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PRATİK VE UYUMLU 
Mobilyalarınız ile mükemmel uyum sağlayan Legrand kablosuz 
şarj cihazıyla ofiste ve evde hayatınızı daha da kolaylaştırın.
Çalışma alanlarında yoğun geçen mesai saatlerinde mükemmel 
bir yardımcıdır. Yatak odasında veya otel odalarında yatak 
başlarında yanı başınızda yer alır. Kompakt yapısı ve kaymayı 
önleyici üst yüzey tasarımı ile oldukça kullanışlıdır. 

Yalnızca 8cm çapında bir alana 
yerleştirilir. İçinden çıkan montaj 
aksesuarları ve adaptörü ile hızlı ve 
güvenli bir kuruluma imkân sağlar.
IK 04 - IP 44 - Class II SELV.

Legrand Kablosuz Şarj ile 
   Her yerde özgür olun
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Değerli Okurlarımız,

20 Mart 2021 tarihinde derneğimizin 11.Dönem Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik, yeni dönemin 
derneğimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını dileriz.

Aramıza yeni katılan bireysel ve tüzel üyelerimizle ailemizi her geçen dönem daha da büyütürken, dergimizde 
de yazıları ve fikirleriyle daha çok yanımızda görmek istediğimizi hatırlatmak isteriz.

97. sayımızda yer verdiğimiz konular arasında derneğimizin devlet desteği ile mesleklerin belgelendirme 
fırsatını anlattık. Yine bu sayımızda içimizden yazarlara yer verdik, emek ve desteklerine teşekkür ederiz.

Hayat her zaman istediğimiz yönde ilerlemiyor, maalesef ki yazılarımız arasında da göreceğiniz gibi bundan 
sonraki süreçte her daim özlemle anacağımız değerli kayıplarımız için içimizden geçenleri ifade etmek istedik. 
Bu sebeple de sözü fazla uzatmadan, tüm değerli okurlarımız için önce sağlık ve başarılar dilemek istiyorum.

Sevgi ve sağlıkla kalın,

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,

Bütün insanlığı kasıp kavuran önceki salgınlar, yaşadıklarımız, gelecekteki salgınlar. Vardı, varlar ve var 
olacaklar. Ancak dünya kendi etrafında, güneşin etrafında dönmeye devam etmekte, mevsimler olağanı ile 
gelip geçmekte, var olanlar kendi düzenlerinde süreçlerini devam ettirmekte. Her şey olağan ise panikte olan 
bizlerin bir sorunu var demek ki. Yağmurun altında isek ıslanırız. Islanmaktan şikayetimiz varsa önlemini 
almalıyız yada yağmurda dolaşmayacağız. Bunu da istemiyorsak yağmuru durduracağız. Bunları yapmıyorsak 
şikâyetçi olmamız lazım. Yapabileceklerimizi yapacak kuvvete, yapamayacaklarımızı kabul edecek basirete 
sahibiz. Bu sebeple bütünün içinde daha akıllıyız, bu sebeple insanız. Tabiatın minicik bir parçasıyız, ne 
ekersek onu biçeriz, tabiata rağmen değil onunla birlikte uyum içerisinde yaşamalıyız. Diğerinin özgürlüğünün 
başladığı yerin, bizim özgürlüğümüzün sınırları olduğunu kabul etmeliyiz. Hakkı, hukuk terazisinde adaletli 
bir şekilde dağıtmadığımız zamanların sonuçlarını biliyoruz. Hiçbiri iyi bir şekilde bitmeyen binlerce örneğin 
birinden dersimizi alıp bir kez daha düşünmeliyiz.

Genel kurulumuzu 400 kişilik bir salonda, salona alamadığımız katılımcıların hoş görüsüne sığınarak 40 kişi 
ile gerçekleştirdik. Gördüğümüz şu ki, her gün derneğimize karşı olan teveccühler tahminlerimizin ötesinde 
artmakta. Sadece üye olmak değil katkıda bulunmak, paylaşmak, sorumluluk almak. Bunlar muhteşem. 
Derneğimizin bir temsilcisi olarak bu duruma getiren yol arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Siz de duyun!

Mesleki Yeterliliklerin belgelendirilmesi için kayıtlar ve eğitimler başladı. Çok kısa sürede ilk belgelerimizi 
dağıtacağız. Oldukça heyecanlıyız. 

Bursa ve Tekirdağ temsilciliklerimiz açıldı. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarının ülkemize 
hayırlar getireceğinden emin olarak başarılar dilerim.

Tasarruf kulesi altında bize düşeni daha bir gayretle yapmak için alternatif çalışmalarımızı yakında sizlerle 
paylaşacağız.

Yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili Ahmet Nuri Işlek ve Bayram Ekici’yi bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Akıl ve beden sağlığımızı kaybetmeden güzel günlere kavuşmak dileği ile selametle kalınız. 
 

Saygılarımla.



Maske, Mesafe, Hijyen
Kurallarına Uyalım!

IÇIMIZ DAHA FAZLA YANMASIN

VIRÜSE HEP BIRLIKTE DUR DIYELIM

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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SEVGİYLE,
17 Nisan sabahında da yine içimiz yandı. Değerli İcra Kurulu Başkan ’ımız 
AHMET NURİ İŞLEK’i Covid 19 nedeniyle kaybettik. Allahtan rahmet, ailesine, 
sevdiklerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Gülen yüzü, enerjisi, samimiyeti, yardımseverliği ve hoşgörüsü ile kalbimizde yer 
eden sevgili kardeşimizden bizler razıyız ve şahidiz. İnşallah yaradan da razı gelir, 
mekânın cennet olur.

1985-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elekt-
rik Mühendisliği bölümünü tamamladıktan 

sonra, iş hayatına 1992 yılında TEE (Arçelik) firma-
sında Bakım Formeni olarak başlamıştı. Sonrasında 
sırasıyla, Aksa Jeneratör ‘de Portatif Ürünler ‘’Satışı 
Bayi Sorumlusu’’ ve Hidrotek Arıtma firmasında da 
‘’Satın alma Şefi’’ olarak çalıştı.

1994 yılı sonundan itibaren 22 yıl sürecek olan Sch-
neider Elektrik firmasında, değişik sürelerle 14 farklı 
satış ve bilanço yönetimi sorumluluğu üstlendi.  Son 
olarak da Enerji İş Birimi ‘nde “Orta Gerilim Pazarı 
ve Ürünlerinden sorumlu Satış Direktörlüğü” göre-
vini yürütürken, kendi işini yapmak üzere ayrıldı ve 
Şubat 2016 ‘da ANSI Enerji Elektrik Danışmanlık 
A.Ş. firmasını kurdu.

Özellikle, Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Dağıtım 
Sistemleri Dizaynı ile Enerji Üretimi (Güneş / Rüz-
gar / Jeotermal / vb.) uzmanlık konuları arasında yer 
almaktaydı.

Mesleği ile ilgili verdiği mesajlarında, her zaman 
umuda, hep daha iyiye ve beraberliklere olan vurgu-
ları, onu daha iyi anlamamızı sağlıyordu;

İşimiz Mühendislik, Gücümüz Samimiyet...
Taviz vermeden DEVAM ....

Ahmet Nuri İşlek, evli ve biri avukat 2 kız çocuk ba-
basıydı.

Ahmet Bey hem koyu bir Galatasaray Kulübü taraf-
tarıydı hem de memleketi olan Sakarya Spor Kulü-

Anma
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bünün hayranıydı.  Özel sohbetlerinde, takımını ve 
gururla anlatmaya doyamadığı eşini, kızlarını zevk-
le dinlerdik.

Yaptıkları, yaptıklarımızın yanı sıra daha çok başa-
rılara imza atacaktık birlikte, her zaman yaptığı gibi 
yepyeni fikirleri, katkıları artarak devam edecekti. 
Derneğimizde bir projemiz var dediğimizde ilk kat-
kıyı o sunar, fikirlerini dile getirir ve her adımımız-
da destek olur, sorumluluğu da ama’sız üstlenirdi.
Derneğimiz adına kendi kaleminden, sektörümüze 
verdiği son mesajı da sizinle paylaşmak isteriz;

Meslek hayatına ilk adım attığımızda öğrendi-
ğimiz, çözüm odaklı ve alternatifli düşünebilme 
kavramını, genç neslin hızı, tutkusu ve yaratıcı 
yaklaşımları ile duayenlerimizin tecrübesini bir 
araya getirebilen etik, dürüst ve ülkesine faydalı 
mühendislerin yeridir, ETMD. 

Aramızdaki yerinizi almaya bekliyoruz!..

Yaşadığı süre boyunca sektörümüze ve derneğimi-
ze olan tüm destekleri için, hayatlarımıza kattıkları 
için minnet duyuyoruz!

Özlem ve sevgiyle her zaman hatırlayacağız.

ETMD

ETMD, EAE ELEKTROTEKNİK , POLYCERT; MYK işbirliği mimarı
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ÖZLEMLE,
1 Nisan’ da aldığımız haber; Sevgili BAYRAM EKİCİ Covid 19 sebebi ile hayatını 
kaybetti. Sadece bizler için değil sektörümüz için derin bir üzüntü oldu.

Allahtan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz.

Sevgili kardeşimizden bizler razıyız ve şahidiz. İnşallah yaradan da razı gelir, 
mekânın cennet olur.

Bayram Ekici, sohbet etmeyi, gezmeyi, okuma-
yı seven, dünyasına etkilendiği dörtlükleri de 
dahil eden, hayat dolu bir kişiliğe sahipti. Bu 

yönlerini kendisinin sevdiği, paylaştığı sözlerle ifade 
edebiliriz;

Kendindendir çektiklerin gölgenden değil. 
Ne yaptın da sana dönüşünü görmedin? 
Ne ektin de ektiğini biçmedin? 
Eylemlerin ruhundan ve bedeninden doğar. 
Sonra da çocuğun gibi gelip eteğinden tutar.
( Hz. Mevlana )

İlk ve orta öğrenimini Mecitözü-ÇORUM’ da ta-
mamlamış, 1982 yılında Çorum Meslek Yüksek 
Okulu’ ndan, 1989 yılında Marmara Üniversitesi 
Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 
İş hayatına elektrik proje sektöründe devam eder-
ken de Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümüne kayıt olarak Elektrik Mühendisliği diplo-
masını aldı.

1997 yılından itibaren elektrik proje ve danışman-
lık hizmeti alanında çalışmalarına devam eden, HB 
Elektriği kurmuş ve koyduğu hedefler doğrultusun-
da durmadan ilerlemişti. Mesai arkadaşlarını, iş iliş-
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kilerinde bulunduğu kişileri hiç incitmeden başarıy-
la yoluna devam ediyordu. 

En son sektör dergilerinde yazısı çıkmıştı, yazısının 
haberini paylaşırken şu satırı başına eklemişti;

Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir 
adımla başlar.
( Lao Tzu )

Gençleri, öğrencileri hep desteklemiş, firmasında 
gençlere mutlaka görevler vererek fırsatlar yarat-
mıştı. Derneğimizde etkin olduğu konu öğrenciler 
olmuştu, üniversite söyleşilerine destek verip, kon-
feranslarına katılmıştı.

Yaşadığı süre boyunca sektörümüze ve derneğimi-
ze olan tüm destekleri için, hayatlarımıza kattıkları 
için minnet duyuyoruz!

Özlem ve sevgiyle her zaman hatırlayacağız.

ETMD 
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11. OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTI

Duyurusunu yapmış olduğumuz, 06 Mart 2021 Cu-
martesi günü Genel Kurul toplantımızda çoğunluk 
sağlanamadığından, ikinci toplantımız 20 Mart 
2021 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın saat 
10:30’da BYOTELL - 2.Kat Sterliçya Konferans Sa-
lonu’ nda gerçekleşti. 

Katkı sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu Asıl Yönetim Kurulu Yedek
1. Mustafa Cemaloğlu 1. A. Medih Ertan
2. Ahmet Nuri Işlek 2. Tahsin Armağan
3. Mehmet Pak 3. Galip Cansever
4. Cemil Topak 4. Alp Arslan Ok
5. Gülcan Ünal 5. Kemal Kahyaoğlu
6. Alper Çelebi 6. Altuğ Şenol
7. Orkun Estik 7. Berna Keleş
8. Zafer Mutlu 8. Ömer Ramazan Taşkın
9. Gökhan Akbaş 9. Tamer Yavuztürk
10. Ebru Kurucu 10. Ahmet Onur Güler
11. Canan Tülü 11. Gökhan Verep

Denetim Kurulu Asıl Denetim Kurulu Yedek
1. I. Ethem Bakaç 1. Ediz Yanıkoğlu
2. V. Tuncer Özekli 2. Ismet Defne
3. Doğan Alkan 3. Ahmet Kapçak

Onur Kurulu Asıl Onur Kurulu Yedek
1. Adnan Kaypmaz 1. Bayram Ekici
2. Yusuf Hikmet Kaya 2. Bihter Ünlüsoy
3. Irfan Toprak 3. Hasan Şerruf

Üye Değerlendirme Kurulu Asıl Üye Değerlendirme Kurulu Yedek
1. Öner Çelebi 1. Şerafettin Uzun
2. Ferdan Kutlu 2. Kadri Piyale
3. Halit Çebi 3. Yekta Serhat Nizamoğlu

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
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ETMD, EAE ELEKTROTEKNIK, 
POLY CERT IŞ BIRLIĞI

17 Kasım 2020 tarihinde EAE Elektroteknik ve Polycert belgelendirme arasında imzalanan protokol ile amir 
protokol niteliğindeki 20 Kasım 2020 tarihinde, ETMD, EAE Elektroteknik ve Polycert belgelendirme arasında 
imzalanan “Elektrik Pano Montajcısı” mesleği ile başlayarak, Elektrik Sektöründe ihtiyaç olan tüm mesleklerin 
belgelendirme sürecinde önemli bir adım atmış olduk.

ETMD ayrıca elektrik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, Ulusal Meslek Standardı yazılmasına yönelik 
çalışmaları da devam etmektedir. Bu amaçla sektörün önde gelen firmalarından, üniversitelerden, danış-
manlardan ve sahada mesleği gerçekleştiren bireylerden oluşan ekibimiz “Ulusal Meslek Standardı, Busbar 
Montajcısı” standardı yazılması konusunda çalışmalarına da başlamıştır. Ulusal standart onayı alındığında, 
belgeleme sürecini de başlatacağız.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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ETMD, DEVLET DESTEĞI ILE 
MYK MESLEKI YETERLILIK 
BELGESI FIRSATI SUNUYOR!

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki-
lendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kap-
samlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlan-
mış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme 
faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için 
düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilik-
te belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve 
yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası perso-
nel belgelendirme standardına göre akredite edil-
miş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve 
güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler 

sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi düzenlenir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN 
AVANTAJLARI NELERDİR?

Ulusal yeterlilik sistemi;
• Orta ve uzun vadede işsizliğin azalması,
• Haksız rekabetin en az seviyeye indirilmesi,
• Verimlilik ve rekabet gücünün artması,
• Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması,
• Ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı,
• Daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu,
• Yaşam standartlarımızın yükselmesini destekler.
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Bireyler için avantajları: Ulusal yeterlilikler temel 
alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda 
alınan belge;
• Kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, 

beceri ve yetkinliklerinin belgesidir,
• Ulusal yeterlilikler yaygın ve resmi olmayan öğ-

renmenin tanınmasına imkân verir,
• Bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve es-

nek yollarla sağlayabilir,
• Mesleki ilerleme yolları daha açık hale gelir ka-

riyer hareketliliği desteklenir,
• Ülkemizde ve Yurt dışında da geçerli olan belge 

ile kişinin iş aramasında çeşitliliğini artırır.

İşverenler için avantajları:
• Işverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve bel-

geli iş gücüne daha kolay ulaşır,
• Teşvik imkânlarından yararlanabilme imkânı 

sağlar (SGK gibi),
• Işverenin yapması gereken başvuranın bilgi 

beceri ve yetkinliğin test edilmesini onun adına 
MYK tarafından yapılmış olmasını sağlar,

• Işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, de-
ğişen koşullara ayak uydurabilen kişileri istih-
dam eder,

• Işverenin yurt içi ve yurt dışında rekabet gücü-
nü artırır,

• Doğru insan kaynağı planlaması yapar,
• Zaman ve para kaybının engeller,
• Nitelikli iş gücü istihdamını yaygınlaşır,
• Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin 

artmasına katkıda bulunur.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
ZORUNLULUĞU NEDİR?

Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapıl-
masına dair kanun tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul 
edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. 
Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanu-
nunda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz 
çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren bel-
ge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Ka-
nuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı ya-
yımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 
tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen 
esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ol-
mayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Buna göre Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlığın 
belirlediği listelerde belirlenen mesleklerde belge 
olmadan çalışılamayacaktır. Aksi durumunda Iş 
Müfettişleri denetimi veya bir kaza durumunda bel-
gesiz kişileri çalıştıran işyerlerine çok ciddi yaptı-
rımlar uygulanabilecektir.

HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ 
KARŞILANACAK?

Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan meslek-
lerde MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendir-
me kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav 
ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun ya-
yımladığı tarife kapsamında Işsizlik Sigortası Fo-
nundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan 
limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar ta-
rafından karşılanması gerekmektedir.

Daha önce 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tari-
hine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı 
karşılanabilirken, 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sa-
yılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun” un 56. Maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin 
tamamının 2020 yılına kadar Işsizlik Sigortası Fo-
nundan karşılanması, 26 Mart 2020 tarih ve 31080 
(Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 16. Maddesiyle 
sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2022 yılına 
kadar Işsizlik Sigortası Fonundan karşılanması 
sağlanmıştır.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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ETMD İLE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
NASIL ALABİLİRİM?

Başvuru:

info@etmd.org.tr adresine mail göndererek veya 
www.etmd.org.tr internet sitemizin bize ulaşın say-
fasından size ait iletişim bilgilerinizi göndererek 
başvurunuzu yapabilirsiniz.

Koşullar: 

• ADAY’nın firma olması durumunda, ilgili perso-
neline bu belgeyi aldırmak istediğinde, yukarı-
da tariflenen sınav bedelinin personel sayısı 1 
olduğunda %100’ü, 2-3 personel için toplamın 
%50’si, 4 ve fazlası personel için toplamın %25’i 
tutarındaki miktarı ETMD’nin banka hesabına 
güvence bedeli olarak yatıracaktır. ADAY’ın per-
soneli sınav sonucunda başarısız olması halinde 
başarısız personellerin sınav bedeli ETMD tara-
fından hesaplanarak ADAY’a fatura edilecektir. 

• ADAY’ın bireysel başvurusunda yukarıda ta-
riflenen sınav bedelinin %100’ü, ETMD’nin 
banka hesabına güvence bedeli olarak ya-
tırılacaktır. ADAY’ın sınav sonucunda ba-
şarısız olması halinde sınav bedeli ETMD 
tarafından ADAY’a fatura edilecektir. 

• Firmaların başarısız personel bedelleri, güven-
ce bedelinden fazla olması halinde ADAY fatura 
tarihinden sonra en geç 5 iş günü içinde kalan 
miktarı ETMD hesabına yatıracaktır. Güven-
ce bedelinden az olması halinde kalan miktar 
ETMD tarafından kesinleşmiş sonucu takip 
eden 5 iş günü içinde ADAY hesabına yatıra-
caktır.

HAZIRLIK SEMİNERİ:

Derneğimiz kanalı ile ve talep edildiğinde sınavdan 
önce Hazırlık Semineri verilebilmektedir. Hazırlık 
semineri bedeli (1 kişi için): 200TL+KDV (Talep edil-
diğinde yapılacaktır. Seminerler en az 10 katılımcı 
ile çevrim içi olarak yapılacaktır. Zoom, Skype…)

Koşullar

• ADAY talep etmesi halinde hazırlık seminer 
bedeli kişi sayısı ile çarpılarak ETMD hesabına 
nakden yatırılacaktır. 

• ADAY, hizmet bedelini, yukarıdaki maddelerde 
tariflendiği şekilde ETMD‘nin banka hesabı-
na yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Bedeller 
ETMD hesabına yatırılıp makbuzu ETMD’ne 
gönderilmeden ETMD tarafından herhangi bir 
işlem yapılmayacaktır. 

• Hazırlık seminerleri sınavlardan tamamı ile ba-
ğımsız olarak derneğimiz tarafından organize 
edilmekte olup, Iktisadi Işletmemiz tarafından 
faturalandırılacaktır. 

• Hazırlık Seminer bedelleri tarafımızdan iptal 
edilme durumları hariç olmak üzere hiçbir 
şekilde iade edilmeyecektir.

