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İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

EEC Çözüm Demektir. 

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

entegrasyon 
• Entegre merkezi saat sistemleri 

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

2022 yılının son sayısı ile karşınızdayız. Iyisiyle kötüsüyle geçirmiş olduğumuz bir yılı daha geride bıraktık, 
gelecek yılın ülkemiz için sevdiklerimiz için sağlıklı, mutlu ve başarılarla gelmesini dilerim.

Bu sayımızda da sizlere bolca teknik olmak üzere hukuk ve gezi makaleleri paylaştık,  desteğini esirgemeyen 
tüm yazarlarımıza katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim. 

ETMD Bizden Haberler Dergimizin 105. sayımızla tamamladığımız bu yılın ardından yine dopdolu içeriklerle 
sizlerle 2023’te buluşmak üzere.

Saygılarımla.

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

Editör

EDITÖRÜN KALEMINDENEDITÖRÜN KALEMINDEN
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Başkandan

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

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimizin kurulması üzerine dolu dolu 22 yıl geçti. Benzerlikler olmasına rağmen pek çok şey değişti, 
yenilendi, düzeldi, güzelleşti ve maalesef bazı şeyler de bozuldu. Günümüz bizlerin getirdiği bir sonuç, iyisi ile 
kötüsü ile. Bu durumda yarın için dünden kolları sıvamamız gerekli olduğu mutlak. 

Yıl sonlarında muhasebe yapma ihtiyacı duyarız zaman zaman. Neleri doğru, neleri yanlış, neleri eksik, fazla, 
lüzumlu, lüzumsuz yaptığımızı hızlı bir şekilde zihnimizden geçirir değerlendirmede bulunuruz. Bütün bunlar 
geçmişte edindiklerimizin bir sonucu olsa bile özlemini duyduğumuz yarınlarımıza bir referanstır. 

Unutmayalım ki yarınlar bugünden kolay olmayacak, insan ihtiyaç ve gereksinimleri arttıkça kıt kaynaklar 
daha önemli hale gelecek belki bazen de bulunmayacak. Bu sebeple israf edecek ne maddi kaynağımızın ne 
zamanımızın ne de emeğimizin olmadığını fark etmiş olduğumuzu düşünüyorum. 

Yaşanmışlıklar ve edinilmiş tecrübeler, mühendislik yaklaşımıyla biçimlendirildiğinde israf etmenin önüne 
geçmek mümkün görülüyor. Işte tam da bu noktada bizim gibi derneklere, STK’lara önemli görevler düşüyor. 
22 yıldır biz bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ne dün kolaydı ne de yarın kolay olacak. Ancak 
başaracağımıza olan inancımız meseleyi kökünden hallediyor. 

Derneğimiz sektör şirketlerinin ve bireysel katılımcıların teveccühü ile daha da kuvvetlendi, ancak daha işin 
en başındayız. 100 yıllık Cumhuriyetimizin en azından sektörümüzde örnek gösterilmesi için çok çalışmamız, 
üretmemiz lazım. Bu işin birlikle, top yekûn çalışarak hattan vazgeçip satıh’a yönelerek olabileceğini Atamız 
yıllar önce tespit etmiş ve gerçekleştirmiş. Başka söze de gerek yok.

Mühendislik değerleri ve etiği dışındaki tüm uzantıların önemsiz olduğu bilinciyle, heyecanı olan tüm 
mühendislerimizi derneğimizde çocuklarımıza, ülkemize ve tüm değerlerimize birlikte sahip çıkmaya 
çağırıyoruz.

Unutmayalım ki yarınlarımız bugünden yapacaklarımızla şekillenecektir. Iyisi ile kötüsü ile sebebi biziz.   

Huzurla, sağlıkla güzel bir yıl geçirmenizi dilerim.

 
Saygılarımla.
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Başkandan

ETMD Kurumsal Iletişim Hattımız

Bize WhatsApp’ tan
ulaşabilirsiniz

0552 866 70 34

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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DERGIMIZE REKLAM VERMEK IÇIN
BIZIMLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ
0216 - 464 70 80    -    info@etmd.org.tr 
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ETMD ANKARA ŞUBESI 
FAALIYETLERI
ETMD Ankara Şube Yönetim Kurulu TSE Başkanı Sayın Mahmut Sami 
Şahin’ i makamında ziyaret etti. 

06.10.2022 tarihinde ETMD Ankara Şube Yönetim Kurulu TSE Başkanı Sayın Mahmut Sami Şahin’ i makamın-
da ziyaret etti. 

Görüşülen konular arasında yer alan standartların belirlenmesi hususunda Sayın Mahmut Sami Şahin,  kamu 
ve özel sektörden katkı beklediklerini bildirdi.

ETMD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aykut Açıkgöz’ ünde içinde bulunduğu bilim kurulu için 
Standardizasyon Başkanlığı ile görüşebileceklerini belirtti.

Mahmut Sami Bey, ETMD Bizden Haberler Dergisi yayınlarına katkı sunabileceklerini ve kendi sektörel yayın-
larında da ETMD ’ye yer verebileceklerini belirtti. 

Kendilerine ilgileri için teşekkür ederiz.

Haber
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Güç Sistemleri Konferansı III Gerçekleşti!

Siber Vatan ve Savunma Ulusal Çalıştayı Gerçekleşti!

18-19 Ekim 2022 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve Iletişim Kurumu (BTK) Ankara’da; kamu, özel sektör ve aka-
demik kurumları bir araya getiren iki günlük konferansta ETMD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Aykut Açıkgöz ve ETMD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tahsin Armağan yer aldılar.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak desteklediğimiz , Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Mühendis 
ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi iş birliğinde “Siber Vatan 
ve Savunma Ulusal Çalıştayı” 31 Ekim 2022 Pazartesi günü ATO Meclis Salonu`nda 09.30-17.30 saatlerinde 
gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası’nın Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi ve birlikte düzenlediği “Siber Vatan 
ve Savunma Ulusal Çalıştayı”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaş-
kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve ETMD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Açıkgöz ‘ün katılımıyla 
ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Haber
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Haber

Açılış konuşmalarının ardından “Siber Vatan, Siber Güvenlik ve Savunma” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

ETMD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Açıkgöz de çalıştayda “ Endüstriyel ve Enerji Tesislerinde Siber 
Vatan ve Güvenlik “ konu başlığında bir sunum gerçekleştirdi .

Toplantıya ayrıca Bilgi Teknolojileri ve Iletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK Haber-
leşme Genel Müdürü Gökhan Evren, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. 
Osman Coşkun ile ATO Başkan Yardımcısı Halil Ibrahim Yılmaz da katıldı.
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Haber

ETMD Ankara Şubesi Olarak 11-13 Kasım Arasında Ankara Congresi-
um’da Gerçekleşen Orman ve Ekosistem Zirvesine Katıldık!

11-13 Kasım arasında Ankara Congresium’da gerçekleşen Orman ve Ekosistem Zirvesinde; ETMD Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Açıkgöz “ Ormancılık ve Tarımda Insansız Hava Araçları Kullanımı “ konu-
sunda sunum gerçekleştirdi.

Sayın Aykut Açıkgöz aynı zamanda; Schneider Elektrik firmasından Sayın Yasin Demir Demirdelen ve Emcekare 
Mühendislik A.Ş Otomasyon Müdürü Sayın Ümit Fevzi Uyar ile birlikte “Dünyadaki Dijital Dönüşümün Çevreye 
Etkileri “ ve Haluk Emre Aksoy ile birlikte de “Sürdürülebilir Çevre için Aksiyon planları ve Akıllı su sistemleri “ 
konularında da sunum gerçekleştirdiler.



Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

PODCAST
Yayınlarına Başladık

Yayınlarımıza Spotify uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği



䬀漀洀瀀愀渀稀愀猀礀漀渀 簀 䠀愀爀洀漀渀椀欀 䘀椀氀琀爀愀猀礀漀渀

眀眀眀⸀眀漀洀渀攀爀⸀挀漀洀 　㈀㘀 㤀㤀㤀 　　 㠀 吀攀欀渀漀瀀愀爀欀 、猀琀愀渀戀甀氀
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ETMD IÇERIK EKIP ÜYELERI

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

İÇERİK EKİBİ
Içerik Ekibi

ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R18

ETMD Içerik Ekip üyelerimizi daha yakından tanıyalım.

Tolga CAN
ETMD Içerik Ekip Üyesi 
Pamukkale Üniversitesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Merak edilen bilgileri siz değerli okuyuculara sunduğu-
muz ve bu esnada kendimizi de geliştirdiğimiz ETMD 
Içerik Ekibi’nin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. 

Şenay YILMAZ
ETMD Içerik Ekip Üyesi 
Sakarya Üniversitesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

ETMD Içerik Ekibi’ ne  kendimi geliştirmek, sektör hak-
kında sektördeki kişilerden bilgi edinmek için katıldım. 
ETMD Içerik Ekibi’ nde yer almaktan mutluluk duyuyo-
rum.

Lüfti ÖZEN
ETMD Içerik Ekip Üyesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği

ETMD Içerik Ekibi ’ne kendime fayda sağlayacağını 
düşünüp aynı zamanda faydalı içerikler çıkartmak is-
tediğim için katıldım. Bu oluşumun parçası olmaktan 
mutluyum.

Musa KARAÇAY
ETMD Içerik Ekip Üyesi 
Sakarya Üniversitesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

ETMD Içerik Ekibi’ ne katılmamın amacı aslında ETMD 
dergisinin içeriklerini ve özellikle teknik yazılarını yakın-
dan takip ediyor ve okuyor olmamdı. ETMD Içerik Eki-
bi’ne  katılırsam eğer hem teknik bakımdan bilgimin ve 
yetkinliğimin artacağını aynı zamanda severek okudu-
ğum bu dergide bir içerik yazarı olabileceğimi düşün-
düm ve bu ekipte yer aldım.
Teknik yazı yazma sürecinde edindiğim bilgiler ve ekip 
çalışması kazanımları ile kendimi burada geliştirdim. 
Bu ekipte yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.

İsmail DİKYOL
ETMD Içerik Ekip Üyesi 
Otomasyon Mühendisi
DRK Automation

ETMD Içerik Ekibi’ nde yer almaktan gururlu ve mut-
luyum. Sizlere sektörümüzle alakalı yazılar sunarken 
bana en çok keyif veren; yazıların araştırma kısmı ve 
hazırlanma süreci çünkü araştırırken öğrenmek, bilginin 
doğrusunu görmek heyecan veriyor ve geliştiriyor. Tüm 
bu sebeplerle değerli okurlarımız için içerik üretmek ve 
güzel geri dönüşler almak bizim için büyük kıvanç.
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Teknik Yazı

Cihan ŞENEL
ABB Elektrik
Alçak Gerilim Güç Kalitesi Ürünleri 
Ürün Pazarlama Uzmanı

HARMONIK FILTRE 
REAKTÖRÜ

Detuned reaktör, pasif harmonik filtre, ayarsız filtre, alçak geçiren bant filt-
re gibi çeşitli isimlerle tanımlanan bu reaktör çeşidinin kompanzasyon sis-
temlerinde çokça kullanılmasına rağmen ne işe yaradığı konusunda bilgi 
kirliliği ve yanılgılar bulunmaktadır. Bu makale bu yanılgı ve bilgi kirliliğini 
ortadan kaldırma amacıyla kaleme alınmıştır.

Harmonik, güç kalitesi parametreleri içerisinde 
en çok hakkında konuşulan ve elektrik siste-
minde standartlarca belirlenen limitler üzerin-

de var olduğunda problemlere yol açan, istenmeyen 
bir elektrik bileşenidir. Harmoniklerin bulunduğu sis-
temlerde harmonik filtre reaktörleri kondansatörle-
re seri olarak bağlanırlar. Temel amaç kondansatör 

üzerine akan harmonik akımını engellemek ve siste-
min rezonansa girmesinin önüne geçmektir.

Harmonik Filtre Reaktörü Nedir?
Harmonik filtre (Detuned) reaktörü yapı itibari ile 
belirli hesaplar doğrultusunda hesaplanmış bobin 
yapısında sabit empedanslı bir yüktür.

