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  ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ 
 

  GİRİŞ 
 

  Gerilim Kavramı; 

  - Güvenli Alçak Gerilim 

  - Alçak Gerilim 

  - Yüksek Gerilim  olarak 3 kademeye ayrılır. 

 

  Bu dersin kapsamında Alçak Gerilim şebekelerinde geçen; Elektrik şebeke ve tesisleri 

ile ilgili temel kavramları bölüm 1’de, Alçak gerilim şebeke tiplerini ve koruma önlemlerini, 

Bölüm 2’de, Elektrik tesisat teknolojisi ve uygulamalarını ise Bölüm 3’de inceleyeceğiz. 
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BÖLÜM 1 ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ İLE İLGİLİ 

TEMEL KAVRAMLAR 
 

1.1 TESİSLERE VE ŞEBEKELERE DAİR TARİFLER 

 

KOFRE (Ana buat, Yapı Bağlantı Kutusu): Yapıların elektrik tesisini şebekeye bağlayan, 

sigortaların tesis edilmesini ve aynı zamanda genel elektrik şebekesinden tüketim tesisine 

elektrik enerjisi verilmesini sağlayan bir düzendir. 

 

ANA DAĞITIM TABLOSU: Özel transformatör tarafından beslenen fabrika şebekelerinde 

kofre bulunmaz. Buna karşılık dağıtım bir ana dağıtım tablosundan yapılır. 

 

TÜKETİCİ TESİSİ: Yapı bağlantı kutusundan sonraki ya da bunun gerekli olmadığı 

yerlerde tüketim araçlarından önceki son dağıtım tablosunun çıkış uçlarından sonraki elektrik 

işletme araçlarının tümüne tüketici tesisi adı verilir. 

 

  Şekil.1 Tüketici tesisi ve şebeke 

 

İŞLETME ARAÇLARI: Elektrik enerjisinden yararlanmak için kullanılan cihazlardır. 

Elektrik enerjisini üretmek, iletmek, dağıtmak, ölçmek ve tüketmek için kullanılan tüm 

cihazlara işletme aracı adı verilir. Örneğin jeneratör, transformatör, enerji nakil hatları, 

şebekeler, güç anahtarları, aydınlatma cihazları ve motorlar birer işletme aracıdırlar. İşletme 

araçlarını kendi arasında ikiye ayırabiliriz.  

1. Sabit İşletme Aracı: Mekanik tespit bakımından veya yapılış itibari ile kurulduğu yere bağlı 

olan işletme araçlarına verilen addır. 

2. Seyyar İşletme Araçları: Normal kullanılması gerektiğinde veya gerilim altında iken yeri 

değiştirilebilen işletme araçlarına verilen addır. 

 

TÜKETİCİ (ALMAÇ, ALICI): Elektrik enerjisini, elektriksel olmayan (mekanik, ısı, 

aydınlatma, ses vb. gibi) başka bir enerjiye çeviren elektrik işletme araçlarına Tüketici (alıcı) 

denir. 
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ŞEBEKE Yapısı itibariyle: 

- Aktif kısım 

- Pasif kısım olmak üzere iki ayrı kısma ayrılabilir. 

 

  İşletme araçlarının normal işletme şartlarında gerilim altında bulunan iletkenler aktif 

kısmı oluşturur. Orta iletkenlerde aktif kısma girer. 

  İşletme araçlarının her an dokunulabilen, aktif kısımlardan işletme izolasyonu ile 

ayrılan fakat bir hata sonucu gerilim altında kalabilen madeni ve iletken kısma pasif kısım 

denir. Gövde olarak da adlandırılabilir.  

 

  1.2 AKTİF KISMI OLUŞTURAN İLETKEN VE İLETKEN BÖLÜMLERİNE 

AİT KAVRAMLAR 

 

YILDIZ NOKTASI: Herhangi bir işletme elemanının yıldız bağlı faz sargılarının ortak 

düğüm noktasıdır. Dengeli sistemlerde buna nötr veya sıfır noktası da denir. Bu durumda 

toprağa karşı olan potansiyel sıfırdır. 

 

FAZ İLETKENİ: Akım kaynaklarını tüketicilere bağlayan, fakat orta noktadan ya da yıldız 

noktasından çıkmayan iletkenler faz olarak adlandırılır. 

3 ~ sistemlerde R,S,T ile ifade edilir. 

1 ~ sistemlerde R ile ifade edilir. 

 

NÖTR İLETKENİ: Çok fazlı bir sistemin, örneğin 3 ~ bir sistemin yıldız noktasından çıkan 

iletkenlerdir. Bu iletkene yıldız noktası iletkeni de denir. 

O veya N harfi ile ifade edilir. 

 

SIFIR İLETKENİ: Doğrudan doğruya topraklanmış bir iletkendir. Genellikle sıfırlamada 

koruma iletkeni olarak kullanılabilen orta iletkendir. Sıfır iletkeninin kesinlikle bir orta iletken 

olması gerekmez. 

Özel durumlarda topraklanmış bir faz iletkeni de sıfır iletkeni olarak kullanılabilir. 

 

KORUMA İLETKENİ: İşletme araçlarının gövdesini (pasif kısmı); 

- Koruma topraklama sisteminde topraklayıcıya, 

- Sıfırlama sisteminde sıfır iletkenine, 

- Koruma hattı sisteminde birbirine veya topraklayıcıya, 

- Hata gerilimi koruma bağlaması sisteminde topraklayıcıya bağlayan iletkene koruma 

iletkeni denir. 

 

  1.3 İŞLETME ARAÇLARININ PASİF KISMINDA KARŞIMIZA SIKÇA 

ÇIKAN KAVRAMLAR 

 

ANAHTAR: Elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan işletme araçlarıdır. 

 

OTOMATİK ANAHTAR: Cihazları korumak amacı ile, termik veya manyetik koruma 

elemanları ile donatılmış, aşırı akım veya kısa devre durumunda, devreyi otomatik olarak 

kesen anahtarlardır. 

 

GÜÇ ANAHTARI (KESİCİ): Normal şartlarda devreyi açıp kapamaya yarayan ve arıza 

durumunda röleleri ve kumanda edilerek, büyük kısa devre akımlarını kesen anahtarlardır. 
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AŞIRI AKIM KORUMA CİHAZLARI: Elektrik akımını, öngörülen sınır değerini aşması 

durumunda, kendiliğinden kesen cihazlardır. 

- Sigortalar 

- Aşırı akım koruma anahtarları (motor koruma anahtarı vs..) 

 

  1.4 HATA ÇEŞİTLERİ İLE AKIMLARA VE GERİLİMLERE DAİR 

TARİFLER 

 

İZOLASYON HATASI (Yalıtkanlık Hatası): Yalıtkanın hatalı durumudur. Yalıtımdaki 

hata sonucu sistemde ortaya çıkan hatadır. Mekanik veya elektriksel bir zorlama sonucunda 

veya eskime sebebi ile görevini yapamayacak şekilde izolasyon bozulmasıdır. Elektrik 

tesisatlarında birçok arızaya neden olur. 

 

KISA DEVRE: İşletme bakımından birbirine karşı gerilim altında olan iletkenler (ya da aktif 

bölümler) arasında, bir arıza sonucunda medyana gelen bağlantıdır. 

Ancak olayın kısa devre sayıla bilmesi için arızanın olduğu akım devresi üzerinde bir tüketim 

aygıtının drenci gibi başka bir faydalı drencin bulunmaması gerekir. 

 

HAT TEMASI: Kısa devre olayının geçtiği akım devresi üzerinde faydalı bir direnç 

bulunursa, bu olaya hat teması adı verilir. 