Yeterlilik Kodu Yeterlilik Tanımı Bedeller
12UY0075-3/01 ELEKTRIK PANO MONTAJCISI SEVIYE 3 945TL (KDV dâhil)
12UY0075-4/01 ELEKTRIK PANO MONTAJCISI SEVIYE 4 1050TL (KDV dâhil)
12UY0075-5/01 ELEKTRIK PANO MONTAJCISI SEVIYE 5 1050TL (KDV dâhil)
12UY0076-4/01 OTOMASYON SISTEMLERI MONTAJCISI SEVIYE 4 1050TL (KDV dâhil)
13UY0121-5 IŞLETME ELEKTRIK BAKIMCISI SEVIYE 5 1300TL (KDV dâhil)

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav bedelleri (1 kişi için)



SİGORTA VE ZAYIF AKIM KUTUSU

ZAYIF AKIM BÖLÜMÜ
(Sac Taban)

KUVVETLİ AKIM BÖLÜMÜSEPERATÖR
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GÜÇ TRANSFORMATÖRLERI 
IÇIN ERKEN YANGIN 
ALGILAMA

Can ÖNDER
Elektrik Mühendisi 
Kıdemli Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina 
Kontrol Sistemleri

Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri, bir ülkenin 
ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Ülkenin 
gelişmesine ve endüstriyelleşmesine paralel 

olarak, elektrik enerjisine olan talep de artmaktadır. 
Konut, işyeri, fabrika gibi yapılara elektrik sağlayan 
güç şebekesinin başlıca bir unsuru olan transfor-
matörlerde oluşacak olası bir arıza tüm güç şebe-
kesinin savunmasız kalmasına sebep olacağından, 
transformatörler sistemin potansiyel zayıf halkası 
olarak kabul edilebilir. Şebekedeki bir güç dalgalan-
ması sonucu bir veya birden fazla transformatörün 
devre dışı kalması, birçok evi ve işyerini etkileyen 

elektrik kesintilerine ve milyonlarca lira zarara se-
bep olabileceği gibi elektrik şebekesinde aylarca, 
belki de yıllarca sürecek zayıflıklara yol açabilir. 
Transformatör üniteleri büyük, pahalı ve sipariş 
üzerine özel imal edilen cihazlar olduğundan, kulla-
nılamayacak hale gelmiş bir transformatörün yeri-
ne yenisinin gelmesi çok uzun süreler alabilmekte-
dir. Bu yazıda transformatörlerde meydana gelecek 
yangınların sebepleri ve transformatörleri yangın-
dan korumak için uygulanabilecek erken algılama 
çözümleri anlatılmaktadır.

Arızaları engellemek ve arıza sonucu oluşacak ha-
sarları en aza indirmek amacıyla, transformatörler 
koruyucu röle ve izleme tertibatı ile donatılır. Ancak 
transformatör yangınlarının yaklaşık yarısı geçit 
izolatörleri kaynaklıdır ve bu koruyucu ekipmanın 
uzağında kalmaktadır. Çünkü geçit izolatörleri por-
selenden yapılmaktadır ve porselen gövdeye yalı-
tım özelliklerini tahrip etmeden herhangi bir ekip-
man takmak mümkün değildir. 
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Porselen gövdeli geçit izolatörleri çatlayıp içerisin-
deki yağı sızdırabilir ve olası bir ark oluşumu nede-
niyle alev alabilir. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak 
geçit izolatörleri yalıtım özelliklerini kaybedebilir, 
gaz biriktirebilir ve ark oluşumu sonucu patlayabi-
lir. Bu da transformatör tankının her yerine yayılan 
yağ tabakasının yanması ile sonuçlanır. Böyle bir 
durumda saniyeler içerisinde transformatörü şebe-
keden koparmak ve yangını söndürmek gereklidir. 
Bu da ancak çok hızlı tepki verebilen sıcaklık veya 
alev dedektörleri ile gerçekleştirilebilir. Bu dedek-
törler bir yangının vereceği hasarın büyük ölçüde 
önüne geçerler. 

YAŞLANMA KAYNAKLI RİSKLER VE DÜZENLİ BA-
KIMLARIN ÖNEMİ

Transformatörlerde çıkan yangınlar incelendiğinde, 
yaklaşık yarısı geçit izolatörleri kaynaklı olup, geri 
kalanı yük kademe değiştiricileri ve transformatör 
tankındaki arızalardan kaynaklandığı görülmekte-
dir. 

Transformatör ömrü boyunca, elektriksel yalıtım 
için kullanılan malzemelerin yapısal dayanımı ve 
yalıtım özellikleri bozulur. Yaşlanma mekanik ve 
dielektrik gücü zayıflatır. Uygun şekilde ve düzenli 
yapılacak bakımlar ile yangın hasarının önüne bü-
yük ölçüde geçilebilir.

Örneğin, geçit izolatörleri transformatör yangınla-
rının en birincil sebebi olduğundan, yaşlanmış ge-
çit izolatörlerinin yenileriyle değiştirilmesi yangın 
riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Benzer şekilde, 
transformatör bütünlüğünün frekans tepkisi analizi 
yapılarak sık sık kontrol edilmesi, bobin ve kademe 
değiştirici bileşenlerindeki problemlerin başlangıç 
aşamasında saptanmasını sağlayacaktır.

TRANSFORMATÖR TANKI VE KADEME DEĞİŞTİRİCİ 
KAYNAKLI ARIZALARA KARŞI ÖNLEMLER

Transformatör tankı ve kademe değiştirici içerisin-
deki elektriksel arızalar, bir gaz rölesi olan Bucholz 
Rölesi ile algılanır. Genellikle biri transformatör 

ana tankı ile yağ koruyucu haznesi arasında, diğeri 
kademe değiştiricinin üzerinde olmak üzere 2 Bu-
cholz Rölesi bulunur.  Bucholz koruması, minör arı-
zalardan kaynaklanan ve arıza noktasından, trans-
formatörün en üst noktasına yükselen gazların, röle 
muhafazası içerisinde bir gaz kabarcığı oluşturup 
röleleri aktive etmesi ile hızlı ve hassas bir erken 
uyarı sağlamaktadır. 

Bucholz Rölesi, pivot kanatçıktan oluşan ikinci bir 
tetikleme cihazına sahiptir. Bu kanatçık, toprak arı-
zası veya fazlar ve sargılar arası arızalar gibi majör 
arızalarda sıkça görülen çok hızlı bir basınç birik-
mesi durumunda transformatörün kapatılmasını 
tetikler. Bu gibi arızalar, hemen dağılamayan büyük 
miktarda gaz ve yağ buharı üretir ve bu da trans-
formatörden koruyucuya doğru hızlı bir yağ akışına 
yol açar. Bucholz kanatçığı, bu yüksek yağ akışına, 
cıvalı anahtarı kapatarak tepki verir.

Her iki Bucholz anahtarı (minör arızalarda tetikle-
nen erken uyarı anahtarı ve majör arızalarda tetik-
lenen kanatçık) söndürmeyi başlatma amaçlı kul-
lanılabilir.   

GEÇİT İZOLATÖRÜ KAYNAKLI ARIZALARA KARŞI 
ÖNLEMLER

Bütün transformatör yangınlarının %50’ye yakını 
içerisinde yağ bulunan geçit izolatörlerinde mey-
dana gelen arızalardan kaynaklanmaktadır. Bu tip 
arızaların temel sebepleri:

• Sızıntı (kusurlu contalar)
• Yalıtımın bozulması
• Mekanik hasar (porselen gövdedeki çatlaklar) 

Geçit izolatörlerindeki sızıntılar, transformatö-
rün ana gövdesine yağın sıçramasına sebep olur. 
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Bu yağ kısmen buharlaşacak ve bir anahtarlama 
işleminden kaynaklanan ark tarafından tutuştu-
rulacaktır. Bunun sonucunda meydana gelecek 
yangının etkisi, söndürmenin derhal başlaması 
durumunda kısıtlı olacaktır. Ancak bu durum, ısıy-
la etkinleştirilen standart sprinkler başlıkları için 
çoğu zaman gerçekleşmez. Çünkü ısı algılayıcıları, 
transformatörün birkaç metre uzağına yerleştiri-
len söndürme tesisatında bulunmaktadır. Özellikle 
harici ortam uygulamalarında, yağmur ve rüzgar, 
söndürme sistemindeki tetikleyicileri etkisiz hale 
getirebilmektedir. Bu yüzden, söndürmeyi tetikle-
mek için yangının ateşleme bölgesi yakınında algı-
lanması zorunluluktur. Bu da, endüstriyel tipte alev 
ve sıcaklık dedektörleri ile yapılabilir.

SICAKLIK ALGILAMA İÇİN GEREKSİNİMLER

Bir su püskürtmeli söndürme sistemi genellikle sı-
caklık dedektörleri ile aktif olup püskürtme nozul-
larına su sağlayan bir mekanik valf içerir. Standart 
sıcaklık dedektörleri nispeten yavaş tepki süreleri-
ne sahip olmanın yanında, transformatörlerin bu-
lunduğu alanlardaki zorlu dış ortam koşullarına da 
(çalışma sıcaklığındaki değişimler (gece/gündüz, 
yaz/kış), nem seviyesinde değişiklikler, yıldırım 
düşmeleri, kar, sis, ağır yağmur, toz/kir vb ) uygun 
değildir. Transformatör yangınlarını algılayacak de-
dektörler bu zor şartlarla başa çıkabilecek ve olay 
anında hızlı tepki verebilecek özellikte olmalıdır. 
Dedektör potansiyel alev bölgesine yakın monte 
edilmek zorunda olduğundan, algılama elemanı 
yüksek sıcaklıklara dayanabilmelidir.
 
ÇOK HIZLI TEPKİ VEREBİLEN SICAKLIK DEDEK-
TÖRLERİ

Transformatörlerin yangından korunması için, zorlu 
ortam koşullarında çalışmaya uygun ve sıcaklık ar-
tışlarına en hızlı tepki verebilecek sıcaklık dedektö-
rü Securiton’un ADW 535 lineer tip sıcaklık dedek-
törüdür. Bu dedektör ile yangın başlangıcı, sıcaklık 
artış hızı algılaması ile birkaç milisaniye içerisinde 
tespit edilip söndürme sistemi anında aktive edi-
lebilir. Algılama, sızdırmaz bir metal bir tüp içeri-
sindeki havanın basıncının, sıcaklık yükselmesinde 
artması prensibine dayanır. Tüpün içindeki hava 
basıncı, saniyede 2000 numune ile ölçülerek, 0.2°C 
hassasiyetle sıcaklık artışı tespit edilir. Algılama 
tüpü, transformatör tankının mümkün olduğunca 
yakınına, tercihen geçit izolatöründen sızan yağın 
toplanacağı, transformatörün en üstüne yerleştiri-
lir. Algılama tüpünün, transformatördeki bobin sar-

gısı arızalarından kaynaklanan ve yangın başlangı-
cı olabilecek sıcaklık artışlarını algılamak amacıyla, 
cihaz gövdesine sarılması da uluslararası uygula-
ma kodları ve standartları dahilinde uygulanabile-
cek bir algılama şeklidir. 

Algılama tüpü, bakır veya paslanmaz çelik malze-
meden olabileceğinden, transformatörün basınçlı 
hava veya temizlik kimyasalları ile temizleme es-
nasında özel bir dikkat gerektirmez. Yıldırımdan 
korunma, toprağa bağlanan bir tüp ile kolayca ger-
çekleştirilir. 

Gaz ve petrol endüstrisi üzerine üretim yapan te-
sisler, kimyasal üretimi yapan tesisler ile araç ba-
kım veya yükleme alanları, kablo tünelleri, karayolu 
tünelleri gibi çok çeşitli ve zorlu alanlarda da kulla-
nılan ADW 535 Dedektörü, endüstriyel uygulamalar 
için

• Serbest programlanabilir algılama özellikleri,

• EN 54 ve UL uyumlu tasarım ve konfigürasyon 
ayarları,

• Dinamik Isı Izleme algoritması sayesinde ha-
talı alarmların önlenmesi 

özellikleriyle gerekli tüm esneklikleri sağlamakta-
dır.

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
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SIZ DE SEMINER VEREBILIRSINIZ.
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Kozyatağı, Gülbahar Sk. Ege Yıldız Sitesi B Blok Kat 7, D:23, 34742 Kadıköy/Istanbul
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ELEKTRIK TESISLERINDE 
KOROZYON RISKINI 
AZALTMA
Elektrik tesislerinde korozyon, karşılaşılan en büyük problemler arasında 
yer almaktadır. CEATI tarafından yapılan araştırma, korozyon riskini 
azaltma konusunda öneriler sunuyor.

Korozyon, Enerji Iletim ve Dağıtım hatlarındaki 
çelik yapıların hizmet içi bozulmasının başlıca 
nedenidir ve hizmet ortamının yapısına bağlı 

olarak bazen mekanik ve mikrobiyolojik eylemlerle 
desteklenir. Günümüzde, çoğu enerji kuruluşu bü-
yük bir yaşlanan yapıları yönetmektedir ve koroz-
yon ciddi bir mali ve teknik zorluk haline gelmiştir.

Nazlıcan GÜVENÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümünde son sınıf öğrencisi
ElektrikPort
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Yakın tarihli bir CEATI International Inc. raporu, 
Iletim Hattı Yapılarının Katodik Koruması Kılavuzu 
(Iletim Hattı Varlık Yönetimi 3256), kamu hizmeti 
endüstrisinde korozyonla ilgili konularda farkında-
lığı artırmayı amaçlamaktadır ve iletim altyapısın-
daki elektrik enerjisi için korozyon değerlendirmesi 
ve azaltma tekniklerini ana hatlarıyla belirtmek için 
girişimde bulunmaktadır. Iletim&Dağıtım yapılarına 
özgü korozyon mekanizmalarının temel bir anla-
yışını sağlar ve bu yapıların altındaki ve sınıf üstü 
bileşenlerinde farklı korozyon senaryolarının mey-
dana gelebileceği çeşitli koşulları ana hatlarıyla 
belirtir.

Rapor ayrıca her bir temel türü için farklı temel tür-
lerini ve ilgili katodik koruma (CP) sistemlerini tar-
tışır.

KOROZYON RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ

Bir yapı, yapısal korozyon (ciddi malzeme kaybı) 
yaşamaya başladığı noktaya kadar aşındığında, 
risk azaltma uygulamaları etkili bir şekilde uygula-
namaz ve bir yapı onarımı veya değişimi, uygulana-
bilir tek seçenek haline gelir. Buna göre, korozyo-
nu yapısal arızaya yol açmadan ve dolayısıyla güç 
sistemleri kesintilerine, çevresel hasarlara, yara-
lanmalara veya ölümlere yol açmadan önce erken 
aşamalarında tespit etmek ve kontrol etmek önem-
lidir.

Çok sayıda yapının muayenesi pratik olmadığından, 
bir hattın her yapıya veya bölümlerine bir korozyon 
riski faktörü atamak için bir önceliklendirme süreci 
tavsiye edilir. Bunun için arşiv verileri derlenmeli ve 
aşağıdaki faktörlere özel önem ağırlıkları atanma-
lıdır:

• Yapı tipi (temel tasarımı)
• Hat önemi (voltaj ve halka yakınlık gibi farklı 

faktörlerin bir kombinasyonunu içerebilir)
• Yapı yaşı
• Yapı malzemesi (galvanizli veya galvanizsiz 

çelik)
• Topraklama sistemi tasarımı
• Coğrafi konum (hizmet ortamının aşındırıcılığı 

dikkate alınarak)
• Boru hatlarına ve diğer kaçak akım kaynakları-

na yakınlık
• Korozyon kontrol sistemi varlığı (kaplama ve 

CP sistemi)
• Muayene ve bakım geçmişi

Önceden tanımlanmış kriterlere göre, en yüksek 
önceliğe veya riske sahip yapılar için saha dene-
timleri programlanmalıdır. Muayeneler iki seviyede 
yapılabilir. Seviye 1 denetimleri, toprak hizmet orta-
mının aşındırıcılığına odaklanır ve genellikle aşağı-
daki testleri gerektirir:

• Yapıdan toprağa potansiyel ölçümü
• Toprak direnci testi
• Toprak pH testleri
• Muayene ve bakım geçmişi.
• Kalite seviyesinde malzeme ve kaplama kalın-

lığı ölçümleri
• Korozyon belirtileri için kalite seviyesinde 

görsel inceleme.

Seviye 1 incelemesinin sonucuna bağlı olarak, daha 
korozif ortamlarda seçilen yapılar için seviye 2 in-
celemesi yürütülebilir. Bu, aşağıdaki adımları içerir:

• 0,15 m ila 0,9 m derinliklerde kazılar ve aşın-
mış parçaların temizlenmesi

• Görsel inceleme ve fotoğraflı dokümantasyon 
(aşınmış alanlardan yakın fotoğraflar)

• Alt sınıfta malzeme ve kaplama kalınlığı ölçü-
mü

• Çukur derinliği ölçümü (ASTM G46).

Şekil 1: Yapı-toprak potansiyeli ve toprak direnci ile 
toprak korozivite ilişkisi

Katodik koruma (CP), bir elektrokimyasal koroz-
yon kontrol tekniğidir. Çelik yapılarda devam eden 
korozyonu azaltmak için verimli ve uygun maliyetli 
bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Bir CP sisteminin 
uygulanmasıyla, bir yapıdaki korozyon reaksiyon-
ları, yapıya elektron pompalanarak manipüle edilir. 
Bu, yapının temeline anot takılarak sağlanabilir. 
Anotların işlevi, yapının aşınan yüzeylerini bir ko-
ruma akımı ile polarize etmektir. Anot malzemeleri-
ne dayalı olarak, CP sistemleri iki kategoriye ayrılır: 
galvanik CP sistemleri ve darbeli akım CP sistem-
leri.
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Galvanik CP sistemlerinde, anot malzemesi yapı-
nın korunması sırasında kademeli olarak tükendi-
ğinden, anotlara genel olarak kurban anotlar denir. 
Anodik reaksiyonlar, elektron sağlamak için yapıya 
elektriksel olarak bağlıyken, yapının yakınına gö-
mülü anoda kaydırılır. Bu durumda yapı, korozyon 
hücresinde katot haline gelir, dolayısıyla yapı yüze-
yinde malzeme kaybı olmaz.

Uzun sürekli yapılar olan ve geniş yüzey alanlarını 
temsil eden boru hatlarının aksine, iletim kuleleri-
nin temelleri çok daha küçük yüzey alanlarına sa-
hip ayrı yapılardır. Bu, iletim ve dağıtım yapıları için 
galvanik CP sistemlerinin uygulanmasının, darbeli 
akım CP sistemlerine göre tercih edildiği anlamına 
gelir; bununla birlikte, kurban anot sistemlerinin 
ana dezavantajı, yüksek dirençli topraklardaki ve-
rimsizlikleridir.

ANOT YATAK TASARIMI

Zemin özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle, CP sis-
temlerinin tasarımı, aynı geometrilere sahip yapılar 
için bile bir yapıdan diğerine değişir. Bununla bir-
likte, bir güç hattı boyunca tüm aşınan yapılar için 
saha verilerini toplamak ve her yapı için ayrı CP 
sistemleri tasarlamak ekonomik olarak mümkün 
değildir. Bunun yerine, hattaki tüm benzer yapıların 
durumunu temsil eden birkaç yapıyı seçmek ve bu 
temsili yapılar üzerinde saha araştırması yapmak 
için bir masa başı çalışması yapılmalıdır.

Anot yatağı tasarımının amacı, yapının gömülü bi-
leşenleri için optimum bir koruma akımı oluştur-
maktır. Bu, toprak hizmet ortamı karakterizasyonu, 
yapıda korozyon durumu değerlendirmesi, anot 
malzemesi seçimi, anot ağırlığı hesaplaması (yapı-

nın boyutuna ve CP sisteminin gerekli ömrüne bağlı 
olarak), anot numarası seçimini ve anot düzenleme 
hususlarını gerektirir.

Magnezyum anotlar, iletim ve dağıtım yapılarında 
temellerin katodik korumasında tercih edilir. Paket-
lenmiş anotlar, performanslarını artırmak için özel 
dolgu malzemeleri içerir. Iletim ve dağıtım yapıla-
rının CP’si için anot yatağı tasarımının ayrıntıları, 
Iletim Hattı Varlık Yönetimi 3256 raporunda tartı-
şılmaktadır. Toprak ortamında galvanik anotlu CP 
sistemleri için 10 ila 15 yıllık bir tasarım ömrü yay-
gındır. Anot tüketimi (malzeme tükenme oranı) ve 
anot pasivasyonu (dirençli bir bariyer oksit filminin 
oluşumu), galvanik anotların ömrünü etkileyen iki 
operasyonel faktördür. Ayrıca anotların ömrü, mal-
zeme türü ve anot kütlesi gibi tasarım parametre-
lerine bağlıdır.

Magnezyum ve çinko alaşımları, toprak uygulama-
ları için tercih edilen anot malzemeleridir. Magnez-
yum anotlar için en yaygın iki alaşım, ASTM B843’e 
göre yüksek potansiyel alaşım M1 ve aynı zamanda 
H1 alaşımı olarak da adlandırılan AZ-63 alaşımıdır. 
Üç farklı çinko alaşımı türü vardır: yüksek akımlı 
çinko anotlar, ASTM B418’e dayalı çinko alaşımları 
ve MIL-A-18001K’ya dayalı anotlar. Iletim kuleleri-
nin CP’si için çinko anotların kullanımının sadece 
10.000 ohm-cm’den daha düşük toprak direnç de-
ğerleri için önerildiğini belirtmek önemlidir.