Harmonik Filtre (Detuned) Reaktör Neden kullanılır?
Harmonik filtre (Detuned) reaktörün kullanım amacı 
doğrusal olmayan yüklerden kaynaklanan harmonik 
akımının sabit empedanslı yükler ( Örn: kondansa-
tör ) üzerine akan akımı sınırlamaktır.
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Teknik Yazı

Formül 1
Kondansatör Empedansının hesaplanması

Formül 2
Bobin Empedansının hesaplanması

Formül 3
Toplam Eşdeğer Empedansının hesaplanması

Kondansatörün empedans denklemine bakacak 
olursak frekansın artışıyla birlikte kondansatör 
empedansının düştüğü görülür. Bu durumda akım 
düşük empedansa akacağından kondansatör üze-
rindeki toplam akım, nominal birleşen akımı ve har-
monik akımı toplamına eşit olacaktır. Kondansatör 
üzerine harmonik akımıda aktığından istenmeyen 
bir durum oluşacaktır.

Toplam Akım =
Nominal birleşen akımı + Harmonik birleşen akımı

Harmonik birleşen akımını azaltmak için kondan-
satörün bağlandığı kol empedansını yükseltmemiz 
gerekmektedir. Buda Formül 2’de görüldüğü üzere 
yüksek frekanslarda yüksek empedans gösteren 
bobini, kondansatöre seri olarak bağlamak ile müm-
kündür.
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Teknik Yazı

Bu sayede toplam empedans, kondansatör ve bobin 
empedansı toplamına eşit olacak ve bu kol üzerine 
akan harmonik akımı en düşük seviyeye indirilecek-
tir.

Harmonik Filtre (Detuned) Reaktörleri, bara gerilimi 
ve kondansatör empedansına/gücüne uygun ola-
rak, sistemdeki dominant harmonik akımı mertebe-
sine göre akort frekansı seçilerek , tek fazlı veya üç 
fazlı olarak imal edilebilir.

Harmonik filtre (detuned) reaktörleri sistemdeki 
harmonik birleşenleri yok etmez, yalnızca harmo-
nik akımı genliğinin artmasını engeller. Sistemdeki 
harmonikleri yok ettiğini söylemek oldukça yanlış 
bilinen bir bilgidir.

Harmonik Filtre (Detuned) Reaktör kullanımının 
avantajları nedir ?

• Lineer olmayan yüklerin olduğu sistemlerde 
harmonik akım ve gerilim genliğinin yükselme-
sini engeller.

• Kondansatör üzerine akan harmonik akımını 
limitler. Bu sayede ısı ve yüksek akım stresini 
engeller ve kondansatörlerin daha uzun işletme 
ömrü olmasını sağlar. 

• Transformatör, baralar , kablolar, şalt malzeme-
ler, koruma ekipmanları üzerindeki aşırı akım 
ve ısınma problemlerini ortadan kaldırır.

Lineer olmayan yüklerin neredeyse her tesiste kul-
lanımının günden güne arttığı gerçeği göz önüne 
alındığında kompanzasyon sistemlerinde harmonik 
filtre (detuned) reaktörleri kullanmanın önemini art-
tırmaktadır.



Teknik Yazı
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ACIL AYDINLATMA

Kevork BENLİOĞLU
Elektronik Cihazlar Sanayi ve 
Ticaret AŞ. (EEC Electronics) 
Genel Müdürü

Yazı serisi 3

Kaçış Yollarında Acil Aydınlatma,
Açık Alanlarda Acil Aydınlatma ve
Yüksek Riskli - Tehlikeli Alanlarda Acil Aydınlatma.

ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R24



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R 25

Teknik Yazı

1. KAÇIŞ YOLLARINDA ACİL AYDINLATMA

Acil bir durumda tahliye için belirlenmiş olan yola Kaçış Yolu denir. Gerçek bir kaçış yolu, bir yapının herhangi bir 
noktasından yer seviyesindeki caddeye veya toplanma/ sığınak alanına kadar olan devamlı ve engellenmemiş 
kaçış yolunun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak; oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar, 
her kattaki koridor ve benzeri geçitler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler, zemin katta merdiven ba-
şından aynı kattaki binanın son çıkışına götüren yollar ve son çıkış, dahildir. Asansörler kaçış yolu olarak kabul 
edilemez. Yangın merdivenleri de kaçış yolunun bir bölümüdür, dolayısıyla acil durumda aydınlatılması gerekir.

2 metre genişliğine kadar olan kaçış yollarında, kaçış yolunun merkez hattı boyunca, döşeme seviyesi üzerinde, 
herhangi bir noktada acil aydınlatma seviyesi en az 1 lux olmalıdır. Kaçış yolu genişliğinin yarısından az olma-
ması gereken orta bant ise en az 0,5 Lux ile aydınlatılmalıdır. 2 metreden geniş kaçış yolları yan yana 2 metrelik 
kaçış yolu veya bir sonraki bölümde anlatılan açık alan olarak tasarlanmalıdır.

Kaçış yolunun merkez hattı boyunca en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 40:1’den daha fazla 
olmamalıdır. Acil aydınlatma seviyesi açısından olması gereken değerin yarısı 5 saniye, tamamı ise 60 saniye 
içinde sağlanmalıdır.
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Teknik Yazı

2. AÇIK ALANLARDA ACİL AYDINLATMA

Kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan büyük alanlar, toplanma bölgeleri ve sığınaklar Açık Alan olarak adlandırı-
lır. Açık alanlarda, döşeme seviyesi üzerinde aydınlatma şiddeti en az 0.5 Lux olmalıdır. Alanın 0.5 metre çevre 
kenarları aydınlatma kapsamına dahil değildir.

Ilkyardım teçhizatı, yangın alarm, yangın söndürme, yangına dolabı ve yangın uyarı butonu gibi cihazlar kaçış 
yolu veya açık alan içinde değilse döşeme seviyesinde aydınlatma şiddeti en az 5 lux olmalıdır.
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Teknik Yazı

3. YÜKSEK RİSKLİ - TEHLİKELİ ALANLARDA ACİL AYDINLATMA

Elektrik kesildiğinde kapatılarak devreden çıkarılması gereken cihazlar, enerji dağıtım, üretim ve endüstriyel 
proses kontrol, merkezi otomasyon odaları veya kazan, kimyasal banyo, hareketli makine, elektrik kesildiğinde 
derhal durmayan bir konveyör vb. yerler yüksek riskli ve tehlikeli alan sınıfına girerler.

Tehlike riski yüksek alanlarda acil aydınlatma seviyesi çalışma alanında en az 15 lux olmak üzere, normal 
aydınlatma seviyesinin %10’undan az olmamalıdır. Ayrıca hareketli makinelerin (örneğin pervane, torna vb.) 
duruyormuş gibi görünmesine yol açan stroboskobik etki oluşmamalıdır. 

Bu tür alanlarda en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 10:1’den daha büyük olmamalıdır. Acil 
aydınlatma seviyesi açısından olması gereken değer 0.5 saniye içinde sağlanmalı ve risk devam ettiği sürece 
acil aydınlatma devam etmelidir.

Acil Aydınlatma yazısı serimizin son bölümü.
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Ali Alper ÇELEBİ ( çeviren )
ABB Global Ürün Yöneticisi

ARK HATASI FENOMENI VE 
AFDD’LERIN ÇALIŞMASI  
AFDD Teknik Yazı Dizisi, 3.Bölüm (son)

Aşağıdaki kılavuz, uygulama kulla-
nıcılarının bir elektrik arkının fizik-
sel fenomenini, cihazların işleyişi-
ni, ana özelliklerini ve faydalarını 
anlamalarına yardımcı olacaktır.

Üç bölümden oluşan yazı dizimizin üçüncü ve 
son bölümünde düzenleyici yapı, yönetmelik-
ler, ürün ve kurulum standartları ile ilgili bilgi-

ler bulacaksınız. Ilk iki bölümü ETMD - Bizden Ha-
berler dergimizin önceki sayılarında okuyabilirsiniz.

Düzenleyici yapı

Giriş

IEC 60364 standardı, binalardaki alçak gerilim elekt-
rik tesisatları için uluslararası referans tesisat yö-
netmeliğidir. Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, 
konut yapıları ve diğer varlıklardaki yangınlar esas 
olarak elektrik arızalarından kaynaklanmaktadır.
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IEC 60364-4-42, “Güvenlik için Koruma - Termal et-
kilere karşı koruma” bölümü, alçak gerilim elektrik 
tesisatlarındaki arızaların neden olduğu yangınlara 
ve termal olaylara karşı korumaya ayrılmıştır.

IEC 62606, “Ark hatası algılama cihazları için genel 
gereksinimler”, AC devrelerinde ev ve benzeri kulla-
nımlar için AFDD’ler için geçerli olan ürün standar-
dıdır.

IEC 60364’e göre AFDD kurulumu

AFDD’lerin kullanımı şu anda IEC 60364-4-42 “Gü-
venlik için koruma – Termal etkilere karşı koruma” 
uluslararası tesisat yönetmeliğinde belirtilmiştir. 
Değişiklik 2014 yılında yayınlandı ve elektrik arkları-
nın etkilerine karşı koruma sağlamak için AFDD’lerin 
kullanılmasını tavsiye ediyor. Aşağıdaki uygulama-
larda son devrelerin kaynağında kurulum önerilir:

• yanıcı malzeme ile inşa edilmiş yerler
• yanıcı malzeme içeren yerler
• uyuma yeri olan odalar
• aşağıdaki nedenlerle yangın riski olan yerler

-işlenmiş veya depolanmış malzemeler
-yanıcı inşaat malzemeleri
-yangın yayan yapılar

• yeri doldurulamaz mallar içeren yerler

Bu uygulamalar Şekil 19’da gösterilmiştir.

Kurulum standardı VDE 0100-420

Alman tesisat yönetmeliği VDE 0100-420, 
18/12/2017 tarihinde zorunlu hale gelen IEC 60364-

4-42 tarafından onaylanan noktaları tanıtır. Özellikle, 
aşağıdaki gibi konumlarda 16 A’dan az olan tek faz-
lı AC sistemlerindeki tüm son devreler için bir Ark 
Hatası Algılama Cihazının (AFDD) kurulumu zorun-
ludur:

• evlerde ve bakım evleri/kreşlerde (çocuklar, en-
gelliler ve yaşlılar için) uyuma ve oturma odaları 
ve engelsiz daireler

• malzemelerin işlenmesi veya depolanması ne-
deniyle yangın riski taşıyan yerler

• yanıcı yapı malzemeleri
• yeri doldurulamaz mallar içeren yerler
• genellikle uyku konaklamalı odalar gibi yerler 

için önerilir
• yangın yayan yapıların olduğu yerler

Ürün standardı IEC 62606

AFDD için referans standart, bu cihazların gerek-
sinimlerini ve uyumluluk testlerini açıklayan IEC 
62606 – “Ark Hatası Algılama Cihazları için Genel 
Gereksinimler”dir.

Standart, ürünü aşağıdaki konfigürasyonlarda ta-
nımlar:

• Aşağıdaki standartlardan bir veya daha faz-
lası ile üretici tarafından beyan edilen uygun 
bir kısa devre koruma cihazı ile seri bağlan-
ması beklenen bir Ark Hatası Algılama (AFD) 
ünitesinden oluşan “tek bir cihaz” olarak: IEC 
60898-1, IEC 61009-1 veya IEC 60269 serisi. 

• AFDD, aşağıdaki standartlardan bir veya daha 
fazlasına uygun olarak bir koruma cihazıyla en-

Şekil-19: Genel dağıtım devresindeki hatalar
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tegre bir Ark Hatası Algılama (AFD) ünitesinden 
oluşan tek bir cihaz olarak “birleşik”: IEC 60898-1, 
IEC 61008-1, IEC 61009-1 veya IEC 62423. 

• Bir Ark Arızası Algılama (AFD) ünitesinden ve 
sahada monte edilmesi beklenen beyan edilmiş 
bir koruma cihazından oluşan AFDD “birleştiril-
miş”.

63 A’ya kadar düşük ark akımı değerleri, dolayısıy-
la seri ark arızaları durumunda standart, tablo 1’de 
gösterildiği gibi AFDD için maksimum açma süresi-
ni tanımlar.

