorilerdeki derecelerinin yanı 
sıra Fransa, Belçika, Fas ve Avustralya gibi ülke-
lerde yarışlara katılıp bu yarışlarda birincilik dahil 
olmak üzere birçok başarılar elde ettiler. 

Sponsorlarının desteğiyle yürüdükleri bu yolda 
daha temiz ve daha yaşanabilir bir gelecek için 
yarınlara umut olan Solaris Güneş Arabaları Ekibi, 
ürettiği araçlarla yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dikkat çekmektedir.

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ?

Konunun uzmanlarının sık sık vurguladığı gibi, ge-
leceğin enerji ihtiyacı; yenilenebilir enerjiden karşı-
lanacak. Önümüzdeki yıllarda normal yakıtlar yerini 
“Güneş, Rüzgar ve Hidroelektrik” enerjisine bıraka-
cak. Doğalgaz ve kömür yüksek maliyeti nedeniyle 
yatırımcıları zorlarken, Güneş Enerjisi tamamen sı-
nırsız ve ücretsiz bir kaynak olarak ön plana çıkı-
yor. Artık herkes kendi enerjisini üretebilir ve tüke-
tim fazlasından kazanç sağlayabilir. Daha temiz ve 
daha yaşanabilir bir gelecek için yola çıkan Solaris 
Güneş Arabaları Ekibi bu nedenlerden dolayı “Gü-
neş Enerjisi” ni tercih ediyor.

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER60
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EKİBİN, UMUT VADEDEN 8 HEDEFİ!

Enerji: Alternatif enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi için farkındalık yaratarak gelecekte ülkemizde 
oluşabilecek enerji sıkıntılarına karşı ülkemizin buna hazırlık olmasına destek sağlamak.

Ekonomi: Ev ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak, dışa bağımlılığı azaltmak.

Başarı: Uluslararası arenadaki yarışlarda daha rekabetçi solar araçlar üretip, başarılarına yenilerini eklemek.

Tecrübe: Mühendislik programındaki öğrencilerin; tasarım, analiz ve teorik öğreniminin yanı sıra imalat ve 
test süreçlerine katılarak pratikte somut tecrübeler kazanmasına yardımcı olmak.

İş Hayatı: Gençlerin böylesi önemli bir projede etkin görev alarak, kurumsal hayata geçmeden önce takım 
çalışmasını ve sorumluluk bilincini deneyimlemesine yardımcı olmak.

Reklam: Destekçilerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımlarını sağlayarak hedef kitlesi arasında köprü görevi 
görmek.

Millilik: Yüzde yüz yerli ve milli bir solar araç üreterek bunu ülke ve dünya çapında markalaştırmak.

Çevre: Verimlilik temelinde üretilmiş solar araçlarıyla doğanın korunmasına yönelik bilinci geliştirerek, hava 
kirliliğini azaltmak ve yeni nesillere daha temiz bir dünya bırakmak.
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SOLARİS GÜNEŞ ENERJİLİ ARABALARI

“Türkiyenin İlk Güneş Enerjili Aracı” ERKE
2003 yılında kurulan ekibin ilk üretimi olan, 2005 
yılında hayata geçirilen ERKE, “Türkiye’nin Ilk Solar 
Aracı” ünvanı ile gurur kaynağıdır. Beş yıl üst üste 
Tübitak FORMULA G yarışlarında başarıyla yarışa-
rak temiz ve daha yaşanılabilir bir Türkiye için ya-
rınlara umut olmuştur. 

“İlk Yurtdışı Ödülü” S2
2006 yılında üretilen S2 birçok yeniliğin öncüsü 
olmuştur. S2 ile TÜBITAK’da birçok başarılar elde 
eden ekip, Moroccan Solar Challenge 2013’te 2.lik 
elde etmiştir. Solaris, S2 ile Yunanistan “Sun Life 
Solar Car Design” yarışmasında ise Türkiye’nin ilk 
yurtdışı ödülünü alan ekip olmuştur.