Toprak ortamlarında kullanılan çoğu magnezyum 
ve çinko anot, anotların etrafında hazırlanmış dol-
gunun kullanılmasını gerektirir. Dolgu malzemeleri 
içeren anotlar - genellikle alçıtaşı, bentonit ve sod-
yum sülfat kombinasyonu - paketlenmiş anotlar 
olarak adlandırılır. Bu tür malzemeler, yüzey film-

Teknik Yazı

Şekil 2: Aktif (galvanik) ve inaktif (sıkıştırılmış akım) 
anotlu katodik koruma sistemlerinin şeması
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lerinin oluşumunu sınırlamanın ve elektroozmotik 
dehidrasyonu önlemenin yanı sıra, tek tip akım ile-
timi ve tek tip malzeme tüketimi sağlayacak şekilde 
hareket ederler. Standart dolgu malzemesi, toprak 
kutusu test yöntemi ASTM G187 ile ölçüldüğünde 
50 ohm-cm’lik tek tip bir direnç sağlamalıdır. Gele-
neksel CP tasarım prosedürü başlangıçta boru sis-
temleri için geliştirilmiştir. TLAM 3256 raporunda 
değiştirilmiş ve T&D yapılarına genişletilmiştir.

CP tasarımının kritik bir parçası, yapıyı katodik 
olarak korumak için gerekli akım miktarını belirle-
mektir. Gerekli akım, saha deneyimine dayalı ola-
rak tablolardan ve grafiklerden veya geçici bir anot 
yatağı kullanılarak mevcut gereksinim testlerinden 
tahmin edilebilir. CP için gerekli akım, zemin özel-
liklerinin, yapının geometrisinin ve zemin-yapı ara-
yüzündeki yüzey durumunun bir fonksiyonudur. 
Önemli parametrelerden bazıları çıplak yüzey alanı, 
kaplama direnci, toprağın iyonik iletkenliği, toprak 
pH seviyesi, toprak sıcaklıkları ve toprak havalan-
dırma seviyesini içerir. Anot malzemesi için mini-
mum kütle hesaplandıktan sonra, gömülü anotun 
yapının etrafındaki yerleşimi (anot yatağı) tasar-
lanmalıdır. Anot yatağı tasarımındaki temel sorular, 
anotların sayısı ve bir anot ile diğer anotlar arasın-
daki mesafeler ve yapıdır.

Hesaplanan minimum kütleye sahip tek bir anot 
veya toplam kütlesi hesaplanan kütleye eşdeğer 
olan birden fazla anot kullanılmasına karar verile-

bilir. Yüksek sayıda anot seçmek, genellikle koruma 
akımının daha tekdüze bir dağılımına yol açtığın-
dan, CP sisteminin performansını artırır. Bununla 
birlikte, anotlar arasındaki paraziti artırır ve daha da 
önemlisi, daha yüksek bir sistem kurulum ve bakım 
maliyeti ile sonuçlanır.

Anot sayısı seçildikten sonraki soru, anotların yapı 
etrafına nasıl dağıtılması gerektiğidir. Anot ve yapı 
arasındaki mesafe çok uzaksa, toprak direnci bü-
yük bir potansiyel düşüşüne neden olur ve gömülü 
yüzeylerde CP için gerekli polarizasyon elde edile-
mez. Öte yandan, anot ve yapı arasındaki mesafe 
çok kısaysa, tek tip bir akım oluşturulamaz, bu da 
bazı yüzeylerin aşırı korumalı hale gelirken diğerleri 
eksik korumalı hale geldiği anlamına gelir.

Aslında, kamu hizmetleri için ideal durum, yeterli 
koruma seviyesi sağlanırken anot malzeme mali-
yeti ve kurulum masrafları en aza indirgenecektir. 
Bu tür optimize edilmiş tasarımların sağlanması 
için bilgisayar simülasyonları gerekir, ancak CP sis-
temleri için bilgisayar destekli tasarım platformları 
çoğunlukla boru hatları ve açık deniz yapıları için 
geliştirilmiştir.

CP sistemleri için bilgisayar tabanlı modeller, ge-
leneksel tasarım yöntemlerinde eksik olan tasarım 
özelliklerini barındırabilir. Halen pratikte yaygın 
olarak kullanılan geleneksel yöntemler, çoğunluk-
la deneysel formüllere ve mühendis veya teknisyen 
deneyimine dayanmaktadır. Yararlı olmalarına rağ-
men, bu tür tasarım yöntemleri, geometrik faktör-
leri ve geçici tasarım parametrelerini dahil etmede 
başarısız olduklarından, dolayısıyla nispeten büyük 
güvenlik faktörlerinin kullanılmasını gerektirdiğin-
den optimize edilmemiş ve uygun maliyetli değildir. 
Bir tasarım senaryosu için, hepsinin eşit derecede 
etkili olabildiği birkaç anot düzenlemesi önerilebilir, 
ancak çoğu durumda, anot yatakları için yalnızca 
bir optimum düzenleme mevcuttur.

Örneğin, yüksek düzeyde geometrik düzensizlikleri 
(kenarlar, delikler, kıvrımlar ve eklemler) temsil eder 
ve bu tür temeller için CP sisteminin tasarımının bir 
zorluk olduğu kanıtlanmıştır. Her bir sütunda gös-
terildiği gibi, yatay anotlu (beyaz silindirler) dört 
farklı anot yatağı dikkate alınmıştır. Üst sıradaki 
sonuçlar, toprak direnci 5000 ohm-cm olan nötr 
toprağa karşılık gelir.

Toprak direncinin CP performansı üzerindeki etki-
lerini göstermek için, 2000 ohm-cm dirençli hafif 
asidik bir toprakta simülasyon sonuçları alt satırda 
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sunulmuştur. Iki durum arasında adil bir karşılaş-
tırma sağlamak için, anotların boyutu değiştirilmez, 
ancak toprağın aşındırıcılığı arttıkça gerekli CP akı-
mının arttığı ve bunun da belirli bir CP sistemi ömrü 
için anotlar için gereken kütleyi artırdığı açıktır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Her bir anot yatağı tasarımının performansını de-
ğerlendirmek için temelin gömülü yüzeylerindeki 
potansiyel dağılımı incelenir. NACE SP0169 stan-
dardına göre, çeliğin CP’si için CSE’ye karşı mini-
mum -0.850 V yüzey potansiyeli gereklidir. Simü-
lasyon sonuçlarındaki koyu kırmızı alanlar, temelin 
korumalı kısımlarıdır ve bu sırayla turuncu, sarı, ye-
şil ve mavi alanlar kısmen korunan yüzeyleri temsil 
eder. Sonuçlar, anot yataklarının daha düşük di-
rençli topraklarda daha iyi koruma sağladığını açık-
ça göstermektedir. Ayrıca, yüksek oranda dağılmış 
anot yataklarının daha tekdüze bir kaplamaya yol 
açtığı görülebilir.

Bilgisayar simülasyonu ayrıca anotların yakınında 
bulunan köşeler ve kenarlar gibi geometrik özellik-
lere sahip alanları maksimum koruma akımını alır-
ken, düz yüzeyler, özellikle korumalı yüzeyler en az 

polarize ve korumalıdır. Geometrik karmaşıklıkların 
bir sonucu olarak, gril tipi temellerin CP’si için çoklu 
anotlar önerilir.

Ayrıca, yüksek direnç değerlerine sahip topraklar-
da, iyi bir koruma seviyesi elde etmek için daha 
fazla sayıda anotu dikkate almak ve bunları yapıya 
yakın - 2 ft’den (0,6 m) daha az uzakta - gömmek 
gerekir. Büyük ızgara tipi temeller için, ızgaranın ya-
tay elemanlarını korumak için yatay olarak gömülü 
anotlar tercih edilirken, dikey (ayak) bileşenlerin 
korunması için dikey olarak gömülü anotlar önerilir. 
Bununla birlikte, maksimum stres altında temelin 
kritik üyelerine - genellikle bacaklar - her zaman 
tam CP sağlanması önerilir; bu nedenle, dikey ve 
yatay anotların bir kombinasyonu gerekli olabilir.

Farklı anot düzenlemeleri için ızgara temelinin gö-
mülü yüzeylerindeki potansiyel dağılımlar gösteril-
miştir. Temelin etrafındaki beyaz silindirler anotları 
temsil eder. Bu makale, CEATI’nin iletim hattı varlık 
yönetimi (TLAM) ve iletim havai hat tasarımı ve aşı-
rı olay azaltma (TODEM) ilgisi üyeleri için üstlenilen 
ve finanse edilen Iletim Hattı Varlık Yönetimi 3256, 
Iletim Hattı Yapılarının Katodik Koruması Kılavu-
zu’nun sonucudur.
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YÜKSEK GERILIM ŞALT 
SAHALARINDA KULLANILAN         
PARAFUDRLAR 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.

Ilk üç yazımda Elektrik yüksek gerilim (YG) şalt 
sahalarındaki nötr dirençlerden, akım ve gerilim 
transformatörlerinden bahsetmiştim. Elektrik şe-
bekesinin kalbi olan güç transformatörlerini ve oto 
transformatörlerini korumak için kullandığımız bu 
teçhizatlar tek başına yeterli olamayacaktır. Elektrik 
iletim sisteminde meydana gelen aşırı gerilimlerde 
veya koruma sistemlerinin gözcüsü diyebileceği-
miz akım ve gerilim transformatörleri ile elektrik 
şebekesinin kalbi olan güç transformatörleri ve oto 
transformatörler arasındaki alanda meydana gele-
bilecek bir kısa devre durumunda ölçü transforma-
törleri kör kalacağı için diferansiyel röle çalışarak 
giriş-çıkış kesicilerine açma komutu gönderecek 
olup güç transformatörü ve oto transformatörü 
enerjisiz kalacak ve kısa devrenin meydana geldiği 
an ile ilgili teçhizatın servis harici olduğu an ara-



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER 35

Teknik Yazı

sında geçen bu süre zarfında maruz kalınacak aşırı 
gerilimlere karşı koruma sağlamak için parafudrlar 
kullanılmaktadır.

Parafudrlar her üç fazda, faz-toprak arasına bağ-
lanmaktadır. Korunacak teçhizatın ne kadar yakını-
na konumlandırılırsa o kadar iyi koruma sağlana-
caktır. Parafudrların topraklama direnci 1 Ω altında 
olmalıdır. Parafudrların bağlantı tiplerinin , konum-
larının (mesafe) ve koruma topraklama direncinin 
koruma seviyesine etkisini formüller ve örnekler 
üzerinden aşağıda açıklayacağım.

Parafudrların kullanıldığı yerler;
• Generatör çıkışları
• Güç Transformatörlerinin giriş ve çıkışları
• Oto transformatörlerin giriş ve çıkışları
• Güç Transformatörlerinin tersiyer sargıları
• Güç Transformatörlerinin yıldız noktaları (nötr 

direnci devresinde)
• Enerji iletim hatlarının hat başı ve sonunda
• Yer altı kablo giriş ve çıkışlarında 

Sistemde yapılarına ve çalışma prensibine göre 
genellikle değişken dirençli veya metal oksit (ZnO) 
parafudrlar kullanılmaktadır. Parafudrların izolas-
yonu için porselen ve polimer malzemeden imal 
muhafazalar kullanılmaktadır. Son zamanlarda 
sistemde polimer muhafazalı parafudrların sayısı 
artmaktadır. Polimer muhafazalı parafudrlar IEC 
standartlarında X sınıfı olarak belirtilen patlamaya 
veya dağılmaya karşı dayanıklı , sönen (alev alma-
yan) ve su tutmayan malzemelerdir.

Değişken dirençli parafudrlar; seri ark aralıkları (ek-
latör), değişken dirençler, basınçlı gaz (azot) veya 
kuru hava, basınç dengeleme yayı , porselen veya 
polimer muhafazadan meydana gelir.

Metal-oksit (ZnO) parafudrlar; metal-oksit bloklar, 
basınç dengeleme yayı ve porselen veya polimer 
muhafazadan meydana gelir. Metal-oksit parafud-
rlarda aktif eleman olarak değişken direnç yerine, 
metal-oksit bloklar kullanılır , seri aralıkları yoktur. 
Değişken dirençli parafudrlara göre daha güvenli ve 
basit çalışırlar.

Parafudrların koruma seviyesi birçok etkene bağlı-
dır. Yıldırım veya anahtarlama nedeni ile meydana 
gelen geçici aşırı gerilim darbesi meydana geldiği 
yerden iki tarafa doğru yayılır. Havai hat meydana 
gelen yüksek gerilim dalgasına kılavuzluk yapar. 
Parafudr bağlantısı genel itibariyle aşağıdaki gibi-
dir.

Şekilde ;
a1 : Parafudrun hatta bağlantı iletkeninin uzunluğu
a2 : Parafudrun topraklama bağlantısının uzunluğu 
a3 : Parafudr ile korunan cihaz arasındaki mesafe
a4 : Parafudrun aktif kısmının uzunluğu 
Zg : Toprak empedansı
U : Vuran aşırı gerilim darbesi

Korunan teçhizata gelecek geçici aşırı gerilim dar-
besinin tahmini değeri için IEC 71-2 1996-12 stan-
dartında aşağıdaki formül verilmiştir. 

Urp = Up1+2ST                               Up1 ≥ 2ST için
Urp = 2Up1                                      Up1 < 2ST

Burada ;
Up1: Parafudrun yıldırım darbe koruma değeri ( kV )
Urp : Meydana gelen gerilim
S : Vuran darbenin dikliği ( kV / µ sn )
T : Yıldırım darbesinin ilerleme zamanı
T = L/C olarak verilmiştir. 
Havada, ışık hızı C: ( 300 / µ sn )

Havadan farklı ortamlarda hız;

olarak verilmektedir. Burada ε nisbi permeabilitedir.

L = a1+a2+a3+a4 
Yukarıdaki şekildeki mesafelerdir.

Parafudr prensibi olarak, koruyacağı teçhizatın 
terminaline en yakın yere monte edilmelidir. Bu 
sebepledir ki TEIAŞ son yıllarda alım yaptığı güç 
transformatörlerinde ve yeni tesis edilen Trans-
formatör Merkezlerinde tesis edilen güç transfor-
matörlerinde radyatörlerin üzerine parafudrların 
montjını istemektedir.

300
√(ε)C =             m / µ sn
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Sistem nötr topraklaması; nötrü doğrudan topraklı, 
izole veya yüksek değerli direnç üzerinden topraklı 
olması gibi durumlara göre parafudr koruma sevi-
yesine etki eden başka bir etkendir.

Parafudr topraklama direncinin korumaya etkisi, 
geçici aşırı gerilimde parafudr iletime geçtiği za-
man terminalleri arasında meydana gelen gerilim 
tepe değeri Ur ile toprak geçiş direnci Rd üzerinden 
akan deşarj akımının meydana getirdiği Ud gerili 
tepe değeri fazör olarak toplanmaktadır.

Ut = Ur + Ud

Devrede oluşan toplam Ut gerilimi, transformatöre 
uygulanmaktadır. Korumada Ut geriliminin genliği-
nin küçük olması için, Ud geriliminin genliğinin do-
layısıyla parafudr topraklama direncinin küçük ol-
ması istenmektedir. Aşağıdaki örnekle topraklama 
direncinin etkisini daha iyi anlayabiliriz.

Bir Güç Transformatörünü geçici aşırı gerilimlere 
karşı korumak için seçtiğimiz ve Sekonderine (OG) 
bağladığımız parafudrun karakteristikleri; 

Anma deşarj akımı (tepe değeri)         : 10 kA
Anma gerilimi                                         : 36 kv
Maksimum devamlı çalışma gerilimi : 30 kV

Parafudrdan 10 kA genlikte 8/20 mikro saniye dal-
ga formunda akım akarken parafudrun terminalle-
ri arasında yaklaşık olarak Ur = 85 kV artık gerilim 
meydana gelir.

Parafudr topraklamasının değeri 13 ohm olursa, 
devreden akan 10 kA genlikli geçici akımın toprak-
lama direnci üzerinde meydana getireceği geçici 
aşırı gerilimin genliği;

Ud = 13 ohm x 10 kA = 130 kV tepe olur.

Transformatöre uygulanan geçici aşırı gerilim yak-
laşık olarak 

Ut = Ur + Ud = 85 + 130 = 215 kV tepe olacaktır.

Orta Gerilim sistemde standart anma yıldırım dar-
be dayanma gerilimi 170 kV tepedir. Parafudr geçici 
aşırı gerilim meydana geldiğinde iletime geçip işlev 
görsede TM’de orta gerilim sisteme bağlı teçhizat-
larda ve parafudrda hasar meydana gelebilir.

Tüm bu etkenleri dikkate alarak ürün seçimi yapıl-
ması gerekmektedir. Ürün etiketi okuması yan say-
fada görüldüğü gibi yapılmaktadır.

Parafudrlar bakım gerektiren ürünler değildir. Be-
lirli periyotlarla TM işletme teknisyenleri tarafından 
kontroller yapılmalıdır. Darbe sayıcının, eğer ta-
kılıysa spark gap elektrotlarının , kaçak akımın ve 
özellikle porselen izolatörlerde pedigotların kirlilik 
düzeyinin kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 
Porselen muhafazada kirlenme tespiti yapıldığında 
pedigotların temizliği yapılır, su ile yıkama yapıla-
caksa aşağıdan yukarıya doğru yıkanması gerek-
mektedir. Parafudrların montajında ürünlerin dik 
şekilde montajının yapılması, mekanik zorlanma-
lardan kaçınılması ve iletkeni bağlamak için teçhi-
zata asla merdiven dayanmaması gerekmektedir.

Parafudrlara uygulanan testler AC Izolasyon (DOB-
LE) testleri ve DC Izolasyon (MEGGER) testleridir. 
Test öncesinde bağlı olan iletkenler sökülür. AC izo-
lasyon testleri ile parafudr içerisindeki nem, koroz-
yon, alüminyum tozları, mekanik bozukluklar, bozuk 
şönt dirençler ve montaj hataları tespit edilebilir. AC 
Izolasyon testlerinin sağlayıcısı olarak DC Izolas-
yon testleri yapılır ve test süresi 1 dakikadır.
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Işletilmesini ve bakımını üstlendiğimiz elektrik sis-
temlerinde yeterince kontrolü yapılmayan ve elekt-
rik piyasasında maalesef ki önemi tam anlamıyla 
kavranamamış olan parafudrların Türkiye Elekt-

rik  Sisteminde tüm gerilim seviyelerinde gerektiği 
noktalarda uygun ürünlerin kullanılmasını dilerim 
ve tüm okurlarımıza esenlikler dilerim.

Type 1 Tip

Standard 2 Standard

Rated voltage 3 Anma Gerilimi

Continuous operating voltage 4 Sürekli Çalışma Gerilimi

Rated frequency 5 Anma Frekansı

Nominal discharge current 6 Anma Boşalma Akımı

Classification / line discharge class 7 Hat Boşalma Sınıfı

repetitive charge transfer rating 8 Tekrarlı Yük Aktarma Oranı 

Rated short-circuit current 9 Kısa Devre Akımı 

Product code 10 Ürün Kodu

Manufacturing year 11 Üretim Yılı

Serial number 12 Seri Numarası 

Unit number 13 Ünite Numarası 

Special information 14 Özel Bilgiler 
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DERGIMIZIN TÜM SAYILARINA
WEB SITEMIZDEN ULAŞABILIRSINIZ

www.etmd.org.tr
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Tüzel Üyelerimiz

ABB Elektrik

Anel Group

AE ARMA Elektropanç

ANSİ Enerji Mühendislik

ART Pano

AE Bina Teknolojileri

Aktif Mühendislik

ARTE Teknoloji

TÜ
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M
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BBM Pano

ERC Sistem

Cihan Elektrik

Çetin Elektrik

EAE Elektrik

Elin Grup

Effe Elektrik

ERDE Mühendislik

TÜ
ZEL Ü

YELERIM
IZ
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Phoenix Contact

Novatek

ORGE

Neocom

Felio Sylvania

Legrand

Nap Bilişim

Kardeş Elektrik

TÜ
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Sigma Elektrik

Sinerji Elektrik

Teksan

Tense Elektrik

Poly Cert

Prysmian Kablo ve Sistemleri

Yılkomer

Schneider Elektrik

Sasel

TÜ
ZEL Ü

YELERIM
IZ
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KARDEŞ ELEKTRIK HAKKINDA

Tüzel Üyelerimizi Tanıyalım

Kardeş Elektrik, 1963 yılında Elektrik Mühendisi Ünal 
Kardeş tarafından kurulmuştur ve Kraus & Naimer’in 
Türkiye temsilcisi olarak 1968 yılına kadar sürmüştür. 
Aynı yıl imalata başlanılmış ve bu süreç 1974 yılında 
kurulan Kardeş Elektrik’in Sefaköy‘deki fabrikasında ge-
lişerek günümüzdeki sanayici kimliğinin temel taşlarını 
oluşmuştur.