Yüksek ark akımı değerleri, dolayısıyla paralel ark 
arızaları durumunda, standart, AFDD için maksi-
mum açma süresini değil, tablo 2’de gösterildiği 
gibi, 0,5 saniyede arktan etkilenen maksimum yarım 
dalga sayısını tanımlar. Bunun nedeni, bazen birçok 
eksik yarım dalga ile paralel ark arızalarının meyda-
na gelebilmesidir.

Standart ayrıca, seri ve paralel arkları ayırt etmek için 
olanlar da dahil olmak üzere çeşitli testlerin yürütül-
mesi için referanslar sağlar. Ark hatası akımına çok 
benzeyen yükler tarafından çekilen (maskelenmiş) 
akım dalga biçimlerinin varlığında bile AFDD’nin 
doğru “açma olmayan” durumlarını doğrulamak için 
testler de vardır. Sonraki sayfalarda, gerçekleştirilen 
farklı testlerin kısa bir açıklaması verilmektedir.

Seri ark hatalarının tespiti için test

Bu testte S-ARC1 ünitesi, ark akımının yoğunluğuna 
karşılık gelen ve 230/240 V ve 50 Hz nominal fre-
kansın test gerilimi dikkate alınarak Tablo 1’de  be-
lirtilen zaman çerçevesi içinde açmalıdır. 

Test devresi (Şekil 20), faz ve nötr arasında kararlı 
bir karbonize yol oluşturmak için bir kablo numunesi 
(elektrotlar veya önceden karbonize edilmiş numu-
ne ile) kullanır. Testin pozitif sonucunu doğrulamak 
için seri bağlı bir akkor ampul yanmalıdır.

“Ark üreteci” olarak adlandırılan başka bir test, sıra-
sıyla bakır ve grafitten yapılmış standart boyutlarda 
sabit ve hareketli bir elektrotlu bir aparatı (bkz. Şekil 
21) yerleştirir. Test, kalıcı bir ark elde etmek için ka-
demeli olarak ayrılan kapalı kontaklarla başlayarak 
gerçekleştirilir. Ark üreteci kullanıldığında, AFDD, 
Tablo 1’deki açma süresinin 2,5 katından daha kısa 
sürede açacaktır. Çünkü karbonize yolda ark yapar-
ken ortaya çıkan ark enerjisi, ark üreteci tarafından 
sağlanan ark enerjisinin 2,5 katı aralığındadır.

Paralel ark algılama testi

AFDD ünitesi, 0,5 saniyelik bir ark periyodundaki 
yarım dalgaların sayısı tablo 2’dekilere eşitse (seri 
ark hatasına kıyasla daha yüksek akımlarla karakte-
rize edilen) bir paralel ark hatası için açma yapabilir 
(sayfa 19). Test, farklı test akımı değerleri elde et-
mek için Z empedansının düzenlendiği Şekil 22’deki 
devre kullanılarak gerçekleştirilir.

Şekil 20: Kablo örneği testi

Şekil 21: Ark üreteci testi

Teknik Yazı
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Test aparatı bir kısa devreyi simüle eder (karbonize 
yoldan dolayı sıfırdan farklı empedans ile) ve şunlar 
olabilir:

• seri ark testlerinden alınan aynı numune kablosu 

• ev ortamında kullanılan iki farklı türde bakır iki 
telli kablo kullanan bir “giyotin” aparatı (Şekil 
23). Iletken bir bıçak yavaşça indirilir ve yalıtımı 
keserek iki iletkenden biri ile sıfır empedans-
lı bir temas ve diğerinde sıfır empedanssız bir 
kontak oluşturarak bir ark (sürekli veya aralıklı) 
oluşmasına neden olur.

Kaynak gerilimi AFDD değerine (120, 240 V) eşittir, 
akım (özel bir aletle ölçülür) giyotinin önündeki yu-
karı yöndeki kablo uzunluğuna etki edilerek ayarlanır 
(bu testte direnç eklenmesine izin verilmez). AFDD 
tetiklenir ve 0,5 saniye içinde 8 yarım döngüye kadar 
bir ark üretirse test pozitiftir. 0,5 s içinde en az 8 ya-
rım döngülük bir süre varsa, ancak AFDD açmıyor-
sa test negatiftir. Test belirsizdir ve AFDD 0,5 s’de 
8 yarım döngüde açma yapmazsa tekrarlanmalıdır. 
Aşağıdaki resimler giyotin akımındaki akım dalga 
biçimini örneklemektedir (bkz. Şekil 24). Özellikle, 
“perde distorsiyonu” ark akımının genliğini arttırır.

Maskeleme testleri ve bağışıklık testleri

Doğru AFDD çalışması, akım dalga biçimlerinin (ör-
neğin, yükler tarafından çekilen) bir ark hatasına 
özgü dalga biçimleriyle (paralel veya seri) “karıştırı-
labileceği” durumlarda da doğrulanmalıdır. Özellikle 
ark üreteci ile maskeleme testleri yapılır; bağışıklık 
testleri ark üreteci olmadan yapılır.

Amaç, ünitenin etkin bir şekilde çalıştığını doğrula-
maktır. Seri ark hataları için yapılan standart test, 
ark üreteci veya arkın kendisini simüle etmek için 
karbonize bir yolu belirleyen bir test kullanılarak 
kullanılabilir. Şekil 25’te gösterildiği gibi, dikkate alı-
nacak yük tamamen rezistiftir ve akım, üzerine etki 
edilerek modüle edilebilir. 

Referans gerilim genellikle AFDD anma gerilimine 
eşit olmalıdır, cihaz üç kez 230 V’ta 2,5 A ve 120 V’ta 
5 A olarak test edilir.

Şekil 22: Paralel ark testi tespiti için kullanılan devre

Şekil 23: Giyotin Aparatı

Şekil 24: Giyotin testi için paralel ark

Teknik Yazı

Şekil 25: Bağışıklık/Maskeleme test devresi
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Test, ark üreteci varlığında veya yokluğunda ve fark-
lı konfigürasyonlarla gerçekleştirilir. Aşağıda test 
edilecek yükler listelenmiştir:

• elektrikli süpürge
• anahtarlamalı güç kaynağı
• başlatma kapasitörlü motor (örn. hava kompre-

sörü)
• 600 W tungsten (230 V) veya 1.000 W (120 V) 

akkor lambalar için elektronik tristör dimmer, 
belirli çalışma döngülerine tabi

• iki adet 40 W floresan lamba ve 5 A çeken di-
rençli bir yük

• toplam kapasitesi en az 300 W olan ve 5 A çe-
ken ek bir dirence sahip bir elektronik transfor-
matörle çalışan 12 V halojen lambalar

• en az 600 W gücünde matkap

Akım ark dalga biçimi, sıfır geçişte “omuz” denilen 
bölümlere sahiptir. Bununla birlikte, bir akım dalga 
biçiminde “omuzların” özel varlığı, arkların varlığını 
haklı çıkarmak için yeterli bir koşul değildir. Örneğin 
Şekil 26, bir seri arkı ve bir elektrikli süpürgeyi gös-
terir ve tepe değerlerinde yalnızca hafif bir düşüşü 
işaret eder (seri ark, akım genliğini azaltarak dev-
reye ek empedans getirir). Bunların yanında ayrıca 
omuzları ve hızlı akım sıçramalarını da gösterir.

Ancak, AFDD’nin maskeleme yüklerinin varlığında 
açmayı önleyebilmesi ve ark hatası için açabilmesi 
gerekir. Bazen Şekil 27, 28, 29 ve 30’da gösterildi-
ği gibi ark ve yük dalga biçimleri arasındaki farkla-
rı tespit etmek zor olabilir ancak ABB S-ARC1 bu 
amaç için çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Şekil 26: Elektrik süpürgesi tarafından çelien akım (nor-
mal) ve arktan kaynaklı (ark sırasında)

Şekil 27: Iki adet 40 W lamba ile bağışıklık testi için akım 
dalga formu

Şekil 28: Hava kompresörü ile bağışıklık testi için akım 
dalga formu

Şekil 29: 600 W dimmer ile bağışıklık testi için akım 
dalga formu

Şekil 30: Elektrikli süpürge ile bağışıklık testi için akım 
dalga formu



Aerosol

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.

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

FM200, Novec, CO
2
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SOKAK 
AYDINLATMALARINDA LED 
AMPÜLLÜ ARMATÜRLER ILE 
ENERJI TASARRUFU
BİR DÖNÜŞÜMÜN HİKAYESİ;
Elektrik Mühendisi Sn. Gökhan ÇELIK tarafından sorumlusu bulunduğu 
Makine Ihtisas OSB’nin sokak aydınlatmalarında tasarruf ve verimlilik esası 
ile yapmış olduğu dönüşümün gerekçelerini, seçimlerini ve sonuçlarını 
kendi yazmış olduğu makalede okuyabilirsiniz.

Gökhan ÇELİK
Elektrik Mühendisi
Elektrik Birim Yöneticisi
Makine Ihtisas OSB
Dilovası/Kocaeli

Son yıllarda yenilenebilir kaynaklara ağırlık ve-
rilmesi primer enerji ithalatımızda bir miktar 
azalma sağladıysa da artan tüketimler sebebi 

ile yine dışa bağımlılığımız devam etmektedir. 

Primer enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmek için, 

1. Tesislerimizde dolayısı ile projelerimizde enerji 
ekonomisi sağlayan ekipmanlar kullanılması,

2. Doğru projelendirme ve işletim ile kayıpların 
azaltılması,

3. Verimi yüksek elektrikli ekipmanların kullanılması,
4. Elektrik Enerjisi tasarruf yöntemlerine ağırlık verilmesi,
5. Kayıpların azaltılması,
6. Elektrik Enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve tüketi-

minde dijitalleşme ile enerji yönetiminin gerçek-
leştirilmesi, en önemli hususlar olarak belirtile-
bilir. 

Gerek “verimi yüksek elektrik ekipmanlarının” kulla-
nımı gerekse “elektrik enerjisi tasarruf yöntemlerine 
ağırlık verilmesi ve dijitalleşme” hususlarının ger-
çekleştirilmesinde en kolay uygulanabilecek faydalı 
saha ve yöntem tüm dünyada ve ülkemizde her gün 
gözümüzün önünde olan sokak (Cadde, Şehir, vb.) 

Ülkemizde tükettiğimiz elektrik 
enerjisinin yaklaşık olarak %50 
si ithal yakıtlarla (Doğalgaz ve It-
hal Kömür) üretilmektedir. Sana-
yileşmenin ve modern yaşamda 
elektrikli aletlerin kullanılmasının 
gelişmesi yanında daha kaliteli ay-
dınlatma ihtiyacı tüketimimizi her 
yıl arttırmaktadır. Bu da ülkemizin 
daha fazla primer enerji ithal et-
mesini gerektirmektedir. 
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aydınlatmalarıdır. Bu aydınlatma sistemleri için kul-
lanılacak verim arttırıcı özel armatürler ve LED ar-
matürler yanında dijitalleşme ile yapılacak ortam 
aydınlığına ve ihtiyacına göre ışığı azaltma veya ge-
ceci yarı gececi aydınlatma yöntemleri ile aydınlık 
kontrolu önemli tasarruf sağlayacaktır. Dolayısı ile 
ithal primer yakıtların kullanımını azaltarak döviz ta-
sarrufu sağlayacaktır. 

Yılların ilerlemesine paralel olarak bu yönde çalış-
malar yapılmış, ilk zamanlar akkor flamanlı ampul-
ler 1960 yıllarından itibaren uygun armatürler ile 
civa buharlı ampuller ile değiştirilmiş, 1980 yılların-
dan itibaren sodyum buharlı ampullere geçilmiştir. 
Bugün artık çok verimli olan LED ampul ve armatür-
lerine geçiş zamanı gelmiştir.

Şöyle ki; 

1. Doğalgaz yakıtlı kombine çevrim santrallarının 
(kojenerasyonlar hariç) kuruluş tarihlerine daha 
doğrusu eski veya yeni teknoloji olmasına göre 
elektrik üretim verimleri %40 ile %60 arasında 
değişmektedir. Ülkemiz için bu verim değerini % 
50 olarak alabiliriz.

