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EEC Çözüm Demektir. 

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

entegrasyon 
• Entegre Merkezi Saat Sistemleri 

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

98. sayımızı hazırlarken derneğimiz olarak bir başka heyecanda yaşıyoruz; Pandemi koşulları nedeniyle 1 yıl 
ertelemiş olduğumuz, Geleneksel ETMD Gecemizi gerçekleştiriyoruz ve şu sıralarda gece hazırlıklarının da 
sonuna geliyoruz. 

Bu sayımızda ve sonraki tüm sayılarımızda sizlere, iş birliğimize büyük katkı sağlayan ‘’Tüzel Üyelerimiz’’ i 
tanıtmaya devam ediyoruz. 

98. sayımızda Ağustos ayında ziyarette bulunduğumuz Tekirdağ Temsilciliği’ miz den bahsettik sizlere ve 
hedefimiz diğer temsilciliklerimizle de aynı keyifli ve verimli geçen buluşmaları gerçekleştirmek olduğunu, bu 
konuda çalışmalar yapıyor olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Dergimiz içeriklerinde teknik ve sosyal yazı dizilerimiz ile sizlere keyifli okumalar diliyoruz.

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,

Ülkemizde de örnekleri olan, oluşturduğu politikalarla önemli aktörlerinden biri olup, toplumları yönlendirme 
konusunda önem taşıyan kuruluşlar; Sivil Toplum Kuruluşlarıdır (STK/STÖ).

Çalışma, sosyal, kültür ve kalkınma politikalarındaki değişimler, bazı zamanlar başarısızlıkları, kapitalizmin o 
doyumsuz iştahına yenik düşmelerinin önüne geçilememektedir. Ulusal politikalara hizmet eden, faaliyetlerinde 
kar amacı gütmeyen kuruluşların olması zorunluluğu ortaya çıkınca STK’lar, toplumsal yaşamda önemli bir 
boşluğu doldurarak ülkelerin her yönü ile kalkınması için önemli kurumlar haline gelmişlerdir. 

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 71.maddesi ile STK’lara sürekli barışın tesisinde “danışmanlık” rolü verilmiş, 
uluslararası kimliğe büründürülmüş, hatta BM tarafından BM binasında bazı STK’ların temsilcilik açması 
istenmiş, tescillenmiş ofis dahi tahsis edilmiştir.

Ülkemizde her 8-10 kişiden biri, bir STK’ya üye iken hedefimiz olan ekonomik ve sosyal refah seviyesine sahip 
ülkelerde her bir kişinin en az 3 STK’ya üye olduğunu istatistikler teyit etmektedir.

ETMD, yukarıda bahsedilen sebeplerin yanı sıra ülkemizdeki ‘’Elektrik Mühendisleri’’nden başlayarak, 
üreticilerde, tasarlayıcılarda, uygulayıcılarda ve kendi aralarında, ilim ve fennin güncel yaklaşımlarını teknik 
olarak izah etmek, anlatmak, mümkünse var olanları güncellemek, değiştirmek yönünde gayret göstermekte, 
zaman zaman resmi otorite ile birlikte çalışmaktadır. 

Tüm desteğimizi sevgili üyelerimizden, üniversitelerimizden ve yaşanmışlıkları ile geleceğimize ışık tutan 
kıdemli büyüklerimizden alıyoruz. Hiçbir kurum ve kuruluşun uzantısı ve alternatifi de değiliz, böyle bir 
politikamız da yoktur, olmamalıdır da. Aidat ve bağışlarla 21 yıldır yorulmadan, bıkmadan fayda üretmeye 
çalışıyoruz.

Ve nihayet son tüketici olan bizlerin, sorumlu olduğumuz çevrenin, emaneti teslim edeceğimiz evlatlarımızın, 
temas halinde olduğumuz her şeyin ve her canlının daha iyiyi, daha güzeli hak ettiğine inanıyor, yettiğimiz her 
kesimle, kişilerle işbirlikleri gerçekleştiriyoruz.  

Sözümüz STK üyesi olmayan %90’a, bir çivi bir nal anlatımı gibi sizlerin de mutlaka değerli katkıları olur, yeter 
ki bunu fark edelim.

Sevgi ve Saygılarımla,



ETMD Kurumsal İletişim Hattımız

Bize artık WhatsApp’ tan
ulaşabilirsiniz:

0552 866 70 34

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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ETMD TEKIRDAĞ 
TEMSILCILIĞI BULUŞMASI
08 Ağustos 2021 tarihinde, Tekirdağ Temsilcimiz; Sn. Ömer Ramazan 
Taşkın’ın organizasyonu ile Tekirdağ’ da meslektaşlarımızla buluştuk.

Sektörümüzün duayenleri; Erkoç Elekt-
rik Sn. Ismail Erkoç, Günay Mühendislik 
Sn. Kamil Günay ve EMO Tekirdağ Tem-
silcisi Sn. Tamer Özdemir katılımlarıyla 
bizleri onurlandırdılar. Bunun yanı sıra 
birçok meslektaşımız ve yeni mezun ol-
muş meslektaşlarımızla sektörümüzü 
ve derneğimizi konuştuk.

Haber
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Buluşma boyunca Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Sn. Mustafa Cemaloğlu, Icra 
Kurulu Başkanımız Sn. Gökhan Ak-
baş ve Tekirdağ Temsilcimiz Sn. Ömer 
Ramazan Taşkın, meslektaşlarımızın 
sektör hakkındaki öneri ve görüşlerini 
dinlediler ve derneğimizin çalışmalarını 
aktardılar. Tekirdağ ile derneğimiz tem-
silciliği sayesinde güzel çalışmalar ya-
pılması konusunda kararlar aldık. 

Gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz.

Haber
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BIZ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

ELEKTRIK TESISAT MÜHENDISLERININ
BIRLEŞTIRICI GÜCÜ

BIRLIKTE OLDUĞUMUZDA NELER 
BAŞARABILECEĞIMIZI BILIYORUZ.

SEKTÖRÜNÜZDEN,  MESLEĞINIZDEN VE 
GELECEĞINIZDEN EMIN OLMAK IÇIN SIZLER DE

BIZE KATILIN.

www.etmd.org.tr
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Teknik Yazı

ACIL DURUMLARDA 
TAHLIYE IÇIN ANONS MU, 
SIREN SESI MI?

İlker CANBAZ
Elektrik Mühendisi 
Kıdemli Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina 
Kontrol Sistemleri

Senaryolar için Eşzamanlı Tahliye, Aşamalı 
Tahliye, Gecikmeli Tahliye gibi stratejiler be-
lirlenirken, binanın mimari yapısı, kullanıcı 

profilinin binayı tanıyıp tanımaması, yüksek bina-
larda kullanıcıların tahliye sırasında dikey mesafe-
den dolayı yorgunlukları ve psikolojileri gibi birçok 
faktör değerlendirilir. Doğru senaryonun oluşabil-
mesi için tasarım ekipleri, bina işletme kadrosu, ye-
rel otorite ve danışmanlar gibi birçok paydaşın bir 
araya gelmesi gereklidir.

Binalarda bir acil durumda tahliyenin sözlü anons-
larla yapılması ve siren sesiyle yapılması arasında 
önemli farklar vardır.

Insanların anons ve siren sesine verdikleri tepki 
süreleri farklılık göstermektedir. Bu konuyla ilgili 
birçok araştırma yapılmıştır. Kişilerin binayı tanı-
madığı, kamuya açık bir yapıda siren sesine verilen 
tepki 6 dakikanın üzerindedir. Önceden kaydedilmiş 
anonsa verilen tepki 3 dakika civarında iken canlı 
yapılan anonsa verilen tepki 2 dakikanın altındadır.

Özellikle yüksek binalarda kat sayısı arttıkça kulla-
nıcı sayısında da ister istemez artış olacaktır. Yük-
seklikten dolayı binanın çıkış noktalarına olan dikey 
mesafeler artacak ve tahliye süreleri uzayacaktır. 
Yapılan teknik analizler sonucunda bazı gökdelen-
ler için tahliye sürelerin 2 saatin üzerinde olduğu ra-

Yüksek binalarda can kayıplarının önüne geçecek doğru tahliye senaryo-
larının oluşturulması ve işlevsel biçimde uygulanması çok önemlidir. 
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porlanmıştır. Can kayıplarının önüne geçen tahliye-
lerde insanların endişe ve paniğe kapılmadan sakin 
bir şekilde davranmaları gereklidir. Siren ve alarm 
zil sesleri doğaları gereği endişe vericidir. Yine bu 
konuda yapılan araştırmalarda farklı yaşlardaki in-
sanların belirli olmayan ısrarlı bir sese oranla insan 
sesine daha olumlu tepki verdikleri ispatlanmıştır.

Acil bir durumda tehlikenin neden kaynaklandığı ve 
tehlikenin yerinin bilinmesi önemlidir. Acil anons 
sistemleri sadece insanları dışarı çıkarmakla kal-
mayıp aynı zamanda onları tehlikenin kaynağı ko-
nusunda da bilgilendirirler.

Acil anonsla yapılan uyarılar farklı yönlendirme im-
kanı sağlar. Tesisin büyüklüğüne ve yapısına bağlı 
olarak farklı tahliye senaryoları için birkaç alternatif 
oluşturulabilir. Acil anons sistemi planlananın aksi-
ne bir durum geliştiğinde anlık değişikliklerle farklı 
toplanma noktalarına yönlendirme yapabilir.

Acil anons sistemleriyle aynı anda farklı bilgilen-
dirmeler yapmak mümkündür. Yangınla mücadele 
ekiplerini yönlendirmek ve bilgi vermek amacıyla 
sadece onların bulunduğu bölgelere farklı anons 
yapılabilir. Özellikle yüksek katlı yapılarda kademeli 
tahliyelerde farklı katlara farklı anonslar verilebilir. 
Örneğin yangın veya tehlikeli bir durumun yaşandığı 
kata ‘’Bulunduğunuz katta yangın var, en yakın acil 
çıkış merdivenini kullanarak binayı tahliye ediniz’’ 
anonsu verilirken farklı katlara ‘’Binamızda yan-
gın tespit edilmiştir, tahliye için bir sonraki anonsu 
bekleyiniz’’ gibi farklı anons verilebilir. Asansörlere 
de farklı bir anons verilmesi gerekir.

Tahliye sonrasında iletişimin büyük önemi vardır. 
Toplanma noktalarındaki insanları tehlikenin du-
rumuyla ilgili bilgilendirmek veya bu noktalarda 
bulunanlar için farklı talepler yine canlı yapılacak 
anonslar ile mümkün olur.
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Yangını Kaynağında Söndürün
Elektrik panoları veya bağlantı kutularında çıkabilecek yangınlar, tesis yetkililerinin en 
büyük korkularından biridir. Sanayi tesislerinde ve ticari binalarda yangınların yaklaşık 
dörtte biri elektrik pano ve buatlarında başlamaktadır. Kapalı pano hacimlerinde 
başlayan bir yangın çok geç fark edilebilmekte ve önemli can ve mal kayıplarına neden 
olmaktadır.

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

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

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

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

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

Aerosol

FM200, Novec, CO
2

Yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmeliğin güncel versiyonunda (BY-
KHY-2015) acil anons sistemlerinin kurulmasının 
zorunlu olduğu yapılar ‘’Dördüncü Bölüm Madde 
81’’ de yapı yüksekliği, inşaat alanı, kullanıcı sayısı 
ve yatak sayısına bağlı olarak belirtilmiştir.

a. Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, 
motel ve yatakhanelerde, 

b. Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya 
toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan toplu-
ma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, sü-
permarketlerde, endüstri tesislerinde ve benze-
ri binalarda, 

c. Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün bina-
larda. 

Belirlenen bu kriterler için acil anons sistemi kurul-
ması zorunludur. 

Insan sesi ile yapılan anonsun siren sesine olan 
büyük avantajları her yapı için değerlendirilmeli-
dir. Kurulacak acil anons sistemi için standartlara 
uygun tasarım yapılması gereklidir. EN normların-
da EN54’ün 32. Bölümü sesli alarm sistemlerinin 
planlaması, tasarımı, kurulumu, devreye alınma-
sı, kullanımı ve bakımıyla ilgili kısmıdır. TSE (Türk 
Standartları Enstitüsü) bu dokümanı ‘’TSE CEN/TS 
54-32:2015’’ adıyla Türk Standardı olarak yayınla-
mıştır.

Kaynaklar:
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
(BYKHY-2015)
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çözümler sunuyoruz. Küçük bütçelerle hızlı bir şekilde kurduğumuz bu otonom 
çözümler çoğu zaman ana hacimdeki otomatik söndürme tesisatının aktivasyonuna 
gerek kalmadan yangını kaynağında söndürüyorlar.

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

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

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

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

Aerosol

FM200, Novec, CO
2
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YÜKSEK GERILIM ŞALT 
SAHALARINDA KULLANILAN        
KESICILER 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.

Yüksek gerilim şalt sahaları olarak adlandır-
dığımız transformatör merkezlerinde 36 kV, 
170 kV ve 420 kV kesiciler bulunmaktadır. 

Kesiciler adından da anlaşılacağı üzere enerjiyi 
kesmeye yarayan teçhizatlardır. Bir fiderde ener-
ji kesimi yapılmak isteniyorsa ilk olarak kesicide 
manevra yapılır ardından ayırıcılar açılarak enerji 
kesme manevrası tamamlanmış olur. Aslında yük-
sek gerilim seviyelerinde kullanılan bu teçhizatın 
evimizdeki elektrik tesisatında kullanılan sigorta-
dan mantalite olarak çokta farkı yoktur. Sigorta-
nın beslediği linye hattında bir çalışma yapılacağı 
zaman nasıl ki sigortayı açmadan sigortanın giriş 
çıkışındaki kabloyu sökmeyiz aynı şekilde kesicisi 
açılmamış bir fiderin ayırıcıları da  açılamaz. Eğer ki 
kesicisi açılmamış bir fiderin hat veya bara ayırıcı-
ları açılırsa buna “yük altında ayırıcı açmak” denir ki 
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Transformatör Merkezindeki ilgili baranın enerjisiz 
kalmasının yanı sıra iş kazasıda meydana gelebilir. 
Tabi ki sistemi tasarlayan mühendisler bu durumu 
engellemek için elektriksel kilitlemeler yapmıştır 
fakat insanoğlu tabiatı gereği bu kilitlemeleri kan-
dırmaktan geri durmamıştır. 