“İlk Avrupa Yolculuğu” Smyrna
2010 yılında üretilen Smyrna, TUBITAK FORMULA 
G yarışının yanı sıra, 2014 yılında ilk kez düzenle-
nen iLumen European Solar Challenge’da yarışmış 
ve ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

ERKE

SMYRNA

S2
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“S7 İle İlk Kez World Solar Challenge’da” S7
2013 yılında üretilen S7 aracı Türkiye’deki Formula 
G 2013’e ve World Solar Challenge 2013’e katılarak 
2 ayrı kıtada yarıştı. Ekip, 2014 yılında ise Moroc-
can Solar Challenge’da 1. olarak ülkemize şampi-
yonlukla dönmüştür.

“En Başarılı Araç” S8
2015 yılında üretilen S8 en başarılı araç S8 pil ve 
panel grubu hariç bütün sistemleri Solaris Ekibi ta-
rafından tasarlanıp üretilmiştir. World Solar Chal-
lenge’15, Moroccan Solar Challenge’16-19, Albi 
Eco Solar Race’18 ‘e katılan S8, 2.liğe varan başa-
rılar elde etmiştir.

“En Verimli Araç” S10
2019 yılında üretilen son araç S10’un pil ve panel 
grubu hariç bütün sistemleri Solaris Ekibi tara-
fından tasarlanıp üretilmiştir. Bu da aracın %90’ın 
üzerinde bir yerlilik sağladığını göstermektedir. S10 
Bridgestone World Solar Challenge’19’a katılarak 
“Türkiye’yi Temsil Eden Tek Türk Ekip” unvanıyla 
yarışı tamamlamıştır.

Solaris Güneş Enerjili Arabaları olarak Elektronik, 
Mekanik ve Sponsorluk ve Kurumsal Ilişkiler – 
Medya olmak üzere üç ana alt grupta çalışmaları 
sürdürüyor. Bu alt gruplar ile bir öncekinden daha 
verimli araçlar üretmeyi hedefliyor.

SOLARİS GÜNEŞ ARABALARI EKİBİ ELEKTRONİK 
ÇALIŞMALARINI BEŞ FARKLI ALANDA 
SÜRDÜRÜYOR!

A. Motor-Motor Sürücü
Motor ve motor sürücüsünün uyumuyla aracımızda 
elektrik enerjisini hareket enerjisine, hareket enerji-
sini de elektrik enerjisine çevrilebiliyor.

B. MPPT (Maximum Power Point Tracker)
Maksimum Güç Noktası Takipçisi ile güneş panel-
lerinden gelen enerjiyi en verimli ölçüde pile akta-
ran, aracın verimliliği için kritik öneme sahip elekt-
ronik bir karttır.

C. BMS (Battery Management System) - Ana Modül
BMS; Li-Ion veya Li-Po pillerin şarj olması ve deşarj 
olması sırasında, pillerin sağlığını korur. Bunun için 
sıcaklık gibi çeşitli veriler toplar.
Ana modül ise çeşitli alıcılardan aracın içinde ana-
lizi yapılması gereken ve araç güvenliği için gerek-
li olan verileri toplayan ve araç ekranına bastıran 
elektronik bir karttır.

D. Telemetri
Araç içinden çeşitli alıcılardan toplanan –güneş 
panellerinden, pillerden, motorlardan ve diğer par-
çalardan- verileri, özel olarak tasarladıkları araç 
izleme ara yüzüne kablosuz bir şekilde aktararak, 
yarış esnasında strateji belirlememizde önemli bir 
rol oynar.