2. Santral üretiminden A.G. tüketicisine kadar ka-
yıplar %20 olarak alınabilir.

3. Üretim santralinden A.G. tüketicisine kadar olan 
ortalama %20 kaybı ilave edersek, A.G. tüketi-
cisindeki 1 kWh tüketim için 1+1*%20 +1*%20
*0,2= 1,24 kWh enerji üretmek gerekir. (kayıp 
için üretilenin ek enerji de kaybı ilave edilmiştir.) 

4. Doğalgaz yakıtlı %50 verimli kombine çevrim 
santralı ortalama olarak 1 kWh için ayrıca. 0,20 
Sm³ gaz tüketir. 

5. 1 kWh için 0,20 Sm³ gaz tüketildiğine göre 1,24 
kWh için, 1,24 kWh* 0,20 Sm³/ kWh = 0,248 Sm³ 
Doğalgaz tüketilecektir. 

6. Daha doğrusu A.G. tüketicide yapılan beher 
kWh tasarruf için 0,248 Sm³ gaz tasarruf edil-
miş olacaktır. 

7. Ekim ayı başlangıcı itibarı ile elektrik üretimi için 
Doğalgaz fiyatı: ortalama 20,625 TL/Sm³ alına-
bilir. 

8. A.G. tüketicide yapılan beher kWh tasarruf için 
yapılan Doğal Gaz tasarruf bedeli: 20,625 TL/
Sm3 * 0,248 Sm³ = 5,12 TL olmaktadır. 

9. 250 W tan LED olarak 90 W’a inmesi halinde ar-
matür başına tasarruf: 250-90 =160W olmakta-
dır.

10. Bir milyon adet Aydınlatma armatürü için bir sa-
atlik tasarruf = 1.000.000 Adet * 0,160 kWh = 
160.000 kWh

11. Aydınlatma bir gün için 12 saat olarak düşü-
nüldüğünde tasarruf : 12 saat * 160.000 kW = 
1.920.000 kWh/gün 

12. Doğalgaz tasarrufu 1 kWh tasarruf için 0,248 
Sm³ idi . 1.920.000 kWh/gün*0,248 Sm³/kWh = 
476.160 Sm³/gün

13. Bedel olarak 476.160 Sm³/gün * 20,625 TL/Sm³ 
= 9.820.800 TL /gün

14. Ithal yakıt bedeli olarak 9.820.800 TL /gün: 
18.50 TL/USD = 530.854 USD/gün Tasarruf edi-
lecektir. 

 
Dolayısı ile 530.854 USD/gün * 365 = 193.761.710 
USD/yıl döviz tasarrufu yapılacaktır. Bu hesaplama 
yalnız bir milyon armatür için yapılmıştır. Ülkemiz-
deki tüm armatürlerin hesaplanmasında bu değer 
çok artacaktır. Ayrıca LED ampul ve armatürlerinin 
ömürleri de hesaba katıldığında tasarrufun yatırım 
sermayesi açısından da önemli olduğu görülecektir.

Bu hesaplamada santralın, işletim (personel, yağ, 
su, kimyasallar vs. gibi.), amortisman, bakım ona-
rım, vergi v.s. gibi giderleri dahil değildir.

Şimdi bu uygulamanın bir örneğini ele alarak Dilova-
sı Ilçesi Makine Ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yapılan ölçümlenmiş değerler ile sokak aydınlatma-
sında LED armatür ve armatür kullanılarak yapılan 
değişikliğin faydalarını inceleyelim. 

Kocaeli Ili Dilovası Ilçesi Makine Ihtisas Organize 
Sanayi Bölgesinin 5.094 hektarlık onaylı sınırları 
içerisinde bulunan ulaşım yollarının aydınlatılması, 
2010 yılında yapımına başlanılarak 2011 yılı başın-
da tamamlanarak kullanıma başlanılan 10 - 12 ve 14 
metrelik galvaniz direkler üzerinde sodyum buharlı 
armatürler ile yapılmıştır. Sodyum buharlı armatür-
lerin ekonomik kullanım ömürlerini tamamlaması ve 
buna bağlı olarak arızalanma sürelerinin kısalması, 
enerji bedellerinin artması ile enerji verimliliğine kar-
şı gelişen hassasiyet, güvenlik kamera sistemlerinin 
gece görüntülerinin yeterli kalitede alınamaması, 
geceleri yolların kullanımlarının azalmasına bağlı 
olarak aydınlatma seviyesinin kısılmasının istenme-
si nedenleri ile mevcut kullanılan sodyum buharlı ar-
matürlerin kablolama ve direk değişimi yapılmadan 
sadece armatür değişimi ile değiştirilmesi planlan-
mıştır.

Bu planlama çerçevesinde deneme amaçlı olarak 
ilk etapta 6. Caddede bulunan 50 adet sonrasında 
ise Makine Ihtisas OSB içerisindeki tüm ulaşım yol-
larında bulunan 680 adet toplamda 730 adet 250 W 
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sodyum buharlı armatür 2020 yılının son çeyreğinde 
yerli üretim olan EAE Marka RA3 Dimko Model (Diji-
talleşme ile DIM edilebilir - Işık Şiddeti ayarlanabilir) 
162 W LED armatürler ile değiştirilmiştir.

Armatürlerin imalatı 6 haftada tamamlanmış ve 
teslim alınmıştır. Montajı ise 2 ekip ile 2 haftada ta-
mamlanmıştır. Armatürlerin değişiminde hiçbir kab-
losal değişiklik veya ilave yapılmamış olup sökülen 
sodyum buharlı armatürlerin besleme kabloları EAE 
Marka RA3 Dimko Model armatürlere bağlanarak 
montaj yapılmıştır.

Montaj tamamlandıktan sonra sistem devreye alın-
mış şu şekilde çalışması sağlanmıştır. Sokak arma-
türleri mevcutta bulunan Makine Ihtisas OSB içe-
risine yayılmış olan 24 adet Dağıtım Merkezindeki 
panolardan beslenmiştir. Armatürlerin devreye girip 
çıkması ise bu dağıtım merkezlerindeki astronomik 
zaman röleleri ile Kocaeli ili saatine göre ayarlanmış 
astronomik zaman rölesinin belirlediği saatte %100 
güçte devreye girmesi, trafik yoğunluğunun azaldığı 
21:30’ dan itibaren ise %50 oranında kısılarak çalış-
masının devam etmesi şeklinde programlanmıştır. 
EAE Marka RA3 Dimko Model armatürler 7 seviye 
olarak kısılacak şekilde kumanda edilebilmektedir.

DM-24 nolu Dağıtım Merkezinden beslenen 3 kademe uygulanmış örnek uygulama.

DM-14 nolu Dağıtım Merkezinden beslenen 2 kademe uygulanmış örnek uygulama.
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Montaj tamamlandıktan sonra sistem devreye alın-
mış şu şekilde çalışması sağlanmıştır. Sokak arma-
türleri mevcutta bulunan Makine Ihtisas OSB içe-
risine yayılmış olan 24 adet Dağıtım Merkezindeki 
panolardan beslenmiştir. Armatürlerin devreye girip 
çıkması ise bu dağıtım merkezlerindeki astronomik 
zaman röleleri ile Kocaeli ili saatine göre ayarlanmış 
astronomik zaman rölesinin belirlediği saatte %100 
güçte devreye girmesi, trafik yoğunluğunun azaldığı 
21:30’ dan itibaren ise %50 oranında kısılarak çalış-
masının devam etmesi şeklinde programlanmıştır. 
EAE Marka RA3 Dimko Model armatürler 7 seviye 
olarak kısılacak şekilde kumanda edilebilmektedir.

Sodyum buharlı armatürlerin LED armatürler ile 
değişim kararı verildikten sonra bu süreçte birçok 
yerli ve yabancı LED armatür incelenmiş ve aşağıda 
belirtilen özellikler uygun görülerek yerli üretim üst 
seviye teknoloji ile üretilen EAE Marka RA3 Dimko 
Model armatür kullanılmasına karar verilmiştir.

• Armatür içerisinde yıldırım ve gerilim dalgalan-
malarına karşı Tip-3 (D sınıfı) Parafudr olması 

• Armatür TS EN 60598-2-3 standardına uygun 
olarak tasarlanıp, test ediliyor olması. 

• Armatürün CE deklarasyonuna sahip olacaktır. 

• TS EN 62262 “DARBE DAYANIM” standardına 
göre IK09 değerine sahip olduğunu gösteren 
akredite kuruluştan onaylı test raporunun 
bulunması. 

• Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 ömür test 
raporlarının bulunması. 

• Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotomet-
rik test raporlarının olması. 

• IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin 
Fotobiyolojik Güvenliği) test raporunun bulun-
ması. 

• Üretici fabrikasında DEKRA veya TÜRKAK akre-
ditasyonlu laboratuvarda testlerinin yapılabili-
yor olması. 

• Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 
60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test 
edilip raporlanacaktır. 

• Armatür alüminyum enjeksiyon gövdeli ve 
kapaklı olacaktır. 

• Armatür camlarının temperli şeffaf camlı 
olması. 

• Armatür koruma sınıfının IP66 olması. 

• Dimleme modülü olacaktır, (Dijitalleşme ile 
DİM edilebilir – Işık Şiddeti ayarlanabilir mo-
düllü) 

• Işık kaynağı olarak Power LED kullanılması. 

• Iç komponentlerin montajında ve ek bağlantıla-
rında el ile lehim kullanılmaması. 

• Iç bağlantılarında kullanılan kabloların en az 
80°C sıcaklığa dayanıklı PVC kablo olması. 

• Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin 
arızalanması durumunda, değiştirilebilir yapıda 
olması. 

• LED’ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey 
montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak 
lehimlenmiş olması. 

• Güç faktörü > 0,85 olması. 

• Kullanılan sürücülerin Çin değil Avrupa menşei-
li sürücü kullanılması. 

• Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır. 

• THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı 
<%3, Akım sınırı <%20 olması. 

• Minimum 8 kV ani gerilim yükselmelerine kar-
şın dayanıklı olması. 

• Ters polarite koruması olması. 

• Led Ömrü - L70 >125.000 saat @Ta= 45 °C 
olması.

En önemlisi de ek bir kumanda kablolaması ge-
rekmeden dijitalleşme ile enerji besleme kablosu 
üzerinden dimleme (ışık şiddetinin kısılabilmesi) 
özelliğine sahip olması istenmiştir. 
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KAZANIMLAR:

1. Enerji Tasarrufu
Makine Ihtisas OSB ulaşım yollarında bulunan 
250W sodyum buharlı armatürlerin EAE Marka RA3 
Dimko Model 162 W LED armatürler ile değiştirilme-
si sonrasında ve öncesinde 1’er yıllık saatlik tüketim 
verileri toplanmış bu 2 yıllık veriler analiz edilerek 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Toplamda 730 adet armatür değişiminden yıllık ola-
rak 365.554 kWh enerji tasarrufu elde edilmiştir. Yıl-
lık olarak ortalama % 49 enerji tasarrufu yapılmıştır.

2. Karbon Emisyonu 
Toplamda yıllık olarak tasarruf edilen 365.554 kWh 
enerji ile yaklaşık olarak 180 ton CO2 salımının önü-
ne geçilmiştir.

3. İşletme Bakım Maliyetleri
Sodyum buharlı armatür kullanımında yıllık olarak 
armatür başına ortalama 0,4 saat toplamda 292 
saat/yıl bakım onarım için zaman harcanırken, 2021 
yılı içerisinde 730 adet armatürde sadece 3 adet si-
gorta atması sorunu yaşanmış olup toplamda 30 dk 
bakım onarım için zaman harcanmıştır. 

4. Aydınlatma Kalitesi
Armatür değişimi ile güvenlik kameralarındaki gö-
rüntü çekim kalitesi de gözle görülür şekilde artmış-

tır. Daha öncesinde sarı tonlarda görüntü alınırken 
armatür değişimi sonrasında ise net ve renklerin 
ayır edilebildiği görüntüler alınmıştır.