 

 
  Şekil.2 Kısa devre ve hat teması  

 

GÖVDE TEMASI: Bir hata sonucunda bir elektrik işletme aracının gövdesi ile aktif 

bölümler arasında meydana gelen iletken bağlantısıdır. 

 

TOPRAK TEMASI: Bir faz iletkeni ya da işletme gereği yalıtılmış bir orta iletken ile toprak 

ya da topraklanmış bölümler arasında iletken bir bağlantıdır. 
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  1.5 ELEKTRİKSEL DEĞERLERE VE BUNLARLA İLGİLİ ÖTEKİ 

TERİMLERE DAİR TARİFLER 

 

ANMA DEĞERLERİ: Anma gerilimi, anma akımı, anma gücü, anma frekansı gibi işletme 

araçları ile tesislerin boyutlandırılmasında temel alınan değerlerdir. 

 

ANMA GERİLİMİ: Şebekeyi adlandıran ve belirli şebeke işletme karakteristikleri için 

referans gösterilen gerilimdir. 

 

İŞLETME GERİLİMİ: Bir işletme aracının ya da tesis bölümünün iletkenleri arasında 

işletme sırasında var olan gerilimdir. 

 

TOPRAĞA KARŞI GERİLİM: Orta noktası ya da yıldız noktası topraklanmış olan 

şebekelerde bir faz iletkeninin bu noktaya karşı gerilimidir. Bu gerilim faz gerilimine eşittir. 

Bunun dışındaki şebekelerde, bir faz iletkeninin toprağa temas etmesi durumunda öteki faz 

iletkenleri ile toprak arasında medyana gelen gerilimdir. 

Arıza yerinde ark yoksa, bir fazın toprağa karşı gerilimi faz arası gerilimine eşittir. 

 

HATA GERİLİMİ: Aygıtların gövdeleri arasında ya da bu gövdelerle referans toprağı 

arasında hata durumunda meydana gelen gerilimdir. 

 

DOKUNMA (TEMAS) GERİLİMİ: Topraklama geriliminin, insan tarafından 

köprülenebilen bölümüdür. 

Bu durumda insan vücudu üzerindeki akım yolu elden ayağa ya da elden eledir. 

 

AKIM DEVRESİ: Akım kaynağı ile tüketim aracı arasındaki kapalı akım yoludur. 

 

İŞLETME İZOLASYONU: İşletme sırasında gerilim altında bulunan tesis bölümlerinin 

öğeleri arasında ve bunlarla gerilim altında bulunmayan iletken bölümler arasında yalıtkanlık 

gerilimi için ön görülen yalıtkanlıktır. 

 

HATA(KAÇAK)AKIMI: Bir yalıtkanlık hatası sonucunda geçen akımdır. Hata akımı ya bir 

kısa devre akımı ya da bir toprak teması akımıdır. 

 

  1.6 TOPRAKLAMAYA DAİR TARİFLER 

 

TOPRAK: Yeryüzünün zemin (madde) ve yer olarak ifadesidir. 

ZEMİN: Toprağın humus, kil, kum, çakıl, taş gibi madde olarak ifadesidir. 

  YER: Toprağın yeryüzündeki mahalli ifadesidir. 

 

TOPRAKLAYICI: Toprağa gömülü ve onunla iletken bir bağlantısı olan iletken parçalardır. 

Şerit topraklayıcı, çubuk topraklayıcı, levha topraklayıcı olmak üzere üç çeşittir.  

Bir topraklayıcıya bağlanan çıplak topraklama iletkenin toprak içinde kalan bölümü 

topraklayıcının bir parçası sayılır. 

 

TOPRAKLAMA: Topraklanacak iletken bölümlerle toprak arasında, topraklama tesisi 

aracılığı ile yapılan iletken bağlantıdır. 

Topraklama iletkeni üzerine aşırı gerilim koruma aygıtları ya da atlama aralıkları konursa, bu 

şekildeki topraklamalara “Açık Topraklama” adı verilir. 
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REFERANS TOPRAK: Topraklayıcıdan yeterince uzak bulunan ve topraklama tesisinin 

etki alanı dışında kalan yeryüzü bölümüdür. 

Bu bölümdeki herhangi iki nokta arasında, topraklama akımının neden olduğu önemli bir 

gerilim meydana gelmez. 

 

TOPRAKLAMA TESİSİ: Birbirine iletken olarak bağlanan topraklayıcılarla topraklama 

iletkenleri ve varsa topraklama baralarının tümüdür. 

 

YAYILMA DİRENCİ: Bir topraklayıcının ya da topraklama tesisinin yayılma direnci, 

topraklayıcı ya da topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki zeminin direncidir. 

 

İŞLETME TOPRAKLAMASI: Aktif bölümlerin ve sıfır iletkeninin topraklanmasıdır. 

İşletme topraklaması iki şekilde yapılabilir. 

  1. Dirençsiz işletme topraklaması. 

  2. Dirençli işletme topraklaması. 

1. Dirençsiz İşletme Topraklaması: Topraklama devresine bir direnç koymadan, doğrudan 

doğruya yapılan topraklamadır. Bu durumda topraklama devresinin direnci yalnızca 

topraklama direncinden meydana gelir. 

2. Dirençli İşletme Topraklaması: Omik, endüktif ya da kapasitif bir direnç üzerinden 

yapılan topraklamadır. 

Not: Açık topraklamalar işletme topraklaması sayılmaz! 

 

KORUMA TOPRAKLAMASI: Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik 

devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için, gerilim altında olmayan 

iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya 

bağlanmasıdır. 

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için, işletme akım devresinde 

bulunmayan iletken bir bölümün topraklanmasıdır. 

 

  1.7 ELEKTRİĞİN TEHLİKELERİ 

 

  Elektriğin iki çeşit tehlikesi vardır. Bunlar: 

   1. Can tehlikesi 

   2. Yangın tehlikesi. 

 

  1.7.1 YANGIN TEHLİKESİ 

 

1. İletkenlerin dışındaki izolasyon maddesinin özelliğini kaybetmesi nedeniyle iletkenler 

arasında bir ark meydana gelebilir. Peki izolasyon neden özelliğini kaybeder? 

  - Dış etkenler, 

  - İki uç arasında aşırı gerilim, 

  - İzolasyon maddesinin ısınması. 

2. Devreden büyük miktarda akım çekilmesi izolasyon maddesini ısıtır. Devreden büyük 

miktarda akım çekilmesinin bazı sebepleri vardır. Bunlar: 

  - Devreye fazla yük bağlanması,  

  - Cihazların bakımsız olması, 

  - Bağlantı noktasının iyi irtibatlı olmaması,  

  - Kablo kesitlerinin projeye uygun seçilmemesi. 

3. Devreden büyük miktarda akım çekilmesine karşılık koruma elemanlarının (sigorta, röle, 

termik vb. gibi) görev yapmaması sonucu yangın tehlikesi olabilir. 
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4. Ayrıca anahtar, şalter ve kontaktör gibi devre kesici ve benzeri elemanların açılıp 

kapanmaları sırasında meydana gelen kıvılcımlar yangın tehlikesi yaratabilir. 

5. Ayrıca her türlü elektrikli aygıtların tehlikeli bir şekilde ısınmaları da yangın tehlikesine 

mahal verebilir. 