E. Yerleşik Şarj Birimi
Şebeke gerilimi ile aracın hızlı ve güvenli bir şekilde 
şarj edilmesinden sorumludur.

S10

S8

S7
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MEKANİK ALT GRUP

Mekanik alt grubumuz araçların tüm mekanik ve 
yapısal parçalarından sorumludur. Mekanik alt grup 
üyeleri çeşitli parçaları tasarlar, analiz eder, üretir. 
Çalıştıkları alanlar aerodinamik, askı-yönlendirme 
sistemleri, fren sistemi ve kompozit üretimdir.

SPONSORLUK VE KURUMSAL İLİŞKİLER - MEDYA 

Temel görevleri projenin sürekliliğini sağlamak için 
yeni sponsorlar bulmak ve ekibi çeşitli sosyal mec-
ralarda temsil etmek, insanları bilgilendirmek ve 
çeşitli etkinliklere dair materyallerin hazırlanması-
dır.

KATILDIKLARI BAZI YARIŞLAR

• World Solar Challenge
• European Solar Challenge
• Moroccan Solar Challenge
• Albi Eco Solar Race
• Tübitak Formula G
• Somabay Egyptian Solar Challenge

17 yıllık mazisinde 5 elektrikli, 6 güneş enerjili araba 
üretmiş olan Solaris Güneş Arabaları Ekibi, toplam-
da 29 yarışa katılmıştır. Birinciliğe varan başarılar 
elde etmiş; ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla 
temsil etmişlerdir.

EKİBİN YAKIN GELECEK HEDEFLERİ 

Solaris Güneş Arabaları Ekibi, 2021 hedefleri doğ-
rultusunda; 22-30 Ekim tarihlerinde Avustralya’da 
düzenlenecek olan Bridgestone World Solar Chal-
lenge’a katılacaktır. Ülkemizi ve Dokuz Eylül Üni-
versitesi’ni temsilen yarışacakları bu yarışta, ekip 
zirveyi hedefliyor. Bridgestone World Solar Chal-
lenge (kısaca BWSC), Avustralya’da düzenlenen 18 
farklı ülkeden, 38 üniversitenin katıldığı dünyanın 
en prestijli güneş arabası yarışıdır. Dünya genelinde 
“çevre” ve “yeşil” odaklı düşünce gelişimine katkı-
da bulunmak amacıyla yola çıkmıştır. Süratten çok 
bir dayanıklılık mücadelesi olan BWSC’da amaç, 
Darwin’den Adelaide’a uzanan 3021 km mesafe-
yi en kısa sürede tamamlamaktır. Daha önce ekip 
BWSC’ a ilk olarak S7 aracıyla 2013’te, ikinci olarak 
S8 aracıyla 2015’te, en son ise 2019’da S10 aracı 
ile katıldı. Bu yıl ekim ayında düzenlenecek yarışa, 
yeni ürettikleri S11 aracıyla katılacak. 

Solaris Güneş Arabaları Ekibi; başarılarını katlama-
yı ve tecrübelerine bir yenisini daha eklemeyi plan-
lıyor.

Solaris’e Ulaşın:
• www.teamsolaris.com
• info@teamsolaris.com
• nesrin.basaran@teamsolaris.com

Solaris Güneş Arabaları 
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Gündem

Gerçekten artık bu konuda söylenen, konuşulan, yazılan, çizilen herşey 
nefesimizi kesiyor. Hergün basında, sosyal medyada gördüğümüz her 
yeni kadın cinayeti veya şiddeti haberi başımızın dönmesine sebep oluyor. 

KADIN OLMAK!

Bihter ÜNLÜSOY
Schneider Electric  
Orta Doğu ve Afrika Bölge
Direktörü  

Anlaşılamıyor mu gerçekten? Daha ne olması 
gerekiyor? Dünyadaki tüm kadınlar, hepimiz 
dışarıya çıkıp günlerce sesimiz kısılana kadar 

bağıralım mı mesela? Açlık grevine mi başlayalım? 
Öldürülmemek için, eşit hayat şartları elde edebil-
mek için ne yapalım? Ülkemizde son yıllarda her yıl 

ortalama 500’ün üzerinde kadın erkekler tarafından 
akıl almaz sebeplerle öldürülüyor. BEŞYÜZ! 