Sodyum Buharlı
(kWh/ay)

EAE RA3 Dimko LED
(kWh/ay)

Ocak 80.307 53.359

Şubat 68.170 43.174

Mart 70.571 42.320

Nisan 58.757 31.281

Mayıs 42.320 21.714

Haziran 44.256 19.101

Temmuz 53.027 20.375

Ağustos 52.471 23.423

Eylül 58.979 26.693

Ekim 73.425 31.892

Kasım 79.342 33.894

Aralık 67.425 36.269

TOPLAM 749.049 383.495
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5. Aydınlatmada Homojenlik
Sodyum buharlı armatürlerin LED armatüre dönüşümü sonrasında daha homojen bir aydınlatma elde edil-
miştir. Sodyum buharlı armatürlerde direk diplerinde bölgesel ışık patlamaları olurken LED armatürler ile bu 
durumun önüne geçilmiş ve homojenlik sağlanmıştır. Buda sürücüler için sürüş konforu sağlamıştır.
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6. Trafo Kapasitesi
Sodyum buharlı armatürlerin EAE Marka RA3 LED armatüre dönüşümü ile bu armatürleri besleyen trafo kapa-
sitelerinde boşluklar oluşmuş ve Alçak Gerilimden beslenen diğer abonelerimize kapasite sunmamıza fayda 
sağlamıştır.

SONUÇ:
Makine İhtisas OSB’ de bulunan 250 W gücündeki aydınlatma armatürlerinin 162 W EAE Marka RA3 Dimko 
Model LED armatürler ile değişimi sonrasında yatırım maliyetinin, sadece direkt etkenler ile (enerji tasarru-
fu, bakım onarım) hesaplandığında ve özellikle son zamanlarda artan enerji fiyatlarının da etkisiyle 2 yılda 
geri kazanıldığı görülmüştür.
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Şahnur Şerefoğlu
ADS Mühendislik
PR Marketing Responsible

Endüstriyel tesislerde yüklerin önemli bir kısmını oluşturan asenkron (en-
düksiyon, indüksiyon ve AC olarak da bilinir) motorlar ile ilgili yol verme, 
koruma, devreden çıkarma, frenleme ve hız kontrolü gibi konular ayrı ve 
detaylı olacak bir şekilde incelenmelidir. Bu yazımızla birlikte asenkron 
motorlara yol verme yöntemleri ile ilgili merak ettiğiniz ve aklınıza takılan 
birçok konuya cevap vermiş olacağız.

ASENKRON MOTORLARA 
YOL VERME

Asenkron motorlar kendi yapılarından dolayı 
devreye alınmaları esnasında nominal çalış-
ma akımlarının 4 ila 8 katı kadar akım çeke-

bilirler. Bu durum zayıf şebekelerde ortak bağlantı 
noktalarında gerilim düşümlerine ve baraya bağlı 
olan diğer yüklerde ise kesintilere yol açabilmekte-
dir. Ayrıyeten bu demeraj akımları motorlarda me-
kanik olarak zorlanmalar ve sargılarda zararlara yol 
açabilmektedir.
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Asenkron motorların yol alması sırasında oluşan 
olumsuz durumları ve ani gerilim düşümlerini önle-
mek adına, çoğunlukla 5kW’tan büyük asenkron mo-
torlara yol verme yöntemleri kullanılmaktadır.

ASENKRON MOTORLARDA DİREKT YOL VERME 
YÖNTEMİ

Bu yol verme yöntemi düşük güce sahip olan motor-
larda ya da kendi enerjisini kendi üreten tesislerde 
kullanılabilir. Asenkron motorlarda direkt yol verme 
yönteminde, paket ya da kollu tip mekanik şalter-
ler ya da kontaktör kombinasyonuyla oluşturulmuş 
olan manyetik şalterler kullanılmaktadır.

Avantajları:

• En az sayıda donanım ile kurulumu yapılabildiği 
için maddi açıdan en uygun yöntemdir.

• Yol verme yöntemlerinin en basitidir. 

Dezavantajları:

• Ortak baradan beslenen diğer yükler, çekilen 
aşırı akımdan etkilenebilir.

• Başlangıçtaki tork çok yüksek değere sahip ol-
duğu için motorun bağlantı kısımlarında meka-
nik zorlamalar meydana gelebilir.

• Koruma ve kurulum elemanları yüksek seviyede 
seçilir.

• Hat empedansı üzerinde enerji kayıpları meyda-
na gelebilir.

ASENKRON MOTORLARDA DÜŞÜK GERİLİM İLE 
YOL VERME YÖNTEMİ

Bu yöntem, yüksüz ya da çok az yüke sahip olan 
sistemlerde kullanılmaktadır. Bu yöntem ile nominal 
çalışma torkunun %50’sinden büyük olan değerlerde 
yol verilemez. 

• Yıldız-Üçgen Yol Verme,
• Oto Trafosuyla Yol Verme, 
• Seri Direnç ile Yol Verme, 
• Rotoru Sargılı olan Asenkron Motorlara Yol Verme,

Düşük Gerilim ile Yol Verme yönteminin türleridir.

Yıldız Üçgen Yol Verme:
Asenkron motorun üçgen çalışma gerilimi şebeke 
gerilimine eşit olduğu durumlarda yıldız üçgen yol 
verme yöntemi kullanılabilir. Sargılar yol verme iş-
leminden sonra üçgen olarak kalacağından dolayı 
sargıların üçgen pozisyonundaki gerilime dayanma-
ları lazımdır. Sistem; devre kesici, sigorta, kablola-
ma, kontaktör ve  zaman rölesi ile kurulabilir. Düşük 
güçlü motorlarda kalkış akımını düşürmede en eko-
nomik yöntemden bir tanesidir.

Yük momenti motorun yıldız bağlantı momentinden 
büyük olduğu zaman asenkron motor yük altında 
hızlanamaz. Bu durumlarda motora boşta yol alma 
imkânı veren donanımlar kullanılabilir.

Bir asenkron motor yıldız çalıştığı zaman üçgen çalı-
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şacağı alımın üçte biri kadar akım çeker. Bu özellik-
ten dolayı asenkron motorlar ilk önce yıldız sonra da 
üçgen olarak çalıştırılırlar.

Avantajları:
• Maliyetleri pahalı değildir.
• Geç ivmelenme yapan yükler için uygundur.

Dezavantajları:
• Akım ve moment kontrolü sağlanmaz. Gerilimin 

1/3’ü kadar sabit değerler mevcuttur.
• Yıldız bağlantıdan üçgen bağlantıya geçildiği 

zaman ani moment ve akım geçişleri olur. Bu 
durum sisteme zarar verebilir.

• Yıldız bağlantı şeklinden üçgen bağlantıya ge-
çiş yapıldığı zaman fazların durumuna göre bü-
yük akım darbesi oluşabilir.

Oto Trafo ile Yol Verme:
Üçgen çalışma gerilimi şebeke gerilimi ile aynı ol-
mayan asenkron motorlara yıldız üçgen bağlama 
yöntemi ile yol verilmez. Bu tür durumlarda oto trafo 
ya da başka yöntemler ile motora yol verme işlemi 
uygulanır. Bu yöntem asenkron motorlara yol ver-
mek için uygulanabilir fakat çoğunlukla DC motorla-
ra yol vermek için kullanılır.

Avantajları:
• Randımanları daha yüksektir.
• Sarım sayısından kaynaklı trafonun primerinden 

daha az akım geçmiş olur.

Dezavantajları:
• Kademeli gerilim geçişlerinden dolayı ani mo-

ment değişimleri olur.
• Kalkış akımı geniş sınırlar için kontrol edilemez.
• Maliyetleri yüksektir.
• Değişken yük durumlarına adaptasyon sağla-

ması zordur.

Seri Direnç ile Yol Verme
Asenkron motorun statoruna seri olacak şekilde üç 
eşit direnç bağlanır. Motora enerji verildiği zaman, 
dirençler stator sargılarına seri olacak biçimde dev-
reye girer. Motorun çektiği hat akımları bu direnç-
lerden geçerek dirençlerde gerilim düşümüne sebe-
biyet verir. Böylelikle şebeke geriliminin bir bölümü 
dirençler üzerine düştüğünden dolayı motora uygu-
lanan gerilim düşük olur. Motor ilk kalkma anında 
aşırı akım çekmez. Reaktörler ile yol verme yöntemi 
büyük güce ve yüksek gerilime sahip olan motorlar-

da enerji kayıplarını azaltmak amacıyla tercih edilen 
bir yöntemdir.

Rotoru Sargılı olan Asenkron Motorlara Yol Verme
Bu tür motorlar çoğunlukla yüksek kalkış momenti 
veya atalete ihtiyaç duyan yüklerde kullanılmaktadır. 
Doğru bir direnç seçimi yardımıyla, motor düşük bir 
akım ile maksimum momenti elde edebilmekte ve 
yükü yumuşak ve kolay bir şekilde kaldırabilmekte-
dir. Rotoru sargılı olan sistemlerde yol vermede iki 
çeşit yol verici bulunmaktadır. Bunlar: Kademeli di-
renç ile yol verme ve kademesiz olarak yol vermedir.

GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE MİKRO İŞLEMCİ DONA-
NIMLARA SAHİP YÖNTEMLERLE YOL VERME

Bu yöntemler, kuruluş aşamasında maliyeti yüksek 
olmasına rağmen; motorların vuruntu olmayacak 
şekilde yumuşak kalkış yapmalarını ve motor devri-
nin geniş sınırlar çerçevesinde ayarlanmalarını sağ-
ladığından dolayı, günümüzde en çok tercih edilen 
yöntemlerden biridir. Motorun çalışma biçimi mikro 
işlemciye veri olarak girilir. Bu sayede motor istenen 
şekilde çalışır. Motorlara yol vermede ve devir ayar-
larında; statora uygulanan gerilimin etkin değerini 
ve frekans değerini değiştirebilmek için güç elektro-
niği teknolojisinden faydalanılır.

Yumuşak Yol Verici Yöntemi
Motordaki tork akım ilişkisinin zamana bağlı ola-
cak şekilde yavaşça ayarlanması sonucunda mo-
torun devreye girmesi ve durmasında şebekede ve 
motorda herhangi bir normal dışı durum meydana 
getirmemektedir. Genellikle pompa, kompresör ve 
asansör gibi uygulamalarda tercih edilirler. 
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Avantajları: 
• Kalkış süresi boyunca akım ve moment değerle-

ri esnek ve basit kontrollüdür. 
• Akım ve gerilimin ani değişimlere maruz kalma-

dan değişmesini sağlar.
• Sık olacak şekilde yol vermeye uygundur. 
• Değişen kalkış şartlarında çalışabilir.
• Motor duruş süresi kontrol edilebilir.
• Gelişmiş teknolojilere sahip olan motor koruma 

ve operatör arabirim özelliklerine sahiptir.

Dezavantajları:
• Geri ödeme süreleri uzundur. 
• Yol verme anında harmonik üretirler. 
• Motorun çalışma hızı sabittir. 
• Hızlanma ve yavaşlama zamanı yüke fazlasıyla bağımlıdır.

Asenkron Motor Sürücü Sistemi ile Yol Verme Yön-
temi
Frekans ile uygulanan gerilimde değiştirildiği zaman 
devrilme momenti sabit bir biçimde kalacaktır. Ana 
fonksiyonu hız kontrolünü sağlamak olsa da en yük-
sek performansa sahip yol alma özelliği de bulun-
maktadır.

Güç elektroniği teknolojisindeki gelişmeler sayesin-
de azalan maliyet ve artan verimlilikten dolayı, bu 
cihazlar yol verme ve hız kontrolü için kullanımı en 
uygun hale gelmiştir.

Avantajları: 
• Geniş sınırlar çerçevesinde hız kontrolünü sağ-

larlar.
• Bakım giderlerini azaltırlar.
• Enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini sağlarlar.
• Birden fazla motorun kontrolünü sağlayabilirler. 

Dezavantajları: 
• Kurulum maliyetleri yüksektir. 
• Düşük hızlarda motorlarda ısı artışına neden 

olur.
• Harmonik üretim yaparlar.