Bu yazımda daha çok 170 kV gerilim seviyesinde 
kullanılan kesicilerden bahsedeceğim. 36 kV ke-
siciler dağıtım şebekelerinde kullanıldığı için pek 
çok mühendis arkadaşımız sahada bu kesicilerle 
karşılaşmakta ve doküman anlamında da 36 kV ke-
sicilerle ilgili çok sayıda kaynak olduğu için bilgiye 
erişimi daha kolay olmaktadır. 420 kV gerilim se-
viyesindeki kesiciler ise Türkiye’de az sayıda olan 
420 kV gerilim seviyesindeki transformatör mer-
kezlerinde kullanılmaktadır. 170 kV gerilim seviye-
sindeki transformatör merkezlerinin sayısının art-
ması ve özellikle yenilenebilir enerji santrallerinin 
de sayısının iletim sisteminde ciddi oranda artması 
ile birlikte 170 kV kesici kullanıcı sayısı artmış fakat 
170 kV kesici ile ilgili doküman sayısı aynı oranda 
artış sergilememiştir. Bu yüzden 170 kV kesiciler 
ile ilgili yazmamın daha faydalı olacağı kanaatine 
vardım.

36 kV kesiciler kullanım alanları olan klasik şalt, 
Metal CLAD ve GIS olmak üzere birbirlerinden fark-
lılık göstermektedir. Kullanım alanlarının yanı sıra 
ark söndürme türüne göre yağlı, SF6 gazlı ve va-
kumlu kesiciler vardır. Bu kesicilerin bakımları ve 
testleri de kullanım alanları ve ark söndürme türle-
rine göre farklılık göstermektedir.

420 kV kesiciler kullanım alanları olan açık şalt ve 
GIS olmak üzere birbirlerinden farklılık göstermek-
tedir. Iletim sisteminde genel itibariyle ark söndür-
me türü SF6 gazlı olan 420 kV kesiciler kullanıl-
maktadır.

170 kV kesiciler kullanım alanları olan açık şalt ve 
GIS olmak üzere birbirlerinden farklılık göstermek-
tedir. Ark söndürme türüne göre iletim sisteminde 
genel itibariyle SF6 gazlı kesiciler kullanılmaktadır. 
Ark söndürme türünün yanı sıra 170 kV kesicilerde 
tahrik türüne göre de çeşitlilik vardır. Iletim siste-
minde şuan genel itibariyle yaylı kesiciler kullanılsa 
da eskiden kalma bazı havalı kesicilerde mevcut-
tur. Bu kadar çeşitliliğin arasında iletim sistemin-
de daha çok kullanılan ve gelecekte bir süre daha 
kullanılacak olan 170 kV kesici tipi üzerine yazmak 
daha doğru olacaktır. Bu kesici tipi ise açık şaltlar-
da kullanılan ark söndürme türü SF6 gazlı olan ve 
tahrik türü yaylı olan kesicilerdir. 

Yazının devamında bu tip kesicilerden bahsedile-
cektir.

Resim: 170 kV 3 Mekanizmalı TK’lı Kesici

KESİCİ BÖLÜMLERİ
1. Taşıyıcı Sahpa
2. Mekanizma ( Yan Fazlar )
3. Merdiven ve Sekonder Kablo
4. Çelik Mesnet
5. Ana Mekanizma
6. Kutup
7. Kesme Hücresi
8. Mesnet Izolatörü 

Yukarıdaki görselde kesici bölümleri görülmektedir. 
Bu bölümlerden bahsetmeden önce kesici nakliyesi 
ve depolanması ile ilgili birkaç bilgi vermek isterim. 

Nakliye ve depolama esnasında kesici kutupları 
içerisinde 1,25 bar gaz basıncı olması istenir ki dış 
ortamda bulunan 1 bar hava basıncından fazla ol-
ması sağlanarak dış ortamdan kutup içlerine hava 
ile birlikte nem girişi engellenmiş olur. Montaj için 
kutupların gaz basıncı kontrol edildiğinde istenilen 
değerin altında gaz basıncı olduğu tespit edilirse 
kutupların içine nem girişi olmuş olabilir üretici 
firma ile görüşülmelidir. Depolamada da özellikle 
ürün nemli ortamda uzun süre saklanacaksa me-
kanizma dolaplarındaki aksamın nemden zarar 
görmemesi için dolap içlerindeki ısıtıcıların aktif 
edilmesi gerekmektedir. 

Kesici bölümlerinden bahsederken montaj sırasına 
göre gitmek daha faydalı olacaktır. Ilk önce kesici 
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ayakları dediğimiz çelik mesnet sayısına göre be-
ton temel yapılır. Kesici üreticileri 2 veya 3 ayak 
şeklinde üretimlerini yapmaktadırlar. Çelik mesnet-
lerin betona sabitlenmesi için ankrajlar kullanılır. 
Üretici firmanın tavsiye ettiği ölçülerde ve şekilde 
montajın yapılmasına dikkat edilmelidir. Çelik mes-
net montajında dikkat edilmesi gereken birkaç nok-
ta vardır bunlar ayaklar arası kot farkı , ayak temeli 
merkezleri arası mesafe , ayak temeli merkezleri 
arası eksen sapması , beton temel üzerinde kalan 
ankraj boyu ve çelik mesnetlerin dikey eksende düz 
olup olmadığının kontrolüdür. Çelik mesnetlerin di-
key eksendeki düzlüğünü ayarlamak için mesnetin 
altına iki adet somun koyulur ve 2 numaralı somun 
ile ayar yapılır. Çelik mesnet montajı düzgün yapıl-
mazsa kesici montajı tamamlandığında özellikle 
kesici açma kapama zamanlarında fazlar arasında 
farklılıklar meydana gelir. 

Taşıyıcı sehpa montajı da kesici açma kapama za-
manlarına etki eden bir durumdur. Taşıyıcı sehpa-
sının yatayda düz olduğu su terazisi ile tespit edil-
dikten sonra tüm cıvatalar sıkılır. 

Kesici mekanizma dolapları ana mekanizma ve 
mekanizma (yan fazlar) olarak ayrılabilir. Kesici-
ler tekrar kapama özellikli (TK’lı) ve tekrar kapama 
özelliksiz (TK’sız) olmak üzere ikiye ayrılır. TK’lı ke-
siciler 3 mekanizmalı olup 1 adet ana mekanizma 
ile 2 adet mekanizmadan oluşmaktadır. TK’sız kesi-
ciler ise sadece ana mekanizmadan oluşmaktadır. 
TK’lı kesiciler yalnızca hat fiderlerinde kullanılmak-
tadır. TK’sız kesiciler ise transformatör , bank , kup-
laj ve transfer fiderlerinde kullanılmaktadır. Bu ay-
rımın neye göre olduğunu bilmek için öncelikle hat 
fiderlerinde kullanılan bu tekrar kapama özelliğinin 
ne olduğunu bilmek gerekir. Enerji iletim hatların-
da geçici arızalar meydana gelmektedir. Bu arızalar 
kuş , izolatörlerde kirlilik , havadaki nem oranının 
yüksekliği gibi sebeplerden meydana gelmektedir. 
Tek Faz-Toprak arızası olarak meydana gelen bu 
arızlarda arıza hangi fazdan gelmişse kesicinin yal-
nızca o fazının kutbu 1 sn (koruma felsefesine göre 
değişir) açar ve 1 sn sonra kendisi otomatik olarak 
kapar eğer ki arıza devam etmiyorsa sistem tek faz 
tekrar kapama yaparak normale dönmüş olur. Fa-
kat aynı fazda arıza devam ediyorsa sistem bunu 
kalıcı arıza olarak değerlendirir ve kesicinin 3 fazı 
birden açar. 3 Fazın ayrı çalışması gereken bu özel-
lik için 3 mekanizmalı kesiciler tercih edilmektedir. 

Mekanizmaların montajına başlamadan önce kesi-
cinin açık pozisyonda olduğundan ve yayın kurulu 
olmadığından emin olmalıyız. 3 Mekanizmalı TK’lı 

kesicilerin montajı yapılırken öncelikle A ve C faz 
mekanizma dolabı ardından B faz ana mekanizma 
dolabının montajının yapılması tavsiye edilmekte-
dir.

Kesici kutupları kesme hücresi ve mesnet izolatö-
ründen oluşmaktadır. Kutbun içi tamamen SF6 gazı 
ile doludur. Mesnet izolatörünün içerisinde meka-
nizma ile kontaklar arasında hareketi sağlamak için 
kullanılan mil vardır. Milin etrafı fiber malzeme ile 
sarılıdır.

Kesme hücresi kesicinin asıl görevini ifa ettiği bö-
lümdür. Kesici kontakları dişi ve erkek olarak ta-
nımlanmaktadır. Dişi ve erkek kontakların hareket-
lerine göre kesici kontak tipleri ikiye ayrılmaktadır. 
Dişi kontağın sabit erkek kontağın hareketli olduğu 
kontak yapısına Single Motion ve hem dişi hem 
erkek kontağın hareketli olduğu kontak yapısına 
Double Motion denir. Double Motion kontak yapısı-
nın kullanılmasının sebebi mekanik kuvvetin azal-
tılmasıdır. Single Motion bir kontak Double Motion 
kontak ile değiştirilirse mekanik kuvvetin olması 
gerekenden fazla olması sebebiyle kesici kutbu za-
rar görebilir. Kesici kutup değişimi yapılacaksa bu 
duruma dikkat edilmelidir.

Kesme hücrelerinin içinde silika jel bulunmaktadır. 
Bu silika jel kesme hücresinin içindeki nemi tutar. 
Kesici kutuplarında yapılacak olan ağır bakımların 
ardından bu silika jel değiştirilmelidir.

Kesme hücresi ve mesnet izolatörünün içinde SF6 
gazı vardır. SF6 gazı kontakların açma kapanma-
sı esnasında meydana gelen arkın sönümlenme-
si amacıyla kullanılmaktadır. SF6 gazının başlıca 
özellikleri; çok yüksek dielektrik katsayısına sahip-
tir, ısısal dağılımı düzgündür, basıncı arttırılınca ya-
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lıtkanlığı da artar, tekrar birleşme özelliğine sahiptir 
, bulunduğu ortamda başka bir gaz ile reaksiyona 
girmez , renksizdir , kokusuzdur , yanıcı değildir , 
gaz halinde (SF6) iken zehirsizdir , havadan 5 kat 
ağır gazdır ve boğucu etkisi vardır. Kesici kullanıl-
dıkça SF6 gazı SF4 ve SF5’e dönüşebilir ve bu gaz-
lar tahriş edicidir. Bunun yanı sıra kesici kutbunun 
patlaması gibi durum meydana geldiğinde açığa 
çıkan SF02 ve SF04 gazları çok tehlikelidir. Bu yüz-
den kesici kutbu patlamalarında SF6 gaz elbisesi 
ve maskesi kullanılarak kesiciye müdahale edilme-
lidir. Yere çöken SF6 gazının ortamdan uzaklaştır-
ması için elektrikli süpürgesi kullanılabilir.

Kesme hücrelerindeki kontakların mekanik kuvvet 
ihtiyacını azaltmak amacıyla auto puffer teknolojisi 
kullanılmaktadır. Auto puffer teknolojisi ile yüksek 
arıza akımlarında  ark kontağı kısmında kalan gaz 
alanını daraltarak SF6 gaz basıncını arttırarak SF6 
gazının etkisini arttırmak amaçlanmaktadır. 

Kesme hücresindeki kontaklar bakırdan yapılmış-
tır. Lale diye tabir edilen kısımlar gümüşten , ark 
kontakları ise tungsten maddeden imal edilmiştir. 
Tungsten maddesi 3482 dereceye kadar sıcaklığa 
dayanıklıdır. Dişi kontakta ise nozzle denilen bir kı-
sım vardır ki arkın sönümlendiği alandır. Bu parça 
teflon malzemeden imaldir ve yüksek sıcaklık de-
ğerlerinde dahi deforme olmaz. 

Kesici kutup montajında dikkat edilmesi gereken 
en önemli nokta montaj sonrası “zero point” kont-
rolünün yapılmasıdır. Mekanizma dolabından çıkan 
hareket parçası ile kutbun içerisindeki hareket mi-
lini hareket ettirecek olan hareket parçasının birbi-
riyle örtüşmesi gerekmektedir. Örtüşmemesi duru-
munda ayar kolundan ayar yapılabilir.

Kesicinin montajını tamamlanıp gerekli kontrol-
ler yapıldıktan sonra devreye alma testleri yapılır. 
Elektriksel testlere geçmeden önce şalt sahasında 
personel yokken uzaktan (kumanda panosu üze-
rinden) kesiciye 3 kere açma ve kapama verilir. 
Eğer sorun tespit edilmezse elektriksel testlere ge-
çilir. AC izolasyon testi, açma-kapama zaman testi, 
kontak geçiş direnci ölçümü yapılır ve tranducel ci-
hazı ile açma-kapama manevlarında kontak hare-
ketleri incelenir. 

Kesici bakımları kesici markasına, tasarımına, te-
sis edildiği bölgenin iklim-çevre şartlarına ve özel-
likle arıza üzerine yaptığı açma-kapama sayısı ile 
birlikte her arızada meydana gelen kısa devre akı-

mının büyüklüğüne göre değişmektedir. Kesicinin 
kontrollerinde dikkat edilecek bazı noktalar vardır 
ve bu kontrollerin sonucunda bakım planı hazırla-
nacaktır. Kesici bakımlarında kontrol edilecek bazı 
hususlar aşağıdadır.

• Çelik mesnette ve diğer metal aksamdaki cı-
vata kontrolleri yapılır paslı ve deforme olmuş 
cıvatalar değiştirilir. 