6. Ayrıca elektrik tesisatının yapıldığı yere uygun malzeme kullanılmaması da yangın 

tehlikesi yaratabilir. Bu yerler şöyle sıralanabilir: 

  a. Kuru ve geçici olarak nemli yerler, 

  b. Nemli ve tozlu yerler, 

  c. Islak yerler, 

  d. Korozyona sebebiyet veren buhar ihtiva eden yerler, 

  e. Yangın tehlikesi olan yerler, 

  f. Patlama tehlikesi olan yerler, 

  g. Yüksek sıcaklıklı yerler. 

 

  1.7.2 CAN TEHLİKESİ 

 

  İnsanlar ve diğer canlılar elektrikle temas halinde kalabilirler. Bu durumda insan 

vücudunda şu etkiler hissedilebilir: 

  1. Kanda ayrışma (elektroliz olayı), 

  2. Şok, şuur kaybı, 

  3. Geçici körlük,  

  4. Yanıklar,  

  5. Böbreklere etki,  

  6. Kaslarda kasılma ve kramplar (dolayısıyla solunumun durması), 

  7. Kalbin çarpma düzeninin bozulması. 

 

  Bu etkiler çoğu zaman insanı ölüme kadar götürebilir. Elektrik çarpmalarının çoğunda 

akım yolu ellerden ayaklara doğrudur. Kalp, ciğer ve böbrekler bu yol üzerinde bulunduğu 

için bu tip elektrik çarpmalarında etkiler genellikle ciddidir. 

  Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi insanın çarpılma derecesi akım ile 

belirlenmektedir. Akım şiddetinin de gerilim ve dirence bağlı olduğu düşünülürse; 

 

  Hata Akımının Değerlerine Göre Elektriğin İnsan Vücuduna Etkileri: 

 

VÜCUTTAN GEÇEN AKIM 

(mA) 

 

 

ETKİLERİ 

DC AC (50 Hz) 

1 0,4 El üzerinde hafif uyuşma olur. 

5,2 1,1 Fark etme, eşik değer. 

9 1,8 Acısız şok, adale kontrolü vardır. 

62 9 Acılı şok, adale kontrolü vardır. 

76 16 Acılı şok, bırakma eşiği. 

90 23 Acılı şok, ciddi adale kasılması, nefes zorluğu. 

500 100 Şok, 3 sn süren şoklarda kalp fibrilizasyon olasılığı. 

 

  Ohm Kanunu gereği: I = U / R 

  I: İnsan vücudundan geçecek akımın şiddeti (amper), 

  U: Temas gerilimi (volt), 

  R: İnsan vücudunun direnci, insanın temas ve zemin direnci toplamı (ohm) 
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  O Halde Elektrik Çarpmasının Etkisi: 

  1. Temas edilen gerilimin büyüklüğüne, 

  2. Vücut üzerinden geçen akım şiddetinin büyüklüğüne, 

  3. Akımın vücuttan geçme süresine, 

  4. Frekansa, 

  5. Zemine göre değişmektedir. 

 

  1.7.3 YANGIN TEHLİKESİNİ VE CAN TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN 

NELER YAPILABİLİR? 

 

  1. Aşırı yük akımı önlenmelidir. 

  2. Kısa devre akımı önlenmelidir. 

  3. Sigorta seçimi iyi yapılmalıdır. Her türlü elektrikli cihazı besleyen kablolar mutlaka 

sigortalarla korunmalıdır. Sigortalar koruyacakları iletkenlerin tehlikeli bir şekilde 

ısınmalarını önleyecek şekilde seçilmelidir. Yamanmış ve üzerine tel sarılmış buşonlar 

kullanılmamalıdır. Sigortalar genellikle korunacak hattın başına monte edilmelidir. 

  4. İletken kesiti projeye uygun olmalıdır. 

  5. İletken eklerinin kurallarına uygun yapılması gereklidir. 

  6. Tesisin yapıldığı yere uygun malzeme kullanılmalıdır. 

 

  1.7.4 ELEKTRİĞE ÇARPILAN KİŞİYE YAPILACAK İLK YARDIM 

   

  1. Kazalıya müdahale etmeden önce etmeden önce akım kesilmelidir. Akımın 

kesildiğinden emin olduktan sonra müdahale edilebilir. 

  2. Akımı kesmek zor ise ya da mümkün değil ise, yalıtkan bir malzeme ile kazalının 

elektrik akımıyla olan irtibatı kesilebilir. 

  3. Bu andan itibaren, kazazedeye ancak bu işin eğitimini almış biri tarafından ilk 

yardım müdahalesi yapılmalıdır. Bu müdahale yapılırken, Hızır acil (112) aranarak yardım 

istenebilir, ya da bir araç vasıtasıyla en yakın sağlık merkezine kazazede ulaştırılır. 
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BÖLÜM 2 ALÇAK GERİLİM ŞEBEKE TİPLERİ VE KORUMA 

ÖNLEMLERİ 

  

  2.1 ŞEBEKE TİPLERİ 

  

  TS 3994’e göre elektrik sistemleri (şebekeleri) sınıflandırılarak 3 tipe ayrılmıştır. 

  1. TN sistemi 

  2. TT sistemi 

  3. IT sistemi 

   

  Burada; 

   

  1. Harf: Şebeke (sistem) topraklama noktasının (üç fazlı sistemlerde topraklama, 

genellikle generatör veya güç transformatörünün nötr noktasıdır) toprağa göre durumunu 

belirtir. 

  T: Toprağa doğrudan (olabildiğince düşük empedansla) elektriksel bağlantı anlamına 

gelir. 

  I: Hiçbir toprak bağlantısı yok (gerilimli bölümler topraktan yalıtılmış) veya bir 

empedans üzerinden toprakla bağlantı anlamına gelir. 

   

  2. Harf: Elektrik tesisatında gövdelerin toprağa göre durumunu belirtir. 

  T: Şebeke topraklama noktası ile herhangi bir bağlantının varlığı gözetilmeden toprağa 

doğrudan (olabildiğince düşük empedansla) elektriksel bağlantı anlamına gelir. 

  N: Şebeke topraklamasına doğrudan (olabildiğince düşük empedansla) elektriksel 

bağlantı anlamına gelir. 

 

  2.2 TN SİSTEMİ (ŞEBEKE) 
  

  Şebeke topraklama noktasının toprağa doğrudan bağlı olduğu ve tesisatta gövdelerin 

koruma iletkenleri ile şebeke topraklamasına bağlantılı olduğu sistemdir. TN sistemleri, 

koruma (PE) ve nötr (N) iletkenlerinin durumlarına göre 3 şekilde uygulanabilir. 

 

  A. TN-C sistemi 

  B. TN-S sistemi 

  C. TN-C-S sistemi 

 

  2.2.1 TN-C SİSTEMİ (ŞEBEKE) 

  

  Bu sistemde koruma ve nötr iletkenleri birleştirilerek şebekenin tamamında ortak bir 

iletken (PEN) olarak çekilir. 
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  Şekil.3 Tümünde koruma ve nötr işlevlerinin yüklendiği tek iletken çekilmiş TN 

sistemi (TN-C) 

 

  2.2.2 TN-S SİSTEMİ (ŞEBEKE) 

  

  Bu sistemde koruma ve nötr iletkenleri şebekenin tamamı boyunca ayrı ayrı çekilir. 

 

 
  Şekil.4 Nötr ve koruma iletkenleri ayrı çekilmiş TN sistemi (TN-S) 

   

  2.2.3 TN-C-S SİSTEMİ (ŞEBEKE) 

  

  Bu sistemde koruma ve nötr iletkenleri, şebekenin bir bölümünde ayrı ayrı, bir 

bölümünde de ortak bir iletken olarak çekilir. 
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  Şekil.5 Bir bölümünde koruma ve nötr işlevlerinin yüklendiği tek iletken çekilmiş TN 

sistemi (TN-C-S). 