2017 yılı itibarıyla Arnavutköy’deki son teknolojiye göre 
tasarlanan yeni fabrikasına taşınarak geleceğe yönelik 
çalışmalarına hız vermiştir.

11.000 m2 kapalı alana sahip yeni fabrikasında, Kraus 
& Naimer pako şalterlerin ve Kardeş marka standart tip 
kablo pabuçlarının yanı sıra otomotiv sektöründe kulla-
nılan kömür,  kömür yuvaları ve marş otomatiği imalatları 
da yer almaktadır.

Kardeş Elektrik üretimini gerçekleştirdiği ürünler ile birlikte elektromekanik sektördeki birçok uluslararası 
saygın markanın da Türkiye mümessilidir.

Üretimlerimiz:
• Kraus & Naimer C- CA Serisi Pako Şalterler
• Kardeş SKP Standat Tip Kablo Pabuçları
• Mega Oto Kömürleri ve Kömür Yuvaları
• Mega Marş Otomatikleri
• Born Klemensler

Mümessilliklerimiz:
• Kraus & Naimer: 20 - 315 A. KG Serisi Ana Kumanda ve Emniyet Şalterleri - Tamir Bakım Şalterleri / Avusturya
• Hellermann Tyton: Kablo Bağları ve Aksesuarları / Almanya
• Klauke: Bağlantı Elemanları ve El Aletleri / Almanya
• Efen: NH sigortalı yük ayırıcıları / Almanya
• Iboco: Pano Tipi Kablo Kanalları ve Aksesuarları / Italya
• Schlegel: Kumanda Butonları, Sinyal Lambaları ve Acil Stop Butonları / Almanya

KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yassıören Mahallesi, Hifa Sokak No:4, Arnavutköy - Istanbul

Tel.: 0212 - 624 92 04
info@kardeselektrik.com.tr - www. kardeselektrik.com.tr
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ARTE TEKNOLOJI HAKKINDA

Tüzel Üyelerimizi Tanıyalım

Profesyonel kadrosu ile kendini geliştirerek bü-
yümeye devam eden ARTE Teknoloji 2006 yılında 
Istanbul’da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne 
elektronik güvenlik sistemlerinde eksiksiz ve kaliteli 
çözümler üreterek; müşterilerine proje danışmanlığı, 
proje hazırlama, satış ve satış sonrası destek, bakım 
ve servis hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.

Sektörün lider markaları; PELCO, HANWHA, HIKVI-
SION, MILESTONE, SEAGATE, DELL, SCHNEIDER 
ELECTRIC, HID, ASSA ABLOY, HIRSCHMANN, G+M 
ELECTRONIC, SCHRACK SECONET, YOKOGAWA, 
TEKNIM, SAMSUNG ve LG ile iş birliği yapmakta ve 
projelerinde ürünlerine güvenle yer vermektedir.

Türkiye’nin pek çok şehrinde servis noktaları olan 
ARTE, yüzlerce başarılı projeye imza atmış olmanın 
haklı gururu ve özgüveni ile önce müşteri memnu-
niyetini hedeflemektedir. Yerel yönetmeliklere ve 
uluslararası standartlara bağlı kalarak mühendislik 
hizmetleri sunmakta, alanında uzman teknik ekibiy-
le hızlı ve kalıcı çözümler sağlamaktadır.

ARTE TEKNOLOJİ SAN. TİC.AŞ.
Eğitim Mahallesi Kasap Ismail Sokak Sadıkoğlu 6 Iş Merkezi No:7 Kat:2 D:7
Hasanpaşa, Kadıköy/ Istanbul

Tel: 0216 - 450 55 86
info@arteteknoloji.com.tr  - www.arteteknoloji.com

Ethem CAN
Kurucu & CEO
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TRAFO MERKEZLERININ 
OTOMASYONUNDA ÖNEMLI 
3 NOKTA
Otomasyon sistemleri birçok sektörün geleceği için önemli bir konumda. 
Elektrik sektöründe de çeşitli alanlarda otonom teknolojiler kullanılıyor. 
Bu kullanımlardan biri olan trafo merkezlerinin otomasyonu hakkındaki 
detaylar yazımızın devamında.

Trafo merkezlerinin otomasyonu, sermaye 
varlıklarının yönetimini optimize etmek ve 
olabildiğince az sayıda insan müdahalesi ile 

işletme ve bakım verimliliğini artırmak için SCADA 
sistemi kullanır. Bu sistem bunun dışında alarm 
işlemeden entegre volt-var kontrolüne kadar trafo 

Serhat SEYREK 
Uludağ Üniversitesi - Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Öğrencisi  
Elektrikport Takım Kaptanı
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merkezi ve besleyici işletim fonksiyonlarının ve uy-
gulamalarının yerleşimini içerir. Otomasyon siste-
mindeki SCADA, izleme ve kontrol, rapor oluşturma 
ve geçmiş veri depolama gibi temel işlevlere ve tra-
fo merkezi otomasyon şemasında özel uygulama-
lar için çeşitli işlevlere sahiptir.

Uygulamaların fonksiyonlarını 3 başlık altında in-
celeyeceğiz;

• Entegre Koruma Fonksiyonları
• Otomasyon Fonksiyonları
• Kurumsal Düzeyde Uygulama Fonksiyonları

1) ENTEGRE KORUMA FONKSİYONLARI: GELE-
NEKSEL YAKLAŞIM VE IED TABANLI YAKLAŞIM

Geleneksel yaklaşımda, rölelerin cihaz transforma-
törlerinden gelen kablolu kablo girişleri bulunur ve 
rölelerden gelen sabit kablolar, Şekil 1’de gösteril-
diği gibi açma sinyallerini devre kesicilere taşır.

IED tabanlı modern yaklaşımda, enstrüman trans-
formatörlerinden gelen bilgiler, LAN üzerinden röle 
IED’lerine ulaşır. Röleler LAN üzerinden bilgi alışve-
rişinde bulunur ve işlem barası bir gerçeklik hali-
ne geldiğinde, devre kesiciler genel bir nesne üze-
rinden bir açma sinyali alır. Şekil 1b’de işlem veri 
yolunda hareket eden yönlendirilmiş trafo merkezi 
olayı (generic object-oriented substation event - 
GOOSE) mesajı görülmekte.

Bir kesici arızası durumunda, geleneksel koruma 
kablo şemasında, kablo tesisatı, açma sinyalini şe-
kil 2a’da gösterildiği gibi yedek koruma şemasına 
taşır. Modern bir koruma şemasında ise yedek ko-
ruma, şekil 2b’de verildiği gibi LAN üzerinden baş-
latılır. Ayrıca otomatik tekrar kapama ve bara ayrımı 
sistemleri gibi koruma fonksiyonları da uygulana-
bilir ve kesici arızası etkin bir şekilde çözülebilir. 

Ayrı koruma rölelerinden kaçınılabilmesi sonucu 
ortaya çıkan avantaj sayesinde performans iyileş-
tirme ve güvenilirlik geliştirmeleri yapılabilir.

2) OTOMASYON FONKSİYONLARI

Trafo merkezi otomasyon uygulama fonksiyonları, 
akıllı bara yük devretme, otomatik yük geri yükleme, 
adaptif röle ve ekipman durumu izlemeyi içeriyor.

Akıllı Bara Yük Devretme ve Otomatik Yük Resto-
rasyonu

Bu sistem genellikle iki transformatörün ve açık 
bir bara bağlantı kesicisinin bulunduğu bir dağı-
tım istasyonunda kullanılır. Istasyondaki bulunan 
herhangi transformatör arızalandığında, basit bara 
yük devretme sistemi, yükü alt istasyondaki sağlıklı 
transformatöre aktarır, bu da sağlıklı transformatö-
rü aşırı yükleyebilir ve başka bir arızaya yol açabilir. 
Bu nedenle, bazı durumlarda bu sistemi kullanmak 
riskli olabilir.

Trafo merkezinin sabit kapasitesi, transformatör 
tarafından taşınabilen yük (aşırı yük) ile sınırlıdır. 
Bununla birlikte, akıllı bir bara yük devretme şe-
masında, trafo merkezi otomasyon sistemi, sağlıklı 
transformatörün aşırı yüklenmemesini sağlaya-
caktır. Bu işlem, besleyicilerden birinin veya bir-
kaçının geçici olarak engellemesi sonucunda ger-
çekleşir. Sistemin en büyük avantajlarından biri yük 
aktarımını olabildiğince hızlı gerçekleştirmesidir ki 
bu durum güvenlik açısından da oldukça önemlidir. 
Bunun yanı sıra akıllı yük transferi, trafo arızası ko-
şullar altında daha fazla yüklemeye izin verir.

Şekil 1: Açma Sinyallerinin Devre Kesicilere Taşınması

Şekil 2: Koruma Kabloları ile Açma Sinyallerinin Taşınması
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Şekil 3, B transformatöründeki hatayı gösterir. 1 
ve 2 numaralı devre kesiciler açık hale gelir ve B 
transformatörünü izole eder. 3 numaralı devre ke-
sici kapalı halde kalarak, A transformatörüne ge-
lecek yükün akışını sağlar. Yükün akışı sağlanmaz 
ise 4 numaralı devre kesici aşırı yükten dolayı açılır. 
Bu durumda yük alt istasyonda bulunan 5 numa-
ralı devre kesiciye geçer. 5 numaralı devre kesici 
otomatik bir şekilde kapanarak yükün ana devreye 
bağlantısını sağlar.

Besleme Hattının Bölümlere Ayrılması

Dağıtım trafo merkezleri genellikle yüksek yan ke-
sici koruması olmayan bir besleme hattından çe-
kilir. Bu bazı durumlarda oldukça sıkıntı yaratır. Bu 
durumlarda saha ekibi gelene kadar fazla miktarda 
yük devre dışı kalabilir. Besleme hattının bölümlere 
ayrılması bu sorunu çözebilir.

Sistemin amacı besleme hattının hatalı bölümünü 
tanımlamak, hatalı bölümü izole etmek ve besleme 

hattının sağlam bölümünden beslenen trafo mer-
kezlerine geri beslemeyi sağlamak. Bu sistemin en 
büyük avantajı güçten kesilen trafo merkezlerini 
mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçirebilme-
sidir.

Orta gerilim havai hatlarındaki hataların yaklaşık % 
80’i geçici niteliktedir. Arızadan sonra hatalı bes-
leme hatlarını geri yüklemek için otomatik tekrar 
kapama düzenekleri kullanılır. Ancak bazı durum-
larda bu düzenekler işlevini yerine getiremez. Bu 
gibi durumlarda besleyici hattı kalıcı hasar görebi-
lir. Otomatik besleme hattı bölücüleri bu sorunu çö-
zebilecek nitelikte. Şekil 4’te otomatik bölücülerin 
ve otomatik tekrar kapama sisteminin kullanımını 
inceleyeceğiz.

Arıza ortaya çıktığında trafo merkezindeki koru-
yucu röle durumu fark eder. Koruyucu röle, devre 
kesiciyi T1 zamanında tetikleyerek otomatik tekrar 
kapama dizisini başlatır. Bölücü bu işlemi kabul 
eder. Önceden ayarlanmış bir zaman gecikmesin-
den (T2) sonra devre kesici tekrar kapanır. Arıza 
tam anlamıyla giderilmediğinden, devre kesici ön-
ceden ayarlanmış bir T3 gecikmesinden sonra tek-
rar açılır. Bölücü, besleyicinin enerjisiz durumda 
olduğu T4 periyodu sırasında besleme döngüsüne 
başlar. Gerçek bölücü açma komutu önceden ayar-
lanmış bir T5 gecikmesinden sonra verilir. Bölücü 
tamamen açık ve devre kesiciler kapalı durumda 
olduğundan besleyicinin sağlıklı bölümlerine enerji 
verilmiş olur.

Uyarmalı Aktarım

Uyarmalı aktarım, sistem koşullarına bağlı olarak 
koruyucu röle IED’lerinin ayarlarının otomatik ola-
rak değiştirilmesi işlemidir. Bu işlem sistemde bir 
arıza olduğunda oldukça yardımcı olabilir. Örneğin 
kritik roldeki bir jeneratörün açılması durumunda 
diğer kaynaklardan gelen gücün sapması nedeniy-
le bir hat ağır bir şekilde yüklenebilir. Normal şartlar 
altında bu durum hatta zarar verir ve bir acil durum 
olarak değerlendirilir. Ancak uyarmalı aktarım sis-
temi bu durumda aşırı yükü taşımak için uygun rö-
leleri yeni ayarlara geçirir ve ardından orijinal ayar-
larına geri döndürür.

Ekipman Durumunu İzleme (ECM)

Birçok elektrik tesisi, ekipmanlarının durumunu en 
iyi çalışma koşullarında tutmak için ECM’yi kullanır. Şekil 4: Otomatik Tekrar Kapama Sistemi

Şekil 3: Bir Arıza Durumunda Kesici Selektivite Örneği
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Bu sistem, rutin testleri ortadan kaldırarak önem-
li işçilik ve malzeme maliyetinden tasarruf etmeyi 
sağlar.  Sistem en çok trafo merkezi transformatör-
lerinde ve yüksek gerilimli elektrik besleme devre 
kesicilerinde uygulanıyor.

ECM cihazları aşağıdaki elemanları içerir:

• Nem dedektörleri
• Yükte kademe değiştirici monitörleri
• Devre kesme monitörleri (GIS ve OCB)
• Batarya monitörleri
• Uzman sistem analizörleri

3) KURUMSAL DÜZEYDE UYGULAMA FONKSİ-
YONLARI

Trafo merkezi otomatik hale getirildiğinde, kurum-
sal düzeyde uygulanabilecek birçok uygulama işle-
vi bulunmakta.

Düzensizlik Analizi

Düzensizlik analizinin hata dalga formunu ve ope-
rasyonel verilerin zamanlarını kaydetmek gibi bir 
görevi var. Yaşanan süreçlerin zamanları ve yaka-
lanan dalga şekilleri süreçteki hataları ve hasarları 
gidermekte yardımcı olur.

Güç Kalitesi Takibi

Sistemi harmonikler ve dalgalanmalar ile dolduran 
elektronik cihazları nedeniyle güç kalitesi düşer. 
Ancak birçok cihazın en iyi şekilde çalışması için 
güç kalitesi şarttır ve çok sayıda üretim tesisi, has-
sas üretim için güç kalitesine önem verir. IED’lere 
sahip takip sistemi, toplam harmonik bozulmayı 
raporlayarak güç kalitesi takibine yardımcı olabi-
lir ve ayrıca osilografik bilgileri değerlendirme için 
izleme merkezine gönderebilir. Bunun sonucunda 
gerekli düzenlemeler yapılabilir ve güç kalitesi ko-
runabilir.
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(BILGI – BECERIMIZI ARTTIRALIM.)

Sevgili dostlar, Korona Virüsü enternesi bizle-
ri zaman zaman tembelliğe yönlendirse de , 
bazı çalışmalarımızın ilerlemesi için fırsat 

oldu. Kaç aydır sizlere söz verdiğim yazılarımın de-
vamı için negatif ataletimi yenmem gerekiyordu. 
Ümit ederim bu başlangıç faydalı olur. Ancak bu 
arada maalesef kaybettiğimiz Bayram Ekici, Ah-
met Nuri Işlek çok değerli çalışma arkadaşlarımız 
ile çok sevdiğimiz okul arkadaşlarımız ve meslek-
taşlarımız Muharrem Altunbağ, Ömer Kanan ve Sü-
leyman Kasırga ve Erol Eruğur’u üzüntü ile anmak 
istiyorum. Hepsi can kardeşlerimizdi. Allah Rahmet 

Eylesin mekanları Cennet olsun. Bayram ve Ahmet 
Nuri kardeşlerimiz derneğimizin cengaverleriydi. 
Bayram kardeşimiz üniversiteleri gençlerle devam-
lı ilgilenirken, Ahmet Nuri kardeşimiz de derneğin 
daha aktif olması için tüm çabalarını sarf ediyordu. 
Muharrem Altunbağ sınıf arkadaşım ve iş ortağım, 
Erol Eruğur ise 1980 yılında Inegöl OSB yi kurarken 
birlikte çalıştığımız daha sonra görevi kendisine 
devrettiğim Inegöl OSB Müdürü idi. 36 yıl OSB Mü-
dürlüğünü deruhte etti. Ben de kendisine 36 yıl des-
tek verdim. Kendisine söz verdiğim için bunun 22 
yılı tamamen fahri yapılan bir destekti. Vefatından 
çok kısa önce ülkemizde “Iz bırakan OSB müdür-
leri” arasında birinci seçilmişti. Inegöl OSB Yöne-
tim Kurulu üyeleri ile tüm OSB camiası ve Sanayi 
Bakanlığı ilgilileri ona “Ağabey” derlerdi. Vefatında 
gelen başsağlığı mesajları da “Erol ağabeyimizi” 
diye başlıyordu. Ne güzel değil mi böyle anılmak ve 
iz bırakmak? 

Bundan sonra en büyük temennimiz ülkemiz dahil 
tüm insanlığı tehdit eden, teknolojinin bu kadar iler-

Tahsin Y. ARMAĞAN
Elektrik Yük. Mühendisi
YTÜ 1963/1965
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi

HATALARDAN MI, 
DENEYIMLERDEN MI?
3.Bölüm
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lediği zamanda dahi tüm dünyaya yayılarak büyük 
tahribat yapan, hele bizim gibilerini evlerine kilitle-
yen bu salgının bir önce bitmesi.
Bazen akıllara, bu ve benzeri olaylar teknolojinin 
ilerlemesi ile mi ortaya çıkıyor(?), yoksa bilemediği-
miz birçok şeyi teknolojinin ilerlemesi ile mi ortaya 
çıkarıyoruz? Soruları geliyor. Bana göre bilemediği-
miz daha çok şeyler var. Işte bu sebeple Derneği-
miz için verdiğim mesaj;

“Dileğimiz teknolojinin bu kadar ilerlediği zamanı-
mızda dahi tüm insanlığı tehdit eden, bu salgının 
bir an önce bitmesi. Bunun üstesinden hiç şüphesiz 
teknoloji gelecek. Belki de önceden hazırlıklı olma-
lıydık, araştırma yapmalıydık, okuyup gözlemleyip, 
“nasıl? niçin? neden?” sormalıydık. Mühendisliğin 
prensipleri de bunlar değil mi? Öyle ise daha çok 
çalışmalıyız, Hz.Mevlana’ nın dediği gibi  “Hiç dur-
maksızın yola çıkanlar, asla yorulmazlar”. 

Doğru değil mi? 

Evet, bu salgının üstesinden yine teknoloji gele-
cek. Bilim adamlarından beklediğimiz bu salgını 
yenecek aşının kısa zamanda gerçekleşmesi.  Kısa 
zamanda olmasa da bilim adamlarının büyük gay-
retler ile çalışması sonunda tüm dünya aşıya ka-
vuşabildi. Üstelik klasik yöntemler dışında yapılan 
araştırmalar ile   yeni nesil aşı ile de tanıştık.  Bu 
yeni yöntemlerden birini geliştiren ailenin Türk 
(Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Hanım) olma-
sı yolumuzu iyice aydınlattı. Mutlu olduk. Bir şey de 
açıklanmış olmadı mı? Sadece bilgi yetmiyor, çaba 
ve çalışmalarınızın yanında size tanınan imkanları-
nızın da geniş olması lazım değil mi?  

Sevgili dostlar görülüyor ki hangi konuda olursa 
olsun bu günlere kadar yaptıklarımızın daha fazla-
sını yapmamız gerekiyor. Her ne kadar teknolojinin 
ilerlemesi dijital dünyanın aktif olması insanlığın 
emrine bir çok fırsat ve kolaylıklar getirse de sağlık 
daha doğrusu bilim açısından daha çok yolumuz 
var. Çalışmalıyız, araştırmalıyız, doğru bildiklerimizi 
uygulamakta tereddüt etmemeli zorluklar karşısın-
da mücadele etmeliyiz. Çalışanlara da imkanlar ta-
nıyıp önünü açmalıyız. 

Belki bu gibi olaylar bize başka fırsatlar sunuyor. 
Deneyimlerimizi, bilgilerimizi hatta düşüncelerimizi 
gençlere sunmak için. Teknolojinin gelişmesi, bil-
hassa “Dijitalleşme” buna imkan veriyor. Bizler de 
bundan istifade ederek, bu dönemin favorisi (tren-
di) olan on-line bağlantılarla bir çok toplantıya katı-
larak yeni bilgileri öğrenmek ve görüşlerimizi belirt-
mek imkanı buluyoruz. Zaman zaman öyle yoğun 
oldu ki okuma ve yazmaya bile vakit kalmadı. Özür 
dilerim. Bunlardan bir kaçının konusunu Sizlere de 
vereyim. ETM Derneğimiz adına “Enerjide Dijitalleş-
me”, Kojenerasyon Derneği adına  “Sanayi’de Ko-
jenerasyon fırsatları” benim konuşmalarım, “Enerji 
Verimliliği ve Dağıtık Enerji Optimizasyonu için Ko-
jenerasyon” ICCI konferanslarında moderatör ola-
rak yönettiğim ve ODTÜ lü öğrencilerin  organize 
ettiği ve Sn. Necdet PAMIR’in konuşmacı olduğu 
“Geçmişten Geleceğe: Enerji ve Jeopolitik”  kon-
feransı ... ve diğerleri dinlediğim toplantılar oldu. 
Özetle teknolojideki gelişmeler bu imkanı bizlere 
verdi. 