• Kesici iletken/bara bağlantılarında gerilme 
veya kasıntı olup olmadığı kontrol edilir eğer 
kutupların mekanik zorlanmasına sebep olabi-
lecek düzeyde gerilme varsa ilgili iletken/bara 
değiştirilir. 

• Tahrik mekanizmasının kontrolleri yapılır.
• Mekanizma dolap aydınlatmaları ve ısıtıcıları 

çalışır durumda mı kontrol edilir. 
• Mekanizma dolabındaki sigorta , termik şalter 

vb. ürünlerin kontrolü yapılır. 
• Kesici hareket sonu sistemi kontrol edilir.
• Kesici operasyon sayıcısının kontrolü yapılır.
• Kesici açma-kapama bobinleri kontrol edilir. 

Kapama bobini 1 adet ve açma bobini 2 adettir.
• Mekanizma içindeki mekanik kuvvetin sönüm-

lenmesi için kullanılan amortisörlerin (dam-
perlerin) kontrolü yapılır ve yağ sızıntısı olup 
olmadığı kontrol edilir.

• SF6 gaz dedektörü ile kutuplarda ve bağlantıla-
rında gaz kaçağına bakılır.

• Zero point noktası kontrol edilir.
• Kesici topraklamaları kontrol edilir.
• Kesici kutuplarının seramik/silikon kısmında 

çatlak veya deformasyon durumu kontrol edilir.
• Kesici kesme hücrelerinde termal kamera kont-

rolü yapılır. 3 Faz kutbu arasındaki ısı farkının 5 
dereceden fazla olmaması önerilir. 

• Kesici içerisindeki SF6 gaz miktarı manometre 
vasıtasıyla kontrol edilir. TM işletme teknisye-
ni kontrolleri sonucu gaz basıncının düştüğü 
veya koruma felsefesi gereği düşük gaz basın-
cı sinyali çıktığında bakım ekibi tarafından SF6 
gazı ilavesi yapılır. SF6 gazı ilavesi yapılırken 
ISG tedbirleri gereği en az 40 metre öteden gaz 
basma işlemi gerçekleştirilir.

Kesiciler konusu marka tasarımlarına göre ve es-
ki-yeni teknolojinin kullanılma durumuna göre çe-
şitlilik göstermektedir. Burada bahsettiğimiz bilgi-
ler temelde birçok kesicide geçerli olmakla birlikte 
farklılıkta olabilir. Kesici gibi kompleks teçhizat-
larda kullanım talimatı kesinlikle okunmalı ve ona 
göre tesis-bakım işlemleri yapılmalıdır. Tüm okur-
larımıza esenlikler dilerim. Sağlıkla kalın…
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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
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BBM Pano

ERC Sistem

Cihan Elektrik

Çetin Elektrik

EAE Elektrik

Elin Grup

Effe Elektrik

ERDE Mühendislik
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Phoenix Contact

Novatek

ORGE

Neocom

Felio Sylvania

Legrand

LİMADEM

Nap Bilişim

Kardeş Elektrik
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Sigma Elektrik

Sinerji Elektrik

Teksan

Tense Elektrik

Poly Cert

Prysmian Kablo ve Sistemleri

Yılkomer

Schneider Elektrik

Sasel
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PHOENIX CONTACT HAKKINDA

Tüzel Üyelerimizi Tanıyalım

1923 yılında Essen/Almanya’da kurulmuş olan Phoenix Contact’ın, günümüzde genel merkezi Blomberg/Al-
manya’da bulunmakta olup global olarak 17.000’in üzerinde çalışanı bulunmaktadır. Phoenix Contact, dünya 
çapında 55 ülkedeki satış ofisi ile uluslararası sahada 100’den fazla ülkede temsil edilmektedir. Aralarında 
Türkiye’deki kurulu fabrikası da dahil olmak üzere tüm dünyada 11 ülkede bulunan yüksek üretim kapasi-
tesine sahip fabrikaları şirketin uluslararası üretim ağını oluşturmaktadır. Bu yaygın üretim ağı, aynı üretim 
yetkinliğiyle pazara yakınlığın ve esnekliğin dünya çapında garantisidir. Dünyanın neresinde olursa olsun 
Phoenix Contact müşterileri aynı kaliteye kolaylıkla ulaşırlar. Phoenix Contact müşterileri ve çözüm ortakları 
ülkelerinde uzman Phoenix Contact personeline, Phoenix Contact bölge ofislerinden ulaşabilirler. Phoenix 
Contact, dünyanın her yerinde müşterilerinin dilini konuşur ve mükemmel hizmeti garantiler. 

100.000’in üzerinde ürün çeşidiyle Phoenix Contact enerji, proses endüstrisi, otomotiv sanayi, yenilenebi-
lir enerjiler, telekomünikasyon, demiryolu endüstrisi, su arıtma, makine endüstrisi, elektronik sanayi ve bina 
otomasyonu sektörlerine, sektörlerin özel ihtiyaçları doğrultusundaki mühendislik hizmetleri de dahil olmak 
üzere pek çok konuda çözümler sunmaktadır. 

Geniş ürün yelpazesiyle her zaman müşterilerinin beklentilerinin ötesinde yenilikler sunan Phoenix Contact, 
endüstriyel bağlantılar ve elektronik sistemler iş kolunda, saha kablolama ve endüstriyel bağlantılar, klemens-
ler, aşırı gerilim koruma cihazları, devre kesiciler, arayüz ürünleri ve çeviriciler, anahtarlama cihazları, güç 
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kaynakları, markalama ve el aletleri; cihaz bağlantı ve konnektörleri iş kolunda, PCB klemensler ve bağlantılar, 
saha cihazları için bağlantılar, elektronik muhafazalar; endüstri yönetimi ve otomasyon iş kolunda, kontro-
lörler, I/O sistemleri, HMI’lar, IPC’ler, SCADA , kablolu ve kablosuz endüstriyel haberleşme ürünleri, emniyet 
röleleri ve bulut teknolojisi gibi ürün ve çözümler sunmaktadır.

Toplam cirosunun %7’sini AR-GE faaliyetlerine ayıran Phoenix Contact dijital dönüşüm sürecini, Endüstri 4.0 
ve siber güvenlik alanlarında sektöre kazandırdığı ürünleri, sistemleri ve çözümleriyle desteklemektedir. Sahi-
bi olduğu sayısız patenti ve her yıl yenileri yapılan patent başvuruları, Phoenix Contact’ın kendini geliştirmeye 
verdiği önemin göstergesidir. Phoenix Contact’ta üniversiteler ve bilimsel enstitülerle yakın iş birliği içinde 
çalışılarak E-mobilite ve dijitalleşme gibi geleceğin teknolojileri, kullanışlı ürünlere, sistemlere ve çözümlere 
dönüştürülmektedir.

Phoenix Contact Türkiye, 1986 yılında kurulmuş olup, şirket merkezi Istanbul olmak üzere, Ankara ve Izmir’de 
bölge ofislerine; Adana, Bursa ve Kayseri’de satış temsilciliklerine ve Türkiye’nin hemen her noktasında geniş 
bir bayi ağına sahiptir. Bu geniş dağıtım ağı sayesinde Phoenix Contact ürünlerine tüm yurtta hızlı ve kolay bir 
şekilde erişilmektedir. Phoenix Contact Türkiye’nin satış, pazarlama, teknik destek ve satış sonrası hizmetler, 
lojistik birimlerinde yer alan uzman kadrosu kurulum desteği, iş ve ürün geliştirme faaliyetleri de dahil olmak 
üzere tüm satış ve satış sonrası hizmetler alanlarında en hızlı ve kaliteli hizmeti sağlar. Phoenix Contact 
Türkiye Istanbul merkez deposundaki geniş stok imkanları ve Phoenix Contact’ın global lojistik hizmetleri ile 
binlerce ürün çeşidini kısa sürede teslim edebilmektedir. 

PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sk. No: 38/A, 34692 B. Çamlıca - Istanbul

Tel.: 0212 - 225 43 00
www.phoenixcontact.com.tr
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SYLVANIA TÜRKIYE HAKKINDA

Sylvania Lighting, son teknolojiye sahip profesyonel LED ve mimari lamba/armatür aydınlatma çözümlerinde 
global ve geniş ürün gamına sahip, aydınlatma tedarikçisidir. 

Sylvania, merkezi Budapeşte, Macaristan’da bulunan Feilo Sylvania Group’un lider markası ve dünya çapında 
25 ülkede inovasyon ve çözüm merkezleridir.

Feilo Sylvania, 2016 yılında, Çin’in en güçlü aydınlatma ürünleri üreticisi Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd’nin 
aydınlatma ürünleri alanında 100 yılı aşkın bir deneyime sahip Havells Sylvania’yı satın alması ile kurulmuş-
tur. Şirket, profesyonel ve mimari aydınlatma çözümleri alanında liderliği üstlenmektedir.

Aydınlatma alanında köklü bir geçmiş üzerine kurulu olan Feilo Sylvania, uluslararası çapta öncü ürün ve 
sistemler sunmaktadır ve en iyi ürün, hizmet ve danışmanlığı sunma misyonuyla çalışmalarını yürütmektedir. 
Şirket bünyesinde üç farklı iş birimini temsil eden Concord, Lumiance ve Sylvania; dünya çapında yüksek ka-
lite ve enerji verimliliği sunan ürünleriyle aydınlatma ihtiyaçlarına özel çözümler yaratmaktadır.
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2017 yılının ağustos ayında Sylvania Türkiye olarak yerli pazarda da faaliyete başladı. Değişmeyen adı ve 
kalitesiyle aydınlatma sektörüne 100 yılı aşkın süredir ürün sunan Sylvania, Türkiye pazarında da global ürün-
lerinin yanı sıra çıkardığı yerli ürünleriyle hizmet vermeye devam etmektedir. Yerli ürün gamını her geçen gün 
geliştiren Sylvania, yenilikçi ve modern aydınlatma çözümleriyle projelerinizde çözüm ortağınız olmaktadır.

SYLVANIA TÜRKİYE
Kavacık Mah. Ekinciler Cad., Muhtar Sokak No:5 K:4, Kavacık-Beykoz / Istanbul

Tel.: 0216 - 227 25 79
www.sylvania-lighting.com/tr-tr
turkiye@sylvania-lighting.com
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FERRANTI ETKISI NEDIR?
Ferranti etkisi, alternatif akım (AC) iletim hattının sonunda gerilimin 
yükselmesine neden olan elektriksel terimdir. Diğer bir ifadeyle, iletim 
hattının alıcı ucundaki gerilimin, gönderen uç geriliminden daha fazla 
olduğu etki olarak bilinir. Uzun bir iletim hattının, hattın tüm uzunluğu 
boyunca yüksek miktarda kapasitans ve endüktans oluşturduğu 
düşünülebilir. Ferranti olayı hattın dağıtılmış kapasitesi tarafından emilen 
akım, hattın alıcı ucundaki yük ile ilişkili akımdan daha büyük olduğunda 
meydana gelmektedir. Detaylar yazının devamında...

Elektrik sistemlerinde akımın, sistemde bulu-
nan elektriksel potansiyel farkını telafi etmek 
için daha yüksek potansiyele sahip bölgeden 

daha düşük potansiyelli bölgeye aktığını biliyoruz. 
Tüm pratik durumlarda, gönderen uç gerilimi hat 
kayıpları nedeniyle alıcı uçtan daha yüksektir, bu 
nedenle akım kaynaktan veya besleme ucundan 

Serhat SEYREK 
Uludağ Üniversitesi - Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Öğrencisi  
Elektrikport Takım Kaptanı



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER 35

Teknik Yazı

yüke akar. Ferranti Etkisi ise bu durumun tam tersi 
yani iletim hattının alıcı ucundaki gerilimin, gönde-
ren uç geriliminden daha fazla olduğu etki olarak 
bilinir. Bu tür bir etki, esas olarak alıcı uçtaki hafif 
yük veya açık devre nedeniyle oluşur. Ferranti ola-
yı 1887 yılında elektrik mühendisi Sebastian Ziani 
de Ferranti tarafından keşfedildi. Ferranti, bu etkiyi 
Londra’daki bir güç sisteminin belirli noktalarındaki 
gerilim artışlarını fark ederek keşfetti.

Ferranti etkisi, hattın endüktansı ve kapasitansı 
arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Endüktans 
ve kapasitans 240 km ve üzeri hatlar için oldukça 
önem taşır. Güç hattı yüksüz veya düşük yük ko-
şullarında çalıştırıldığında, alıcı uçtaki gerilim giriş 
geriliminden daha yüksek olabilir. Bu gerilim, hattın 
nominal değerini aşarsa, tehlikeli durumlara neden 
olabilir ve kablolar ve bileşenlerde gerilime neden 
olabilir. Aşağıdaki şekilde gösterilen klasik T şema-
sı, Ferranti etkisinin bir elektrik iletim hattında nasıl 
gerçekleştiğini açıklamakta.

Ferranti Etkisinin Nasıl Gerçekleştiğini Gösteren Şema

Şemada;
 
> L, hattın boylamasına endüktansını [H/km]
 
> I, hattın uzunluğunu [km]

> C, hattın enine kapasitansını [F/km]
 
> Vi, hattın girişindeki gerilimi [V]
 
> Ii, hattın girişindeki akımı [A]
 
> V0, hattın çıkışındaki gerilimi [V] temsil etmektedir.
 

Aşağıdaki denklemimiz ise hattı yüksüz durumda yani 
açık devre olduğunu varsayar ve Kirchhoff kanunun 
yukarıdaki devreye uygulanmış halini temsil eder.

Yukarıdaki Devreye Kirchhoff Kanunun 
Uygulanması 

Devre modelinden ve yüksüz koşullardan dolayı, 
çıkış geriliminin kapasitanstaki gerilim olduğu 
açık olarak gözükmektedir. Bu durumdan dolayı 
hattın enine kapasitansının Ferranti etkisinde na-
sıl kilit bir rol oynadığını rahat bir şekilde görebi-
liriz. Yukarıdaki denklemlerden, Vo çıkış gerilimi-
nin giriş gerilimi Vi’den daha yüksek olduğunu ve 
özellikle aralarındaki farkı, çıkış gerilimine baka-
rak hesaplamak mümkündür.