   

  TN sistemlerde (şebeke) koruma önlemi olarak genelde sıfırlama olarak adlandırılan 

önlem kullanılmaktadır. 

 

  2.2.4 SIFIRLAMA 

 

  Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresinin aşırı akım koruma 

aygıtları ile açılmasını sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin sıfır 

iletkenine ya da buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkenine aynı biçimde 

bağlanmasıdır. Sıfırlamanın amacı, işletme araçlarının gövdesinde yüksek dokunma 

gerilimlerinin sürekli olarak kalmasını önlemektir. 

 

  2.3 TT SİSTEMİ (ŞEBEKE) 

 

  TT sistemi, şebeke topraklama noktasının toprağa doğrudan bağlı olduğu ve 

gövdelerin şebeke topraklama elektrotlarından ayrı topraklama elektrotlarına bağlandığı 

sistemdir. 

 

  
  Şekil.6 TT sistemi 
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  Şekil.7 Gövde ve empedans topraklama elektrotları ayrı TT sistemi. 

 

 
  Şekil.8 Ortak topraklama elektrotlu TT sistemi. 
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  Şekil.9 Bir dış sistemden (TN veya TT olabilir) beslenmekte olan TT sistemi.  

 

  TT sistemlerde (şebeke) güvenlik önlemi olarak genelde koruma topraklaması olarak 

adlandırılan önlem kullanılır. 

  

  2.3.1 KORUMA TOPRAKLAMASI 

 

Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresinin aşırı akım koruma 

aygıtları ile açılmasını sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin 

topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır. Koruma 

topraklamasının amacı, insanları ve hayvanları tehlikeli dokunma ve adım gerilimlerine karşı 

korumak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinde meydana gelebilecek yüksek 

dokunma geriliminin sürekli olarak kalmasını önlemektir. 

  Koruma topraklaması, anılan tesis bölümleri topraklayıcılara ya da topraklanmış 

bölümlere bağlanarak yapılır. 

 

  2.4 IT SİSTEMİ (ŞEBEKE) 

 

  IT sistemi, şebeke topraklama noktasının toprağa bağlı olmadığı veya bir empedans 

(direnç veya endüktans bobini) üzerinden bağlı olduğu ve gövdelerin ayrı veya direnç ya da 

endüktans bobinlerinin topraklama elektrotlarına bağlı olduğu sistemdir. 

  IT sistemleri 3 şekilde uygulanabilir. 

  1- IT sisteminde gövde (koruma) ve empedans topraklama elektrotları ayrı ayrı tesis 

edilmiş olabilir. 

  2- IT sisteminde gövde ve empedans topraklama elektrotları ortak olabilir. 

  3- IT sistemi, bir sıfır bileşen endüktans bobini (nötr kompanzasyon bobini) üzerinden 

başka sistemlerden  (TN veya TT) beslenmiş olabilir. 
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  IT sistemlerde (şebekelerde) güvenlik genelde koruma hat sistemi olarak adlandırılan 

yöntemle yapılır. 

 

  2.4.1 KORUMA HATTI SİSTEMİ 

 

  Yalıtım hatalarında yüksek dokunma geriliminin meydana gelmesini önlemek için 

gerilim altında olmayan tüm iletken tesis bölümlerinin birbirine ve dokunulabilen iletken yapı 

bölümlerine, boru şebekeleri ve benzeri tesis bölümleri ile yıldız noktaları topraklanmış 

şebekelerin topraklayıcılarına iletken olarak bağlanmasını sağlayan bir düzendir. 

  Bu sistemin kullanılmasının amacı, yüksek dokunma gerilimlerini önlemektir. Bu istek 

gerilim altında olmayan bütün iletken tesis bölümlerinin birbirine dokunabilen metal yapı 

bölümlerine, boru hatlarına vb. ile topraklayıcılara bir koruma iletkeni üzerinden bağlanması 

ile sağlanır. 

  Bu sistemin uygulanmasına, yalnızca kendi akım üreticileri ya da primer ve sekonder 

sargıları birbirinden ayrı transformatörleri olan fabrikalar ya da ayrı ayrı taşınabilir işletme 

araçlarının çalıştırılması için kullanılan hareket eden yedek akım üretim tesisleri gibi sınırlı 

tesisler de izin verilebilir. 

 

  Şekil.10 Koruma hat sistemi 

  

  2.5 GERİLİM ALTINDAKİ BÖLÜMLERE DOLAYLI (ENDİREK) OLARAK 

DOKUNMAYA KARŞI KORUMA DÜZENLERİNE DAİR KAVRAMLAR 

  

  İnsanları ve evcil hayvanları 65 voltun üzerindeki dokunma gerilimlerinin neden 

olacağı tehlikelerden korumak için kullanılacak düzenlerin tümüdür. 

 

  2.5.1 KÜÇÜK GERİLİM 

  

  Bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş göstermemesi için, anma 

gerilimleri 42 volta kadar olan akım devrelerinin topraklamadan çalıştığı bir korunma 

tedbiridir. 

  Küçük gerilim kullanılmasının amacı yüksek dokunma gerilimlerinin baş göstermesini 

önlemektir. 
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  Küçük gerilim koruma düzeninde, anma gerilimi 42 volttan daha yüksek olmamalıdır. 

Bu koruma düzeninde, küçük gerilim tarafındaki gerilim altındaki bölümlerin; 

  - Topraklanmasına, 

  - Daha yüksek gerilimli bölümlere iletken olarak bağlanmasına izin verilmemelidir. 

  Küçük gerilimin elde edilmesi için aşağıdaki aygıtlar kullanılabilir. 

  - Güvenlik transformatörleri. 

  - Sargıları elektriksel olarak birbirinden ayrı olan çeviriciler. 

- Akümülatörler. 

- Piller. 

 

 
Şekil.11 Küçük gerilimin elde edilmesine ilişkin örnekler 

 

İşletme araçları ve hatlar en az 250 voltluk yalıtkanlık gerilimine göre yalıtılmış 

olmalıdır. (Oyuncak ve haberleşme aygıtları bunun dışındadır.) 

Ayrıca, bu devrelerdeki fişler, aynı yerde bulunabilecek olan örneğin 110 volt ya da 

220 volt gibi daha yüksek gerilimli tesisin prizlerine uymamalıdır. 

 

2.5.2 KORUMA AYIRMASI (İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ)  

 

“Koruyucu ayırma” olarak ta adlandırılır. Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi 

meydana gelmemesi için bir akım tüketim aygıtının bir ayıma transformatörü aracılığı ile 

besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzenidir. 

Koruyucu ayırma düzeni, anma gerilimleri en çok 380 volta kadar olan elektrik 

tüketicilerinin akım devrelerini, bir ayırma transformatörü ya da motor jeneratör aracılığı ile 

besleme şebekesinden ayırır. 

Bu sistemin kullanılmasının amacı transformatörün çıkış tarafına bağlı işletme 

aracında bir gövde teması, işletme aracının gövdesi ile toprak arasında besleme şebekesinden 

geçebilecek dokunma gerilimlerinin meydana gelmesini önlemektir. 

Koruma tedbiri olarak koruyucu ayırma ancak, örneğin hatların zedelenmesi ya da 

metal gövdenin bir ara fiş-priz düzeninde gövde teması sonucunda sekonder tarafta toprak 

teması olmadığı sürece etkilidir. 