Asenkron motorlar yapılarından dolayı yol alma sı-
rasında aşırı akım çekerler. Bu durum motorun ken-
disinde mekanik zorlanmalara ve aynı baraya bağlı 
diğer yüklerde meydana gelebilecek olan gerilim dü-
şümleri yüzünden geçişlere ve kesintilere sebebiyet 
verebilir. Bu olumsuz durumları önlemek amacıyla 
motorun statoruna uygulanan gerilim ya da roto-
rundan geçen akımları sınırlayabilen yol verme yön-
temleri uygulanabilir. Bu yazımızda tesislerde hali-
hazırda kullanılmakta olan yol verme yöntemlerini 
incelemiş olduk.

Kaynak:
EMO- Endüksiyon Motorlara Yol Verme Yöntemleri
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ELEKTRIK SEKTÖRÜNDE 
DIJITAL PAZARLAMA 
KLASIK PAZARLAMAYA 
KARŞI

Dijital pazarlama çağımızın yeni 
pazarlama modeli. Hiç şüphesiz. 
Ancak klasik pazarlama da sıklık-

la tercih edilen bir yöntem. Elektrik 
sektöründe her iki pazarlama şekli 
de kullanılıyor. Peki, bu iki yöntem 
arasındaki farklar neler? Hangisi 
sizin ve şirketiniz için mantıklı?

Ikisinin arasındaki farklara bir göz 
atalım:

Ozan GÜLTEKİN
Chint 
Türkiye Pazarlama Direktörü
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MALİYET
Dijital pazarlama klasik pazarlamaya göre oldukça ucuzdur. Daha düşük maliyetle daha fazla kişiye ulaşabilme 
şansı vardır. 

ÖLÇÜMLEME
Dijital pazarlama ölçülebilirdir. Yayınlanan bir reklamın, yapılan bir kampanyanın kaç kişi tarafından görüntü-
lendiği net olarak görülebilir. El ilanları, kartvizitler, broşürler, TV, gazete, dergi reklamlarının kaç kişi tarafından 
görüntülendiği tam olarak ölçülemez. Dijital pazarlamada herşey şeffaftır. Öte yandan baskılı yayınlar ve birebir 
tanıtım yapabilmenin gücü de müşteri ilişkisi kurabilmek adına önemlidir.

ALIŞKANLIKLAR
Klasik pazarlama senelerdir kullanıldığı için alışkanlığı daha fazladır. Dijital pazarlama ise yeni olduğu için yeni 
bir yöntem gerektirecektir. 

MARKA BİLİNİRLİĞİ, ULAŞILABİLİRLİK, ERİŞİM GÜCÜ
Internetin ulaşamayacağı yer yoktur. Iyi bir dijital pazarlama faaliyeti firmayı/hizmeti lokal kalmaktan kurtarabi-
lir. Sektörde bir adım önde olmayı sağlar ve marka bilinirliğinin artmasında yardımcı olur.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VE REKABET
Şirketler ister küçük olsun ister büyük, internet üzerinde aynı fırsata sahiptir. Doğru yapılan bir dijital reklamcılık 
ve pazarlama faaliyeti pazardaki rekabet gücünü arttırır.
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HIZLI ETKİLEŞİM VE HIZLI ADAPTASYON
Dijital pazarlama ile müşterilerle daha hızlı bir etkileşim içerisine girilebilir. Dijital pazarlamanın çalışıp çalış-
madığını test etme şansına sahip olursunuz. Yapılan bir aksiyon, hemen karşılığını verir ya da vermez. Her 
iki durumda da güncellenmeye ve yenilenmeye açıktır. Olası bir hata dijital pazarlamada firmanız/hizmetiniz/
ürününüz daha kolay fark edilirken, klasik pazarlamada bu mümkün olmayabilir.

ZAMAN
Dijital pazarlamada zaman kavramı yoktur. Mesai saatleriyle sınırlı değildir. 7/24 açıktır. Internetin olduğu her 
yerden her zaman ulaşılabilir. Klasik pazarlamada yapılan kampanyanın sonuçları uzun vadede alınabilir.

İLETİŞİMİN YÖNÜ
Klasik pazarlamada hedef kitle dinlemeye maruz bırakılır. Dijital pazarlama kullanıcılara içerik üretme ve içeri-
ğe katkıda bulunma fırsatı verir. Müşteriler istediği ürünü alır istemediğini reddedebilir. 

KİŞİSELLİK
Klasik pazarlamanın daha açık ve eğitici bir tarzı vardır. Müşteriler ile iletişim kurup kişisel ilişki kurmanız daha 
mümkünüdür. Dijital pazarlama da sıcak bir dil kullanılmaya müsaittir ancak kurulan iletişim yazılı ve görseldir. 
Birebir sözlü iletişim yoktur.

Görüldüğü gibi her iki pazarlama stratejisinin birbirine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Sizin tercihi-
niz hangisi?
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

SEMINER
KATILIMLARINIZI

BEKLIYORUZ
DERNEĞIMIZ KURULUŞ TARIHINDEN 

BUGÜNE KADAR MESLEKI SEMINERLER 
GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.

SIZ DE SEMINER VEREBILIRSINIZ.
BAŞVURUN, TAKVIM OLUŞTURALIM!

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Kozyatağı, Gülbahar Sk. Ege Yıldız Sitesi B Blok Kat 7, D:23, 34742 Kadıköy/Istanbul

0216 - 464 70 80  -  www.etmd.org.tr
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KESTIRIMCI VE ÖNLEYICI 
BAKIM IÇIN HANGI 
ÖLÇÜMLER YAPILMALI?
ETMD Bizden Haberler Dergisi Değerli Okurları Için;
Sektörümüzün önde gelen firmalarından Netes Mühendislik A.Ş. Genel 
Müdürü Sn. Altan Sezer ile röportaj gerçekleştirdik.

ÖNCELİKLE FİRMANIZ NETES MÜHENDİSLİĞİN 
FAALİYET ALANLARINDAN BAHSEDER MİSİ-
NİZ?

Test ve Ölçü Aletleri sektöründe “En Etkin Çözümü 
Sunabilme” amacıyla 1993 yılında kurulan Netes 
Mühendislik, Test ve Ölçüm Teknoloji çözümlerini 
kullanarak, ülkemizde üretilen ürünlerin kalitesini 
arttırmada pay sahibi olmanın gururunu yaşamakta-

dır, bugün 29. yılında sektörün öncüsü konumunda-
dır. Fluke, Tektronix, Keithley vb. gibi sürekli inovas-
yon yapan, ürün geliştiren ve bu konuda sahadan 
çok fazla geri bildirim alan firmaların Türkiye Tek 
Yetkili distribütörlüğünü ve Servis Sağlayıcılığını ya-
parak ve yine bu konuları, geniş kapsamda kalibras-
yon hizmeti ile birleştirerek sahada çözüm üretebil-
meyi sağlayabilen bir firmayız.
Netes olarak verdiğimiz hizmetleri; 
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Endüstriyel Cihazlar, High Tech Cihazlar, Network 
Cihazlar, Biyomedikal Cihazlar, Eğitim Setleri, Ka-
librasyon Sertifikalandırma Hizmetleri (Elektriksel, 
Basınç, Boyutsal, Tork, Yüksek Frekans, RF, Yüksek 
Gerilim, Terazi, Sıcaklık, EMC, Biyomedikal), Teknik 
Servis Hizmetleri ve 17025 Kalite Sistem Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmeti şeklinde ayırabiliriz. 

Netes bünyesinde; Fluke (Fluke Calibration, Fluke 
Biomedical, Fluke Networks), Tektronix, Keithley, 
Ametek gibi dünyada sektörün lideri konumunda 
olan, 40’a yakın kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü, 
100 kişilik dinamik kadrosu ile yürütmektedir.
40 kişilik uzman satış ekibi tarafından sahada aktif 
hizmet sunulurken, teknik servis ve 20 kişilik uzman 
kalibrasyon ekibine sahip, 13 farklı konuda akredite 
kalibrasyon laboratuvarı ile de satış sonrası destek 
hizmeti verilmektedir.

KESTİRİMCİ VE ÖNLEYİCİ SİSTEMLER İLE İLGİ-
Lİ PORTFÖYÜNÜZDE NELER BULUNDUĞU HAK-
KINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Bilindiği üzere kestirimci bakım test ve ölçüm sis-
temine dayalıdır. Sistemin bir diğer ismi de “durum 
izleme” olarak geçmektedir. Bu çerçevede bakım 
kapsamındaki varlıkların durumları belirli aralıklar 
ile test ve ölçümler yapılmaktadır. Sistemin varlığın-
dan bu yana pek çok bakım programı geliştirilmiştir. 
Bünyemizde sistem olarak Fluke Connect Masaüstü 
uygulaması bulunduğu gibi bu sistem ile uyumlu pek 
çok test ve ölçüm cihazları bulunmaktadır. Bunların 
başında termal kameralar, enerji analizörleri, vib-
rasyon test cihazları, tesisat test cihazları ve birçok 
multimetre ve pensampermetreler yer almaktadır.

FLUKE CONNECT’ İ ANA HATLARI İLE ANLATIR 
MISINIZ?

Fluke Connect başlangıç noktası olarak test ve ölçü 
aletlerinden cep telefonu veya tablete veri aktarma 
yazılımıdır. Ayrıca bu uygulama ile uyumlu test ve 
ölçü aletleri birbirlerine de veri aktarabilmektedir. 
Örneğin termal kamera ile herhangi bir kablodan 
sıcaklık bilgisi alırken kablodan geçen akımı ölçtü-
ğünüzde bu veriyi termal kameranızın ekranına ta-
şıyabilirsiniz.
Bu özellikten ziyade bizim üzerinde duracağımız 
konu kestirimci bakım sistemi. Bu özelliği Fluke 
Connect Masaüstü uygulamasında gerçekleştiriyo-
ruz. Ilk etapta bakım konseptine aldığımız varlıkları 
uygulamaya tanıtıyoruz. Ardından bu varlıklarda ça-
lışacak ekip arkadaşlarımızı ve ardından yapılacak 
test ve ölçümleri tanıtıyoruz. Bu tanıtımları yapmak 

kullanıcı dostu uygulamamızın yönlendirici yapısı ile 
son derece hızlı ve kolay. Bundan sonra ekiptekilere 
hangi varlıkta test ve ölçüm yapılacağını “işemri” ile 
bildirmek gerekiyor. Ekipler ölçüm sonuçlarını uygu-
lamaya aktardıktan sonra oluşturulan raporlar çer-
çevesinde bakım yöneticisi durum değerlendirmesi 
yapıp bir sonraki adımda yapılacak işleri belirleye-
cektir.

KESTİRİMCİ VE ÖNLEYİCİ BAKIM KAPSAMINDA 
HANGİ ÖLÇÜMLERİ TAVSİYE EDERSİNİZ? 

Kestirimci bakım kapsamında döner ekipmalar için 
en önemli ölçüm vibrasyon ölçümüdür. Bu ölçüm 
yöntemi ile döner ekipmanlarınızdaki sorunları diğer 
ölçüm yöntemlerine göre çok daha hızlı bir şekilde 
yakalayabilirsiniz. Örneğin döner ekipmanınızda bir 
rulman arızasını 1 ila 9 ay öncesinden tespit etme 
imkanına sahipsiniz. Bu kadar öncesinden sorunla-
rınızı tespit ettiğinizde, üretimin planlarını bozma-
yacak şekilde gerekli yedek parçaların alımını da 
tamamlayıp, uygun bir tarih seçilerek sekonder so-
runlar oluşmadan gerekli değişimleri yapabilirsiniz.

Vibrasyon ölçümünün yanı sıra döner ekipmanlar-
da mil ayarının de önemli bir yeri vardır. Istatistiksel 
verilere göre döner ekipman arızalarının %50 si mil 
ayarının doğru olarak yapılmamasından kaynakla-
nır. Bu nedenle motorun ilk montajında bu ayarların 
yapılmasından sonra, çalışma ve ortam koşulların-
dan kaynaklanan ayar bozulmalarını ortadan kaldır-
mak için bu ölçümlerin de belirli aralıklarla yapılma-
sı gereklidir.