Teknolojinin bu kadar gelişmesi yanında önceki 
yazımı okuyanlar, “Tahsin sen yazılarında 350 kVar 
lık bir kompenzasyondan başarı olarak bahsedi-
yorsun oysa bugün artık onlar tarihe karıştı şimdi 
neleri konuşuyoruz” diyeceklerdir. 

Ancak, bu kompenzasyon olayı 1965 yılında ol-
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masına rağmen, 1979 yılında Organize Sanayi 
Bölgesi’ni kurmak üzere görevlendirildiğim Inegöl 
ilçesinde, o tarihlerde tek sanayi kuruluşu ISTAŞ 
(şimdi Starwood) sunta fabrikası kompenzasyonu 
olmasına (deposunda !!)  rağmen ayda 500.000 TL 
reaktif enerji bedeli ödüyordu. Kompenzasyon uy-
gulamamızdan sonra 14 yıl geçmesine rağmen. Bu 
günlerde dahi buna benzer örneklerle karşılaşmıyor 
muyuz? 

Inegöl ilçesinde görev aldığım kısa süre içinde, 
elektrik dağıtım sistemi 6 trafodan 17 trafoya çıka-
rılarak yenilenmiş, enterkonnekte sisteme bağlan-
mış, kompenzasyon yapılmış, hidroelektrik santral 
revize edilerek tam üretimle devreye yeniden alın-
mıştı.  Şimdi sıra işletmeye gelmişti. Oysa benim 
öğrenmem deneyim kazanmam gereken daha çok 
şey vardı.  Bu kısa çalışmada iyi deneyimlerim ol-
duğu kadar hatalı deneyimlerim de olmuştu. Örne-
ğin cıva buharlı dekoratif park lambalarını kendimiz 
yapmak istediğimizde direk çapı ve boyuna göre 
armatür kuş konmuş gibi çok küçük kalmıştı. Hid-
roelektrik santraldan beslenecek olan köyün elekt-
rik dağıtım tesisine kullandığımız empreyne olma-
yan ağaç direkler kullanılıp bir de toprak seviyesine 
süs betonu yaptığımızda direklerin temel içinde ka-
lan kısımlarının havalanmaması sebebi ile 2 - 3 yıl 
içinde çürüdüğünü görmüştük.  

Hazırlıklı iseniz tesadüfler size fırsatlar yaratır. Te-
min edilecek bir malzeme dolayısı ile tanıştığım 
elektrik tesisleri müteahhidi bana Sivas şehrinin 
elektrik tesisi şantiye şefliği için teklifte bulundu. 
Ben de kabul ettim. Derhal Ankara Büro da çalış-
maya başladım. Ancak Sivas’a gitmem 4-5 ay son-
ra oldu. Gerek yeni yapılmakta olan Muş – Tatvan 
Demiryolu hattındaki ana ve tali istasyonların dizel 
santralları ve elektrifikasyonları gerekse Sivas şeh-
rinin Ankara’da yapılmakta olan enerji dağıtım pro-
jesi sebebi ile öncelikle bunlar ile ilgilenilmesi ge-
rekti. Bir yıllık çalışmanın sonunda Master (o günkü 
ismi ile Ihtisas) imtihanlarını tamamlayarak Y. Müh. 
olunca derhal askere çağırdılar. 

Yedek subaylığımı Beşiktaş’ taki Inşaat Emlak Mü-
dürlüğü’nde geçirdim. Daha önce 18 ay olan Yedek 
Subaylık maalesef o yıllarda 24 aya çıkarılmıştı. 
Mühendis olarak çok az çalışmam olmasına rağ-
men deneyimli (!) sayılıyordum. Önceki yazımda 
anlattığım gibi 630,-TL yedek subay maaşım vardı. 
Biraz da geçen bir yıl içinde biriktirdiğim bir miktar. 
Ancak bahsettiğim müteahhit bana Moda ‘da yap-
tığı inşaatta henüz satmadığı küçük bir daireyi ika-

metim için verdi. Diploma projem asansör olduğu 
için bu arada asansör ruhsat projeleri de yapıyor-
dum. Tecrübem olduğu düşünülerek ordu evine ya-
pılacak asansör için şartname hazırlamam istendi. 
Öyle bir şartname hazırlamışım ki hiçbir firma teklif 
veremedi. Işte o zaman şartnamelerin gerek teknik 
gerekse idari açıdan çok önemli olduğunu ve araş-
tırılarak önemle hazırlanması gerektiğini öğrendim. 

Haydarpaşa Asker Hastanesi’ne tesis ettirdiğimiz 
asansörün kabulünde yaptığımız “Halat koptu tes-
tinde” kabinin nasıl parçalandığını da görmüştük. 
Bu olay bize testlerin ne kadar önemli olduğunu 
göstermişti.

Asansör ruhsat projelerine, 1964 yılında Ihtisas 
bölümüne devam ettiğim yıl, daha önce diploma 
projemi hazırlarken tanıştığım Avusturyalı Bay Hel-
mut Weissenbacher in desteği ile  başlamıştım. Biz 
ihtisas bölümünde 11 öğrenciydik. Bunlardan 7 
si mühendislikten aynı dönem mezun olduğumuz 
arkadaş gurubumuzdu. Master döneminde bursla-
rımız kesilmişti. Bir gelir elde etmek zorunda idik. 
Ben Bay Helmut Weissenbacher ile görüştüm. Bize 
asansör ruhsat projelerini yapmamızı önerdi. Çok 
mutlu olduk ve aramızda görev bölüşümü yaptık. 
Ben firma ile görüşüyor asansörün bilgilerini alı-
yorum, ikinci bir arkadaşımla binaya gidip yerinde 
ölçüleri alıyoruz. Okula geliyoruz, diğer arkadaş-
larımız çizimleri yapıyor. Ben yine firmaya götürüp 
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teslim ediyorum. Proje bir pafta bedeli 130,- TL. O 
zamanlar burs ödemeleri 250,- TL. Yani proje be-
deli yüksek değil. Bay Weissenbacher ödemeyi çek 
ile yapıyor. Banka Karaköy de Hollanda Bankası. 
Çek al bankaya tahsilata git bir gün vaktimizi alıyor. 
Niye nakit vermiyorsunuz? diye sorduğumda, Bay 
Weissenbacher “ödeme miktarı düşük olabilir ama 
banka benim hesabımın hareketli olduğunu görme-
si gerekir” Bunu da ticaretin gereği olan ders olarak 
algıladık.

Müteahhidin evinde kalıyorum ya, ona da işlerde 
destek vermem gerekiyor. O günlerde DSI nin yeraltı 
suyu elektrifikasyonları gündemde idi. Iki ihale çok 
önemliydi. Birincisi DSI Barajlar ve Hidroelektrik 
Santrallar Dairesi’nin ihaleye çıkardığı Hatay-Dört-
yol –Erzin (Yeşilkent) ihalesi. Bu ihalede 54 adet 
trafo merkezi vardı.  Barajlar ve Hidroelektrik Sant-
rallar Dairesi elektrifikasyon konusunda tecrübeli 
olduğu için ihale güzel hazırlanmıştı. Bu iş gerekli 
hesaplar ve çalışmalar yapılarak alındı. Projeleri 
hazırladım ve benim yerime çalışmaya başlayan 
sınıf arkadaşım rahmetli Muzaffer Tuncer Şantiye 
Şefi olarak işi yürüttü. Size çalıştığım firmasının 
sahibinden hiç bahsetmedim. Burhanettin Gögen, 
1965 yılında beraber çalışmaya başladığımızda 
25 yıl tecrübeli Elektrik Tesisleri müteahhidiydi. 
Öğrendiğime göre aslında şantiyedeki çalışmaları 
kardeşi Orhan Gögen Bey yürütüyormuş, Burhanet-
tin Gögen Bey ise daha ziyade idari ve ticari işler 
ile lojistik tarafında imiş. Ancak 1957 - 58 yıllarında 
Bitlis Elektrik Dağıtım Tesisini yaparlarken geçirdiği 
kazada vefat etmiş. Bu sebeple tüm işler Burhanet-
tin Gögen Bey’e kalmış. O dönem elektrik tesisleri 
müteahhitlerinin bir kısmı Burhanettin Gögen  Bey 
için “Deli Burhan” derlerdi. Bunu küçük bir örnekle 
anlatayım.  Kendisini de rahmetle anmış olalım. 

O dönem müteahhitlerinden biri de aynı zaman-
da ABB (eski ESAŞ) trafo fabrikasının kurucusu 
Rahmetli Elk. Y. Müh. Şehsuvar Menemencioğlu 
Bey’di. Burhanettin Bey ve Şehsuvar Bey çok yakın 
dosttular. Fakat aralarında gerek iş gerekse sos-
yal yaşamda bir yarış vardı. Örneğin, bir yaz ge-
cesi Şehsuvar Bey’in Caddebostan’daki köşkünde 
yemekteler. Adaların ışıkları karşıda pırıl pırıl.  Her 
nasıl ise Caddebostan’ dan Ada’ya yüzebilme ko-
nusu gündeme geliyor. Sohbetin devamında Şeh-
suvar bey ile Burhanettin bey Ada’ya yüzebilme ko-
nusunda iddiaya giriyorlar.  Burhanettin Bey Ada’ya 
yüzerek Şehsuvar Bey’in 35.000 TL. sını alıyor. Iş 
konusunda ise, Şehsuvar Bey Sivas şehrinin O.G. 
Elektrik Dağıtım Şebekesini yapmaktadır. Akabin-

de A.G. Dağıtım Şebekesi ihale edilecektir. Küçük 
bir gazeteye ilan verilmiştir ki diğer müteahhitlerin 
fazla bilgisi olmasın. Ihaleden bir gün önceki ak-
şam yine Şehsuvar Bey’in köşkünde yemek daveti 
vardır. Burhanettin Bey de davetlidir. Gece yarısına 
kadar birlikte olunur. Yemek sonrası misafirler da-
ğılınca Sivas’a telefon açılır Burhanettin Bey’in bu 
saatten sonra ihaleye gelemeyeceği fiyat teklifleri-
nin buna göre verilmesinin yararlı olacağı belirtilir. 

Fakat Burhanettin Bey arabası ile gece yola çıkar. 
Sabah Sivas’tadır. Ihale saatine kadar gizlenir ve 
ihale saatinde teklifini sunar. Açılan zarflarda %1 lik 
indirimli tekliflerin yanında Burhanettin Bey’in tek-
lifi %13 indirimlidir ve işi almıştır. Bir de bu günkü 
şartlar (!) ile karşılaştıralım. 

Girilecek ihalelere hazırlanırken fiyat çalışmaları ih-
mal edilmez teknik çözümler de üretilirdi. Buna da 
bir örnek vereyim. Yukarıda anlattığım DSI yeraltı 
suyu elektrifikasyonu tesisinden sonra yine DSI nin 
ancak bu sefer Yeraltı Suları Daire Başkanlığı’nın ön 
proje ve ihalesini yaptığı Konya- Karaman – Akça-
şehir yeraltı suyu elektrifikasyonu ihalesi gündeme 
geldi. Bu proje 34,5 kV ENH, 34,5/ 15 kV, 2.000 kVA 
trafo merkezi ile 15 kV Dağıtım ve 12 adet 15/0,4 kV 
TM leri olarak projelendirilmişti.

O günkü şartlarda keşif bedeli 7,5 Milyon TL civa-
rındaydı. 

Askerlik görevi esnasında da beni rahat bırakma-
yan Burhanettin Bey bir pazar sabahı erkenden 
geldi. Birlikte Fenerbahçe’de (Şimdi Kalamış Mari-
na) demirli kotrasına gittik. Ben gezeceğimizi dü-
şünmüştüm. Oysa çalışmak için gelmişiz. Proje ve 
şartnameleri inceledik, kendimize göre bir tasarım 
oluşturduk. Bu tasarıma göre;

1. Besleme ENH  34,5 kV  
2. Dağıtım ise 15 kV 
3. Dağıtımı da 34,5 kV yapabilirsek (ki daha önce 

bunu gerçekleştirmiştik);
d. 2.000 kVA trafo ile bunun 34,5 ve 15 kV şalt 

tesisleri ile koruma sistemlerine gerek ol-
mayacaktı.

e. 2000 kVA trafonun konulacağı bina ve yar-
dımcı tesislerine gerek kalmayacaktı.

f. 2000 kVA TM nin işletmesi için vardiyalı 
teknik personel düşünülmüştü bunlara ge-
rek olmayacaktı. 

g. Daha az alan istimlak edilecekti.
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Bunları ve sistemi tamamen 34,5 kV a çevirmemiz 
halinde değişecek malzemelerin hazırlanacak yeni 
fiyatları için şartnamelerde belirtilen hususları dik-
kate alarak teklifimizi hazırladık.

Ihaleye girildi. Teklifler 6 Milyon TL ile 7,3 Milyon TL 
arasında idi. Bizim hazırladığımız teklif   5 Milyon 
TL. Herkes şoke oldu ve bu  “Deli Burhan’ın ne ya-
pacağı belli olmaz.” sözleri işitildi. 

Ihale alınınca DSI yetkililerine projemiz izah edildi 
ve tesisi 5,5 Milyon TL yerine 3,5 Milyon TL ye ya-
pabileceğimiz belirtildi. DSI kabul etmişti. Hem DSI, 
dolayısı ile ülkemiz hem de Müteahhit yeteri kadar 
kazançlı oldu. 

Bu örnek te deneyimlerin her zaman mutlaka ya-
rar sağlayacağının bir göstergesi değil mi? Yeter ki 
bizler önümüze gelen konuları tekniğin, ekonomi-
nin, deneyimlerimizin ve günün koşullarının ışığın-
da çalışarak faydalar üretelim. Her iki tarafa yarar 
sağlayacak şekilde ve standartların, tekniğin, şart-
namelerin ve bilhassa matematiğin dışında olma-
mak şartı ile.

Bu bölümü bir örnekle bitirmek istiyorum. Askerlik 
hizmetimi tamamlayıp tekrar Burhanettin Bey’le 
çalışmaya başladığımda, Çamlıyayla Beldesi’ nin 
(Bu gün Mersin’ nin ilçesi) Enerji temin ENH ve Şe-
hir Şebekesi ihalesi yine Burhanettin Gögen firması 
tarafından alınmıştı. Ben askerlik hizmetini yapar-
ken benim yerine gelen sınıf arkadaşım rahmetli 
Muzaffer Tuncer ile projeleri inceledik. 

Çamlıyayla, Tarsus’a, Tarsus’tan   güneye Toros-
lar’ın zirvesine çıkan 90 km lik bir yol ile bağlıydı. 
Yani nerede ise Toros Dağları’nın zirvesinde bir 
yayla beldesi idi. Çamlıyayla’ ya enerji takriben 15 
km lik, 34,5 kV ENH ile Kadıncık Hidroelektrik Sant-
ralından getirilecek, tesis edilecek bir ana dağıtım 
merkezi üzerinden şehre dağıtılacaktı. 

Ancak Kadıncık Hidroelektrik Santral-Çamlıyay-
la arası çok engebeli ve sarp araziydi. Yaptığımız 
incelemede mevcut projenin uygulanamayacağını 
gördük. Çünkü ENH nda birçok bölümde off-set 
meydana gelebilecekti. Dolayısı ile daha rijit direk-
ler ve daha stabil temeller yapılması gerekiyordu.  
Bu hususu yaptığımız hesaplar ile Iller Bankası’na 
yazılı olarak bildirdik. Ancak görüşümüz kabul edil-
medi mevcut projeyi uygulamamız istendi. Başka 
ne yapabilirdik. Yine de en azından temelleri güçlü 
yapmaya gayret ettik. Bahar aylarında ENH tesi-

sine başladık. Yaz sonunda tamamladık. Yörenin 
şartları sebebi ile sonbahar ve kış aylarında ça-
lışma yapılamıyordu. Şantiyeyi tatil ettik. Baharda 
döndüğümüzde ENH nın tüm direklerinin yıkıldığını 
gördük. Önerdiğimiz hesaplar doğru idi. Ancak bi-
zim bu konuda çok fazla deneyimimiz olmadığı için 
görevli meslektaşlarımızı ikna edememiştik.

Aslında ısrar etmemiz gerektiğinde konusunda 
daha bilgili uzman  meslektaşlarımızın da görüşü-
ne baş vurarak bizi dinlemelerini ve mühendisler 
olarak hesaplarımızı gözden geçirmelerini kabul 
ettirmeliydik. 

Yıllar sonra mesleğimizle ilgili kurumun daire baş-
kanı ile bir sorunun çözümü için önceden aldığımız 
toplantı randevusuna  gittiğimizde o daire başkan-
lığı müdürlerinin toplantıya katıldıklarını gördük. 
Demek ki problem ele alınıp tartışılarak çözüm üre-
tilecekti. Zamanla çok şeyler değişiyor, bizlerin ol-
duğu gibi, deneyim kazanan yöneticilerimizin olay-
lara bakış açılarında da gelişmeler oluyor. Çünkü 
“Eğer değişmez isen hayat seni altına alır bir kenara 
iter” demiş büyüklerimiz. 

Sevgili meslektaşlarım, önceki bölümde de belirt-
tiğim gibi ders alınacak hataların ve bunlardan çı-
karılacak deneyimlerin yanında böyle hatıraları da 
anlatmadan geçemiyor insan. Gelecek yazımda 
okumanın, araştırmanın yanında görmenin de in-
sana nasıl deneyimler kazandırdığını yine birlikte 
hatırlayalım. Ümit ederim yararlı olur,

“Arayan bulur, çalışan kazanır, yeter ki yaşamamız 
boyunca rengimiz solmasın ve umudumuz asla 
kaybolmasın.”  

Şimdilik korunmaya (maske, mesafe) devam ede-
lim. 

Sağlıkla kalın.
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AKTÜATÖR NEDIR? 
AKTÜATÖR ÇALIŞMA PRENSIBI

Aktüatörler kontrol sistemlerinin önemli par-
çasıdır. Sistemin kendisine uyguladığı giriş 
bilgisini (elektriksel, hidrolik, pnömatik) fi-

ziksel çıkış hareketine dönüştürmeden sorumlu-
dur. Temel anlamda, farklı enerji kaynaklarını fizik-
sel-mekanik hareket çevirir. 

Aktüatör kısaca, bir enerjiyi alır ve bir nesneyi hare-
ket ettirmek için kullanır.

Aktüatörler hareket tiplerine göre doğrusal (linear) 
ve döner (rotary) olmak üzere ikiye ayrılırken; kul-
lanılan enerji kaynaklarına göre elektrikli, hidrolik 
ve pnömatik olarak temelde üçe ayrılır. Doğrusal 
aktüatörlerde uygulanan enerji ile doğrusal bir ha-
reket elde edilir. Döner tipli olanlarda ise hareket 
daireseldir.

Pnömatik ve hidrolik aktüatör sistemlerinin geç-

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan otomatik kapıların veya zahmetsizce 
açılan araba kapı kilitlerinin açılma ve kapanma hareketi aktüatörler 
tarafından gerçekleştirilir. Birçok endüstriyel alanda ve otomasyon 
sistemlerinde de yoğun şekilde kullanılan aktüatörler nasıl çalışır ve 
yapıları nasıldır? Detayları yazımızın devamında.

Resul ÇEVİK
Elektrik Elektronik Mühendisi
ElektrikPort
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mişi II. Dünya Savaşı’na (1938) kadar uzanmakta-
dır. Xhiter Anckeleman, bir otomobildeki frenlerin 
mümkün olan en az aşınma ve yıpranma ile maksi-
mum kuvveti uyguladığından emin olmak için yeni 
bir çözüm bulmak için çalışmıştır. Anckeleman, bu 
çalışmalar sırasında motor ve fren sistemleri hak-
kındaki bilgilerini de kullanarak aktüatörleri icat et-
miştir. 
 
ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

Elektrikli aktüatörler adından da anlaşılacağı gibi 
enerji kaynağı olarak elektriği kullanır. Aktüatörün 
yapısında entegre olarak AC ya da DC elektrik mo-
toru bulunur. Doğrusal ve döner olarak iki farklı tipi 
vardır. Doğrusal tipli olanın çalışma prensibi gayet 
basit olmak üzere şu şekildedir:

AC ya da DC motorun çalışması ile oluşan yüksek 
hızlı dönme hareketi dişli sistemine (vites kutusu) 
aktarılır. Dişliler sayesinde yavaşlatılan bu hız ak-
tarma vidasına uygulanır. Aktarma vidası da doğru-
sal (ileri ve geri) hareketi yapacak olan şaftı hareket 
ettirir. Kontrol sisteminin motora uyguladığı giriş 
(gerilim ya da akım) değerine göre ise şaftın ileri ve 
geri ne kadar mesafe kat edeceği belirlenir. Ayrıca, 
aktüatörün yapısında bulunan limit anahtarları ile 
şaftın minimum ve maksimum yapabileceği hare-
ket mesafesini denetlenir.

Döner tipli aktüatörde de çalışma mantığı aynıdır. 
Elektrikli motorun ürettiği dönme hareketi dişli sis-
temi ile şafta aktarılır ve dairesel yer değiştirme 
sağlanır. Dönüş derecesi ve miktarı giriş değerini 
veren kontrol sistemine bağlıdır. Bunun yanında, 
dönme hareketini sınırlayan dairesel limit anahtar-
ları da döner tipli aktüatörün yapısında mevcuttur. 
Elektrikli aktüatörler; yiyecek-içecek ürünleri üre-
tim hatlarında, akış kontrol sistemlerinde, tarımsal 
faaliyetlerde kullanılan araçlarda ve diğer birçok 
alanda kullanılır.

HİDROLİK AKTÜATÖRLER

Hidrolik aktüatörlerde enerji kaynağı olarak hidrolik 
sıvılar kullanılır. Sıvıların sıkıştırılamaz oluşuna da-
yanarak tasarlanmışlardır. Doğrusal ve döner ola-
rak iki farklı tip vardır. Doğrusal tipli tek taraflı olan 
aktüatörün çalışma prensibi şu şekildedir:

Yapısında bulunan hidrolik sıvının basıncı, bağlı 
olduğu kontrol sistemlerinin uyguladığı giriş de-
ğerine göre değişir. Basınç değeri arttıkça, sıvı yan 
tarafındaki pistonu yüzeyini ittirir. Piston yüzeyinin 
hareketi ile de piston kolu ileri yönlü hareketi ger-
çekleştirir. Sıvının basıncı azaltıldığında ise piston 
kolu geri yönlü doğrusal hareket eder.

Çift taraflı doğrusal tipte ise; basınçlı sıvının, baş ve 
son uçta, iki yerde giriş-çıkış noktası bulunur. Baş 
uçtan uygulanan basınçlı sıvı piston yüzeyi ittirir-
ken, son uçtaki akış kontrol noktasından verilecek 
basınçlı sıvı piston yüzeyini ters yönde ittirir. Iki 
noktadan uygulanan basınç farkı sonucunda pis-
ton kolu ileri veya geri yönde doğrusal hareketini 
gerçekleştirir.

Doğrusal elektrikli aktüatör

Tek taraflı doğrusal hidrolik aktüatör

Çift taraflı doğrusal hidrolik aktüatör
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Her iki tipte de hareket mesafesini denetleyen sınır 
anahtarı bulunur. Ayrıca bazı gelişmiş aktüatörler-
de bulunan pozisyon geri besleme denetleyicileri ile 
daha yüksek doğruluk payı ile hareket sağlanır. Dö-
ner tipli hidrolik aktüatörler de sarmal (helical), dişli 
kollu (rack-pinion) ve kanatlı (vane) olmak üzere 
üçe ayrılır.

Sarmal tipli hidrolik aktüatörlerde, yapısındaki pis-
tonun doğrusal hareketi ile şaftın dairesel dönüş 
yapması sağlanır. Pistona hidrolik sıvı basıncı uy-
gulandığında piston kendi ekseni etrafına dönerken 
doğrusal olarak ilerler. Şaft ile arasındaki sarmal 
dişli sistemi vasıtasıyla şaftın dairesel hareket et-
mesini sağlar.

Yapısında bulunan pozisyon geri besleme sensör-
leri ile daha hassas pozisyon alabilmektedir. Hid-
rolik kaynaklı aktüatörlerin diğer aktüatörlere göre 
avantajı daha fazla tork üretebilmesi ve daha yük-
sek basınçlar altında çalışabilmesidir.  Dezavantajı 
ise hidrolik sıvı kaçaklarının çok yaşanmasıdır. Sıvı 
kaçaklar yüzünden aktüatörün verimliliği ve gücü 
düşmektedir. Diğer iki döner tipli, dişli kollu (ra-
ck-pinion) ve kanatlı (vane) aktüatörü ise pnömatik 
bölümünde ele alınacak.
 
PNÖMATİK AKTÜATÖR

Enerji kaynağı olarak basınçlı havayı kullanan pnö-
matik aktüatörlerin doğrusal ve döner olmak üze-
re iki farklı tipi vardır. Doğrusal tip, basınçlı hava 
girişlerine göre tek taraflı ve çift taraflı olarak iki-
ye ayrılır. Tek taraflı doğrusal yapıdaki aktüatörde, 
basınçlı hava tek noktadan pistona doğru verilir. 
Basınçlı hava pistonu itmeye başladığında yay ile 
birlikte olan şaft ileri hareket etmeye başlar. Hava 
geri çekildiğinde ise şaft geri yönde hareket eder.

Çift taraflı doğrusal aktüatörde ise; şaftın yapısında 
yay bulunmazken, iki adet hava giriş noktası bulu-
nur. Baş ucu tarafındaki girişten basınçlı hava veril-
diğinde piston ileri yönde, son uç tarafındaki giriş-
ten basınçlı hava verildiğinde ise geri yönde ilerler. 
Iki noktanın basınç farkı sonucu ise piston şafta 
nihai pozisyonu iletir.

Döner tipli pnömatik aktüatörler dişli kollu (rack 
and pinion) ve kanatlı (vane) olarak iki farklı türde-
dir. Bu iki tip aktüatör hidrolik sıvı ile de çalışabilir. 
Yapı olarak farkları bulunmaz sadece kullandıkla-
rı enerji çeşidi farklıdır. Tek taraflı dişli kollu tipte, 
dişli çubuğunun üzerinde dairesel piston bulunur. 
Basınçlı hava aktüatöre verildiğinde, piston doğru-
sal hareket ederken, ortada bulunan diğer dairesel 
dişliyi çevirir ve dönme hareketi meydana gelir. Çift 
taraflı dişli kollu tipte, çalışma mekanizması tek ta-
raflı ile aynıdır. Tek farkı yapısında iki adet piston 
bulunmasıdır.

Sarmal (helical) hidrolik aktüatör

Çift şaftlı doğrusal pnömatik aktüatör

Çift taraflı dişli kollu (rack and pinion) aktüatör
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Kanatlı (vane) pnömatik aktüatörün yapısı oldukça 
basittir. Hava hücresi, şaft ve kanattan meydana 
gelir. Basınçlı hava kanatın bir tarafından, tek bir 
noktadan verildiğinde basınç farkı yüzünden kanat 
hareket eder. Kanata bağlı olarak da şaft aynı yön-
de hareketini gerçekleştirir.
 

Tek etkili kanatlı tipte (single-vane) hava hücresi iki 
parçaya bölünürken, çift etkili kanatlı tipte (doub-
le-vane) hava hücresi dört parçaya bölünür. Bu sa-
yede çift etkili, tek etkiliye göre iki kat tork üretebilir. 
Pnömatik aktüatörlere uygulanacak hava basıncı 
ne kadar fazla olursa, çıkış torku da buna bağlı ola-
rak daha fazla olacaktır.

Pnömatik aktüatörler; otomobillerin piston ve ateş-
leme gibi birçok bölümünde, hava kompresörle-
rinde, havacılık sanayisinde, paketleme makinesi 
uygulamasında ve birçok alanda sıkça kullanılır. 
Özetle; kullanılan enerji kaynaklarına göre yapıları 
değişkenlik gösteren aktüatörler, kendilerini kont-
rol eden sistemlerin uygulayacakları giriş değerine 
göre fiziki çıkış hareketi verirler. Daha keskin, daha 
doğru ve hassas çıkışlar için birçok sensör ile bir-
likte çalışırlar.

AKTÜATÖR SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GERE-
KENLER

• Öncelikli olarak aktüatör tipi belirlenir.  

• Vana sisteminde açma-kapama işlemi için 
moment belirlenir. 

• Seçilen aktüatöre göre, çalışma gereksinimleri 
(basınç, elektrik beslemesi vb.) belirlenir. 

• Çalışma prensipleri (aç/kapa ya da oransal) 
belirlenir. 

• Eğer aç/kapa yapılması isteniyorsa diğer fizik-
sel gereksinimler sağlanır. Bunlar; ayar valfleri, 
regülatör, anahtar kutusu vb. olabilir. 

• Oransal kontrol için, kullanılacak pozisyonerin 
tipi belirlenir. 

• Manuel kontrol istenilmesi, sistemin çalıştığı 
ortam, kaynak seçimleri, kontrol parametreleri 
ve sisteme göre değişen diğer spesifikasyon-
lar belirlenir. 

• Son olarak haberleşme sistemi belirlenir

Kanatlı (vane) aktüatör
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1. GİRİŞ

Elektrik şebekelerindeki kamu hizmetleri yatırım-
larına rağmen, elektrik kesintilerinin sayısı her yıl 
artıyor: Minnesota Üniversitesi’nin araştırmasına 
göre, elektrik kesintilerinin sayısı son yirmi yılda 
%124 arttı. ABD’de ticari ve  endüstriyel işletmelerin 
tesis ve enerji yöneticileri  arasında bir anket yapıldı 
[1], ankete katılanların  %84’ü tesislerinde 2017’de 
elektrik kesintisi  yaşandığını doğruladı ve yanıt ve-
renlerin %50’si  elektrik kesintisinin bir saatten faz-
la sürdüğünü  belirtti. 

Genel şebekedeki hatalı koşulların neden olduğu  
sorunları minimum düzeye indirmek için güç  kay-
nağını ana hattan bir acil durum hattına  geçirmek 
için bir Otomatik Transfer Anahtarı (ATS)  gereklidir. 
ATS, ticari, akademik, konut ve kurumsal binalar, 
veri merkezleri, telekomünikasyon, sağlık hizmet-
leri, enerji hizmetleri, ulaşım, endüstriyel tesisler, 
motor kontrol merkezleri vb. gibi segmentlerde kul-
lanılmaktadır. 

Piyasada alçak gerilim devre kesicilerine, yük ayı-
rıcısı teknolojisine ve kontaktörlere dayanan çeşitli 
ATS çözümleri sınıfları ve türleri  bulunmaktadır. 
Bazı üreticiler, devre kesicilere, yük ayırıcılara veya 
kontaktörlere dayanan bir tür çözümün geliştiril-
mesine, üretilmesine ve sunulmasına odaklanır. 
Uygulamanın belirli  ihtiyaç ve özelliklerine göre sü-
rekli çalışma, kolay  kurulum, veri güvenirliliği, bağ-
lanabilirlik ve  güvenlik sağlamak için birden fazla 
çözüm türü  önerilmektedir. 

Bu belgenin amacı, ATS türleri arasındaki temel  
farkları ve birçok uygulamada en az iki ATS türü  
uygulanabildiğini açıklamaktır. Ayrıca bu belge  be-
lirli bir çözümü seçerken hangi parametrelerin dik-
kate alınması gerektiğini açıklar. 

Kısaltmalar:
TSE - Transfer Anahtarı Ekipmanları 
ATS - Otomatik Transfer Anahtarı 
CB - Devre Kesici 
ACB - Açık Tip Devre Kesici 
MCCB - Kompakt Tip Devre Kesici 
ADP - Ana Dağıtım Panosu 
TDB - Tali Dağıtım Panosu

NOT: Bu belgenin yalnızca yol gösterme  amaçlıdır 
ve herhangi bir resmi standart ve  yönergenin yerini 
almaz. Yazar veya yayıncı transfer anahtarı  ekip-
manının nihai seçiminden sorumlu değildir.

2. OTOMATİK TRANSFER ANAHTARI SINIFLARI

IEC 60947-6-1 “Alçak gerilim anahtarlama düzeni 
ve kontrol  düzeni - Bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu do-
nanım - Transfer anahtarlama ekipmanı” kısa devre 
kapasitesine göre transfer anahtarlama ekipmanı-
nın aşağıdaki sınıflandırmasını tanımlar: 

1. PC sınıfı: kısa devre akımlarını kesmeye yö-
nelik olmayan ancak kapama yapabilen ve 
dayanabilen transfer anahtarı ekipmanıdır 
(TSE). Bu, yük ayırıcı  teknolojisine dayalı TSE 
(enversör anahtarlar olarak da bilinir) veya 
kompakt/açık tipdevre kesicilerden (koruma  
üniteleri olmadan) türetilen ayırıcılarla ilgilidir. 

2. CB sınıfı: kısa devre akımlarını kapama ya-
pabilen, dayanabilen ve kesmeye yöne-
lik TSE, aşırı akım koruma ile donatılmış-
tır. Bu, kompakt/açık tip devre kesicilere 
dayalı TSE ile  veya örneğin harici koruma 
açma ünitesi ile birlikte kullanıldığında dev-
re kesicilerden türetilen ayırıcılarla ilgilidir. 

TruONE™ ATS 

Çoğu durumda, bir elektrik kesinti-
si, kesintinin süresine ve işletme-
deki ekipmanının  arızalanmasıyla 
ilişkili olarak ekonomik kayıplara 
ve bilgi kaybına yol açabilir. Bazı 
durumlarda ise insanların güven-
liğini ve canını tehdit edebilir.

Teknik Yazı
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3. CC sınıfı: kısa devre akımlarını kesmeye yöne-
lik olmayan,  kapama yapabilen ve dayanabilen 
TSE, IEC 60947-4-1 “Alçak gerilim anahtarlama 
düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm  4-1: Kontak-
törler ve motor yol vericiler - Elektromekanik  
kontaktörler ve motor yol vericiler”in gerekli-
liklerini karşılayan cihazlara dayanmaktadır. 
Bu, 3 veya 4 kutuplu kontaktörlere dayalı TSE 
sınıfıdır.

Bu belgede sadece otomatik tip TSE (bundan  sonra 
“ATS”) dikkate alınacaktır. ATS, bir ATS kontrolörü 
(dahili veya harici) veya gömülü ATS yazılımı ile do-
natılmış transfer anahtarı ekipmanı olarak tanımla-
nabilir. Kontrolör veya yazılım,  izlenen beslemenin 
olmaması durumunda ATS’nin davranışına karar 
verir. ATS kontrolörü veya  gömülü yazılım genellik-
le gerilimi ve frekansı  izleyebilir. Düşük gerilim, faz 
dengesizliği ve faz  kaybı gibi kaynak anormallikle-
rini tespit edebilir. Ek olarak, ATS kontrolörü/yazılı-
mı anahtarlama cihazlarını kontrol eder, jeneratörü 
başlatır/ durdurur ve insan-makine arayüzü sağlar. 

Farklı ATS sınıfları mevcuttur, fakat uygulamanız 
veya projeniz için en uygun ATS sınıfı nasıl seçilir? 
Karar verirken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?  

Bu yazıda, bir ATS sınıfı seçerken göz önünde  bu-
lundurulması gereken ana hususları tartışacağız: 

• Tek hat şemasında ATS konumu 
• Teknik performans (gerilim, akım, kısa devre  

koşulları altında performans, işlem sayısı...) 
• Güvenlik ve sadelik 
• Geçiş türleri 
• Güç kaynağı yapılandırmaları

3. TEK HAT ŞEMASINDA OTOMATİK TRANSFER  
ANAHTARI KONUMU

3.1. ATS ekipmanı nerede kullanılır? 

Tek hat şeması tasarım aşamasında belirlenmesi  
gereken en önemli husus, belirli bir uygulamada  
hangi ATS sınıfının kullanılacağıdır.
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ATS ekipmanının kullanılabileceği yerler:

• Ana Dağıtım Panosu (ADP): Ana besleme-  
Ana besleme (veya Şebeke-Şebeke veya  
Transformatör-Transformatör), Ana besleme- 
Kuplaj-Ana besleme yapılandırmalarıyla çoğu  
tesislerin güç kaynağını yedeklemek için ATS.  

• Tali Dağıtım Panosu (TDP): Ana besleme- 
Ana besleme veya Ana Besleme-Jeneratör güç  
kaynağı yapılandırmalarıyla seçilen kritik tesis  
yükleri için güç kaynağını yedeklemek için ATS.  

• Yangınla Mücadele Panosu (veya Acil Durum/ 
Emercensi Dağıtım Panosu): Yangınla müca-
dele sistemine ait yükler için güç kaynağının  
yedeklenmesi için ATS.

Aşağıdaki elektrikli ekipmanlar için de ATS gereke-
bilir, ancak bu teknik föyün konusu değildir:  yan-
gınla mücadele pompası kontrol paneli, soğutma 
ekipmanı kontrol paneli (soğutucu, klima santrali, 
bilgisayar odası kliması, vb.), Jeneratör  setleri için 
ATS panelleri, Mikro şebeke ve  yenilenebilir uygu-
lamalar için ATS, vb.

3.2. Ana dağıtım panosundaki  ATS (ADP) 

IEC 60364-4-43 “Alçak gerilim elektrik tesisatla-
rı- Bölüm 4-43: Güvenlik için koruma - Aşırıakıma 
karşı koruma” standardına göre OG /AG transfor-
matöründen sonraki ilk koruma cihazı, transforma-
törden en fazla 3 metre uzağa yerleştirilmelidir. Bu 
nedenle, çoğu durumda, ADP’de ana baranın kısa 
devre akımlarına karşı korunması için alçak gerilim 
devre kesiciler veya sigortalı yük ayırıcılar (girişler 
olarak da bilinir) kullanılmalıdır.

Aşırı akım koruması için bir zaman gecikmesi (S
fonksiyonu, ANSI 51 & 50TD) ayarlama imkanı ve-
ren ve B kullanım kategorisi sayesinde tam seçi-
ciliğe izin veren açık tip devre kesiciler(ACB’ler), 
nominal gücü yaklaşık 800 kVA’nın üzerinde olan 
transformatörlerdeki ADP girişlerinde yaygın olarak 
kullanılır.

Bu senaryo için en yaygın ATS sınıfı CB sınıfı-
dır.  Dolayısıyla bu durumda girişteki ACB’ler, ATS  
amacıyla kullanıldığı anlamına gelir. PC sınıfı ve  CC 
sınıfı transfer anahtarı çözümleri, bileşenlerin  sayı-
sını ve ADP’nin genel boyutlarını artırabilir,  çünkü:
 
1. ACB’lerin tüm gerekli aksesuarları (yay kur-

ma  motoru, açma/kapama bobini vb.) devre  

kesicinin içine monte edilmiştir. Bu yüzden ek  
alan gerektirmezler.  

2. ACB’ler, ACB’lerin ADP’de esnek bir şekilde  
konumlandırılmasına izin vererek kablolarla  
mekanik olarak birbirine kilitlenebilir.  

3. CC veya PC ATS sınıflarının uygulanması,  
ADP’de ek alan gerektirecektir, çünkü daha 
önce  açıklandığı gibi, çoğu durumda girişlerde 
kısa  devre koruma cihazları gereklidir. 

Transformatör veya tesis anma gücünün 800kVA’ 
nın altında olması durumunda tüm  ATS sınıfları uy-
gulanabilir. Giriş olarak kısa devre  koruma cihaz-
larına sahip olma gerekliliğine rağmen,  bu koruma 
cihazları her durumda ATS olarak  kullanılmamak-
tadır. 800 kVA’nın altındaki ADP için  koruma ve ATS 
işlevlerini ayırmak yaygındır. Örneğin,  koruma için 
kompakt tip devre  kesiciler (MCCB) kullanılabilir-
ken, yük ayırıcı tabanlı çözümler ATS amaçları için  
kullanılabilir. Bu durumda, her tek hat şemasını ayrı  
ayrı değerlendirmek, finansal bir analiz yapmak ve 
bu  belgede açıklanan teknik performans, geçiş tür-
leri  veya güç kaynağı yapılandırması gibi diğer hu-
susları  dikkate almak gerekir. 

3.3. Tali Dağıtım Panosundaki  (TDP) ATS

PC sınıfı ATS uygulamasının en yaygın örneği,  
ATS’nin TDP’de girişte kullanıldığı Şekil 1’de  gös-
terilmektedir. 

Şekil 1. ATS’nin tek hat şemasındaki konumu
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TDP’de neden girişte devre kesici veya sigorta  ko-
rumasına gerek yok? PC sınıfı ATS kullanmak  daha 
mı etkili? 

IEC 60364-4-43 “Alçak gerilim elektrik tesisatları  
- Bölüm 4-43: Güvenlik için koruma - Aşırı akıma  
karşı koruma” standardına göre kısa devre ve aşırı  
yük koruma cihazı, iletkenlerin kesitinde bir azal-
ma  veya iletkenlerin akım taşıma kapasitesinde 
bir  değişikliğe neden olan yere yerleştirilmelidir. 
Şekil  1’de görüldüğü gibi akım taşıma kapasitesin-
de  herhangi bir azalma yoktur, bu nedenle hatların  
ADP’de çıkış devre kesicisi ve jeneratör setindeki  
devre kesici ile korunması yeterlidir. 