Çözümü o kadar basit bir mesele değil, kabul edi-
yorum.. Uzun soluklu reformlar yapılması gereki-
yor.. Ama ne olur biryerden başlayalım artık. 

Kadın olmak!

Dünya’da, ülkemizde, içinde bulunduğumuz kül-
türde, çalıştığımız sektörlerde, mühendislik mesle-
ğinde kadın olmak!. Zor kelimesinin tam anlamı ile 
hakkını verecek kadar ‘zor’. Gerçekten zor!



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER 67

Gündem

Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumlulukları-
nı aksatmayacak işler arasında yer almaz?

A. Hemşirelik
B. Hasta bakıcılık
C. Ev temizliği
D. Mühendislik
E. Öğretmenlik

Çözüm: Kadın, toplumda çoğunlukla ev ile ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi ve ev işlerini (ye-
mek, temizlik, vb.) kadın tarafından üstlenilir.
Mühendislik, kadının bu işlerini aksatmasına yol açacak bir meslek dalıdır. Toplumda bakım ve 
çocuk yetiştirme gibi kadınla ilişkilendirilen yükümlülükleri özünde taşıyan diğer meslekler, kadına 
yakıştırılan basmakalıp meslekler arasında yer alır. Doğru cevap D’dir. 

Halbuki eşit şartlarda doğum var. Birleşmiş Millet-
ler insan hakları beyannamesi ne diyor; 

Madde 1 - Bütün insanlar özgür, onur ve haklar ba-
kımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, 
birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalı-
dırlar. 

Madde 2 - Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siya-
sal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, 
mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gö-
zetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün hak-
lardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Peki sonra? Bebeklikten bilinç altına yerleştirme-
ye başladığımız, bize öğretilen davranış şekilleri. 
Ilk eğitimin başladığı aile ortamında kız ve erkek 
çocuklarımıza gösterdiğimiz eşit olmayan yak-
laşımlar. Çocukların gözü önünde yaşanan eşler 
arasındaki adil olmayan ev/iş/hayat yükü dengesi. 
Televizyon, basın, internet, sosyal medya, reklam-
lar, okul.. Her yerde sürekli bilinç altına yüklenen 
‘doğrusu/olması gereken cinsiyet davranışı budur’ 
yalanları.. Hep nedense kadını geri planda bırakan 
ata erkil toplum gelenekleri.. Dini duyguların kulla-
nılması.

Kadın misyonunu bilmeli, dünyaya getiriliş amacı 
belli? Şaka mı?

Hamile ve sokaklarda rahatça dolaşıp kahkahalar 
atıyor, daha neler? 

Siz bir kadın mühendis olarak bu konulara bu kadar 
hakimseniz. Biz erkekler utanmalıyız!? Sebep?

Siz mühendis misiniz? Bu soru işinin başındaki bir 
erkek meslektaşımıza soruluyor mu mesela?  

‘Kız gibi’....!? Kız gibi ne?

Kadınlar duygusal oluyor her görevi kaldıramıyor!? 

Doğum yapmayı, bebek sahibi olmayı düşünüyor-
musunuz? Bu bir işe alım sorusu mu?

Aşağıdaki soru gerçekten yaşadığımız ülkenin bir 
resmi sınavında mı soruldu? Inanılmaz.
Ama o meslektaşınızın evi geçindirme sorumluluğu 
var, maaş farkınızın olması mantıklı!? Aynı işi ya-
parken, aynı sorumluluğu taşırken mi? 
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Kadın yöneticiler ile çalışılmaz!? mı ? Hem de bunu 
bir hemcinsimiz mi söylüyor?

Iffet önemli tabi. Korumak da. Sahi nasıl korunu-
yordu?! Iffet sadece kadınlar için ortaya atılmış bir 
kavram mı?