Koruyucu ayırma düzeninin uygulanmasında aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir: 
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- Koruyucu ayırma düzeni ancak gerilimleri 500 volta kadar olan şebekelerde 

uygulanabilir. Ayırma transformatörü ya da motor-generatörün çıkış tarafındaki anma gerilimi 

1 fazlı tüketicilerde 250 volt, üç fazlı tüketicilerde 380 volttan daha yüksek olamaz. 

- Bir ayırma transformatörü ya da motor-generatöre ancak anma akımı en çok 16A 

olan bir tüketici bağlanabilir. 

- Ayırma transformatörü ya da motor generatörlerde, tüketicilerin bağlanması için, 

sabit olarak takılan ve koruma kontağı olmayan bir priz bulunmalıdır. 

- Tüketicilerin bağlantı kordonları en azından T.S.na uygun tipte lastik kordon 

olmalıdır. 

- Ayırma transformatörleri, TSE’nin güç transformatörleri standardına göre yapılmış 

ve işaretlenmiş olmalıdır. Sabit ayırma transformatörlerinin metal gövdeleri üzerinde koruma 

iletkeninin bağlanması için bir bağlantı ucu bulunmalıdır. 

- Ayırma transformatörleri ya da motor generatörlerinin ikinci akım devreleri 

topraklanamaz ve öteki tesis bölümlerine iletken olarak bağlanamaz. 

- Buhar kazanları, çelik iskeleler, gemi gövdeleri gibi iletken metal çalışma bölümleri 

gibi çok tehlikeli olabilecek yerlerde, korunması gereken tüketim araçlarının gövdeleri özel 

bir iletken ile üzerinde durulan yerdeki metal bölüme bağlanmalıdır. Bu iletken, yönetmelikte 

belirtilen kesitte seçilmeli ve öteki besleme hatlarından ayrı olarak görülebilecek biçimde 

çekilmelidir. 

 

 
  Şekil.12 İkinci (Sekonder) akım devresinde toprak teması olan bir ayırma 

transformatörü tüketim aracındaki gövde teması 

 

2.5.3 KORUMA İZOLASYONU (ÇİFT İZOLASYON) 

 

İşletme yalıtkanlığına ek olarak yapılan ve gerilim altında olmayan iletken tesis 

bölümlerinin; işletme yalıtımının görev yapmaması durumunda gerilim altında kalmalarını 

önleyecek ya da bunları dıştan örtecek biçimde yapılan yalıtımdır. 

Koruyucu yalıtma yapılmasının amacı, toprakla temasta bulunan iletken bölümlere ya 

da üzerinde durulan yere karşı yüksek dokunma gerilimlerinin etkisinde kalmayı önlemektir. 

İşletme araçlarının koruyucu olarak yalıtılması, çalışma sırasında üzerinde durulan 

yerin yalıtılmasına yeğlenmelidir. 

İşletme araçlarına da koruma tedbiri olarak koruyucu yalıtma uygulandığında, gerilim 

altında olmayan bütün iletken tesis bölümleri yalıtkan bir madde ile sıkı ve dayanıklı bir 

biçimde kaplanmalıdır. 
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Bunun yerine işletme yalıtımına ek olarak, dokunulabilen iletken parçalar, sağlam bir 

biçimde tutturulan yalıtkan parçalarla arıza durumunda doğrudan doğruya gerilim altında 

kalabilecek bütün bölümlerden ayrılabilir. 

 

AÇIKLAMA: İşletme araçlarında koruyucu yalıtma, örneğin yalıtkan maddeden yapılmış 

mahfaza ve kapaklarla, tamamen yalıtılmış tesis gereçleri kullanılarak ve küçük makinelerin 

preslenmiş yalıtkan gereçlerden yapılması ya da dişli, mil, hareket çubukları ve gövdelerle 

yalıtkan ara parçaların kullanılması ile sağlanır. 

Lak ya da emaye tabaka, oksit tabakası ve özel maddeler emdirilmiş olsa bile lifli 

maddeden örtüler (iletkenler üzerindeki dokunmuş gereçler ve örgülü şeritler) koruyucu 

yalıtma sayılmaz. Buna karşılık, yürürlükteki ilgili T.S.na uygun nemli yer iletkenlerinin dış 

kılıfları, dokunmaya karşı koruyucu yalıtma sayılır. 

Taban yalıtımına, yalnızca yerleri değişmeyen işletme araçlarında izin verilir. Bunun 

için yalıtılmamış durma yerleri ile el ulaşma uzaklığı içinde bulunan, toprağa değen iletken 

bölümler yalıtkanla kaplanmalıdır. Bu örtüler aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır: 

- Dayanıklı olmalı ve işletme araçlarına ancak üzerinde durulan yerlerden 

dokunulabilecek kadar büyük olmalıdır. 

- Alt yapılarına sıkı bir biçimde bağlı olmalıdır. Elektrik işletme yerleri bunun 

dışındadır. 

- Üzerinde durulan yalıtılmış yerden ulaşılabilen birden fazla işletme aracı 

bulunduğunda bunların gerilim altında olmayan metal bölümleri iletken olarak birbirine 

bağlanmalıdır. 
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BÖLÜM 3 ELEKTRİK TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 

UYGULAMALARI 

 
Çizilmiş bir elektrik tesisat projesini gerçekleştirebilmek için öncelikle projeyi 

okuyabilmek gerekir. 

Proje tamamen anlaşıldıktan sonra ise, onu uygulayabilmek için kullanılması gereken 

malzemeyi tanıyıp, montajının nasıl yapıldığını bilmemiz gereklidir. 

Bir diğer önemli husus ise, montaj esnasında bize lazım olacak yardımcı araç ve 

gereçleri bulundurmamız gerekir. 

Peki, nedir bu yardımcı araç ve gereçler? 

 

3.1 BİR TEKNİK ELEMANIN YARDIMCILARI 

 

Bir teknik elemanın (özellikle elektrik ya da elektronik disiplinine ait bir teknik 

elemanın) en temel yardımcı araç ve gereçleri şöyle sıralanabilir: 

- Malzeme çantası, 

- Kontrol kalemi, 

- Pense, 

- Karga burun, 

- Yan keski (pens), 

- Tornavida, 

- Maket bıçağı, 

- Matkap, 

- Çekiç, 

- Havya, 

- Lehim, 

- Anahtar takımları, 

- Metre, 

- Demir testeresi, 

- Kerpeten, 

- Bant, 

- Kumpas, 

- Mikrometre 

 

 3.2 ELEKTRİK İÇ TESİSİ  

 

 Bir elektrik iç tesisi denilince; 

 - Sıva altı tesisatı, 

 - Sıva üstü tesisatı akla gelmektedir. 

  

 Bu tür tesislerde kullanılan en genel malzemeler: 

 - Elektrik tesisat boruları, 

 - Buvatlar, 

 - Kasalar, 

 - Dağıtım panoları, 

 - İletkenler olarak göze çarpmaktadır. 
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 3.2.1 ELEKTRİK TESİSAT BORULARI 

 

 Elektrik tesislerinde T.S.na uygun metal ve plastik elektrik tesisat boruları ve boru 

donanımları kullanılır. 

 Alıcılara akım taşıyan iletkenlerin çevreye ve dokunmaya karşı zarar vermemesi için, 

aynı zamanda iletkenlere dışarıdan zarar verilmemesi için, iletkenler boru içerisinden çekilir. 

Günümüzde elektrik tesisat boruları PVC malzemeden yapılmaktadır. Bunlar: 

 - Duvar borusu, 

 - Beton borusu olmak üzere ikiye ayrılır. 