Buradaki gerilim farkı, güç sisteminin frekansının 
karesi, hat uzunluğunun karesi ve hat endüktansı 
ve kapasitansının ürünüyle orantılıdır.
 
Denklemler aracılığıyla yaptığımız gözlemler bizi 
birkaç önemli sonuca ulaştırdı. Daha yüksek fre-
kansta çalışan güç sistemlerindeki iletim hatlarının 
Ferranti Etkisinden etkilenme olasılığı daha yüksek-
tir. Örneğin, aynı gerilimde ancak farklı frekanslarda 
çalışan iki özdeş elektrik hattını ele aldığımızda, alı-
cı uçta istenmeyen ve tehlikeli gerilim artışını ön-
lemek için daha yüksek bir frekansta çalıştırılanın 
daha kısa olması gerekir. Bir diğer sonuç iste kablo 
hatlarında Ferranti Etkisinin daha belirgin olması-
dır. Çünkü bir kablodaki tipik hizmet endüktansı de-
ğerleri, bir havai hattın endüktansının yaklaşık 0,5 
ila 0,7 katıdır. Bununla birlikte, kapasitans değerleri 
yaklaşık 20 ila 60 kat daha yüksektir. Bu nedenle, 
bir kablo hattıyla, hat endüktansı ve kapasitansının 
ürünü yaklaşık 10 ila 30 kat daha yüksek olabilir.
 
Hattın uzunluğu oldukça önemlidir. Bununla birlik-
te, hat uzunluğu arttığında uzunluk daha da önemli 
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hale gelir. Iletim hatlarının denklemlerinin trigono-
metrik gösterimi göz önüne alındığında, yüksüz du-
rumda aşağıdaki denklemi göstermek mümkündür.

Ferranti Etkisinin ana nedeni, hattın kapasitansı 
ve endüktansı arasındaki etkileşimdir. Genel ola-
rak, Ferranti Etkisi iyi bilinmektedir ve arızalara ve 
tehlikeli durumlara neden olabilecek beklenmedik 
gerilim artışlarını önlemek için bir güç dağıtım sis-
teminin tasarımında dikkate alınmalıdır. Ferranti 
Etkisinden kaçınmak için, elektrik iletim hatlarının 
maksimum uzunluğunu sınırlamamız gerekir. Tipik 

enerji nakil hatlarının 50 Hz’de 600-700 km’yi (veya 
60 Hz’de 500-600 km’yi) geçmemesinin nedeni bu-
dur. Bu fenomeni en aza indirmek için hattın uzun-
luğunu azaltarak, hattın endüktansı ve kapasitansı, 
hattın kendisinin kendine özgü yapısal özelliklerin-
den dolayı bir rezonans durumu yaratabilir.

Ferranti Etkisinden kaçınmak için bir şönt reaktör 
(temelde bir endüktans) kurulur. Şönt reaktör, iletim 
hatlarından gelen kapasitif akımı kompanze etmek 
için hat ile nötr arasına bağlanan endüktif bir akım 
elemanıdır. Uzun iletim hatlarında bu etki meydana 
geldiğinde, şönt reaktörler hatların kapasitif VAr’ını 
kompanze eder ve bu nedenle gerilim, öngörülen 
sınırlar dahilinde düzenlenir.  Bu, hattın enine kapa-
sitansını telafi eder ve Ferranti Etkisini büyük ölçü-
de azaltır. Bahsettiğimiz sorunların gerçekliği, yu-
karıda sunulan açıklamalardan çok daha karmaşık 
hale gelebilir. Bazı durumlarda yüksüz durumdaki 
hattın “ideal” durumunu varsaymak yerine, olası 
kayıpları da düşünmek gerekebilir.
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İçimizden

(BILGI – BECERIMIZI ARTTIRALIM.)

“Tarih’i tekerrür* diye tarif ediyorlar; 
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi ?”

Mehmet Akif Ersoy, Safahat, 7. Kitap.

Sevgili dostlar, bu başlıktaki yazılarıma kro-
nolojik sırada devam etmeyi planlamıştım. 
Ancak bizleri üzen güncel yaşadığımız olay-

lar, sırayı bir kenara bırakıp yaşananlar ile bağlan-
tılı olabilecek hatıraları ya da deneyimleri gündeme 
getirmeye zorluyor. Affınıza sığınarak ben de bu 

zorlamaya direnmeden yaşananlar ile bağlantılı 
konuları gündeme getirmeye çalışacağım.

Tüm meslektaşlarımın bildiği Türkiye Elektrik Ile-
tim A.Ş. (TEIAŞ), Etibank orijinli bir kuruluştur. Ül-
kemizde 1970 yıllarına kadar şehir içi elektrik sis-
temleri hariç tüm Enerji Iletim Hatları (EIH) ile  (380 
/154/33 kV) ile 154 ve 380 kV Trafo Merkezleri (TM) 
Etibank bünyesinde projelendirilip tesis edilmiştir. 
Bilhassa “Şebeke Tesis Daire Başkanlığı” ile buna 
bağlı muhtelif illerdeki “Şebeke Tesis Müdürlükleri 
ve Baş Mühendislikleri” n de ki meslektaşlarımızın 
kaliteden ödün vermeyen, zaman mefhumu olma-
yan özverili çalışmaları ile elektrifikasyon siste-
mimiz ülkemizin tüm sathına yayılmıştır. Aynı dö-
nemde Şehir Elektrifikasyonu ile Iller Bankası, Köy 
Elektrifikasyonu ile önceleri Etibank daha sonraları 
Köy Elektrifikasyonu Genel Müdürlüğü görevli idi. 
1970 yıllarında bu görevler ile Türkiye Kömür Işet-
meleri ve DSI bünyesindeki santralar Türkiye Elekt-
rik Kurumu (TEK) olarak tek çatı altında birleştirildi. 
Ancak çatının yönetimi Etibank veya Iller Bankası 
mühendislerinde olması gerekirken köy elektrifi-
kasyonunda oldu.  

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

HATALARDAN MI, 
DENEYIMLERDEN MI?
4.Bölüm
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1990’lı yılların ilk başlarında TEK, iletim ve dağıtım 
olarak ikiye ayrıldı. Iletim (TEAŞ) kendisine katılan 
santrallar ile eski Etibank bünyesindeki çalışmala-
rına (154 kV altı EIH ları dışında ) devam etti. Da-
ğıtım da (TEDAŞ) 154 kV altı EIH ları, şehir ve köy 
elektrifikasyonu tesisleri için görevlendirildi. 

TEAŞ ta 2001 yılında Türkiye Elektrik Iletim A.Ş. 
(TEIAŞ) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) olarak iki ku-
ruluşa bölündü. 

Bu günkü TEIAŞ (TEK organizasyonunda olduğu) 
1982 yılına kadar 154 ve 380 kV TM’lerini emanet 
usulü ile kendi bünyesinde tesis etmekteydi. Yön-
tem, projelerin kendi mühendisleri tarafından hazır-
lanması (Proje Daire Başkanlığı), gerekli ekipman 
ve malzemelerin temini ve yine içindeki Şebeke Te-
sis Dairesi Başkanlığı tarafından tesisin yapılarak, 
işletme daire başkanlığına devri şeklinde idi. 

Ülkemize 70’li yılların ortasında uygulanmaya başla-
yan ekonomik ambargo 1985 yıllarına kadar devam 
etti. TEK bu ekonomik ambargo sebebi bilhassa TM 
leri için ağırlıklı ithal kaynaklı olan malzemeleri te-
min etmekte ve zorlandı. O tarihlerde arz güvenliğinin 
dolayısı ile elektrik enerjisi iletimin aksamaması için 
154 ve 380 kV, 50 civarında TM’nin tesis edilmesi ge-
rekiyordu.  1982 yılında mevcut Hükümet bu konuya 
çözüm bulabilmek için 43 TM’nin yapımını tüm dış 
kredili (ITM-1)**  olarak ihaleye çıkardı. Oysa dış kredi 
yalnız ithal edilecek malzemeler için uygulanıyordu. 

Bu ihalenin çok enteresan hikayesi vardır. Onu baş-
ka bir yazımda anlatmaya çalışacağım. Burada kısa-
ca bilgi vermek istedim. Bu ihaleye 20 ülke, 24 firma 
(yabancı firma + yerli partneri olmak üzere 48) katıl-
dı. Zarflar açıldığında yalnız iki ülkenin kredisi vardı. 
Romanya ve Yugoslavya. Yugoslavya’nın faizi daha 
düşük olduğundan bu ülkenin kredi teminatını tek-
liflerine ekleyen firmalardan toplam bedeli en düşük 
olan beş firma  seçilmişti. 

Bu ihaleye biz de (ben ve okul, sınıf arkadaşım, orta-
ğım rahmetli Muharrem Altunbağ ile birlikte) Kayseri 
orijinli Yurttaşlar firmasının talebi üzerine ortak ola-
rak katılmıştık. Teklif zarfımıza Yugoslav firmasının 
kredi teminat mektubu koymamız ve fiyatlarımızın 
düşük olması bizim de seçilen beş firma içinde olma-
mızı sağladı. Bize önerilen TM leri  Edremit, Ayvalık, 
Alaşehir, Ödemiş , Marmaris , Çivril  154 kV olarak Ali-
ağa 380 kV olarak Ege Bölgesi ağırlıklıydı. 1982 Nisan 
ayında yapılan ihalenin sözleşme görüşmeleri bir yıl 
sürdü.  1983 ilkbaharında sözleşmeler imzalandı ve 
işe projelerden başladık. 

Ilk işe başlayacağımız TM’mizden biri Ayvalık Trafo 
Merkezi’ydi. Ayvalık ilçesini bilenler ya da Burhani-
ye – Ayvalık üzerinden Izmir istikametine gidenler 
çok iyi bilirler. TM’nin yeri Burhaniye’den Izmir’e 
devam ederken ilk Ayvalık sapağından takriben 2-3 
km. sonra solda ana yol kenarında TEK Izmir Şebe-
ke Işletim Müdürlüğü tarafından seçilmişti. Yolun 
sağ tarafı eğimli olarak batıya Ayvalık ilçesinin do-
ğusunda kalan tepeye doğruydu. TM’nin sahası ise 
yolun solunda, yol seviyesinden başlayarak doğuya 
doğru hafifçe yükselen bir arazideydi. 154 kV ve 33 
kV bağlantı EIH ları TM arazisi içine kadar tamam-
lanmıştı. 

Onaylanan projelerine uygun yer teslimini   yaparak 
Ayvalık’ta alt yapı çalışmalarına başladık. Çalış-
malarımızın   takriben 15. gününde civar köylerden 
meraklı bir vatandaşımız bu sahada ne yaptığımızı 
sordu. Biz de kendisine anlattık. O derhal müdahale 
ederek bu arazide böyle bir tesis yapılamayacağını 
söyledi. Önce çok önem vermedik. Ancak o “TM’nin 
kurulacağı sahanın çanak şeklinde olduğunu, yağ-
murların kuvvetli yağması halinde civardaki yağış-
ların bu alanda biriktiğini, denizin yakın olmasına 
rağmen kanalların çalışmaması sebebi ile biriken 
suyun tahliye edilemediğini, hatta önceki yıllarda 
biriken suyun bir metreden fazla derinlikte havuz 
teşkil ettiğini.” ısrarla anlatmaya ve ikna etmeye 
çalışıyordu. Bu ısrar üzerine ana yolun karşı tara-
fında tesis edilmiş bazı küçük fabrikalardan bilgi 
aldık. Onlar da doğruladılar. Yolun karşı tarafı eğim 
sebebi TM sahasından daha yüksek kotta olasına 
rağmen su basman kotlarını yüksek tutarak inşa-
atlarını yapmışlardı. Ayrıca bu yağmur olayının her 
zaman olmadığını ancak meydana geldiğinde tüm 
arazilerde hasar yaptığını belirttiler. 
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Bu bilgiler ışığında kontrolümüz olan TEK Izmir Şe-
beke Tesisi Müdürlüğü’ne, “TM arazisine en az bir 
metre dolgu yapılmasını aksi halde ileride sorunlar 
yaratabileceğini” açıkladık. Ilk etapta her zaman 
olduğu gibi kendilerini ikna edemedik. Ancak ısrar-
larınız ve durumu kendilerine yazılı olarak bildirme-
miz üzerine incelemeye aldılar. TM’lerinin yer se-
çimlerinden sonra yerleşim ve avan alt yapı planları 
TEK Genel Müdürlüğü Trafo Merkezleri Inşaat Mü-
dürlüğü (Ankara) tarafından yapıldığı için yazımızı 
oraya ilettiler. Bir müddet sonra gelen ve bize de 
iletilen cevapta; “Müteahhitlerin kazı ve dolgudan 
çok para kazandıkları için böyle bir talepte bulun-
duklarını, yapılan harita kotları incelemesinde bu 
arazide böyle bir dolgu gerekmediğini ancak ön 
tedbir olarak yalnız 25 cm. dolgu yapmaya müsa-
ade edilebileceği.” belirtiliyordu. Yapacak başka 
yöntemimiz kalmamıştı biz de 25 cm dolgu dolayısı 
ile kot artışı yaparak inşaata ve tesise devam ettik. 

1984 Aralık ayında Ayvalık TM’ni tamamladık. Ge-
rekli testler ve kontrollerden sonra enerjilendi. Işlet-
me için biz TM’ni Kabul işlemi ile TEK Izmir Şebeke 
Tesis Müdürlüğü’ne onlar da TEK Bursa Şebeke Iş-
letme Müdürlüğü’ne devrettiler. 