Kadın-erkek eşitliği zaten var. Konuyu sürekli gün-
deme getirip de algı ile oynamayalım?!  Peki.
 
Bu akşam ne yemek var? Ben temizlikten anlamam, 
sevmem, yapamam? Ama hep çocukla ilgileniyor-
sun hep işin var, ilgisizlikten kendimi diğer bir kadı-
na kaptırdım!? Yine suçlu kadın. Komik. 

Kadın dediğin hem bakımlı hem çalışkan hem ha-
marat, hem iyi bir anne, hem... Artık yeter! 

Şuna eminim ki; günümüz Dünya’sını kadınların 
duygusal zekaları kurtaracak! Tüm bu saçma öğre-
tileri bir kenara bırakma zamanı. Eşit şartlar sağla-
nana kadar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler-
de pozitif ayrımcılık yapılması bir zorunluluk. Daha 
çok şans verme konusu önemli. Bu konular reklam 

malzemesi yapılmamalı, sözde ve projelerde kal-
mamalı. Herkes ama herkes, tüm kurum ve kuru-
luşlar, devletler üzerine düşeni yapmalı. 

Günlük kullandığımız dilden tutun da (Adam ol? Er-
kek gibi kadın ? Kız gibi gülme?), çocuklarımızın rol 
modeli olan bizlerin ev içerisindeki davranışlarımıza 
ve hayat sorumluluklarını cinsiyetlere eşit paylaş-
tırmamıza kadar, temsil ettiğimiz meslek grubunda 
rol model olmak gibi bireysel sorumluluklar almak-
tan, iş yerlerimizde eş şartlar içeren programları 
hayata geçirmeye kadar, kız çocuklarımızın eğitimi-
ne destek vererek onları istismarlardan korumak-
tan, ilgili sivil toplum kuruluşlarına maddi manevi 
destekler vermeye kadar, Uluslararası sözleşmeleri 
ve taahütleri (Istanbul sözleşmesi gibi) gözümüz 
kapalı kabul ederek uygulamaya koymaktan, dev-
let kademesinde kalıcı yaptırımları ve uygulamaları 
hayata geçirmeye kadar.. bir çok alanda harekete 
geçmek zorundayız. Hemen bugün!

Savaşını vermeye devam ettiğimiz sürece gelecek 
nesillerimiz bu konuda ancak huzura ulaşacaktır! 

Inanıyorum!  
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Gezi

Istanbul’dan çok uzaklaşmadan günübirlik bir gezi planlamak isterseniz 
gidebileceğiniz en güzel alternatiflerden birisini bu yazıda bulabilirsiniz.

ULUDAĞ’ IN ETEKLERINE KURULMUŞ 700 YILLIK BIR OSMANLI KÖYÜ

CUMALIKIZIK

Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, Osmanlı’nın ku-
ruluşuna şahitlik etmiş ve aslından ödün ver-
meden günümüze kadar gelmiş Cumalıkızık 

köyünü bilmenizi istedim.

Tüm evleri orijinaline uygun olarak restore edilmiş 
Uludağ’ın eteklerindeki Cumalıkızık 700 yıllık bir 
vakıf köyü. Iyi korunmuşluğu ve Osmanlı’nın kuru-
luşundaki önemi sebebiyle 2014’te UNESCO Dünya 
Miras Listesi‘ne kabul edilmiş belki de en önemli 
değerlerimizden bir tanesi.

Cumalıkızık’ın adı nereden geliyor derseniz bu ko-
nuda çeşitli bilgiler var. Köyün adı için iki varsayım 
üzerinde konuşuluyor; birincisi Bursa’nın fethinden 
sonra bölgedeki ilk Cuma namazının burada kılın-
masından dolayı bu adı almış olduğu, diğeri ise as-
lında köye başlangıçta Camilikızık denirken sonra-
sında değiştiği şeklinde.