  

 Plastik borular 3’er metre boyunda çubuk ya da 100’er metre boyunda kangallar 

halinde satılırlar. Çapları ile anılırlar. En sık kullanılan plastik boru çapları 14, 18, 26, 32, 40, 

50 ve 63 mm’dir. PVC borular nemden etkilenmez, kolay işlenebilir, dayanıklıdır, hafiftir, 

boya ve özel bakım istemez ve aynı zamanda iyi bir yalıtkandır. Bunun yanında plastik 

boruların 90º açı ile dönmesi gerektiği yerlerde dirsek kullanılır. Dirsekler de PVC 

malzemeden yapılmıştır. Elektrik tesislerinde besleme hatlarının dönüşlerinde, kiriş 

dönüşlerinde makinelerin enerji girişlerinde ve kabloların korunması amacı ile spiral 

(bükülgen) borular kullanılır. Bunlar istenilen açıda bükülebilen borulardır. İç tesisatta her 

linyenin kabloları ayrı ayrı borulardan çekilir. Burada önemli olan boru çapını iyi seçmektir. 

Bu ise borunun içerisinden geçirilecek kablo sayısına ve kablo kesitine bağlıdır. Bununla ilgili 

aşağıdaki tablo dikkate alınır. 

 

 

  Plastik Boru Seçim Tablosu 

                                                    

 

NV(NYA) 

 

 

NV(NYA) 

 

 

NV(NYA) 

 

 

NV(NYA) 

İletken Kesiti 

(mm
2
) 

Sıva Altı (mm) Sıva Altı (mm) Sıva Altı  (mm) Sıva Altı  (mm) 

1,5 14 14 14 18 

2,5 14 14 14 18 

4 14 14 18 26 

6 14 18 26 26 

10 14 26 26 32 

16 14 26 32 32 

25 18 32 32 40 

35 18 40 40 50 

50 26 40 50 50 

70 26 50 50 50 

95 32 50 50 50 

120 32 50 50 - 

150 40 50 - - 

185 40 - - - 

 

3.2.2 BUVATLAR 

 

  İçerisinde iletken eklerinin yapıldığı kutuya buvat adı verilir. Plastik malzemeden 

yapılırlar. Ekler mutlaka buvat içerisinde yapılırlar. Boru, Duy, Anahtar, Priz ve sigorta gibi 

elemanların içerisinde ekleme yapmak kesinlikle yasaktır.  
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  Buvatlar kenar uzunlukları ile anılırlar. Çeşitleri 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, 20x20 

mm’dir. Sıva altı, sıva üstü ve antigron tesisatlarda kullanılan buvatlar farklı farklıdır. 

 

  3.2.3 KASALAR 

 

  Sıva altı anahtar ya da sıva altı prizlerin içine yerleştiği plastik malzemeye kasa adı 

verilir. Kasalar duvar içerisine gömülüdürler. 

   

  3.2.4 DAĞITIM PANOLARI 

 

  Elektrik enerjisinin bina veya bina gurubunun belli bir bölgesine dağıtımı sağlamak 

amacıyla üretilmiş, gerektiğinde tüketicilerin kontrol, koruma ve kumanda cihazlarını da 

taşıyan tabloya dağıtım tablosu (panosu) adı verilir. 

  Dağıtım tabloları korozyona karşı korumalı fosfatlanmış saç veya fiberglas 

malzemeden sıva altı veya sıva üstü olarak üretilirler. Ev tipi küçük çaplı panolarda genellikle 

sadece linye sigortaları bulunur. İhtiyaca göre panoya şalter ve sayaç da eklenebilir. 

 

3.2.5 İLETKEN VE KABLOLAR 

 

Yönetmelik der ki: “Elektrik iç tesislerinde ilgili T.S.na uygun bakır tellerden yapılan 

yalıtılmış iletkenler ya da kablolar kullanılır.” 

Yapı bağlantı hatlarında çıplak ya da yalıtılmış alüminyum iletkenler kullanılabilir. Bu 

iletkenlerin kesiti bakır için en az 10 mm² olmalıdır. Burada hangi durumda hangi iletken ya 

da kablo kullanılacak buna karar verebilmek için bunların tüm çeşitlerini tanımak ve 

özelliklerini bilmek gerekmektedir. Buna geçmeden evvel önce temel bazı kavramlar 

bilinmelidir: 

 

İLETKEN: Elektrik enerjisini iletmeye yarayan, bir veya birden çok telden oluşan 

yalıtılmamış tel veya tel demetine iletken denir. 

 

KABLO: Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazının birbirine elektriki olarak bağlayan, 

elektriğe karşı yalıtılmış bir veya birden çok damardan oluşan elemana kablo adı verilir. 

 

DAMAR: Kablonun yalıtılmış olan her bir iletkenine damar adı verilir. 

 

KILIF: İletkeni elektriğe karşı yalıtmak, mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak 

amacıyla kullanılan, iletkenleri veya damarları içine alan muhafazaya kılıf denir. 

Bu tanımı biraz daha özelleştirecek olursak; 

YALITKAN KILIF: Çıplak iletkeni yalıtan ilk kılıfa denir. 

ORTAK KILIF: Çok damarlı kablolarda damarları kaplayan kılıfa denir. 

TERMO PLASTİK YALITKAN: Poli-Vinil-Clorur ve poli-etilen gibi ısıtılarak 

şekillendirilebilen ve zamanla ilk sertliği değişmeyen katkılı veya katkısız plastik (polimer) 

maddeye denir. 

Elektrik enerjisinin taşınması ve dağıtılmasında genel olarak bakır, alüminyum ve 

çelik alüminyum iletkenler ya da kablolar kullanılmaktadır. İletkenleri ve kabloları 

sınıflandıracak olursak; 
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İLETKENLER VE KABLOLAR; 

 

A. Kullanıldıkları Gerilime Göre: 
1. Alçak gerilimde kullanılanlar (0-1 kV), 

2. Orta gerilimde kullanılanlar (1-36 kV), 

3. Yüksek ve çok yüksek gerilimde kullanılanlar ( > 36 kV), 

 

B. Kullanıldıkları Yere Göre: 

1. İç tesisatta kullanılanlar, 

2. Dış tesisatta kullanılanlar, 

a. Havai hatlarda kullanılanlar, 

b. Yer altında kullanılanlar, 

 

C. Yalıtımına Göre: 

1. Çıplak iletkenler, 

2. Yalıtılmış iletkenler, 

 

D. Tel Sayılarına Göre: 

1. Bir telli iletkenler, 

2. Çok telli iletkenler, 

 

E. Yapıldıkları Malzemeye Göre: 

1. Bakır iletkenler, 

2. Alüminyum iletkenler, 

3. Çelik-alüminyum iletkenler olmak üzere sınıflandırılabilirler. 

 

Bir elektrik iç tesisinin projesine uygun olarak yapılabilmesi için kullanılacak 

malzemeyi bilmek gerekmektedir. Kablolar genellikle sembollerle anılırlar. Kabloyu 

tanıyabilmek için üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Her ülke 

sembollerdeki harf ve rakamların anlamı için kendi standardını belirlemiştir. Ülkemizde TSE 

veya VDE (alman normu) hâkimdir. Üreticiler bu iki norma göre kablolarını üretir ve ifade 

ederler. Kablo sembolleri bize genellikle şu bilgileri verir: 

- Kullanım amacı, 

- Yapısı, 

- Damar sayısı, 

- Kullanılan iletkenin cinsi, 

- Kullanılan yalıtkanın cinsi, 

- İşletme şartları, 

- Özelliği, 

- Kesiti, 

- Anma değeri. 