1985 Ocak ayının ortasında yani Ayvalık TM’ne 
enerji verilmesinden bir ay sonra, TEK Izmir Şebe-

ke Tesis Müdürü rahmetli Müştak Caymaz Bey beni 
telefonla arayarak acilen ve ısrarla Izmir’e davet 
etti. Sebebini sorduğumda “Ayvalık TM’ni su bas-
tığını takriben 75 cm derinlikte bir göl meydana 
geldiğini tüm cihazların su içinde olduğunu bunun 
müteahhit olan bizler tarafından halledilmesini.” 
talep ediyordu.  

Biz ısrarla görüşlerimizi ve önerilerimizi belirtmiş-
tik. Dolayısı yapabileceğimiz bir işlem ve çalışma 
olmamalıydı. Dosyasında gerekli bilgiler ve yazış-
malar mevcuttu, hukuki yollara baş vurulursa an-
cak o zaman gelebileceğimizi belirttik. Haklı buldu-
lar ve denize inen kanalları iş makineleri ile açarak 
su tahliyesini sağladılar. Fakat birçok ekipman tah-
rip olmuştu. 

Yıllar sonra Ayvalık TM konusu açıldığında maale-
sef ‘’yer seçiminin hatta inşaatın su basacak şekil-
de planlanmasının müteahhidin hatası sebebi ile 
olduğu” şeklinde konuşmalara şahit oldum. Yanıl-
mıyorsam 2019 veya 2020 yılında Ayvalık TM’nin 
tevsi edildiğini işittim. Hemen ilgililere sordum. Su 
basması sebebi ile aldıkları dersi açıklayarak “tevsi 
tesisi arazinin eğiminden istifade ederek kotu yük-
sek olan bölüme doğru yapıyoruz.” demişti.

Önceki yazımda, “Mersin-Çamlıyayla Beldesi’ne 
Kadıncık Hidroelektrik Santralından enerji temi-
ni için tesis ettiğimiz ENH ile ilgili çalışmaların 
ve önerilerimizin   işveren meslektaşlarımız tara-
fından kabul edilmediğini ve ENH’ nın tam olarak 
enerji bile verilmeden yıkıldığını.” açıklamıştım.  
Maalesef Ayvalık örneğinde de bu tekerrür etmişti. 

Şimdi kendime soruyorum. Bizler (burada kastım 
meslektaşlarımız, mühendis ünvanlı arkadaşla-
rımız) niçin önerileri dikkatli olarak incelemeden 
peşin hükümle negatif olarak algılayıp olumsuz 
cevaplandırıyoruz?  Bunun sebepleri, “Aldatılmışlık 
mı, istismar mı, maddi hırs mı? yoksa her şeyi ben 
bilirim mi?”  Her ne sebep olursa olsun bir öneriyi 
inceleyip, araştırıp, ya da bir uzmana- bilene ince-
letip daha somut bilgiler ile cevaplamak gerekmez 
mi? Mühendis olmamız bunu gerektirmiyor mu? 

Her şeye rağmen hatalı gördüğümüz, proje, he-
saplama, uygulama, ekipman ve malzeme seçimi 
konularında mutlaka görüşlerimizi ve önerilerimizi 
ısrarla belirtmeliyiz. Belki bir gün anlayanlar ola-
caktır. 

Son günlerde yaşadığımız orman yangınları, sel 
felaketleri sebebi ile yine mühendisler gündemde 
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oldu. Belki orman yangınlarından değil ama sel fe-
laketlerinden kısmen de olsa biz mühendislerin so-
rumlu olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. 

Şöyleki ; 

1. Yer seçimi: Biliyoruz ki yer seçiminde yerel 
veya üst yönetimlerin ilgisi var ise de mutlaka 
o yer seçimini yapan heyette mühendis arka-
daşımız vardır.  

2. Tedbirlerin alınması: Yer seçiminde uygun 
olmayan arazi seçilmiş olsa bile o araziyi dış 
tesirlerden koruyacak tedbirlerin alınması yine 
mühendis meslektaşlarımız tarafından yapıla-
caktır.  

3. Arazinin uygun olmayan jeolojik durumu: 
Bugünün teknolojik imkanları, sadece bataklık 
değil su içine dahi (Suni adalar, geniş köprüle-
rin ayakları, petrol ve rüzgar enerji platformları, 
hava alanları vs.) inşaatlar ve tesisler yapıla-
bilmektedir. Bunları projelendirenler de mü-
hendis meslektaşlarımızdır. Niçin basit konut 
inşaatlarında dahi arazi şartlarına göre proje-
lendirme ve uygulamada, yönetmelik, standart 
ve teknolojik imkanları kullanmıyoruz.  

4. Ya yeterli yönetmelik yok, ya yeterli bilgiye 
sahip denetici yok, ya da yeterli mühendislik 
eğitimi alamamışız veya yeterli mühendislik 
bilgisine sahip değiliz.  

5. Ya da değer vermiyoruz. Araştırmıyoruz. 
Okumuyoruz. Işin kolayına kaçıyoruz. Kopya 
ediyoruz. Dayanıklı zeminde inşa edilecek 
tesisi bataklık zeminde uyguluyoruz. 

Bunların hangisi doğru?  Hangisi yanlış?  Öz eleştiri 
yapmamız gerekmez mi?  Ya da en azından yörede 
yaşayan insanların önerilerini dikkate alamaz mı-
yız? 

Önceki yazımda da vurguladığım gibi “Aslında ısrar 
etmemiz, gerektiğinde konusunda daha bilgili uz-
man meslektaşlarımızın da görüşüne baş vurarak 
bizi dinlemelerini ve mühendisler olarak hesapları-
mızı gözden geçirmelerini kabul ettirmeliydik.” 

Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum! Son yıllarda Boğaz 
Köprüsünün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) bakı-
mı esnasında askı halatlarının düzeni değiştirildi. 
Ana taşıyıcı halatlara bağlı olan askı halatlarının 
V şeklinde olan bağlantıları paralel (II) şekline dö-

nüştürüldü. Tahminim köprüdeki salınım dalgaları 
azaltmak için yapılmıştır. Köprünün açılışından 45 
yıl sonra yapılan bu değişikliğin alınan bir dersten 
kaynaklandığından eminim. Fakat maalesef bu de-
ğişiklik Japon uzmanlar tarafından projelendirip 
gerçekleştirildi. 

Ülkemiz mühendislerinin bu olaylardan ders alarak 
Ayvalık TM dışında gerçekleştirdikleri projeler yok 
mu? Mutlaka vardır. Bu konuda aklıma gelen bir 
hatırayı anlatmak isterim. Mühendis olarak mezun 
olduğumuz yıllarda (1963) ülkemizin Karayolları 
(TCK), Devlet su Işleri (DSI), Kömür Işletmeleri (TKI) 
, Etibank vs. gibi önemli kuruluşları son sınıf öğren-
cilerine kuruluşlarını tanıtmak ve onlar ile çalışmayı 
teşvik etmek üzere toplantılar tertiplerler,  fabrika 
ve şantiyelerine gezi organize ederlerdi. Mezun ol-
duğum yıl ben de Karayollarının organize ettiği bir 
geziye katıldım. Okulumuzun ön tarafına o günler-
de revaçta olan son model konforlu bir Mercedes 
otobüs getirdiler. Bindiğimizde Konyalı Lokantası 
tarafından çok güzel hazırlanmış birer kumanya 
paketi verdiler. Ne yoktu ki paketin içinde. Benim ilk 
defa tattığım ve sonradan abonesi olduğum “porta-
kallı baklava “ dahi vardı. 

Önce Istanbul Bölge Müdürlüğü’nü tanıttılar. Ora-
dan eski E5 yolu üzerinde, Hendek civarında bir 
şantiyeye götürdüler. E5 kenarındaki   Şantiyede 
birçok turuncu renkli (bu renk TCK’nın yeşil renk 
ise DSI’nindir.) iş makinası çalışıyordu. Karayolları 
mensubu Inş. Müh. ağabeyimiz bu kesimin heye-
lanlı bir bölge olduğunu arazi yapısı ve yüzey suyu 
sebebi ile her yıl yağmurlarla beraber kaydığını bir 
türlü önlem alamadıklarını belirtti. Bu sorunu çöz-
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mek için Amerikalı uzmanlara etüd yaptırdıklarını 
ve bu uzmanların “heyelanlı kesimde 2-3 km bo-
yunca 12 m boyunda fore kazıkların çakılarak ve 
yüzey sularının drenajı yapılarak heyelanın önle-
nebileceğini” raporladıklarını ve projelerini hazırla-
yarak uygulama için verdiklerini açıkladı. Ancak bu 
proje ve önerileri inceleyen meslektaşlarımız 
“…kaymanın 3-4 m derinlikten aşağıya gitmediğini, 
dolayısı ile 12 m. kazık çakmanın o günün imkan-
larına göre pahalı ve de gereksiz olduğunu..” kendi 
aralarında tartışarak “ 6 m kazıklar ile bu sorunun 
çözülebileceğini..” kararını vererek uygulamışlar. 
Fakat maalesef birkaç yıl arka arkaya yenilenen 

uygulamalarda heyelanı önleyememişler. Sonunda 
uzmanların hazırladığı projeyi uygulama karar ver-
mişler. Şantiyede gördüğümüz çalışmalar bu uygu-
lama içindi. Eminim tüm karayolları uzmanı mes-
lektaşlarımız bu ve benzeri konularda karşılaştıkları 
tüm olaylardan ders alarak uygulama yapmışlar ve 
günümüzün modern karayollarını tesis etmişlerdir. 

Bu yazımı hazırladığım günler tesadüf, Istiklalimi-
zin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muhabe-
resi ve onun devamı olan 30 Ağustos Zaferi’nin kut-
landığı günlerdi. Eğer Büyük Atatürk, cephede dahi 
kitap okumalarına devam etmeseydi, Kurtuluş Sa-

İçimizden
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vası esnasında dahi Eğitim Şurası’nı toplamasaydı, 
etrafındaki kurmayları ile istişare etmeyip görüş al-
masaydı, araştırmalara ve düşünce ve önerilere de-
ğer vermeseydi, tarihten ders almasaydı bizler bu 
gün bağımsız bir Türkiye Ülkesi, Bağımsız bir Millet 
olabilir miydik. “Zaferlerimiz kutlu Büyük Atatürk ve 
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.” 

Rahmetli Mehmet Akif Ersoy üstadımız sen yerinde 
rahat uyu, “tarihten, hatalı uygulamalardan, başarılı 
uygulamalardan, araştırmalardan, uzmanların öne-
rilerinden..” ders alanlar olacaktır.  
 
Sevgili meslektaşlarım, her bölümde de belirttiğim 
gibi ders alınacak hataların ve bunlardan çıkarıla-
cak deneyimlerin yanında böyle hatıraları da an-
latmadan geçemiyor insan. Gelecek yazımda oku-
manın, araştırmanın yanında görmenin de insana 
nasıl deneyimler kazandırdığını yine birlikte tekrar 
hatırlayalım.  Ümit ederim yararlı olur, tekrarlamak 
istiyorum;

“Nereye gidersen git bulacağın aydınlık kendi zih-
ninizdeki aydınlıktır. Arayan bulur, çalışan kazanır, 
yeter ki yaşamamız boyunca rengimiz solmasın ve 
umudumuz asla kaybolmasın.” 
 

Eminim günümüz koşullarında yaşanmışlıklardan 
alacağımız derslerin en başında korunmaya devam 
ederek, sloganımız (aşı, maske, mesafe) olacak ve 
bu Covid-19 salgınını yeneceğiz.

Sağlıkla kalın. 
30.08.2021

*Tekerrür: tekrar etmek, tekrarlamak.

** ITM-1: Indirici Trafo Merkezleri 1. Nolu ihalesi. 
(bu günlerde ITM-354 lere geldik.) 

İçimizden
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Teknik Yazı

GÜNEŞ PANELLERINDE EN 
SIK YAŞANAN 8 SORUN

Yenilenebilir enerjinin öneminin daha çok kav-
ranması ve panel teknolojisinin gelişip, birim 
maliyetlerinin azalması ile binalarda güneş 

paneli sistemi kullanımı son yıllarda oldukça arttı. 
Tüketiciler ihtiyaçları için elektrik üretip faturalarını 
azaltırken, bazı durumlarda da ihtiyaç fazlası üre-

timlerini şebekeye satar hale geldiler.

Bu yönleriyle kullanıcısının yüzünü güldüren güneş 
paneli sistemlerinin, her sistemde olduğu gibi bir de 
problem ve arıza durumları mevcuttur.

Yaşanan teknik ve teknik olmayan problemler so-
nucu elektrik üretim miktarı azalabilir ve hatta üre-
tim yapılamaz hale gelinebilir. Arızanın boyutuna 
göre değişkenlik gösterecek arıza maliyeti de sis-
temin amortisman süresini uzatabilir.

En sık karşılaşılan güneş paneli problemlerini ve 
olası çözümlerini aşağıda şu şekilde sıralayabiliriz.

Maliyetlerinin azalması ve verimlerinin artmasıyla birlikte, güneş paneli 
sistemleri yapı ve binalarda daha fazla kullanılmaya başladı. Kurulumu 
yapılırken uzun yıllar sorunsuz çalışması beklenen bu sistemlerde yanlış 
uygulama ve zamanında yapılmayan bakım ve izlemeler sebebiyle, birçok 
arıza görülmektedir. Bu yazımızda yapı ve binalarda uygulanan güneş 
paneli sistemlerinde en sık karşılaşılan arızaları inceledik.

Resul ÇEVİK
Elektrik Elektronik Mühendisi
ElektrikPort
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1) İNVERTER ARIZASI

Güneş paneli sistemlerindeki en önemli parça olan 
inverter’in görevi paneller aracılığıyla üretilen doğ-
ru akımı (DC) alternatif akıma (AC) çevirmesidir ve 
önemine karşılık bu sistemde içindeki en pahalı 
ekipmanlardandır.

Inverterin içyapısında meydana gelebilecek; gerilim 
dalgalanmaları, kısa devre oluşumları ya da yapı-
sındaki kablolarda oluşacak olası hatalı bağlantı ve 
korozyonlar cihazı kullanılamaz hale getirebilir. Bu 
durumda da panellerde üretilen elektrik tüketici ta-
rafından kullanılamaz.