Gökçe ALAÇLI
Kurumsal Iletişim Yöneticisi
ERDE Mühendislik A.Ş.

Fotoğraf: Ibrahim Türmiş
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Gezi

Cumalı ya da Camili, peki ‘’Kızık’’ ne demek? Kızık, 
konargöçer Oğuz Türkleri‘ne verilen isim. 13. yüz-
yılın başlarında Moğolların saldırılarından kaçarak 
Orta Asya’dan Anadolu, Iran ve Suriye gibi geniş bir 
coğrafyada kendilerine yeni yurtlar edinmiş Kızık-
lar. Bursa’ya yerleşmelerinin de 1306 civarında ol-
duğu düşünülüyor.

Içlerinde yaşamların sürdüğü evleriyle adeta bir 
açık hava müzesi olan köyde 270 civarında ev 
bulunmakta ve bunlardan neredeyse yüzde atmı-
şından fazlarında halen oturulmakta. Ayrıca bu 
evlerden 133 adeti tescilli durumda. Köye ziyarete 
gittiğinizde bu evlerde harika bir kahvaltı edebilirsi-
niz ya da konaklayabilirsiniz. Bilginiz olsun, köy ka-
dınlarının açtığı gözleme, yanında getirdikleri ayran 
ve turşu eşliğinde bir lokmada bitiyor.

Cumalıkızık’ın yassı taş döşemeli dar sokaklarında 
gezerken yolların orta kısmında hafif eğimli kanal-
lar göreceksiniz. Ayaklarınızın altında akan kanal 
sularının şırıltısı size köy meydanına kadar eşlik 
edecek. Bu sistem köye özgün yapılmış bu mimari 
ayrıntı, saçaklardan gelen yağmur suyunu evlerin 
cephelerinden uzaklaştırmak ve köyün üstünde yer 
alan kaynaktan suyun kontrollü şekilde dağıtılması 
için düşünülmüş.

Pandemi günlerinde iyi bir programla bir gün ko-
naklamalı ya da konaklama yapmanıza gerek kal-
madan gidebileceğiniz yakınlıkta bir yer burası. Bu 
tarihi atmosferi solumak, belki çocuklarınıza günü-
müze kadar değişmeden gelmiş bir Osmanlı köyü-
nü göstermek için Cumalıkızık en iyi alternatif.
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Mühendis Canlılar

Bu sayımız için; çizgi film ve masal 
kahramanlarımızı biraz gülümseyerek 
araştırdık açıkçası. Gözümüzün önüne 
geldi çocukluğumuzdaki; Evvel zaman 
içinde kalbur saman içinde diye 
başlayan ağaçkakan masalları. Umarız 
sizde okurken gülümsersiniz, dileğimiz 
budur.

Yazı: Nevlan BİLİR
ETMD - Editör
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Ayakları dörder parmaklı ve ikisi öne ikisi arka-
ya yönelmiştir. Keskin ve çengelli tırnaklarıy-
la ağaç gövdelerine sımsıkı tutunurlar. Dik ve 

sivri tüylerden meydana gelen, kıvrılmayan güç-
lü kuyruğunu da destek olarak kullanır, kısa 

sıçramalarla ve hızla ağaç gövdelerine 
tırmanırlar. Renkleri çeşitli olup, boyla-

rı cinslerine göre 9 ile 50 cm arasında 
değişir. Çok ürkek olduklarından in-
sanlardan uzak tenha orman, park 
ve bahçeleri tercih ederler. Çoğun-
lukla ağaçlarda gagaları ile oyduk-
ları yuvalarda barınırlar.