Bunlara ilaveten motorların devirlerini ayarlamak 
amacı ile kullanılan motor sürücülerinde de belli ara-
lıklarda durumlarının izlenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle sürücü girişlerinde, DC devrelerde, sürücü 
çıkışlarında akım ve gerilimin ölçülmesinden ziyade 
bu noktalarda akım ve gerilimin dalga formlarının iz-
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lenmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra sürücülü 
devrelerde oluşan “Sigma” akımları ve mil gerilimleri 
takip edilmeli ve vibrasyon ve mil ayarı ölçümlerinde 
yapıldığı gibi trend takibinin bu ölçümlerde yapılma-
sı bu sistemlerin uzun ömürlü sorunsuz olarak çalış-
maları için fayda sağlayacaktır.

Sıcaklık, varlıkların durumlarını belirleyen önemli 
faktörlerden biridir. Bu nedenle de varlıkların sıcak-
lıklarının belirli aralıklar ile izlenmesi kestirimci ba-
kım kapsamında elzem hale gelmiştir. En basit bir 
örnek ile açıklayacak olursak; bir motor nominal ça-
lışma sıcaklığından 100C yüksek sıcaklıkta çalışma-
sı durumunda izolasyon ömrünün yarısını kaybet-
mektedir. Bununun yanı sıra bağlantı noktalarındaki 
gevşeklikler kendilerini aşırı ısınma ile belli ederler. 
Bu noktalarda yapacağımız sıcaklık ölçümleri varlık-
ların durumlarını bize hızlı ve kolay bir şekilde belli 
edecektir.

Varlıkları çalıştırmak için kullandığımız elektrik ener-
jisinde kalite önemli bir faktördür. Güç kalitesi ola-
rak adlandırdığımız bu faktörde belirlenen limitlerin 
dışında bir çalışma varlık ömründe önemli kayıplara 
yol açtığı gibi beklenmedik duruşlara da sebep ol-
maktadır. Bu nedenle de güç kalitesinin de belirli 
aralıklarla takip edilmesi gereklidir.Özellikle güç fak-
törü, harmonik, filker ve dengesizlikler takip edilmeli 
ve trend analizleri yapılmalıdır.

Özellikler motor ve transformatörlerde izolasyon ve 
sargı dirençlerinin değişimlerini izlemek bu dona-
nımların sağlığı açısından önemli bir yer tutar. Bu 
nedenle bu ölçümlerin de kestirimci bakım kapsa-
mında yapılması ve takibi oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra transformatörlerde ve yağ ile çalı-
şan ekipmanlarda yağ analizleri, uzun vadede varlık-
ların durumlarını belirlemek için oldukça önemlidir.

BU ÖLÇÜMLER İÇİN ÖNEREBİLECEĞİNİZ ÜRÜN-
LER VAR MI?

Adım adım ilerleyecek olursak vibrasyon ölçümü 
için Fluke 810 Vibrasyon Analiz Cihazı veya Fluke 
805 oldukça fonksiyonel ürünlerdir. Fluke 805 ile 
döner ekipmanlarda ölçtüğünüz vibrasyonun büyük-
lüğünün uygun kötü veya tatminkar olup olmadığını 
gözlemlediğiniz gibi, Fluke 810 ile vibrasonölçümü 
neticesinde varlıklarınızdaki sorunları hızlı ve kolay 
bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Mil ayarlarını yapabilmeniz ve sonuçları raporlaya-

bilmeniz için Fluke 831 son derece mükemmel bir 
üründür.

Fluke MDA 550 III model motor sürücü analiz ciha-
zı ile Motor sürücülerinizdeki her türlü ölçümlerinizi 
yapar ve “Yardım” menüsündeki yönlendirmeler ile 
analizleriniz de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Sıcaklık ölçümlerinizi hızlı, kolay ve emniyetli bir 
şeklde yapabilmek için termal kameralar ideal ci-
hazlardır. Fluke Performans, Profesyonel ve Uzman 
serilerinden seçeceğiniz bir ürün ile bu ölçümlerinizi 
kolaylıkla yapabilirsiniz. Firmamızın bünyesinde yer 
alan satış temsilcilerimiz, müşterilerimize ürün seçi-
minde en üst seviyede yardımcı olmaktadır.

Fluke 1503 veya 1507 modelleri ile izolasyon direnci 
ölçümlerinizi yapabildiğiniz gibi 1577 ve 1587 mo-
delleri ile hem izolasyon ölçümlerinizi hem de bir 
multimetre ile ölçebileceklerinizi aynı cihaz ile ya-
pabilirsiniz. Izolasyon direnci ölçümnde 5 kV vey 10 
kV değerlerine ihtiyacınız varsa Fluke 1550C veya 
Fluke 1555 modellerini tercih edebilirsiniz.

NETES MÜHENDİSLİK OLARAK BU KONUNU GE-
LECEĞİ İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?

Kestirimci bakım konsepti dünyada ve ülkemizde 
yerini “Proaktif Bakım” konusuna bırakmaya başla-
mıştır. Zaman içersinde bu uygulama da işletmeler-
de kendine bir yer edinecektir. Bu uygulama da kes-
tirimci bakım mantığında olduğu gibi ölçüme dayalı 
bir bakım yöntemidir. Bu sistemde de bütçelerinize 
uygun test ve ölçü aletleri ile çalışmalarınıza devam 
edebilirsiniz. Netes Mühendislik olarak bu konunun 
ana hatlarını ve çalışma mantığını içeren webinar ve 
seminerler ile müşterilerimizi elimizden geldiği ka-
dar bilgilendirmeye çalışmaktayız. Bu yıl içerisinde 
bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir.
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Vahit Tuncer ÖZEKLİ
Elektrik Mühendisi
www.gezimagneti.com 

Gezi

FLORANSA
Değerli ETMD Dergisi okurları, bu yazıda pandemiden önce yaptığım Flo-
ransa gezisinden bahsetmek istedim. Dört günlük planladığımız Bolonya 
gezisinin bir gününü Floransa’ya ayırdık.

2017 Aralık ayında Bolonya’ya geldiğimizin er-
tesi günü, Merkez Tren Istasyonu’ndan bindi-
ğimiz trenle önce Prato Centrale Istasyonu’na, 

buradan Floransa’dan geçen trene binerek Santa 
Maria Novella Istasyonu’na geldik. Yolculuğumuz 
toplamda 1 saat 42 dakika sürdü. Floransa Tren Is-
tasyonu’na geldiğimizde saat 11.00 idi. Rönesans 
sanatının ve mimarisinin birçok şaheserini barındı-
ran, Toskana bölgesinin başkenti olan Floransa’nın 
caddelerini, sokaklarını gezmeye başladık. Öncelik-
le en önemli yerleri arasında bulunan San Giovanni 
Meydanı’na geldik. Yolumuzun üzerinde Santa Ma-
ria Novella Bazilikası vardı. Adını şehrin tren istas-
yonuna veren kilise, aynı zamanda Floransa’daki ilk 
büyük bazilika olma özelliğini taşıyor.
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San Giovanni Meydanı’nda nereye bakacağımızı şa-
şırdık. Bir tarafta kırmızı kiremitli kubbesi ve renkli 
mermer kaplı cephesi ile 1200’lerden kalma Santa 
Maria del Fiore Katedrali, yan tarafında Çan Kulesi 
ile hayli etkileyiciydi.

Buradan ayrıldıktan sonra Piazza della Santissima 
Annunziata Meydanı’na geldik. Rönesans mimarları 
tarafından yapılmış revaklı binalarla çevrili bu mey-
danda Fendinando’nun Binicilik Anıtı ile Fontana del 
Mostri Marini (Deniz Canavarı Çeşmesi) bulunuyor-
du. Panayır olması nedeniyle maalesef çeşmeyi gör-
me şansımız olmadı.

Piazza Duomo’dan sonra daha önceleri hapishane 
olarak kullanılan Palazzo del Bargello Sarayı’nın 
önünden geçtik. Bargello Ulusal Müzesi’ni de barın-
dıran bu üç katlı sarayın bir saat kulesi bulunuyordu.

Santa Maria Novella Bazilikası

Santa Maria del Fiore Katedrali

San Giovanni Meydanı, Santa Maria del Fiore Katedrali

del Duomo Meydanı,  Duomo Katedrali

Ferdinando Anıtı, Piazza della SS Annunziata
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Önemli tarihi yerlerden biri olan Piazza della Sig-
noria Meydanı’na geldiğimizde sanki tarihle iç içe 
gibiydik. Fontana del Nettuno (Neptün Çeşmesi), 
deniz tanrısı Neptün ve bir dizi mitolojik figürlerin 
bulunduğu 16. yüzyıldan kalma, mermer ve bronz-
dan yapılmış haliyle harika görünüyordu.

Çeşmenin hemen yanında 13. yüzyıldan kalma Pala-
zzo Vecchio (Eski Saray) bulunuyor. Sarayın önünde 
Judith and Holofernes heykeli ile Michelangelo’nun 
David heykeli, karşısında ise Loggia dei Lanzi’nin 
heykel galerisi yer alıyordu.

Piazza della Signoria’nın hemen yakınında Uffizi Ga-
lerisi yer alıyor. Dünyada en çok ziyaret edilen ve en 
önemli Italyan sanat müzelerinden biri olan Uffizi 
Galerisi, paha biçilmez eser koleksiyonlarına sahip.

Gezi

S. Firenze Meydanı

Neptune Çeşmesi & Marzocco Heykeli, Piazza della Signoria

Piazza della Signoria

Vecchio Sarayı Müzesi

Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria
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Galerinin sonunda sütunlu kemerden geçerek Arno 
Nehri’ne çıktık. Sağ tarafa baktığımızda Vecchio 
Köprüsü üzerinde sanki kuş yuvaları varmış gibi gö-
rünüyordu. Orta Çağ’dan kalma olan bu köprünün 
üzerinde çok sayıda kuyumcu ve hediyelik eşya dük-
kanların yanı sıra 16. yüzyıldan kalma bir kuyumcu 
olan Benvenuto Cellini’nin bronzdan bir büstü de bu-
lunuyordu.

Galeriden sol tarafa baktığımız da ise Ponte Alle 
Grazie Köprüsü görünüyordu. Floransa’nın doğu 
tarafına ve Piazzale Michelangelo’ya erişim sağla-
yan karayolu köprüsü. Ponte Vecchio’dan daha eski 
olan bu köprü 1945 senesinde yeniden inşa edilmiş. 

Ponte Vecchio’nun batısında ise  bir Rönesans köp-
rüsü olan Ponte Santa Trinita yer alıyordu. 2. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra yeniden inşa edilmiş olan bu 
köprü dünyanın en eski eliptik kemer köprüsü olarak 
biliniyor.

Ponte Santa Trinita Köprüsü’nün giriş ve çıkışında 
ikişer heykel var. 1600 yıllarının başında Medici, Ma-
ria Magdalena ile düğünlerinin kutlamasında dört 
mevsimi temsilen bu heykellerini köprüye eklemiş. 
Zenginlik bir başka oluyor.

Gezi

Vecchio Köprüsü 

Alle Grazie Köprüsü

Vecchio Köprü Girişi, Benvenuto Cellini Büstü
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Ponte Santa Trinita Köprüsü’nden ayrılarak ortasın-
da antik bir Roma sütunu bulunan, etrafında Gotik 
ve Rönesans döneminden kalma saraylarla çevrili 
Piazza Santa Trinita Meydanı’na geldik. Üç yolun 
birleştiği bu meydanın bir köşesinde Basilica di San-
ta Trinita bulunuyordu.

Santa Trinita Meydanı’nın ortasında bulunan Ada-
let Sütunu, Floransalı Medici hanedanı tarafından 
yaptırılmış. Sütun tepesinde bir adalet heykeli ile 
bağımsız bir zafer anıtını temsil ediyor. Buradan ay-
rıldık, Via de Brunelleschi’ye geldiğimizde Hard Rock 
Cafe tam karşımızdaydı. Neredeyse dört saatten fa-
zla yürüyorduk, biraz dinlenelim diyerek cafede bir 
saat kadar kaldık. 

Hard Rock Cafe’den sonra kısa zamanda Piazza 
del Duomo’ya geldik. Giotto’nun Çan Kulesi tüm 
haşmeti ile karşımızdaydı.