 

Bir kabloya ait bilgileri üzerindeki sembollerin karşılığına bakarak elde edebiliriz. 

Sembollerin anlamları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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KABLOLARDA KULLANILAN BÜYÜK HARFLERİN ANLAMLARI 

Türk 

Normuna 

Göre 

(TSE) 

Alman 

Normuna 

Göre 

(VDE) 

ANLAMI 

A  Alüminyum İletken 

B  Hareketli tesislerde kullanılan ağır koşullara dayanıklı kablo 

C  Lak 

Ç Gb Çelik şeritten yapılmış koruyucu sargı veya örgü 

D  Bez sargı (Günümüzde kullanılmamaktadır.) 

E  Polietilen yalıtkan (PET) 

F  Hareketli elektrik tesislerinde hafif işletme şartlarında kullanılan kablo 

G  Gaz yalıtkan veya galvanizli şeritten zırh 

I  Işık borulu tesis işareti  

İ  İplik sargı 

J  İpek sargı 

K  Kâğıt yalıtkan (Günümüzde kullanılmamaktadır.) 

L  Lastik yalıtkan 

M C Bakır siper veya konsantrik iletken 

N N Normal veya hafif işletme şartlarına uygun sabit tesislerde kullanılan 

kablo 

O R Yuvarlak telden yapılan koruyucu sargı veya örgüler 

Ö  İplik örgü (Günümüzde kullanılmamaktadır.) 

P  Kurşun veya meta kılıf 

R H Taşıyıcı gergi telli kablo 

S  Siper veya sinyal kablosu 

Ş F Çelikten yapılmış zırh veya galvanizli telden yapılmış koruyucu örgü 

T  Telefon kablosu 

V Y Polivinilklorür termo-plastik yalıtkan (PVC) 

Y N Sabit tesislerde kullanılan ağır şartlara dayanıklı kablo, yer altı kablosu 

ÇÇ 2Gb Çapraz sarılmış çelikten koruyucu sargı 

HM CE Her damar üzerinde bakırdan konsantrik iletkeni olan kablo 

OR  Galvanizli yuvarlak çelik telden yapılmış zırh 
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KABLOLARDA KULLANILAN KÜÇÜK HARFLERİN ANLAMLARI 

Türk Normuna 

Göre (TSE) 

Alman Normuna 

Göre  (VDE) 

ANLAMI 

A A A grubu çok telli iletken (Tellerin incelik derecelerini 

gösterir.) 

B A B grubu çok telli iletken (Tellerin incelik derecelerini 

gösterir.) 

C F C grubu çok telli iletken (Tellerin incelik derecelerini 

gösterir.) 

Ç M Çok telli iletken 

D  Dış etkilere dayanıklı kablo 

E  Emdirilmiş (emperye edilmiş) 

F  Yüksek frekansa dayanıklı kablo 

G  Yağa dayanıklı kablo 

L S Nemli yerlerde ve dışarıda kullanılan kablo 

K  Korozyona dayanıklı kablo  

M  Mekanik etkilere dayanıklı kablo 

N M Rutubete dayanıklı kablo 

P  Pasa dayanıklı kablo 

R  Ara şeritli kablo 

S S Daire kesitli kablo 

T  Sıcağa dayanıklı kablo 

U  Damarı birbirine bükümle kablo 

V  Aleve dayanıklı kablo 

Y  Damarları koruyucu kılıf içerisinde yan yana bulunan 

yassı kablo 

Tk  Sıcağa ve korozyona dayanıklı kablo 

Vk  Aleve ve korozyona dayanıklı kablo 

Vp  Aleve ve pasa karşı korumalı iletkenli kablo 

 

TESİSATTA EN ÇOK KULLANILAN KABLOLAR 

 

Piyasada genellikle Alman normlarına uygun iletken ve kablolar kullanılmaktadır. 

 

NYA (NV) KABLOLARI: Bakırdan 0,5-10 mm²’ye kadar tek telli 10-400 mm²’ye kadar çok 

telli olarak yapılır. Yalıtkan olarak termo-plastik kullanılır. Tek damarlıdırlar. 1000 volta 

kadar gerilimlerde çalıştırılırlar. 

- Kuru yerlerde, 

- Boru içerisinde olmak kaydıyla sıva altında veya sıva üstünde, 

- Dağıtım tablolarında kullanılırlar. 

 

NYAF (NV-b) KABLOLARI: Bakırdan 0,5-400 mm²’ye kadar, ince, çok telli ve b gurubu 

tellerden yapılırlar. Yalıtkan olarak termo-plastik kullanılır. Tek damarlıdırlar. 

- Kuru yerlerde, 

- Sıva altında ve sıva üstünde, 

- Hareketli tesislerde, 

- Panolardaki kumanda devrelerinde kullanılırlar. 
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NYAFZ (NV-y) KABLOLARI: Bakırdan 2x0,5 mm² ve 2x0,75 mm² olarak çok telli 

yapılırlar. Damarlar yan yana yassı olarak üretilir. İstenildiğinde damarlar birbirinden yalıtkan 

kılıf ile birlikte ayrılabilir. Yalıtkan olarak termo-plastik kullanılır. Piyasada da kordon 

kablosu da denir. 

- Kuru yerlerde, 

- Mekanik zorlanmaların az olduğu küçük ev aletlerinde irtibat kordonu olarak 

kullanılırlar. 

 

NYMHY (H05VV-F) KABLOLARI: Bakırdan,1,5-6 mm²’lik kesitlerde, 1-4 damarlı, çok 

telli olarak imal edilirler. Çok damarlılarda ortak kılıf herhangi bir elastik veya plastik dolgu 

maddesinden, dış kılıf termo-plastik yalıtkanından yapılır. Piyasada TTR KABLO da denir. 

Çalışma gerilimleri 500 volttur. 

- Hafif işletme şartlarında, 

- Taşınabilir cihazlarda, küçük ev ve mutfak cihazlarında kullanılırlar. 

 

NYM (NVV) KABLOLARI: Bakırdan, 1,5-10 mm²’lik tek telli, 16-35 mm²’lik çok telli 

olarak üretilirler. Damarları 1’den 5’e kadar olabilir. Çok damarlı olanlarda ortak kılıf 

herhangi bir elastik veya plastik dolgu maddesinden yapılır. Dış kılıf termo-plastik 

yalıtkandan yapılır. Bu kablolara antigron kablosu da denir. Çalışma gerilimleri 500 volttur. 

- Küçük binalarda yapı bağlantı hattı havai olan tesislerde, 

- Nemli yerlerde, 

- Sıva altı veya üstü tesisatlarda kullanılırlar. 

* Fakat yeraltında kullanılmazlar. 

 

NYY (YVV) KABLOLARI: Bakırdan, 10 mm²’ye kadar tek telli, 10mm²’den sonra çok telli 

olarak imal edilirler. 1-4 damarlı olarak 1,5 mm²den 400mm²’ye kadar üretilirler. Dairesel 

kesiti sağlayan ortak kılıf kolayca açılmasını sağlayacak biçimde kauçuk kökenli 

malzemeden, dış kılıf ise termo-plastik malzemeden yapılır. 

- Küçük binalarda yapı bağlantı hattı havai olan tesislerde, 

- Mekanik darbelere ve kimyasal etkilere maruz kalmayacak yer altı tesisatlarında 

enerji taşımak amacıyla kullanılırlar. 

 

NYCY (YVMV) KABLO: Bakırdan, çok telli, genellikle 3 damarlı olarak imal edilirler. 