Ağaçkakanların boyun kasları çok 
gelişmiştir. Beyinleri, güçlü kafatası 

kemikleriyle örtüldüğünden, gagala-
rıyla yaptıkları darbe sarsıntılarından 

korunurlar. Uzun, sert ve kuvvetli gagala-
rını bir keski (iskarpela) gibi kullanarak, ağaç 

kabuklarını didiklerler. Kabukların altında yaşayan 
tırtıl ve böcekleri bulup yerler. Ağaçkakanların dili 
uzun ve solucana benzer olup, hızla, gaga ucundan 
daha uzağa uzanabilir. Dilin dibi, ileri gidip gelebi-
len kıkırdaklı bir kısma bağlıdır. Bunun sayesinde 
dil rahatça ileri uzanıp çekilebilir. Ucu yapışkan ve 
kancalı olan dili ile, tırtıl ve böcekleri zıpkınlayarak 
kabuk altındaki galerilerinden çekip alırlar. Bazı çe-
şitlerinin dil ucunda ince, sert dikencikler de vardır.

Ağaçkakan, gagasıyla ağaç gövdesine belli ara-
lıklarla vurur. Gagalarını dakikada 100-300 defa 
ağaç gövdelerine vurup delikler açarlar. Yansıyan 
sesleri değerlendirerek kabuğun hangi noktasında 
tırtıl bulunduğunu keşfeder. Böylece boşuna delme 
zahmetinde bulunmaz. Ağaçkakanların kabuk alt-
larındaki böcekleri görmeden yerlerini kesin olarak 
tespit edebilmeleri ise hala bir merak konusudur.

Yazı: Nevlan BİLİR
ETMD - Editör
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Mühendis Canlılar

Ağaçkakan, yuvasını ağaç gövdesine oyduğu boş-
luğa yapar. Yuvanın büyüklüğü ağaçkakan türüne 
göre değişir. Küçük türler daha küçük yuvalar ya-
parlar. Bu yuvalar boşaldığında, içlerine mavi kuş, 
baştankara ya da sıvacıkuşu gibi başka kuşlar 
yerleşir. Eşleşme devrelerinde kuru ağaç dallarını 
gagalayarak çıkardıkları tik-taklarla karşı cinslerini 
çağırırlar. Dişileri, 2-3 adet beyaz yumurta yumurt-
larlar. Eşler, 16-18 gün kadar sırayla kuluçkaya ya-
tarlar. Yavruların bakımıyla daha çok erkek ağaçka-
kan ilgilenir.

Bu sevimli kuşlar, ağaçlarda bulunan zararlı böcek-
leri yediklerinden ekosisteme katkıları çok büyük-
tür, ilkbaharda yeşeren ağaçların kabuklarını odun 
kısımlarına kadar çember şeklinde didiklerler. Bu 
da ağaçların kurumasına sebep olduğundan, bah-
çıvanlar tarafından kovalanırlar. Bu kuşların bir de 
ceviz, badem gibi sert kabuklu ve iri taneli meyve-
leri ağaçların, kabuk çatlaklarına sıkıştırıp sonra da 
içlerini yemek gibi adetleri de vardır.

Kutuplar, Avustralya, Madagaskar ve Okyanusta’ ki 
birkaç ada hariç, dünyanın her yerinde yaşar.

Bilim insanlarının görüşlerine yer verecek olursak;

Ağaçkakanların bazı kısımları nispeten süngerimsi 
olan kafatasından, beynin kafatası içindeki konu-
mundan da bahsediyorlar. Ayrıca güçlü kasların ve 
yapılarında farklılıklar bulunan üst ve alt gaganın 
rolünden söz ediyorlar. Ağaçkakanın dil kemiğinin 
(hyoid kemiği) ikiye ayrılarak, kafatasının iki ya-
nından arkaya doğru kıvrıldığını ve başın üstünde 
birleştiğini belirtiyor ve bu ilginç kemiğin işlevinin 
emniyet kemerininki gibi olduğunu düşünüyorlar. 
Bunun yanı sıra, kemikteki mikro/nano hiyerarşik 
kompozit yapıların kemiğe özgün direnç ve esneklik 
sağladığını da ifade ediyorlar.

AĞAÇKAKAN TÜRLERİ NELERDİR?