TDP’de PC sınıfı yerine bir CB sınıfı ATS de kulla-
nılabilir. Bununla birlikte, bir seçicilik çalışması 
yapılmalıdır ve ADP’deki çıkış devre kesicinin ve  
TDP’deki giriş devre kesicinin aynı akım taşıma ka-
pasitesi nedeniyle, genellikle tam seçicilik yalnızca 
iki teknik kullanılarak elde edilebilir:

• Cihazlar arasında enerji seçiciliği elde etmek  
için, TDP’deki giriş CB’ye kıyasla ADP’deki çı-
kış CB’yi daha yüksek akım değerinde seçmek.  

• Aynı çerçeve boyutlarına sahip CB’ler arasında 
seçiciliği sağlamak için ADP’deki çıkış CB ve  
TDP’deki giriş CB arasında bölge veya dijital  
seçicilik uygulamak  

TDP’de PC sınıfı yerine CC sınıfı ATS de kullanılabi-
lir. Ancak TDP’deki çıkış fiderlerin bakımının yapıla-
bilmesi için girişteki cihazların  izole etmeye uygun 
olması gerekmektedir. IEC  60947-4-1 “Alçak geri-
lim anahtarlama düzeni ve  kontrol düzeni - Bölüm 
4-1: Kontaktörler ve motor  yol vericiler” standardı-
na göre elektromekanik kontaktörler ve motor yol 
vericiler izolasyon sağlamaz. Bu nedenle, çıkış fi-
derleri ve ATS  ekipmanı için izolasyonu garanti et-
mek için yük  ayırıcılar ATS’nin yukarısına (kaynak 
tarafına) yerleştirilmelidir. 
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Sonuç olarak, TDP’de girişteki ATS için PC sınıfı  
ATS, özellikle 400kVA ve altındaki nominal güç  
kurulumunda CC ve CB sınıflarındaki ATS’lere 
kıyasla daha etkili bir çözümdür. Tabii ki giriş  
olarak CB’lerin varlığının gerekli olacağı istis-
nalar vardır; örneğin iki pano arasında seçicilik 
gerekiyorsa.

3.4. Yangınla mücadele  panolarında ATS

IEC 60364-5-56 “Alçak gerilim elektrik tesisat-
ları - Bölüm 5-56: Elektrik donanımının seçimi 
ve montajı - Güvenlik hizmetleri” standardına 
göre yangın  söndürme ekipmanı gibi güvenlik 
hizmetlerinin devresi, kritik olmayan hatlardan 
bağımsız olmalı ve ana beslemenin kesilmesi 
durumunda beslemeyi sürdürmek ve güvenlik 
için bir veya daha  fazla elektrik kaynağı tara-
fından sağlanacaktır. Genellikle, yangınla müca-
dele ekipmanı, kritik ve kritik olmayan yüklerin 
ayrılmasını garanti etmek  için girişteki devre 
kesicilerin üzerine bağlanır. 

Tasarımcılar tarafından oldukça sık uygulanan 
iki acil durum devre tasarımı seçeneği vardır: 

1. CB sınıfı ATS, hem baraların hem de ATS  
işlevlerinin korunması için uygulanır (bkz. 
Şekil  2). Genellikle, bu, ATS kurulum nok-
tasındaki  yüksek olası kısa devre akımı ile 
bağlantılı olarak  düşük nominal akım değe-
ri nedeniyle gerekli  olabilir. 

2. PC sınıfı ATS olduğunda devre kesiciler  
yalnızca koruma için kullanılır (bkz. Şekil  
3). Bu çözüm, daha önceki seçeneğe göre 
daha yüksek güvenilirlik sağlar, çünkü ATS  
tabanlı devre kesicilerdeki bir arıza, genel  
olarak ATS ekipmanının arızalanmasına yol  
açmayacaktır. CB sınıfı ATS’nin arızası, yan-
lış  ekipman montajıyla ilişkilendirilebilir; 
örneğin,  mekanik kilit, harici motor opera-
törü ve diğer  aksesuarların kurulumu. 

1. bölümün sonu.
Yazımız ETMD derginin bir sonraki sayısında 
devam edecektir.

Şekil 2.Baraların ve ATS işlevlerinin korunması için uy-
gulanan CB sınıfı ATS.

Şekil 3. PC sınıfı ATS olduğunda koruma için kullanılan 
devre kesiciler. 
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ETMD’ LIYIZ !
Dernekler birer (STK) Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Dernekçilik en kısa ve 
öz olarak “Topluma karşılıksız hizmet etmek” demektir. Sorunları zaten 
çok olan bir toplum olduğumuzu düşünürsek, dernek bu sorunlara bir 
parça olsun çözüm bulmakta bir araçtır.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 2000 yı-
lında bir araya gelen 11 mühendis tarafından 
kurulmuştur. Peki neden derneğimizin kurul-

masına ihtiyaç duyulmuştur? 

Bu sorunun cevabını en samimi verebilecek olanlar 
elbette kuruculardır. 

Kurucularımızdan Sn. Medih Ertan’nın derneğimize 
verdiği bir röportajından alıntı yaparak paylaşmak 
isteriz; 

Ana işi tesislerde seslendirme sistemi imalatı olan 
bir şirketim vardı. Bu şirket tasarım ve üretiminde 
bulunduğu tüm cihazları tesisat müteahhitlerinin 
hizmetine sunardı. Bunun neticesinde tüm Türki-
ye’de bulunan müteahhitleri tanır ve onların yaşa-
dığı sorunları yakından bilirdim. Müteahhitler arası 
diyaloğun eksiliğini bu süreçte çok yaşadım. Bu 
diyaloğu tesis etmede bir çatı altında toplanma-
nın gerektiğine inanan arkadaşlarımla bu derneği 
kurduk ve yaşattık. ETMD’ nin başarısı bu ihtiyacın 
gereğidir.

Geleneksel ETMD Geceleri
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Öyle ki, derneğimizin o tarihlerdeki ruhunu hala ko-
ruyoruz ve tabi gururla söylemek gerekirse de Sn. 
Medih Bey hala bizlerle birlikte. 

Kurucuların her birine teşekkür ediyoruz.

Dernek Başkanımız Sn. Mustafa Cemaloğlu’ nun 
derneğimiz faaliyetleri hakkında görüşleri ile de-
vam etmek isteriz;

Tesisat Mühendisliğinin uygulamadaki başlangıcı 
olan Proje ve Tasarım mühendisi meslektaşları-
mızın iyiye, doğruya yönelik muhtelif beklentileri 
bulunmaktadır. Bu beklentileri uzlaşma içerisinde 
temelde sonuçlandırıp, temennilerin ötesinde ha-
yata geçirebilmeliyiz. Proje ve tasarım hizmetlerini 
doğru ve uygulanabilir standartlara taşımalı, tüm 
taraflarca aynı şekilde uygulanmasını mümkün kıl-
malıyız.

Deneyimler, birikimler ve tecrübe. Bizi biz yapan, 
zoru kolay kılan bu değerlerin meslektaşlarımızla 
paylaşılması çok önemlidir. Bu amaçla, mesleki ya-
yınların teşvik edilerek geliştirilmesi, özellikle de-
neyim ve birikimlerimizin genç meslektaşlarımıza 
aktarılması mühendislik ve yurttaşlık görevimizdir. 

Meslektaşlarımızın bu bilgi ve deneyim hazinele-
rini kayıt altına alıp yayınlamalıyız. Bunları lütfen 
bizimle paylaşınız.

Günümüzün en önemli konularındandır dernek-
ler aslında, kıymetini bilmek ve sürekli geliştirmek 
gerekir. Dernekçiliğin önemini anlamamız ve anlat-
mamız gerekir. 

Mesleğe odaklı çalışmalar yapmak, teknik bilgiler 
vermek veya destek sağlamak, mesleki sorunları 
çözmek için öncü olmanın dışında sosyal içerik-
li etkinliklere de yeterli ilgiyi göstermek gerekiyor. 
Bu çağda bir arada ve daha güçlü kalabilmenin 
olmazsa olmazları arasında geliyor. Bu bağlamda 
ETMD kurulduğu günden itibaren gelenekselleşmiş 
aktiviteleriyle, derneğe katılım heyecanını dinamik 
tutmayı başarmıştır.
 
Geleneksel ETMD Geceleri ile sektöre birçok defa 
damgasını vurmuş ve paydaşlarını bir araya getir-
miştir. 
 
ETMD Futbol Ligi ile firmalar arası ligler düzenlemiş 
ve şampiyonluklar ilan etmiştir. 
 

ETMD Futbol Ligi
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Bunun yanı sıra bowling turnuvaları, geleneksel 
yaza merhaba kahvaltıları ve iftar buluşmaları ile 
sosyal paylaşımlar imkanı sağlamıştır. 
 
Özellikle şu zamanlarda çağın hastalığı covid 19 
nedeni ile en çok özlediğimiz bu organizasyonları-
mızın eksikliğini hissediyor ve bir an önce yeniden 
bir araya gelebileceğimiz, sektörümüzle dinamik 
ilişkileri devam ettirebileceğimiz günler gelsin isti-
yoruz.

Derneğimiz şu anda 21 yaşında ve 11. dönemini 
yaşıyor. 245 bireysel üyesi ve 33 tüzel üyesi ile bir-
likte hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Özellikle vur-
gulamak gerekirse, 10.dönem yönetim kurulunun 
aldığı karar ile derneğimize tüzel üyelerinde katıl-
ması sesimizi ve gücümüzü daha kuvvetli kıldığını 
belirtmek isteriz. Yeni projeler ve projelerin hayat 
geçişi aşamasında tüzel üyelerin katkıları yadsına-
maz şekilde fayda sağlıyor. Yönetim Kurulu Üyele-
rinin her biri canla başla destek sağlıyor, özellikle 
son 3 dönemde yönetim kurulu toplantılarına ka-
tılan üyeler sayımız, bizleri çok heyecanlandırıyor.

ETMD’ nin yönetim kurulu ekibinde bu dönemde de 
gençlerin bulunması ve genç mühendislerle ilerle-
me çizgisi dikkat çekiyor. Örneğin, dijital platform-
larda, sosyal medyada onlarla ilerliyoruz ve çok yol 
alıyoruz. 

Bir başka gurur duyduğumuz görevimiz; Bizden 
Haberler Dergimiz, ETMD’ nin kurulduğu günden 

bugüne kadar yayımladığı dergilerinde 97. sayıya 
ulaştık. Bu istikrarı sizlerde takdir edersiniz ki ya-
yıncılık anlamında da bir başarı öyküsü diyebiliriz.

Ilginizi çeker ise linki buraya ekleyelim;
https://www.etmd.org.tr/etmd-dergileri/

Linki eklemişken esas önemli bir başarımızdan da 
bahsetmek gerekir. Derneğimizin web sayfası uzun 
yıllardır mevcut idi ancak bu geldiğimiz zamanda 
dernek müdürümüzün katkılarıyla sektörümüzde 
en çok trafiğe sahip web sayfası oldu dersek hiç 
abartmış olmayız. Iyileştirilmiş teknik alt yapısı ve 
içeriklerle yükselen raporlar almak bizleri çok mutlu 
ediyor. 

Yine ilginizi çekerse genel bir inceleme yapabilirsi-
niz;
https://www.etmd.org.tr/

Derneğimiz kendi çatısı altında çalıştay, çalışma 
kollarının hazırlamış olduğu teknik raporlar dışında 
diğer sektör firmaları ve yine diğer paydaşlarımız 
olan derneklerle sürekli iş birliği içinde çalışmala-
rına devam ediyor.

Sektörde öncülük etmeye çalıştığımız önemli bir di-
ğer konudan da söz etmek isteriz; 

17 Kasım 2020 tarihinde EAE Elektroteknik ve Pol-
ycert belgelendirme arasında imzalanan protokol 
ile amir protokol niteliğindeki 20 Kasım 2020 tari-

ETMD Bowling Turnuvaları
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hinde, ETMD, EAE Elektroteknik ve Polycert belge-
lendirme arasında imzalanan “Elektrik Pano Mon-
tajcısı” mesleği ile başlayarak, Elektrik Sektöründe 
ihtiyaç olan tüm mesleklerin belgelendirme süre-
cinde önemli bir adım atmış olduk.

Protokol, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafın-
dan onaylandı. ETMD yönetiminde ve EAE Elektro-
teknik sponsorluğunda, sektörümüz çalışanları bu 
sayede ücret ödemeden MYK belgesi edinebilecek-
tir.

Derneğimiz; Üyeleri, yönetim kadrosu, çalışanları 
ile doğaya, hayvanlara, insanlara ve milli değerle-
re saygı çizgisinde çalışmalarını yürütüyor. Mesle-
ğimiz adına katkılar sunarken değerlerinden ödün 
vermeden, önerilere de kulak vererek daha nice yıl-
lar yoluna devam edecek, üyeleri ve tüm destekeçi-
leriyle vermek istediğimiz mesaj şudur; 

Biz birlikte güçlüyüz, bir arada kalmalıyız, dernekçi-
liği mesleki hayatımıza olan katkılarıyla ayakta tut-
malıyız. Ülkemiz ve dünyamız için aydınlık, başarılı, 
huzurlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz.

ETMD Yaza Merhaba Kahvaltıları

ETMD Web Sitesi



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER70

Cape Town

Gezi

Sonunda yıllardır belgesellerde izleye izleye özlemini çektiğim Afrika 
gezimizi planlama vakti geldi. Aylar öncesinden uzun uğraşlar ve 
araştırmalar sonucu öyle güzel bir plan yapıyorum ki, benimle birlikte 
davet ettiğim Ufuk, Murat ve Yiğit hayır diyemiyorlar. Biletler alınıyor, 
rezervasyonlar yapılıyor, iki haftalık program hazırlanıyor, artık gitmeye 
hazırız.
Fotoğraflar: Tamer Yavuztürk (www.yavuzturk.com)

GÜNEY AFRIKA…

Nihayet 19 Ağustos 19:25 Emirates uçağında-
yız. Dört saatlik Dubai, iki saat bekleme ve 9 
saatlik ikinci bir uçuştan sonra ertesi gün sa-

bah 10:30 gibi Cape Town’a ulaşıyoruz. Tüm uçuş 
boyunca Lonely Planet vs kitapları okuyup plan 

yaptığımız için zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz 
ama uçuş öncesinde bir gün uykusuz kalmak çok 
işe yarıyor, çünkü 9 saatlik uçuş çekilir gibi değil. 
Pasaport kontrolden geçip valizleri aldıktan son-
ra hemen Airport Shuttle (70ZAR) ile Ritz Otel Sea 
Point’e (280ZAR) doğru yola çıkıyoruz.  Güney Afri-
ka’da para birimi Rand (ZAR) ve 1 USD tam 10 ZAR 
ediyor. Cape Town inanılmaz güzel bir şehir, insan 
kendisini rüyada zannediyor. Yollar çok düzenli ve 
temiz, işaretler mükemmel, ne tümsek var ne çukur, 
trafik soldan ilerliyor, burada da Ingiliz ekolü hakim 
yani. Şehrin bir kısmı inanılmaz zengin. Şehrin sa-

TAMER YAVUZTÜRK;
Elektrik Mühendisi
Prysmian Group Türkiye’de Pa-
zarlama ve Iş Geliştirme Direktörü
ETMD YK Üyesi

1. Bölüm
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hil kısmında ve okyanus gören tepelerinde öyle ev-
ler var ki insan kendini Beverly Hills’te hissediyor. 
Her ev inanılmaz güvenlik önlemleri ile donatılmışi 
elektrikli teller, CCTV kameralar, köpekler, silahlı gü-
venlik görevlileri bu şehirde çok normal ama Cape 
Town bence söylendiği kadar güvensiz değil, hat-
ta Istanbul’dan daha güvenli bile diyebilirim. Buna 
rağmen şehrin en işlek yollarından olan Long Stre-
et ve Beach Road’ta hayat akşam 6-7 gibi bitiyor, 
insanlar yine de temkinli davranıyor. Zencilerle be-
yazlar bir arada yaşıyor ama 50 milyonluk nüfusun 
çok az kısmı zengin, zencilerin yaşadığı kısımlarda 
ise sefalet had safhada. Apartheid (1948-1994) 
dönemindeki ırkçılık neredeyse yirmi yıl önce sona 
ermiş ama gezdiğiniz her yerde ırkçılığın izlerini 
görebiliyorsunuz. Zenginlerin neredeyse tamamı 
beyaz ve ülkedeki bütün pis işleri yine zenciler ya-
pıyor.

Güney Afrika’daki vaktimizin çoğu safaride geçe-
ceği için burada çok vaktimiz yok, o yüzden biraz 
dinlendikten sonra hemen 2,5 gün sürecek Cape 
Town gezimize başlıyoruz. Şehirde en güzel ulaşım 
yöntemi araba kiralamak veya taksileri kullanmak. 
Cape Town’da gezilecek ve görülecek o kadar güzel 
yerler, o kadar güzel aktiviteler var ki bir hafta bile 
neredeyse yetersiz kalıyor. 

Table Mountain...

Table Mountain neredeyse Cape Town’un simge-
si haline gelmiş. Uçak şehre inerken tepeden gö-
rebileceğiniz 1086 metre yüksekliğindeki bu dağa 
teleferik ile çıkıyorsunuz (180ZAR). Dağın tepesi 
dümdüz olduğu için Masa Dağı adını almış ve da-
ğın tepesinde bir ulusal park var. Burada çok güzel 
yürüyüş ve tırmanış parkurları var ve uçlara gel-

diğinizde Atlantik ve Hint Okyanusu’nun birleştiği 
masmavi denizi ve sahildeki muhteşem kumsalları 
ayaklarınızın altında hissederken, biraz uzansanız 
önünüzdeki bulutları tutabileceğiniz hissine kapılı-
yorsunuz. Tepedeki en ilginç şey ise kocaman bir 
fareyi andıran, çok sevimli görünen ama aslında 
tehlikeli olan Rock Hyrax denilen hayvanların et-
rafta gezinmesi. Table Mountain’a gitmeden önce 
mutlaka hava durumunu kontrol edin ve açık bir 
hava olacaksa rezervasyon yaptırın, kapalı havalar-
da hiçbirşey göremezsiniz. Tepedeki restoranlarda 
yemek yemenin keyfi ise bambaşka. (120ZAR)

Victoria & Alfred Waterfront...

Cape Town’un en modern liman, alışveriş merkezi, 
pub ve restoranlarının bulunduğu yerin ismi zama-
nın Ingiliz kraliçe ve kralının adından geliyor. Lima-
nın ön kısmında günlük turları pazarlayan dükkan-
lar var, tüm turları buralardan alabilirsiniz. Limanın 
en uç noktasında ise muhteşem yatlar ve paha bi-
çilemez villalar var. Meydanda ise Nobel ödülü al-
mış Afrika’lıların büstleri, yerel halkın kabile dans-
larını sergileyen gençler, hediyelik eşya dükkanları 
var. Limandaki publardan birinde deniz ürünleri eş-
liğinde buz gibi bir bira yudumlamak (100ZAR) ta-
rif edilemez. Mutlaka Quay Four’a gidin, çok sıcak 
atmosferi, kaliteli canlı müzikleri, muhteşem man-
zaralı balkonu ve en pahalısı 30ZAR olan içkileri ile 
çok güzel bir mekan.

Cape Of Good Hope...

Bizde okullarda Ümit Burnu olarak anlatılan yeri ilk 
olarak Portekiz’li kaşif Bartolomeu Diaz keşfetmiş 
ama daha sonra Avrupa’dan Hindistan’a ilk olarak 
Vasco de Gama gittiği için tarih kitapları hep onu 
yazıyor. Atlantik Okyanusu ile Hint Okyanusu’nun 



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER72

Gezi

kesiştiği, Afrika kıtasının bu en güney noktasın-
da derin bir nefes çekmenin verdiği hazzı anlata-
mam. Burnun bir tarafına Diaz’ın diğer tarafına ise 
Gama’nın heykelleri dikilmiş. Nasıl bizde Istanbul 
“kıtaların birleştiği yer” olarak reklam ediliyorsa bu-
rada da her yerde “Two Oceans” yazıyor, bu isim-
le devasa bir akvaryum yapılmış ve “Two Oceans 
Aquarium” her iki okyanusun canlılarını sergiliyor, 
“Two Oceans” isminde şarap bile yapılmış. Genel-
likle Japonların istilasına uğrayan meşhur ahşap 
tabelanın önünde fotoğraf çektirmeyi sakın unut-
mayın.