Invertörün üzerinde yer alan “kapalı” (off) veya 
“hata modu” (fault mode) uyarıları görüldüğünde, 
kurulumu yapan firma ya da invertör üreticisi yet-
kililerine danışmak doğru olacaktır.

2) KUŞ YUVALARI

Hem sıcaklık hem de güneşten korunma açısından 
çatı ile güneş panellerinin arası kuşlar için ide-
al yuva noktalarıdır. Yuvaya giren ve çıkan kuşlar 
kablolara zarar verebilir. Kuşlar sebebiyle paneller 
üzerinde pislikler oluşur ve dolayısıyla üretimin 
azalmasına sebep olunur. Yapılacak panel temiz-
liklerinin sıklaştırılmasıyla bu sorun çözülebilir 
ancak hatalı temizlik uygulamaları ise panellerde 
diğer arızaların oluşmasına sebep olabilir. Kalıcı 
tedbir uygulaması, küçük dostlarımızın panel ara-
larına girmesini önlemek için basit tel çerçeveler 
kullanılmasıdır.

3) KABLO ARIZALARI

Güneş paneli sisteminde kullanılan kablolar kötü 
hava şartları, nem, fare ve yılan gibi çevresel et-
menler yüzünden zamanla yıpranır ve korozyona 
uğrar. Bunun yanında, kablo gevşemeleri de mey-
dana gelebilir. Bu sorunlar güç düşümlerine, kısa 
devre oluşumuna ve hatta ileri dönemlerde yangın-
lara sebebiyet verebilir.

Kablo arızalarının önüne geçmek için sisteminin 
düzenli kontrollerinin yapılması gerekir. Olası arıza-
larda ise profesyonel yardım olmak doğru olacaktır
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4) MİKRO ÇATLAKLAR

Mikro çatlaklar, paneller üzerinde oluşan ve gözle 
görülmesi zor çatlaklardır. Mikro çatlaklar, panelin; 
üretim, taşınma ve kurulum aşamalarında meydana 
gelebilir. Bu çatlaklar, ilk kurulum ve elektrik üretimi 
zamanlarında etkisini göstermese de ilerleyen dö-
nemlerde çatlakların boyutlarının büyümesiyle pa-
nelden alınan verimin düşmesine sebep olabilirler.

Çatlakların oluştuğu panellerin tamiri mümkün de-
ğildir. Tek çare, paneli yenisi ile değiştirmektedir.

5) SICAK BÖLGELER

Panel üzerindeki belirli bölgelerin çok fazla ısınma-
sı ve aşırı yüklenmesi durumudur. Özellikle bağlantı 
noktalarının kötü lehimlenmesi ve panelin kirliliği 
sıcak bölgelerin oluşmasına neden olur.

Sıcak bölgelerin oluşması; kısa devre durumlarının 
meydana gelmesine, panelin daha düşük verim ile 
üretim yapmasına ve ömrünün azalmasına sebep 
olabilir.

6) PID ETKİSİ

Potansiyel Kaynaklı Bozulma (Potential Induced 
Degradation) güneş panelinde oluşması istenme-
yen bir etkidir. Bu etki, basit anlamda; panelin içe-
risindeki yarı iletken malzeme ile panel camı veya 
çerçevesi arasında oluşan gerilim farkı dolayısıyla 
cam üzerinde pozitif yük birikimi meydana gelme-
sidir.

PID etkisi sonucu, panelin performansında ve kul-
lanım ömründe düşüş görülür. Bu etkinin oluşma-
sını önlemek için, kurulum öncesi PID etkisine da-
yanıklı panel seçimi yapılabilir.
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7) DELAMİNASYON VE İÇ KOROZYON

Güneş panelleri genellikle açık alanlarda bulundu-
ğu için zaman zaman panelin içinde nem oluşma-
sına ve bu durum da iç korozyona yol açmaktadır. 
Dolayısıyla bu sorunu engellemek için panellerini-
zin hava ve suyu dışarıda tuttuğundan ve güneş 
panelinin tüm bileşenlerinin vakum basıncı altında 
lamine edildiğinden emin olmanız gerekiyor.

8) SALYANGOZ İZLERİ

Bir diğer problem ise salyangoz izi dediğimiz kirlilik 
türüdür. Elbette bu problemin salyangozlarla bir il-
gisi yok. Panellerin üretiminden genellikle birkaç yıl 
sonra ortaya çıkan ve panellerin imalatında kullanı-
lan kusurlu gümüş macunu gibi çeşitli faktörlerden 
kaynaklanan bu kir, kahverengi düz bir çizgi olarak 
gözüktüğü için adı salyangoz izi olarak adlandırıl-
mıştır. Salyangoz izi, neme neden olmaktadır ve bu 
durumda oksidasyon gerçekleşip sistemin perfor-
mansı ve çalışma kararlılığı zarar görür. Salyangoz 
izleri, sistemdeki mikroskobik çatlaklardan da kay-
naklanabilir.

Güneş sistemleri son yıllarda yaygınlaşmakta olsa da yazımızda bahsettiğimiz gibi belirli konularda sorunları 
devam etmektedir. Bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalmamak için panellerin bakımlarını aksatmamalı, olu-
şabilecek problemleri önceden saptayabilmeliyiz.
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OTOMATIK TRANSFER
ANAHTARI SINIFI
NASIL SEÇILIR? 
IEC pazarları için rehber  
2. Bölüm

Ali Alper ÇELEBİ ( çeviren )
ABB Italya Global Ürün Yöneticisi

Naim Hakan EREN ( çeviren )
ABB Türkiye Teknik Tanıtım ve 
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4. TEKNİK PERFORMANS

4.1. Anma akımı

Bir ATS sınıfının seçimi için en belirgin parametre,
ekipmanın nominal akımıdır. ABB, aşağıdaki tekno-
lojilere dayalı olarak farklı akım değerleri için
çok çeşitli çözümler sunar:

1. Devre kesiciler ve onların yük ayırıcı versiyonları: 
Aşağıdakilerle otomatik çalışması için donatılabi-
len Tmax XT ve 6300A’e kadar Emax 2.
a. Harici kontrolör ATS021 veya ATS022
b. Gömülü ATS yazılımı

2. Yük ayırıcı teknolojisi: 40 ila 3200A aralığındaki
OTM_C, TruONE™ ATS ve Kompakt ATS. TruONE™ 
ATS ve Compact ATS, dahili kontrolörlere sahip çö-
zümlerdir, OTM_C ise otomatik çalışma için harici 
bir kontrolör ile donatılmalıdır.

3. Kontaktörler: 25 ila 2850A aralığındaki (AC-
1 kullanım kategorisi) 3 veya 4 kutuplu AF serisi 
kontaktörler. Otomatik çalışma için, kontaktörler 
harici bir kontrolör ile donatılmalı veya logic kont-
rollü elektronik röleler ile kullanılmalıdır.

Nominal akımlar hakkında daha fazla ayrıntı için,
lütfen ABB transfer anahtarı çözümlerine yönelik
genel bakış broşürüne bakın.

4.2. Kısa devre koşullarında performans

Kısa devre koşullarında ATS’nin performansını ta-
nımlayan üç ana parametre vardır, ancak bunlarla
sınırlı değildir:

1. Icu - Nominal maksimum kısa devre kesme
kapasitesi (CB Sınıfı ATS için geçerlidir),
bir devre kesicinin ilgili nominal çalışma gerilimin-
deki kesebileceği en büyük kısa devre
değeridir. Kesme akımı “kA” olarak ifade edilir.

2. Iq - Nominal koşullu kısa devre akımı (PC ve
CC Sınıfı ATS için geçerlidir), belirli bir kısa devre 
koruma cihazı (SCPD) ile korunan TSE’nin, test ko-
şulları altında bu cihazın çalışma süresi boyunca 
dayanabileceği, üretici tarafından belirtilen muhte-
mel akım değeridir.

3. Icw – Nominal kısa devre dayanım akımı
(CB ve PC Sınıfı ATS için geçerlidir), imalatçı

tarafından özel test koşullarında ve belirlenen
süre içinde devre kesicinin dayandığı en büyük
kısa devre değeridir. Üretici genellikle Icw
değerini kA ve ekipmanın bu akıma dayanması
gereken süreyi saniye cinsinden sağlar

Genellikle, CB Sınıfı ATS olası bir kısa devre akımı-
nın daha yüksek değerlerine dayanabilir:
Emax 2 için (Icu) 150kA’e ve Tmax XT için (Icu) 
200kA’e kadardır. Bu da güç kaynaklarına daha ya-
kın kullanılmalarına olanak sağlar. Örn. OG / AG
transformatörleri.

PC Sınıfı ATS, üretici tarafından belirtilen sigorta-
larla korunduğunda 100 kA’ya kadar koşullu kısa 
devre akımına (lq) sahip olabilirken, devre kesiciyle 
korunduğunda PC Sınıfı ATS için tasarımcılar no-
minal koşullu kısa devre akım değerlerine başvur-
malıdır. Genellikle 65 kA’e kadardır. Tam değer nor-
malde TSE kasa boyutuna bağlıdır.

Kontaktörün minimum nominal koşullu kısa devre
akımı, genellikle IEC 60947-4-1 standardının Tablo 
13 veya Tablo 14’teki test akımı değeri “r” ile tanım-
lanır. Bu değer 1 ila 42 kA arasında değişebilir, AC-3 
kullanım kategorisine göre yüklenici anma işletme 
akımına bağlıdır. Kontaktör, AC-1 kullanım katego-
risine göre belirtilmişse, muhtemel akım “r”, üretici 
ve kullanıcı arasındaki anlaşmaya tabi olacaktır. 
Üretici, mevcut “r” değerinden daha yüksek olduğu 
sürece, başka bir Iq değeri de belirtebilir.

Teknik Yazı
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4.3. İşlem sayısı

CC sınıfı ATS, PC veya CB sınıflarıyla karşılaştırıl-
dığında milyonlarca işlemle ölçülen çok daha fazla 
sayıda işlem gerçekleştirebilir. Devre kesiciler veya 
yük ayırıcı tabanlı çözümler genellikle birkaç bin-
den 10.000 çalışma döngüsüne kadar (O - I - O - II - O) 
işlemler gerçekleştirebilir. CC sınıfı ATS, yüksek sa-
yıda işlem sayesinde yedek güç kaynağına sık sık 
geçiş yapılmasını gerektiren çok dengesiz şebeke-
ler için kullanılabilir.

4.4. Nominal çalışma gerilimi

Dikkate alınması gereken bir sonraki parametre no-
minal çalışma gerilimidir. Bir ATS seçerken, anah-
tarlama cihazının (devre kesiciler, yük ayırıcı veya 
kontaktörler) ve kontrolörün (dahili değilse) nomi-
nal çalışma geriliminin uygulamanın gereksinimle-
rini karşıladığından emin olması gerekir.

4.5. Dahili korumalar

Daha önce belirtildiği gibi, aşırı yük ve kısa devre 
korumaları her zaman alçak gerilim devre kesici-
lerde dahili olarak bulunmaktadır. Bazı devre kesici 
çeşitleri, gerilim, güç, frekans vb. temelli korumaları 
içeren genişletilmiş bir koruma işlevlerine sahiptir. 
Bu nedenle CB sınıfı ATS, herhangi bir ek koruma 
cihazı gerektirmeyen kendinden korumalı bir çö-
zümdür. PC ve CC sınıfı ATS her zaman devre kesi-
ciler veya sigortalar ile korunmalıdır.

4.6. ATS teknik parametrelerinin özeti

Aşağıdaki tablo 1, seçilen ürünler için teknik pa-
rametreleri özetlemektedir. ABB Transfer Anahtarı 
Çözümlerinin eksiksiz portföyü hakkında daha faz-
la bilgi edinmek için web sayfasını ziyaret ediniz: 
http://solutions.abb/transferswitches

Kontaktörler (AF serisi) Yük ayırıcı (TruONETM ATS) Devre kesiciler
(Tmax XT veya Emax 2)

Anma akımı 2850 A (AC-1)’e kadar 1600 A’e kadar 6300 A’e kadar

Gerilim Kontrolör/röleye bağlı
(1000 V AC’ye kadar) 200…480 V AC Kontrolör/koruma ünitesine 

bağlı (1150 V AC’ye kadar)

Kısa devre koşullarında
performans

42 kA veya daha fazla (Iq)
(koruma kesicisi ile birlikte) 100 kA’e kadar (Iq) 150 kA’e kadar (Icu, Emax 2)

200 kA’e kadar (Icu, Tmax XT)

Operasyon döngüsü sayısı Milyonlarca 3.000’den 6.000’e kadar 2.000’den 10.000’e kadar

Dahili koruma YOK YOK VAR

Ayırma (izolasyon) özelliği YOK VAR VAR

Tablo 1. ATS teknik parametreleri

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER50
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5. GÜVENLİK VE BASİTLİK

CC, CB ve PC sınıfı transfer anahtarları, akım taşı-
yan bileşenlerin mekanik yapısındaki farklılıklar ne-
deniyle birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterir. 
Bu nedenle ATS çözümlerinin çeşitli TSE sınıfları 
arasında farklı avantajları ve sınırlamaları vardır.

5.1. CC sınıfı

CC sınıfı ATS genellikle 3 veya 4 kutuplu alçak ge-
rilim kontaktörlere dayanır. Senkronize edilmemiş 
güç kaynaklarına bağlı birkaç kontaktörün aynı 
anda kapanmasını önlemek için, her zaman elekt-
riksel ve mekanik kilit kullanılmalıdır.

Kontaktörler dahili elektromanyetik bobine sahiptir 
ve çalışması için bir sinyal veya bobine uygulanan 
gerilim gerekir. Bu nedenle, otomatik transfer anah-
tar çözümü, elektronik röle mantığına dayalı basit 
bir kontrol şeması veya harici bir kontrolör ile ko-
layca oluşturulabilir. ABB, elektronik kontrollü bo-
bin teknolojisine sahip AF kontaktörleri sunmakta-
dır. AC / DC çalışma ve geniş bir kontrol geriliminin 
aralığı gibi geleneksel alternatiflere göre çok sayı-
da avantaj sunar. 3 kutuplu AF kontaktörleri, 25 ila 
2850A (AC-1) arasında bir ATS’nin montajına izin 
verir. 4 kutuplu AF kontaktörleri ile ATS ise; 25 ila 
525 A (AC-1) arasında ve 1000A’e (AC-1) kadar EK 
kontaktörlerle olabilir .