Çizgili Ağaçkakan, Küçük Sarı Boyun 
Ağaçkakan, Büyük Sarı Boyun Ağaçkakan, 
Kızıl Kanatlı Ağaçkakan, Çizgili Göğüslü 
Ağaçkakan, Kareli Göğüslü Ağaçkakan, Çizgili 
Boğazlı Ağaçkakan, Örgülü Ağaçkakan, 
Japon Ağaçkakan, Yeşil Ağaçkakan, Kızıl 
Taçlı Ağaçkakan, Pul Karınlı Ağaçkakan, 
Kara Başlı Ağaçkakan, Levaillant Ağaçkakan, 
Küçük Yeşil Ağaçkakan
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Mühendis Canlılar

Çin’de bulunan Beihang Üniversitesi’nden Prof. Fan 
Yubo ve meslektaşları, ağaçkakanın başını koruyan 
mekanizmanın makine mühendisliği, malzeme bi-
limi ve elektronik mühendisliği alanlarında çalışan 
bilim insanlarının ilgisini çektiğini söylüyor; Ağaç-
kakan kafası darbe sönümleyicilere esin kaynağı 
oldu bile. Mesela birkaç yıl önce, Kaliforniya Üni-
versitesi’nden Sang Hee Yoon ve Sungmin Park, 
hayvanın bilgisayarlı tomografi taramasını analiz 
ederek uçakların kara kutularını koruyabilecek bir 
darbe sönümleme sistemi geliştirdi. Yaptıkları bu 
sistemi, içine bir mikro elektronik aygıt yerleştirdik-
ten sonra kurşunun içine koydular ve havalı taban-
cayla alüminyum duvara ateş ettiler. Sistem, yerçe-
kimi kuvvetinin atmış bin katına maruz kaldığında 
bile içindeki elektronik cihazı korudu!

Sözlerimizi Ingiltere’de amatör fotoğrafçı olan Mar-
tin Le-May’ in, sıra dışı bir görüntüyü ölümsüzleş-
tirdiği ve yeşil bir ağaçkakanı sırtında bir gelincikle 
uçarken fotoğrafladığı kare ile bitirelim.

 ‘’Gelinciğin ağaçkakanı avlamak amacıyla üzerine 
atlaması ancak kendini hiç beklenmedik bir yolcu-
lukta bulduğu o an.’’

Kaynaklar: Wikipedia, Atlas Haziran 2014 / Sayı 255

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER 75



Tehlİkelİ

“Benim reklama ihtiyacım yok,
beni bilen biliyor” diyen...

D Ü

N



“Markam neden görünür
değil” diyor...

DAHA Tehlİkelİ

126.000+ 22.600+

/elektrikport

10.000+ 6.600+

b
u

g ü n

AYLIK
500.000 Ziyaretçisi

1.000.000 Sayfa Okunması ile
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İndeks

REKLAM INDEKSI

ALIMAR 29

BTS 15

EAE ELEKTRIK Arka kapak

EAE ELEKTROTEKNIK 3

EEC Ön kapak içi, 39

ELEKTRIKPORT 76, 77

ERDE MÜHENDISLIK 7

ETMD 10, 11, 13, 25, 57, 69

KARDEŞ ELEKTRIK 35

LEGRAND 5

MISIRLIOĞLU 45

MUTLUSAN 17

WIN EURASIA Arka kapak içi
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AKDER
AKIŞKAN GÜCÜ 

DERNEĞİ
‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

Destekleyen Dernekler

Resmi
Havayolu

Destekleyenler

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Organizatör

Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş.
Tel. 0212 334 69 00
info@hf-turkey.com
www.hmist.com.tr     

Ücretsiz Giriş Bileti:
win-eurasia.com

Enerji 

Verimliliği 

Temasıyla

Industrial Energy Systems 
EURASIA

10 - 13 Kasım 2021
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı
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