Ümit Burnu’nun hemen ilerisinde bir patika yol var. 
Bu yolu takip ederseniz uzunca bir tırmanıştan 
sonra Cape Point adı verilen tarihi bir deniz fene-
rine ulaşıyorsunuz, buraya teleferik ile de ulaşılıyor 
ama kesinlikle yürümeyi tavsiye ederim. Yol üze-
rinde “Dikkat babunlar çok tehlikelidir” ibareleri 
var, o yüzden dişleri çok keskin olan bu maymun 
türünden uzak durun. Fenerin ucundaki uçurumdan 
muhteşem manzarayı seyredebilir, iki okyanusu 
aynı anda kucaklayabilirsiniz.

Boulders Beach...

Penguenleri ile ünlü Boulders Beach, Cape Point’e 
yakın Table Mountain National Park’ın içinde bulu-
nuyor. Ilk duyduğumda “hadi lan kutuplardaki pen-
guenler Afrika’da ne arar?” demiştim ama bu pen-
guenler öyle düşündüğünüz gibi değil, bunlar çok 
ufak Afrika penguenleri. Boulders Beach tam bir 
penguen cenneti, burada çalıların arasında yuvala-
yan, denizde yüzen veya kumsalda yatan yüzlerce 
penguen var. Boulders Beach’e giderken yolda Si-
mon’s Town denen kasabaya uğrayıp Afrika’ya özel 
değerli taşları görebilir ve kasaba hayatını yaşaya-
bilirsiniz.

Ostrich Ranch...

West Coast’ta bulunan devekuşu yetiştirme çiftli-
ği inanılmaz bir yer, mutlaka uğrayın. En büyükleri 
130kg kadar olabilen bu uçamayan devasa kuşlar 
yaklaşık 70 sene yaşıyorlar, saatte 100 km ye ka-
dar hızla koşabiliyor ve çok sert tekme atıyorlar, 
o yüzden çiftlikteki kuşlar çitlerle çevrili alanlarda 
korunuyor. Erkek olanları siyah tüylerinden dişile-
ri ise griye kaçan daha açık tüylerinden anlaşılıyor 
ama bu hayvanların bakışları acaip komik. Çitlikteki 
mağazadan yem alıp kuşları ellerinizle besleyebi-
liyorsunuz ama benim gibi fazla samimi olursanız 
fena ısırıyorlar. Aynı mağazada devekuşu yumurta-
sı ve eti satın alabilir veya içerideki restoranda ta-
dına bakabilirsiniz, gayet lezzetli bir eti var, tavsiye 
ederim.

Stellenbosch...

Dünyaca meşhur Güney Afrika şaraplarının en gü-
zeli Stellenbosch kasabasında üretiliyor. Bu kasa-
baya mutlaka trenle gidin, trenleri sadece zenciler 
kullanıyor ve vagondayken yüzlerce zencinin bağıra 
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bağıra konuşurken sizi süzmesi çok ilginç. Kasaba-
daki Spier isimli şarap üretim merkezini geziyoruz 
ve buradaki şarap expertlerinden şarap tadım dersi 
alıp, yörenin birkaç ünlü şarabını muhteşem pey-
nirler eşliğinde tadıyoruz (45ZAR). Aynı merkezin 
100 metre ilerisinde bulunan Çita Yetiştirme ve Ko-
ruma Merkezini mutlaka ziyaret edin (50ZAR). Bu 
merkezde dünyanın en hızlı koşan hayvanları olan 
çitalar ile ilgili tüm bilgileri alabiliyor ve çitalara do-
kunup sevebiliyorsunuz. Bizim kafesine girip sev-
diğimiz çita biraz uyukluyordu ama eminim ki uyku 
ilacı vs vermemişlerdir hayvana. Yine de bu hayva-
na dokunabilmek inanılmaz bir deneyim. Çiftlikte 
ayrıca onlarca çeşit kedi, tilki, linx, caracal, baykuş, 
puhu, kartal, akbaba gibi hayvanları görebiliyorsu-
nuz hatta bu vahşi kuşları ellerinizle besleyebiliyor-
sunuz. Buradaki en ilginç olay ise, bu vahşi çitaların 
bulunduğu çiftliğin etrafındaki tel örgülerin önünde 
çiftliği koruyan 4-5 tane devasa Sivas kangal köpe-
ği var ve Anatolian Sheppard diye tanıtıyorlar.

Monkey Town Primate Center...

Sommerset West bölgesinde bulunan maymun 
yetiştirme çiftliğinde Afrika’da bulunan onlarca 
çeşit maymundan yüzlercesi yaşıyor. Öyle yürü-
me parkuru yapmışlar ki, parkurun tamamı tel ör-
gülerle çevrilmiş bir tünel şeklinde yapılmış, sanki 
maymunlar serbest biz kafesteyiz izlenimi veriyor. 
Yüzlerce maymun bağıra bağıra hoplayıp zıplayıp 
soytarılık yapıyorlar. Maymunları besleyebiliyor ve 
maymunlar hakkında çok enteresan bilgiler alıyor-
sunuz. Sadece çocuklar için değil herkes için ina-
nılmaz eğlenceli bir tur.

Hermanus...

Cape Town’dan mutlaka ama mutlaka en az iki gü-
nünüzü Cape Town merkezi ile doğudaki Hermanus 

arasındaki koylarda geçirip balina ve köpekbalığı 
deneyimini yaşamayı unutmayın. Özellikle Hout 
Bay’deki Seal Island, Camps Bay deki plajlar, Clifton 
Bay’deki evler, Gordons Bay’deki restoranlar görül-
meye değer. 

Hermanus’a doğru giderken Gordons Bay’de mola 
verip durup sahildeki Güney Afrika’nın en meşhur 
deniz ürünü restoran zinciri olan Ocean’s Basket’te 
midye, kalamar, istiridye, karides, balık, istakoz ve 
buz gibi bira ile muhteşem bir ziyafet çekiyoruz 
(200ZAR) Hayatımda yediğim en güzel deniz ürün-
leriydi.

Whale Watching...

W&A Waterfront taki dükkanlardan aldığımız ba-
lina turu için Hermanus’tan okyanusa açılıyoruz. 
(450ZAR) Yaklaşık bir saatlik bir yolculuktan sonra 
dünyanın en büyük memelileri olan devasa balina-
ları görüyoruz. Teknemiz balinalara doğru ilerliyor, 
yaklaşık yirmi tane devasa balina yanyana ilerliyor-
lar, balinalar teknemizin 5-10 metre yakınından su 
üzerine çıkıp tekrar dalıyorlar, teknemiz balinaların 
kuyruğu kadar neredeyse. Inanılmaz bir deneyim 
ama balinalar Eylül-Ekim aylarında buraya geliyor-
lar, biz Ağustos sonunda gittiğimiz için çok şanslıy-
dık, bu tarihlerde giderseniz kesinlikle kaçırmayın.
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Baykuş ya da Gece Yırtıcı Kuşlarını araştırdık bu sayımızda. Baykuşlarla ilgili yapılan 
ve insan yaşamına katkısı hakkında bilgilere, araştırmalara yer vermek istediğimizden 
çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırladığımız yazımızı keyifle okumanızı dileriz.

Başları büyük ve tüylüdür. Kuyrukları kısa ol-
makla beraber, kanatları enli ve uzundur. Bir 
kısmının kanat açıklığı, bir adam boyuna ula-

şır. Serçe kadar küçük olanları da vardır. Gagaları 
kıvrık, pençeleri keskin, kanca tırnaklı ve döner par-
maklıdır. Kuvvetli pençeleri adeta avına kenetlenir.
Baykuşlar çok sayıda kemirgen tüketirler. Tek bir 
baykuş ailesi ise yuvalama dönemi olan dört aylık 
bir süreçte üç bine yakın kemirgeni yiyebilir. Orta-
lama bir baykuş yılda 22 kiloya yakın tarla sincabı 
tüketebilir. Bundan dolayı da birçok çiftçi baykuşla-
rın yuvalama dönemlerinde onları rahat bırakırlar. 
Bu doğal haşere yöntemi zehir kullanmaktan çok 
daha etkili ve maliyetsizdir. Ayrıca baykuşlar için de 
oldukça önemlidir.

Yazı: Nevlan BİLİR
ETMD - Editör

BAYKUŞ
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Yazı: Nevlan BİLİR
ETMD - Editör

Baykuşlar tam bir sessizlik içinde avlanır. Bütün vü-
cudu yumuşak ve ince tüylerle kaplıdır. Tüyler, uçuş 
sırasında tabii bir susturucudur. Uçuş esnasında 
kanatlarının “pırpır” sesi duyulmaz. Iri gözleri, baş-
larının yanında değil önündedir. Aşırı büyüklükteki 
gözleri, göz oyuğunda hareket edemez. Araba farı 
gibi yuvalarında sabittir. Baykuşlar boynunu 270 
derece çevirerek panoramik bir görüş sağlayarak 
çevresini kontrol edebilir. Dişi baykuş erkeklerinden 
daha iri olup, 2-10 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka 
süresi 30-40 gündür. Yumurtadan çıkan yavruların 
göz ve kulakları kapalıdır. Yavruların yuvada kalma 
süresi farklıdır.

Cin baykuşları kaktüste yaşarlar; Dünyanın en kü-
çük baykuşları elf yani cin baykuşlardır. Genellikle 
güneybatı Amerika ile batı Meksika arasındaki böl-
gede yaşarlar ve yuvaları saguaro kaktüsüdür.

Brezilya baykuşları, çayır köpekleri tarafından ka-
zılan tünellere girerek oraya yuva yaparlar; Brezilya 
baykuşları genellikle Güney ve Kuzey Amerika’da 
yaşarlar. Çok az bir kısmı gündüzleri aktiftir. Birço-
ğu çayır köpekleri gibi hayvanların kazdıkları tünel-
ler olan bir yerin altındaki yuvalarında yaşarlar. 

Tren, uçak yapımından, sese duyarlı kameralara 
kadar baykuşlardan öğrenilecek çok şey olduğunun 
farkına vardık yazımızı hazırlarken aslında. Tüm 
bunlara göz atalım;

Baykuşların Sessiz Uçuşu Teknolojiye Model ol-
muş Japon araştırmacılara göre;
Trenin belli bir hıza ulaşana kadar çıkardığı sesin 
nedeni, tekerleklerin raylar üzerindeki hareketidir. 
Ancak hızı 200 km/s olduğunda sesin asıl kaynağı, 
trenin hava içindeki hareketiyle ortaya çıkan aero-
dinamik gürültüdür.

Aerodinamik gürültünün oluşmasındaki bir numa-
ralı etken ise tepedeki tellerden elektrik almak için 
kullanılan pantograflar veya akım toplayıcılardır. 
Normalde kullanılan dikdörtgen şekilli pantograf-
larla gürültünün azalmayacağını fark eden mühen-
disler, araştırmalarını hızlı ama sessiz hareket eden 
canlılar üzerinde yoğunlaştırmışlardır.

Japon araştırmacılar canlılar üzerindeki çalışmala-
rı sonucunda fark etmişlerdir ki tüm kuşlar içinde 
en sessiz uçuşu baykuş gerçekleştirir.
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Öyle ki bir baykuş avının üzerine atıldığında, avla-
nan canlı hiçbir ses algılayamaz. Bir hayalet uçak 
gibi fark edilmeden uçabilen baykuşun sırrı kanat-
larındaki tüylerdedir. Tüylerin kenarında bir teste-
redeki gibi dizilmiş düzenli dişler bulunur. Baykuş 
kanat çırptıkça hava bunların arasından süzülerek 
gürültü engellenmiş olur.

Baykuşun ses sorununu uygun şekilde çözdüğünü 
fark eden Japon mühendisler baykuşu örnek alan 
yeni parçalar tasarladılar. Üretilen bu yeni parçanın 
gövde kısmına baykuş tüyünü taklit eden dişler yer-
leştirildi. Yapılan denemeler başarılı oldu: Rahatsız 
edici ses tamamen ortadan kaldırılmıştı.

Baykuşların düşük sesle uçmasının ardındaki se-
beplerden bir tanesi, kanatlarındaki kıvrımlardır. 
Baykuşların kanatlarında diğer kuşlarda bulunma-
yan pürüzlü tüyler vardır. Bunlar gözle bile görülebi-
lirler. “Aerodinamik ses” ise hava akımında oluşan 
girdaplardan kaynaklanır. Girdaplar büyüdükçe ses 
de artar. Baykuşun kanadında çok sayıda pürüzlü 
çıkıntı olduğundan, büyük girdaplar yerine küçük 
girdaplar oluşur ve baykuş son derece sessiz bir 
uçuş gerçekleştirir.

Japon mühendis ve tasarımcılar, bir baykuşu rüz-
gar tünelinde teste tabi tuttuklarında, bu kuşun 
kanat yapısındaki mükemmelliği bir kez daha gör-
müşlerdir. Sonunda trenin üzerindeki gürültüyü, 
baykuşun sahip olduğu düzensiz tüy prensibine 
benzeyen kanat şeklinde pantograflar kullanarak 
etkin biçimde azaltmayı başarmışlardır. Bu sayede 
Japonların doğadan esinlenerek taklit ettikleri pan-
tograf benzeri sistem, “işini en sessiz olarak yapan” 
unvanını almaya hak kazanmıştır.

Biyonik bilim dalının araştırmalarına göre;
Bir önceki araştırmada da sık sık vugusu yapılan 
baykuşun özelliklerini burada da görüyoruz.

Gece ötüşünü bilmeyen yoktur. Ancak avını gözüne 
kestiren bu yırtıcı hayvanın, karanlıkta süzülüşünü 
duymak imkansız gibidir. Bir hayalet uçak gibi fark 
edilmeden uçabilen baykuşun, güvercin gibi birçok 
kuşun aksine kanat çırpışı müthiş sessizdir.

Aachen Teknik Üniversitesi’nden Biyolog Thomas 
Bachman “Çünkü güvercinlerin sesiz olması gerek-
miyor. Oysa sessizlik, baykuşlar için hayati öneme 
sahip” diyor. Bachman’a göre baykuşlar gece ava 
çıktığı için görüş alanı çok kısıtlı, o nedenle avlarını 
kulaklarıyla algılamada uzmanlaşmışlar. Ve bu da 
ancak sessiz uçmaları durumunda mümkün olabi-
lir.

Peki baykuşlar bunu nasıl başarıyor? Acaba uçak 
tasarımcıları, bu kuşlardan neler öğrenebilir? Araş-
tırmacı Bachmann’ın uzmanlık alanı baykuşların 
aerodinamik yapısı. Bir baykuşun ağırlığı bir güver-
cininki ile yaklaşık aynı olsada, baykuşların kanat-
ları çok daha büyük ve güçlü. O nedenle düşük hızla 
yüksek hareketlilik imkanına sahipler. Oysa diğer 
kuşların aynı randımana erişmek için sık sık kanat 
çırpmaları gerekiyor.

Bilim insanı Bachmann, baykuşların tüylerinde-
ki özelliklerin, bu farka etkisinin büyük olduğunu 
belirtiyor: “Bu tüylerde çok önemli üç özellik var: 
Tüylerin ön tarafındaki tarak biçimdeki yapı, arka 
tarafındaki püsküller ve kadifemsi yüzey. Bu üç 
faktör sayesinde kanatlardaki havanın akışı öyle 
düzenlenir ki, hava akımı kanatlara yapışıp kalır ve 
sonuçta çok daha az türbülans ortaya çıkar.” Böy-
lece bir uçağı düşme tehlikesine kadar götürebile-
cek bir türbülansın önüne geçilmiş olunur. Ancak 
bu özellikleri uçaklara aktarmak hiç de kolay değil. 
Zira baykuşlar avını yakalamak için saatte sadece 
10-15 kilometre hızla uçuyor. Ancak fiziksel ilkeleri, 
daha sessiz çalışan havalandırma, yeldeğirmeni ya 
da türbinlerin geliştirilmesinde kullanılabiliyor. 

Uçak yapımında ise mühendisler daha çok akbaba, 
kartal gibi diğer yırtıcı kuş türlerini örnek alıyor.

Sese duyarlı kameralar
Yine de baykuşların örnek alınabilecek başka bir-
çok özelliği.. Sese göre yönünü bulmada baykuşla-
rın bir organı daha var. Sesleri yüzlerindeki tüylerle 
emiyor, sesin kaynağını tam olarak tespit etmek 

Baykuşun uğursuzluğu, baykuşun uğurlu 
olmadığını düşünen adamın mutsuzluğundan 

başka bir şey değildir! 

Mehmet Murat Ildan    

Kanatların ön tarafındaki tarak biçimindeki yapı
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için ise, biri aşağı diğeri yukarı bakan asimetrik ku-
laklarını kullanıyorlar. 

Biyolog Hermann Wagner’e göre, bu teknik, video 
konferanslarında da kullanılabilir.

Wagner “Düşünün ki, odanının tavanında yukarıda 
asılı bir kamera var ve o sırada X adlı bir kişi ko-
nuşuyor. Kamera otomatik olarak konuşan kişiye 
odaklanıyor. Odanın bir başka köşesinde başka bi-
risi konuştuğunda ise kamera kendiliğinden o tara-
fa dönüyor. Böyle bir gelişme için baykuşlar örnek 
alınabilir” diye konuşuyor.

Otomobil endüstrisi için de araştırmacılar, baykuş-
ların çok daha akışkan kuyruk yağlarından yarar-
lanıyor. Biyologlar, bu yağların daha fazla ve kolay 
elde edilmesi için çeşitli gen araştırmaları yürütü-
yor. Wagner “Hâlihazırdaki araştırmalardan birisi, 
bu yağların genlerinin bitkilere aşılanması ve bit-
kilerden temin edilmesi. Belki bundan 20 yıl sonra 
kullandığınız araçta, bitkilerden edinilen bu baykuş 
yağlarından kullanabilirsiniz” diye konuşuyor.

Baykuşlar yapılan araştırmaların yanı sıra antik 
çağlardan beri oldukça popüler hayvanlardır. Hatta 
Fransa’da yer alan 30 bin yıllık bir mağara resmin-
de ve Mısır’da rastladığımız hiyerogliflerde de sık 
sık karşımıza çıkarlar. Orta çağdan bu yana birçok 
tarihi belgede de baykuşların kullanıldığı ve sevildi-
ği de yer almaktadır. Sosyalleşmeyi seven ve zeki 
canlılar olmalarına karşın eğer kendilerini tehlikede 
hissederlerse insanlara saldırma olasılıkları her za-
man vardır.

Baykuşlar bir çok ülkede batıl inançlarla da ilişki-
lendirilmiştir, ülkemizde de baykuşların uğursuz 
olduğuna, ölüm habercisi olduğuna inanıldığını gö-
rürürüz, göz göze gelmekten korkarız. Tüm canlıları 
ön yargılı, kötücül hislerle değil, doğamıza sunduk-
ları güzellikler ile tanımak ve sevmek dileği ile...

Antik dönemlerdeki Yunanistan’da, küçük Bir 
baykuş Yunan bilgelik tanrıçası Athena’nın ar-
kadaşıydı. Bu durum baykuşların öğrenmeyi ve 
bilgiyi sembolize etmelerinin en önemli neden-
lerinden biridir ancak Athena aynı zamanda bir 
savaşçı tanrıçasıydı. Bundan dolayı da baykuş-
lar savaşa giren orduların koruyucusu olarak 
görülüyordu. Yunan askerleri savaş esnasında 
bir baykuş görürlerse bunu gelecek zaferin işa-
reti olarak kabul ediyorlardı.
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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



Tehlİkelİ

“Benim reklama ihtiyacım yok,
beni bilen biliyor” diyen...
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“Markam neden görünür
değil” diyor...
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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



	 EAE	E-Line	Busbar	Enerji	Dağıtım	Sistemleri;	modüler	
yapısıyla	modern	işletme	ve	binalarda,	hem	kuruluş	hem	de	
işletme	sırasında	gereksinim	duyulan	her	türlü	güç	ihtiyacına	
cevap	vermekte	olup;	yerleşim	değişikliklerine,	makina	
ilavelerine,	çeşitli	noktalardaki	enerji	teminine,	tesisin	çalışan	
kısımlarını	aksatmadan	imkân	sağlamaktadır.
	 Metal	gövde	içerisinde,	izole	edilmiş	baralar	vasıtası	ile	
dağıtılan	enerjiyi	özel	çıkış	üniteleri	ile	istenilen	noktalardan	
güvenli	bir	şekilde	enerjiyi	kesmeden	almak	mümkün	
olmaktadır.

	 EAE	kablo	kanalları;	otomatik	üretim	hatlarında	“ROLL	
FORMING”	metoduyla	imal	edilmektedir.	Standart	kanal	boyu	
3m’dir.	İsteğe	bağlı	olarak	6’m	üretilebilir.
	 6	metre	kanallar	sayesinde	ek	takım	ve	cıvataların	sayısı	
azalmakta,	kablo	kanalı	montajı	için	harcanan	işçilik	süresi	
de	kısalmaktadır.
	 Pregalvaniz	ve	Sıcak	daldırma	ürünlerimiz,	modern	
teknolojiye	uygun	olarak,	tam	otomasyonlu	robotik	sistemler	
ile	üretilmektedir.

BUSBAR & KABLO KANALI
Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri
Kablo Taşıma Sistemleri

www.eae.com.tr