AF kontaktörleri ve aksesuarları

5.2. PC sınıfı

Geçmişte birçok PC sınıfı ATS, iki yük ayırıcıyı art 
arda veya yan yana bağlayarak oluşturulmuştur. 
Mekanik anahtarlama prosedürü genellikle her iki 
anahtara etki eden ortak bir şaft veya elektrome-
kanik motor ile yürütülmüştür. Bu yaklaşım, iki güç 
kaynağının aynı anda kapanmasını önlemek için 
yük ayırıcıda, standartlaştırılmış aksesuarlar, üre-
tim optimizasyonu, kompakt tasarım ve dahili me-
kanik kilit gibi çeşitli avantajlar getirdi.

Geleneksel PC  sınıfı ATS
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Bununla birlikte, düşük anahtarlama hızı, yük tara-
fında bakır bara ile köprüleme ihtiyacı ve genellikle 
otomatik işlem için temel işlevselliğe sahip olan 
harici kontrolör ihtiyacı gibi bu yaklaşımın sınırla-
maları vardır. Örneğin, sınırlı şekilde ölçüm kabili-
yetine, arıza verilerine, konfigürasyon ve iletişim 
yeteneklerine sahiptir.

En modern otomatik transfer anahtarlama çözüm-
leri günümüzde amaca yönelik olarak üretilmiştir. 
Bu ATS’nin harici bir kontrolör ve motor ile birleş-
tirilmiş birkaç yük ayırıcıdan oluşmadığı anlamına 
gelir. Cihaz otomatik transfer anahtarı olacak şekil-
de tasarlanmıştır.

Modern PC sınıfı ATS’leri, transfer anahtarlama 
amaçlarının kullanımı üzere tasarlanmıştır:

• Güç bağlantısında yük tarafında bir bakır köp-
rüleme barası yapmaya gerek kalmadan birinci 
veya ikinci güç kaynağından gelen akımı taşı-
mak üzere mekanik olarak tasarlanmıştır. 

• Daha yüksek anahtarlama hızına ulaşmak 
için elektromekanik bir motor yerine solenoid 
çalışması 

• Solenoid tahrikli aktüatör (mekanizma) ve 
kontrolör, sahada değiştirilebilir olan tek bir 
modülde 

• Kablolama gerektirmeyen dahili gerilim ve 
akım sensörleri

Modern dahili kontrolörler aşağıdaki özelliklere
sahiptir:

• iletişim protokolleri aracılığıyla ve ekranda 
cihaz üstünde akım, güç, enerji, THD ölçümle-
rini okunabilir. 

• gelişmiş devreye alma özellikleri ve yapılandır-
ma araçlarıyla donatılmıştır. 

• jeneratör başlangıç saati/tarihi, başlangıç 
zamanı, dahili sıcaklık vb. gibi kapsamlı verileri 
sağlar.

1600 A’ya kadar olan TruONE™ ATS, ABB’nin amaca 
yönelik bir entegre PC sınıfı ATS çözümüdür. TruO-
NE ™ ATS’nin ayrıca panolu bir versiyonu da vardır.
Sonuç olarak, modern PC sınıfı ATS’ler monte edi-

lecek sınırlı sayıda bileşen nedeniyle yüksek bir güvenilirlik seviyesine ulaşırken, panoya kurulum süresini 
önemli ölçüde azaltır.

TruONE™ ATS

ABB’nin en yeni PC sınıfı ATS Geleneksel PC tipi ATS

Güç bağlantı noktaları kurulumu basitleştirmek için ATS uygulaması 
için tasarlanmıştır Evet Hayır

Güvenilirliği artırmak için kontrolör entegre edilmiştir Evet Hayır

Anahtarlama hızını ve işlem sayısını artırmak için selenoid kullanıl-
ması Evet Hayır

Güç izleme için dahili gerilim ve akım sensörleri Evet Hayır

Servisi basitleştirmek için kapsamlı teşhis ve bakım verileri Evet Hayır

Tablo 2. Karşılaştırma tablosu PC sınıfı ATS - geleneksel ve en yeni tasarımlar
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5.3. CB sınıfı

Bir CB sınıfı ATS, koyulması gereken aksesuarlarla 
birlikte birkaç MCCB veya ACB ile genellikle pano-
cu tarafından monte edilir: 

• Uzaktan çalıştırma için uygun olması (motor, 
açma bobini, kapama bobini vb.) 

• CB durum bilgilerini paylaşmak için harici ATS 
kontrolörü (yardımcı kontaklar veya haberleş-
me modülleri) 

• Iki veya daha fazla devre kesicinin yanlışlıkla 
kapanmasını önlemek için mekanik ve elekt-
riksel kilit 

• Otomatik transfer işlemini yapmak için harici 
ATS kontrolörü (örneğin ABB ATS021 veya 
ATS022).

Harici ATS kontrolörü genellikle gerilimi ve frekansı 
ölçmekten sorumludur ve düşük gerilim, faz den-
gesizliği ve faz kaybı gibi kaynak anormalliklerini 
tespit edebilir. Ek olarak, ATS kontrolörü anahtar-
lama cihazlarını kontrol eder, jeneratörü başlatır / 
durdurur ve bir insan-makine arayüzü sağlar. 

Harici kontrolörler PC sınıfı ATS’deki gibi genellikle 
temel işlevselliğe sahiptir.

Günümüzde ATS’yi devre kesicilerle oluşturma 
yaklaşımı da değişiyor. ABB’nin Emax 2’si gibi mo-
dern devre kesiciler, harici bir ATS kontrolörü ge-
rektirmez, çünkü:

• Dahili ölçüm modülleri sayesinde devre kesici-
ler ile gerilim ve frekans ölçümü yapılabilmek-
tedir.

• CB, ABB’nin tescilli protokolü Ekip Link aracı-
lığıyla kendi durumunu belirleyebilir ve bilgileri 
diğer CB’lerle paylaşabilir.

• Modern CB elektronik açma üniteleri, gerilim 
ölçümlerine, başka bir CB’nin durumuna, vb. 
göre PLC gibi mantıksal işlemleri gerçekleşti-
rebilir.

Bu yeni yaklaşımda harici kontrolöre artık ihtiyaç 
duyulmadığından, azaltılmış bağlantı noktası sayı-
sı sayesinde CB’lerle ATS çözümlerinin güvenirliliği 
arttı. Ayrıca, CB’ler arasındaki haberleşme, CB’lerin 
dahili ölçümleri ile birlikte izlenir.

Geleneksel CB sınıfı ATS Gömülü ATS

Yazımız devam edecektir.
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Fotoğraflar: Tamer Yavuztürk (www.yavuzturk.com)

GÜNEY AFRIKA…
Shark Diving...

Işte Afrika’ya giderken hayalini kurduğum, insanı 
adrenalin manyağı yapan deneyim. Hermanus’un 
biraz daha ilerisindeki Gans Bay’daki köpekbalığı 
dalış merkezinden bir tur alıyoruz (350ZAR). Ertesi 
sabah erkenden aracımıza atlayıp merkeze geliyo-
ruz. Ufak bir kahvaltının ardından Barracuda isimle 
teknemize atlıyor ve okyanusa açılıyoruz. Yaklaşık 
yarım saatlik yolculuk sırasında bilgiler alıyor ve 
dalış elbiselerimizi giyip sualtı kameralarımızı ha-
zırlıyoruz, bu sırada inanılmaz bir dalga var ve mi-
demiz bulanmaya başlıyor (yanınıza emedur gibi 
ilaçlar alın). Teknenin yanına indirilebilen ve içine 
yanyana 4 kişi sığabilen yaklaşık 1mx2mx4m bo-

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

2. Bölüm

ETMD Bizden Haberler dergimizin 
97. sayısında başladığımız “Güney 
Afrika...” yazı dizisine bu sayımızda 
kaldığımız yerden devam ediyoruz.
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yutlarında çok kalın demirlerden yapılmış bir kafes 
suya daldırılmak üzere hazırlanıyor. Sonunda köpek 
balıklarının uğrak yeri olan, üzerinde yüzlerce fok 
olan Seal Island’ın etrafına geliyoruz. Burası köpek 
balıkları için açık büfe gibi, adadan biraz uzaklaşan 
fok hemen yem oluyor. Kaptanımız adanın biraz 
açıklarına demirliyor, yardımcıları denize 3-4 bü-
yük kova balık kanı ve parçaları döküyor. Bir kişinin 
elinde ucunda kocaman bir çengel olan 5-10 met-
relik kalın bir halat var. Kaptan ilk dalacak gönüllü-
leri soruyor ama ben şimdiden titremeye başladım 
bile. Ilk dalacak dört kişi kafese giriyor, ben hemen 
teknenin üst kısmına çıkıp kameramı hazırlıyorum. 
Halatın ucundaki çengele kocaman bir kılıçbalığı 
parçası takılıyor, suya atılıp teknenin önüne doğru 
çekiliyor ve bunu yemek isteyen devasa bir köpek 
balığı tekneye doğru yanaşıyor. Kaptan yardımcıla-
rına kafesi suya indirmeleri için “down!” diye bağı-
rıyor, kafes suya 2m kadar inerken kaptan elindeki 
halatı köpek balığının geliş yönüne doğru atıp kafe-
sin önüne doğru çekiyor. Çengeldeki balık parçasını 
takip eden devasa köpek balığı kafesin tam 1 metre 
önünden geçiyor, birazdan benim de o kafeste ola-
cağımı düşündükçe ayaklarım titriyor. Ikinci grupta 
ben de varım ve suya dalıyoruz, elimde sualtı fo-
toğraf makinası var ama o kocaman camgöz tam 

önüme gelince elim ayağıma dolaşıyor, fotoğraf 
çekmek yerine o anı yaşamak ve dev balığı çıplak 
gözle görmeyi tercih ediyorum ama hayatımda bu 
kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Balık gelince 
“beni yukarı çekin” diye bağırdığımı hatırlıyorum 
ama sonra dayanamayıp bir kez daha dalıyorum 
ama tekne sallandıkça midemiz dayanmıyor ve 
teknedekiler yavaş yavaş kusmaya başlıyor. Herkes 
yeterince dalış yaptıktan sonra merkeze geri dönüp 
öğlen yemeğimizi yiyoruz. Bu deneyimi mutlaka 
yaşayın, kesinlikle değer ve asla pişman olmaya-
caksınız, sadece okyanusun sakin olduğu ve dalga 
olmayan bir gün olmasına dikkat edin.

Kruger National Park...

Kruger National Park Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
kuzey doğusunda kalıyor ve Cape Town’dan bura-
ya en kısa ve ekonomik ulaşım havayolu ile sağ-
lanıyor. Kruger Park’ın yüzölçümü yaklaşık 20.000 
km², parkta resmi kayıtlara göre 3.000 aslan, 8.000 
zürafa, 9.000 gergedan, 13.000 fil, 31.000 bufalo, 
1.500.000 impala ve daha yüzbinlerce hayvan bu-
lunuyor. Ertesi sabah check-out yapıyoruz, öğlene 
kadar şehirde turlayıp öğleden sonra SAA havayol-
ları ile Cape Town’dan yaklaşık bir saatlik bir uçuşla 
Kruger Mpumalanga International Airport’a iniyo-
ruz. 6 günlük safari tatilimiz buradan başlayacak.

Kruger National Park’ı verimli geçirebilmek için 
mutlaka araba kiralamalısınız. Cape Town’da-
ki AVIS’ten aracımızı 3-4 gün önce kiralıyoruz ve 
Mpumalanga’ya iner inmez havalimanının hemen 
dışındaki AVIS’ten yepyeni bir Hyundai IX35 ara-
cımızı teslim almak 6 gün sonra aracı Johannes-
burg’a bırakmak üzere anlaşıyoruz.

White House Lodge...

Havalimanından çıkar çıkmaz aracımızı teslim alıp 
ilk durağımız olan 8km uzaktaki White River kıyı-
sındaki “White House Lodge” a doğru yola çıkı-
yoruz. Burası nehir kenarına kurulmuş Susann ve 
Detlef isimlerinde bir Alman çiftin işlettiği havuzlu 
butik bir villa. Susann baba tarafından Türk olduğu-
nu, asıl isminin Suzan olduğunu söylüyor bize, bu-
rada da Türklerden kurtulamıyoruz ☺ Otele yerleşir 
yerleşmez akşam yemeğini organize etmek istiyo-
ruz, Susann bize Kudu eti yapabileceğini söylüyor. 
Erkekleri 300kg a kadar ağır ve 2m ye kadar uzun 
boynuzları olan büyük antiloplara Kudu deniyor. 
Tabii ki böyle bir teklifi kaçırmıyoruz. Kudu eti ko-
yun etine benziyor, biraz daha sert ama lezzetli bir 
eti var. Detlef yemekle birlikte bize yörenin şarapla-
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rından ikram ediyor ve o geceyi sadece kuşların ve 
böceklerin seslerini duyabileceğiniz karanlık bah-
çede huzur içinde şarap içerek geçiriyoruz. 

Sabie River Bush Lodge...

Ertesi sabah kahvaltımızı yapıp biraz daha kuzey-
deki Hazyview kasabasında bulunan Sabie River’a 
doğru yola çıkıyoruz. Burada konaklayacağımız 
Sabie River Bush Lodge nehrin hemen kıyısına 
kurulmuş ve Kruger Park’ın aslan ve leoparlarının 
yoğun olduğu güney giriş kapısı olan Kruger Gate’e 
çok yakın. Otelin bahçeside kocaman bir havuz ve 
Kruger Park’ı seyredebileceğiniz bir terası var. Gece 
otelin ışıklarını gören bir domuz ve su aygırı terasın 
hemen önüne gelip bize hoşgeldin diyorlar ve Af-
rika’da ilk vahşi hayvanlarla burada karşılaşıyoruz.