Altı saatten fazla zamandır gezdiğimiz Floransa’ ya 
doyamadık. Her tarafı tarihi eserlerle dolu olan bu 
yerde en az iki gece kalsak iyi olurdu. Artık bir daha-
ki sefere diyerek Piazza del Duomo’dan ayrıldık. Flo-
ransa Centrale SMN Tren Istasyonu’na geldiğimizde 
hava kararmış, soğuk da kendini göstermişti. Tren-
italia treni ile Bologna Centrale Tren Istasyonu’na 
geldiğimizde saat 21.30 olmuştu. 

Evet, bana ayrılan yere ancak bu geziyi kısaltarak 
yazabildim. Ama hem Bolonya hem Floransa’yı ve 
daha fazlasını detaylı olarak www.gezimagneti.com 
web sitesinde bulabilirsiniz.
 

Bu sayı ile senenin de sonuna geldik. 2023 yılının 
ailenizle birlikte güzel geçmesini, hepimize sağlık, 
mutluluk, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Güzel, 
keyifli gezilerde buluşmak üzere, sevgilerimle…..   

Santa Trinita Köprüsü

Adalet Sütunu, Piazza Santa Trinita Giotto Çan Kulesi, Piazza del Duomo

Gezi
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Gezi

www.etmd.org.tr
HER ZAMAN  -  HER YERDE
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Av. Onur GEMİCİ
Birleşim Mühendislik A.Ş.

Hukuk Köşesi

6102 SAYILI TÜRK TİCARET 
KANUNUNUN 376’NCI 
MADDESİNİN UYGULANMASINA 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA TEBLİĞDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 
Sermaye şirketlerinin, uygulamada “teknik iflas” olarak da bilinen “Sermayenin 
kaybı, borca batık olma durumu” 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376/a 
maddesinde düzenlenmekte olup, bu kanun maddesi yapılması gereken hukuki 
işlemlerin çerçevesini çizmektedir. 

“3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu’’

a) Çağrı ve bildirim yükümü
MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile 
kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar 
sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim 
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kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve 
bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlem-
leri sunar.
(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni 
yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebe-
biyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl 
toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte 
biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması-
na karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden 
sona erer. 
(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/16 md.) Şirketin borca 
batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran 
işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem iş-
letmenin devamlılığı esasına göre hem de muhte-
mel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkar-
tır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının 
alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması 
hâlinde, yönetim kurulu bu durumu şirket mer-
kezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi-
ne bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğer ki, iflas 
kararının verilmesinden önce, şirketin açığını 
karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan 

kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, 
alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sı-
rasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak 
kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin ye-
rindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu 
tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece 
atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâl-
de mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış 
başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.”

Bu kanun maddesi ile çizilen çerçevenin usul ve 
esasları ise  “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
376’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar hakkında tebliğ” ile düzenlenmektedir. Ti-
caret Bakanlığı tarafından düzenlenen bu tebliğ-
de önemli değişlikler yapılmış ve bu değişiklikler 
26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete ile ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konunun teknik 
olması sebebiyle tebliğ maddelerinde yapılan de-
ğişiklikler aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak 
hazırlanmıştır. 
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Eski Madde Metni Yeni Madde Metni

Madde 6 Başlığı: Sermaye ile kanuni yedek akçe-
ler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması 
halinde genel kurul

Madde 6 Başlığı: Sermaye ile kanuni yedek akçeler 
toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılık-
sız kalması halinde genel kurul

MADDE 6 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçe-
ler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması 
halinde yönetim organı, bu genel kurula uygun 
gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

MADDE 6 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçe-
ler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması 
durumu zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler 
toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve 
üçte ikisinden az olmasıdır. Bu durumda yönetim 
organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici 
önlemleri sunar. 

MADDE 7 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler 
toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle kar-
şılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel 
kurul; 
a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Ka-
nunun 473 ilâ 475’ inci maddelerine göre sermaye 
azaltımı yapılmasına, 

MADDE 7 – (1) Zararın, sermaye ile kanuni yedek 
akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutar-
dan çok olması halinde, toplantıya çağrılan genel 
kurul; 
a) Kanunun 473 ilâ 475’ inci maddelerine göre ser-
maye azaltımı yapılmasına, 

Sermayenin Azaltılması 
MADDE 8 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler 
toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşı-
lıksız kalan şirketin genel kurulu, sermayenin üçte 
biriyle yetinmeye karar verdiği takdirde sermaye 
azaltımı Kanunun 473 ilâ 475’ inci maddelerine göre 
yapılır.

Sermayenin Azaltılması 
MADDE 8– (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler 
toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılık-
sız kalan şirketin genel kurulu, kalan sermayeyle 
yetinmeye karar verdiği takdirde sermaye azaltımı 
Kanunun 473 ilâ 475’ inci maddelerine göre yapılır. 
Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en 
az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, 
sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilir. 
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Eski Madde Metni Yeni Madde Metni

Sermayenin Tamamlanması 
MADDE 9 – (3) Bilanço zararlarının kapatılması 
için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan öde-
meler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama 
fonu hesabında toplanır ve takip edilir.

Sermayenin Tamamlanması 
MADDE 9 – (3) Bilanço zararlarının kapatılması 
için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan öde-
meler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama 
fonu hesabında toplanır ve takip edilir. Sermaye 
tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup edil-
mesi suretiyle kullanılabilir.

Sermayenin Tamamlanması 
MADDE 9 – (3) Bilanço zararlarının kapatılması 
için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan öde-
meler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama 
fonu hesabında toplanır ve takip edilir.

Sermayenin Tamamlanması 
MADDE 9 – (3) Bilanço zararlarının kapatılması 
için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan öde-
meler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama 
fonu hesabında toplanır ve takip edilir. Sermaye 
tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup edil-
mesi suretiyle kullanılabilir.

Sermayenin Artırılması 
MADDE 10 – (1) Genel kurul tarafından;

a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp ka-
dar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak isteni-
len tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin 
azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye 
artırımında artırılan sermayenin en az dörtte biri-
nin ödenmesi şarttır.

b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp 
kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artı-
rımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak
sermaye artırımında sermayenin en az yarısını 
karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zo-
runludur.

Sermayenin Artırılması 
MADDE 10 – (1) Halka açık anonim şirketler için 
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla genel kurul tarafından; 

a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp 
kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak 
istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Ser-
mayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı 
sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdü 
Kanunun 344’üncü ve 585’inci maddelerine uygun 
olarak ödenir. 

b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp ka-
dar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırı-
mına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak serma-
ye artırımında, tescil edilecek sermaye ile kanuni 
yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık 
içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye 
artırımının tescilinden önce ödenmesi zorunludur. 

c) Aynı genel kurul toplantısında, bedelleri tama-
men ödenmek suretiyle, (b) bendindeki koşul aran-
maksızın, sermayenin istenilen düzeyde artırılma-
sına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebilir. 
Bu şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, 
tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler 
toplamının en az yarısının özvarlık içinde korun-
ması zorunludur.
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GEÇİCİ MADDE 1 
(1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376’ncı maddesi 
kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma 
durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz 
ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülükler-
den doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1 
(1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376’ncı maddesi 
kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma 
durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz 
ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülükler-
den doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 
ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan 
kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel 
giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmaya-
bilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik 
oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra 
kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin ola-
rak 13’üncü madde uyarınca hazırlanan finansal 
tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu 
durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.

Görüleceği üzere bahsi geçen tebliğde önemli değişlikler olup, şirketlerin teknik iflaslarının bu çerçevede 
değerlendirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
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DERGİMİZİN TÜM SAYILARINA
WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

www.etmd.org.tr
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LinkedIn / etmd
Instagram / etmd.tr

Twitter / etmd_resmi
Facebook / etmd.tr

YouTube / etmd

BIZI SOSYAL MEDYA 
HESAPLARIMIZDAN

TAKIP EDEBILIRSINIZ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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Tüzel Üyeler

EMCEKARE MÜHENDİSLİK HAKKINDA
Emcekare Mühendislik Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. 2008 yılında Endüstriyel Otomasyon, Mühen-
dislik ve Pano montaj alanlarında uygun ve pratik çözümlerle hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. 
Bu süre içerisinde yurtiçi ve yurt dışında birçok başarılı projeyi tamamlamış, genç ve dinamik kadrosuyla birçok 
büyük firmanın tedarikçisi ve çözüm ortağı konumuna gelmiştir. 

Hizmetler

• Mühendislik ve Projelendirme
• Malzeme Temini
• Pano Imalatı
• PLC/Scada/DCS Programlama  
• Motor ve Sürücü Temini
• OG/AG Elektrik Malzemeleri
• Siber Güvenlik

• Montaj, devreye alma ve supervizor hizmeti
• Enerji Verimliliği Projeleri
• Digitalizasyon ve Endüstri 4.0
• Kestirimci bakım uygulamaları
• Anahtar Teslim OG/AG Çözümler
• BMS Bina Yönetimi Yazılımı ve Servisleri
• Aydınlatma Ürünleri ve Aydınlatma Otomasyonu
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TÜZEL ÜYELERIMIZI TANIYALIM

www.emcekare.com
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Tüzel Üyeler

SİEMENS TÜRKİYE HAKKINDA
Dünyada 175, Türkiye’de ise 166 yıldır faaliyet gösteren Siemens, teknoloji, inovasyon, kalite ve güvenilirlik 
yönleriyle öne çıkan uluslararası bir teknoloji şirketidir. 

Siemens dünyada ve Türkiye’de dijitalizasyona öncülük etme misyonu taşıyan, bulunduğu ülkelerde endüstri-
lerin gelişimine katkıda bulunmak ve topluma fayda sunmak için çalışıyor. Dijital ve fiziksel dünyaları bir araya 
getirirken, sürdürülebilirlik odağında amacı olan teknolojiler geliştiriyor ve dünya genelinde 300 bini aşkın çalı-
şanıyla birlikte, gelecek için bugünü dönüştürüyor.
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TÜZEL ÜYELERIMIZI TANIYALIM
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Tüzel Üyeler

ABB Elektrik

Çetin Elektrik

AE ARMA Elektropanç EAE Elektrik

Eaton

Chint

AE Bina Teknolojileri

Effe ElektrikAktif Mühendislik

Elektra ElektronikAnel Group

Arken Jeneratör Elin Grup

EMCEKARE MühendislikART Pano

ERC SistemARTE Teknoloji

Erde MühendislikBBM Pano

Felio Sylvania

Günsan

Cihan Elektrik
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TÜZEL ÜYELERIMIZ
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Tüzel Üyeler

Türk Prysmian Kablo ve
Sistemleri

Sasel

Schneider Elektrik

Sigma Elektrik

Sinerji Elektrik

Teksan

UVA Aydınlatma

Wömner

Yılkomer

Siemens

HEM Elektrik

Kardeş Elektrik

İDE Elektrik

Legrand

LimaDEM Elektrik

LS Elektrik

Nap Bilişim

Neocom

Orge Elektrik

Phoenix Contact

Poly Cert
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TÜZEL ÜYELERIMIZ
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www.etmd.org.tr
HER ZAMAN  -  HER YERDE

WIN EURASIA

win-eurasia.com

İstanbul Fuar Merkezi
7 - 10 Haziran 2023

Organizatör Destekleyenler FuarAlanıResmi Havayolu

Destekleyen Dernekler

ENDÜSTRİ
GELECEKLE
BULUŞUYOR
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REKLAM INDEKSI

BTS 11

EAE ELEKTRIK Arka kapak

EAE ELEKTROTEKNIK 3

EEC Ön kapak içi, 33

ELEKTRIKPORT 74, 75

ERDE MÜHENDISLIK 7

ETABIR KABLO 41

ETMD 9, 10, 16, 49, 53, 59, 65, 66

KARDEŞ ELEKTRIK 23

LEGRAND 5

MISIRLIOĞLU 19

WIN EURASIA 72

WÖMNER 17
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Tehlİkelİ

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

D Ü

N



“Markam neden görünür
değil” diyor...

DAHA Tehlİkelİ

126.000+ 22.600+

/elektrikport

10.000+ 6.600+

b
u

g ü n

AYLIK
500.000 Ziyaretçisi

1.000.000 Sayfa Okunması ile