Kruger Park’ta 4 günümüz olacağı için bu günü ya-
kınlarda bulunan ve dünyanın üçüncü büyük ama 
en yeşil kanyonu olan Blyde River Canyon’u görmek 
üzere yola çıkıyoruz. Kuzeye doğru yaklaşık iki sa-
atlik yolculuktan sonra kanyona ulaşıyoruz. Inanıl-
maz manzarayı tarfite kelimeler yetersiz kalıyor. 

Yüzerce metre yüksekliğindeki uçurumların kena-
rına hiçbir engel olmaksızın ulaşabiliyorsunuz ve 
muhteşem manzara resimleri çekebiliyorsunuz.

O akşamı Sabie River Bush Lodge’da dinlenerek 
geçiriyoruz ve sabah erkenden Zip Slide yapmak 
için yine Hazyview kasabasında bulunan Skyway 
Trail firmasının yerine gidiyoruz. Ormanın içerisin-
deki tepelikler arasına kurulmuş yüzlerce metrelik 
çelik halatlardan ellerinizle tutunarak onlarca met-
re havadan hızla kayabileceğiniz inanılmaz zevkli 
bir aktivite yapacağız. Dört kişi için 1.600 ZAR ve-
riyoruz, öncelikle 10-15 dakikalık bir açıklamadan 
sonra emniyet kemerleri, eldiven, kask vs giyiyoruz 
adrenalin salgısı başlıyor. Muhteşem bir deneyim, 
mutlaka yapın.

Zip Slide yaptıktan sonra Kruger Park’a doğru yak-
laşmaya başlıyoruz. Kruger Park’a gelmeden, yine 
yol üzerinde yine Hazyview kasabasında Kuka Res-
taurant’ta öğlen yemeği yiyoruz (4 kişi 646 ZAR) ve 
Kruger Park’a 20km kala yine Hazyview’de bulunan 
Elephant Sanctuary’e uğruyoruz. Burada yaklaşık 
500 ZAR vererek file binebiliyor, onları yıkayabiliyor 
ve filler hakkında bilgiler alabileceğiniz bir tura katı-
labiliyorsunuz. O geceyi yine Sabie River’da geçirip 
sabah erkenden Kruger Park’a doğru yola çıkıyoruz.

Kruger Park...

Sabie River Lodge’dan yaklaşık 3 saatlik kuzeye 
doğru yaptığımız yolculukla Orpen Gate’e geliyoruz 
ve Kruger Park’a girişimizi buradan yapıyoruz. Gi-
riş kapısında bütün rezervasyon, bilet vs işlemleri 
yapabiliyorsunuz. Artık Kruger Park’a girmeye ve 
meşhur “Big Five” denen Aslan, Leopar, Fil, Bufa-
lo ve Gergedan beşlisini keşfetmeye hazırız. Afrika 
safarilerinin en önemli bu beş hayvanını görmeden 
gelmemeniz gerekiyor. Afrika’nın her yeri milyon-
larca hayvanla dolu ve bir süre sonra impala, zebra, 
maymun veya öküz başlı antilop görmekten bıkı-
yorsunuz, o yüzden bu beş büyüğü tamamlamayan 
safari yapmış sayılmıyor. Parkta çeşitli safari opsi-
yonları var. Kendi aracınızla “Self Safari” yaparak, 
yani extra bir ücret ödemeden park içinde gezerek 
safari yapabiliyorsunuz. Bunun dışında ücret öde-
yerek, özel safari araçları ve rehberler eşliğinde gün 
batımı öncesinde “Sunset Drive”, sabah erkenden 
“Morning Drive”, gün içerisinde uzun süreli “Game 
Drive” veya gecenin ortasında projektörler eşliğin-
de “Night Safari” yapabiliyorsunuz.

Orpen Gate’ten geçtikten sonra Orpen Rest Camp’a 
gidip alışveriş ve yemek molası veriyoruz. Bu tip 
molalarda benzin almak, tuvalet ihtiyacınızı gider-
mek ve yol üzerinde size lazım olacak yiyecek, içe-
cek, ıslak mendil vs temin etmek çok önemli, çünkü 
ormanın ortasında her istediğinizde mola veremi-
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yorsunuz. Daha 3-4 günümüz olduğu için o günü 
Orpen Gate etrafında “Self Safari” yaparak, yani 
kendi aracımızla parkın içindeki yollarda gezerek 
geçiriyoruz. Hem parkın derinlerine girmeden de-
nemeler yapmak, hem de fazla risk almadan etrafı 
keşfetmek için iyi bir fırsat. Parka girerken size park 
kurallarını anlatıyorlar.  Her ne şartta olursa olsun, 
bırakın arabadan inmeyi, camdan kolunuzu uzat-
manız bile yasak. 50 km’nin üzerinde hız yapmak, 
yolların dışına çıkıp off-road safari yapmak, hay-
vanları beslemek, çöp atmak, kamp saatleri dışında 
parkta gezmek yasak. Ormanın içerisindeki stabi-
lize yollarda aracımızla gezmeye başlıyorsunuz ve 
eğer şanslıysanız yolların kenarına doğru gelmiş 
olan hayvanları yakından inceleme fırsatı buluyor-
sunuz. Parkın her yeri impala, zebra, maymun gibi 
hayvanlarla dolu ama arada bir farklı bir hayvan 
görünce hemen aracınızı durdurup kamera ve dür-
bünlere sarılıyorsunuz.

Aynı gün öğleden sonra Orpen Rest Camp’ta yeşil 
safari arabaları ile rehber eşliğinde Sunset Drive’a 
katılıyoruz. Orpen Rest Kamp’taki rehber eşliğinde 
yaklaşık 3 saat süren ve kamp çevresindeki böl-
geleri dolaşabileceğiniz ve güneşin batışında geri 
döndüğünüz, kişi başı 180 ZAR ödediğimiz ve bi-
zim kendi yaptığımız safariden biraz farklı bir sa-
fari bu. Araçlar safari için özel olarak tasarlanmış, 

üst kısmında tentesi var, yanları açık ve önünüzde 
cam engeli yok. Araca bindiğinizde aklınıza gelen 
ilk şey “lan bir aslan gelse tek hamlede götürür 
bizi” oluyor ama motorlu araçlar hem hayvanlardan 
çok daha büyük, hem de hayvanlar bu araçların ta-
mamını bir yaratık olarak gördüğü için saldırmaya 
cesaret edemiyor. Bu turların bir diğer özelliği ise, 
rehberler yerlilerden oluştuğu için adamlar gerçek-
ten hayvanların izlerini, hareketlerini, bulunduğu 
yerleri bizlerden çok daha iyi görüyorlar. Araba ile 
giderken bizler boş boş etrafa bakarken araç bir-
den durabiliyor ve rehber motoru kapatıp bir  anda 
“şşşt sessiz olun” hareketi yapabiliyor. Siz ne oldu 
diyerek etrafa bakarken, o size ağacın üzerinde bu-
lunan veya çalıların arkasında gizlenen bir hayvanı 
gösterebiliyor. Hani hayvanat bahçesine giren ço-
cuklar hemen “aslan nerede?” diye atlarlar ya, onun 
gibi parka girer girmez herşeyi göreceğimizi zan-
nederken, ilk safari gezimizde zebra, zürafa, ceylan, 
gergedan ve fil dışında pek birşey görmeyince biraz 
umutsuzluk kaplıyor içimizi ama daha 3 günümüz 
var ve en azından beş büyüğün ikisini gördük. O ak-
şam Tamboti Tented Camp’ta konaklıyoruz.

Yazımız devam edecektir.
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Yer altının en hızlı mimarları. Elbette 
şehirde yaşayanların uzaktan tanıdığı 
ama çiftçilerin yakından tanıdığı 
köstebekler. Kökleri ve bitkileri kazma 
işleri dolayısıyla zarar verdikleri için 
ve adı üstünde köstebeklik yaptığı için 
çiftçilerin işlerini oldukça zorlaştırmaları 
ile ün salanlar da diyebiliriz.

Köstebekgiller (Talpidae), memeliler aleminde 
böcekçiller takımına ait, yeraltında, kazdıkları 
tünellerde yaşayan memeli grubunu kapsa-

yan bir familyadır. Bazı türleri tamamen suda ya-
şarken bazıları yarı su yarı kara ortamında yaşar. 
Tamamen kürkle kaplı silindirik vücut yapıları ve 
küçük gözleri vardır. Ayrıca genellikle kulakları gö-
rünmeyecek şekildedir. Dünyada pek çok bölgede 
yaşarlar. Deniz seviyesinden, yüksek rakımlara ka-
dar bulunabilirler. Ancak çöl ekosisteminde yaşa-
yamazlar. 

Yazı: Nevlan BİLİR
ETMD - Editör

KÖSTEBEK
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TÜRKİYE’DEKİ KÖSTEBEK TÜRLERİ

Dünya’nın pek çok noktasında yayılış gösteren 
köstebek türleri, Türkiye’de de yaşam alanına sa-
hiptir. Türkiye’de ilk defa Gaziantep’te 1884 yılında 
Milne-Edwards tarafından köstebek tanımlanmış 
ve literatüre geçirilmiştir. Türkiye’de dört tane kös-
tebek türü vardır. Bu türler:

• Talpa caucasica (Kafkas Köstebeği), Doğu 
Karadeniz bölgesinde bulunur. 

• Talpa davidiana (Acem Köstebeği), Toros dağ-
larının yüksek kesimlerinde bulunur. 

• Talpa europaea (Avrupa Köstebeği), Trakya 
bölgesinde bulunur. 

• Talpa levantis (Karadeniz Köstebeği), KArade-
niz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesim-
lerinde bulunur.

Toprakları kazarak ve eşeleyerek yaşamaya uyum 
sağlamışlardır. Ağız ve burunları hortum gibi uza-
mıştır. Gövdeleri silindir biçiminde, gözleri körele-
rek deri altında kalmıştır. Kulak kepçeleri yoktur. Ön 
ayakları kazmaya uyum sağlamış ve kürek biçimin-
de genişlemiştir. Parmak sayıları önde ve arkada 
5’tir. Tırnakları ön ayaklarda kazmaya uyum sağ-
lamıştır. Postları kısa ve sık kıllarla kaplıdır. Diş ya-
pıları farelere göre daha ilkeldir. Yüzeye çıkardıkları 
toprak yığınları ile tanınırlar. Yuvaları çok karmaşık 
biçimdedir.

Köstebeklerin meralarda ve çimenlik yerlerde mey-
dana getirdikleri toprak tümsekleri her ne kadar 
köylülerle bahçıvanların canını sıkarsa da bu hay-
vanların, toprağın ekilmeye elverişli halde kalma-
sında büyük rolleri vardır.
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Tahammülü zor dahası çiftleşme dışında yanında 
başka hiç kimseye tahammül edemediği için ken-
di geçit sistemini kullanan tarla faresi gibi ürünlere 
zarar veren diğer hayvanları da kovalar. Bu kovala-
maca sayesinde de toprak “havalanmış” olur ki bu 
da aslında çiftçilerin ve bahçe severlerin yararına-
dır.

Su fazlalığının toprağı işe yaramaz hale getireceği 
alçak ovalarda, köstebek tünelleri fazla suyu akıtır. 
Kurak meralarda ise ayın tüneller yağmur suyunu 
yeraltına çekerek, bu suların kavrulmuş toprak yü-
zeyi üzerinde akıp gidecek yerde, lâzım gelen yerle-
re dağılmasını sağlarlar.

Onların varlıkları toprağın sağlıklı olduğunu ve 
içinde minik canlıların yaşandığını gösterir. Çün-
kü köstebek aslında etçil bir hayvandır ve solucan, 
salyangoz, larva ve tırtıl gibi diğer omurgasızlarla 
beslenir. Inanılmaz ama bu küçücük kemirgenin bir 
yılda tükettikleri 37 kiloyu bulur. 

Müthiş geçit ustası dallı budaklı yaşam alanını inşa 
ederken, kürek biçimindeki önayaklarından yarar-

lanır. Köstebek ön ayaklarıyla beden ağırlığının 20 
mislisi toprağı kazabilir. Bu arada burnunun ve ka-
fasının da çok güçlü olduğunu söylemek yerinde 
olacaktır. Sonuçta kazmış olduğu toprakları burnu 
ve kafasıyla sürerek tümsekler oluşturur. Zorunlu 
olmadıkça yer altı geçitlerinden çıkmayan köste-
bek, kış uykusuna yatmadan sürekli yeni geçitler 
yaparak yaşamını sürdürmeye devam eder. 

Yazımızın sonunda aslında günlük hayatımızda 
gerçekte nasıl yaşadığını pek düşünmediğimiz 
köstebeklere dilimizde bolca anlam yükleyerek kul-
lanıldığımıza dikkat çekmek isteriz.

Hepimiz köstebeğimizi yaşatıyor muyuz ?

“Göreceksiniz ya, ben dünyadan ziyade kafamın 
içinde yaşayan bir insanım... Hakiki hayatım benim 
için can sıkıcı bir rüyadan başka bir şey değildir...”

- Sabahattin Ali (Kürk Mantolu Madonna)
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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...

D Ü
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“Markam neden görünür
değil” diyor...

DAHA Tehlİkelİ

126.000+ 22.600+

/elektrikport

10.000+ 6.600+
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g ü n

AYLIK
500.000 Ziyaretçisi

1.000.000 Sayfa Okunması ile
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WIN EURASIA Arka kapak içi
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AKDER
AKIŞKAN GÜCÜ 

DERNEĞİ
‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

Destekleyen Dernekler

Resmi
Havayolu

Destekleyenler

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

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

Organizatör

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

Ücretsiz Giriş Bileti:
win-eurasia.com

Enerji 

Verimliliği 

Temasıyla

Industrial Energy Systems 
EURASIA

10 - 13 Kasım 2021
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı



	 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