Kesitleri 4-240 mm²’dir. Anma gerilimleri 0,6-1 kV’tur. Dairesel kesiti sağlayan ortak kılıf 

kauçuk kökenli yumuşak malzemeden, dış kılıf ise siyah termo-plastik malzemeden yapılır. 

Nötr iletkenleri koruyucu olarak ortak kılıf üzerine sarılmıştır. Bu iletken, kablonun zayıf 

akım tesislerinde olan bozucu etkisini önler, dış darbelere (kazı, matkap vb. gibi) karşı 

koruma sağlar. 

 

3.2.6 SİGORTALAR 

 

Besleme hatlarını aşırı yüklenmelere ve kısa devre akımlarına, elektrik alıcılarını ve 

bunları kullanan kişileri de elektrik kazalarına karşı korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla 

kullanılan malzemelere sigorta adı verilir. 

Sigortalar elektrik devrelerine seri olarak bağlanırlar. Elektrik devresinden geçen 

akımın anma akım değerini aşması durumunda devreyi açarak elektrik akımını keserler. 

Sigortalar: 

- Tesisatı fazla yüklerden korur. 

- Tesisatı kısa devre akımlarından korur. 

- Binayı aşırı akımdan dolayı yangından korur. 
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- Cihazları kullanan kişiyi korur. 

- Cihazları korur. 

- Devreye enerji verir ve devrenin enerjisini keser. 

 

Sigorta devrede suni olarak oluşturulmuş zayıf bir noktadır. Herhangi bir ters durumda 

sigortanın devredeki enerjiyi kesmesine pratikte sigorta attı denir. 

 

SİGORTALAR; 

 

A. Devreyi Açma Prensibine Göre: 

1. Eriyen telli sigortalar, 

2. Otomatik sigortalar, 

 

B. Kullanıldıkları Gerilim Değerine Göre: 

1. Alçak Gerilimde kullanılan sigortalar, 

a. Zayıf akımda kullanılan sigortalar (0-65 V), 

b. Kuvvetli akımda kullanılan sigortalar (65-1000 V), 

2. Orta Gerilimde kullanılan sigortalar (1-36 kV), 

3. Yüksek Gerilimde kullanılan sigortalar (36 kV üstü), 

 

C. Buşon İçerisindeki Telin Erime Süresine Göre (Eriyen Telli Sigortalar): 

1. Çabuk eriyen sigortalar, 

2. Normal eriyen sigortalar, 

3. Gecikmeli eriyen sigortalar, 

 

D. Buşonun Gövdeye Takılma Şekline Göre: 

1. Çevirmeli buşonlu sigortalar: 

a. Duvar tipi sigortalar, 

b. Tablo tipi sigortalar, 

c. Kofre tipi sigortalar, 

d. Şapkalı tip sigortalar, 

2. Geçmeli buşonlu sigortalar: 

a. Bıçaklı (NH) sigortalar, 

b. Elektronikçi sigortaları, 

c. Otomotiv sigortaları, 

d. Yüksek gerilim (seksiyoner) sigortaları olmak üzere sınıflandırılırlar. 

 

Tesisatlarda en çok kullanılan ve karşımıza çıkacak olan sigorta çeşidi anahtarlı 

otomatik sigortalar (otomatlar)’dır. 

 

OTOMATLAR: Anahtarlı otomatik sigortalar alçak gerilim koruma cihazlarıdır. Bu 

sigortalar ev ve benzeri yerlerde devreyi tam otomatik termik ve manyetik olarak korurlar. 

Yani aşırı akım için iki açtırıcı bulunmaktadır. Bu sigortalar üzerlerindeki anahtarları 

sayesinde bağlı bulundukları devrenin kolayca açılıp kapatılmasını sağlarlar. Herhangi bir 

arıza durumunda sigorta otomatik olarak atarak, anahtar mandalı aşağı düşer ve enerjiyi keser. 

Arıza giderildikten sonra mandal el ile mekanik olarak yukarı kaldırılarak tekrar devreye 

enerji verilir. 

Mekaniki ömürleri 20.000 kez mekanik veya elektriki olarak açılıp kapatılabilecek 

seviyededir. Bu sigortalara piyasada genelde w-otomat denmektedir. 
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PİYASADAKİ W-OTOMATLAR; 

 

Devreyi Açma Süresine Göre; 

1. Çabuk devreyi açan (B-karakterli), 

2. Normal devreyi açan (C-karakterli), 

3. Gecikmeli devreyi açan (D-karakterli) olarak satılmaktadır. 

 

Bir Sigortanın Koruma Görevini Düzgün Yapabilmesi İçin; 

1. Sigorta amperajı uygun seçilmelidir.  

2. Sigorta buşonlu ise ve buşon yanmış ise onun yerine yenisi takılmalıdır. Üzerine tel 

sarılmamalıdır. 

3. Sigortalar korunacak hattın başına konulmalıdır.    

 

 3.2.7 ANAHTARLAR 

  

 Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan , el ile kumanda edilen devre 

elemanlarına anahtar adı verilir. 

Anahtarların akım taşıyan kısımları genelde pirinçten yapılmış olup ark ve 

oksitlenmeye karşı dayanıklı olması için nikel kaplanmıştır. Yalıtkan kısımları ise porselen, 

plastik veya bakalitten yapılmıştır.  

Anahtarlar; 

Tesisin şekline göre: 

1- Sıva üstü anahtarlar, 

2- sıva altı anahtarlar olarak, 

 

Kullanılacağı devrenin şekline göre: 

1- Adi anahtar,    

 2- Komütatör anahtar,  

 3- Vaviyen anahtar olarak sınıflandırılırlar. 

 

ADİ ANAHTAR: Bir lambayı veya lamba grubunu bir yerden aynı anda yakıp söndürmeye 

yarayan anahtar çeşidine Adi Anahtar adı verilir. 

- Elektrik tesislerinde Türk Standartlarına uygun anahtarlar kullanılmalıdır. 

- Anahtarlar anma akımının ve geriliminin üstündeki değerlerde kullanılamazlar. Anahtarlar 

kullanım amacına uygun güçte seçilmelidir.  

- Anahtarların normal olarak toprağa göre gerilim altında bulunan bütün kutupları aynı 

zamanda açılıp kapanmalıdır. 

- Anam gerilimi 250 V’ye kadar olan elektrik devrelerinde kullanılacak anahtarların anma 

akımı 10 A’dan aşağı olmamalıdır. 

- Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri üzerine 

konulmalıdır. 

- Nötr hatları topraklanmamış olan sabit tesislerde, faz ve nötr hatlarını aynı anda açıp 

kapayan anahtarlar kullanılmalıdır. 

- Anahtarlar, işletmede meydana gelen titreşimlerle ya da kendi ağırlıkları ile kendiliğinden 

açılıp kapanmayacak nitelikte olmalıdır.  

- Anahtarların hareket eden kolları, çalıştırma zincirleri ve benzeri gibi el ile dokunulan metal 

parçaları yalıtkan ara parçalarla (örneğin porselen izolatörlerle) anahtar gövdesinden ayrılmış 

olmalıdır. 

- Sıcaklıkları 60° C ‘nin üstünde olan yerlerde, sıcak yerler için elverişli anahtarlar (örneğin 

porselen yalıtkanlı anahtarlar) kullanılmalıdır. 
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- Anahtarların bir ucuna birden fazla iletken bağlanamaz. Yani anahtar dağıtım kutusu olarak 

kullanılamaz. 

- Topraklanmış tesiste sıfır iletkenleri hiçbir şekilde kesilemez ve bu iletken üzerine anahtar 

konulamaz. 

- İkinci (tali) dağıtım tablolarında kullanılacak anahtarlar tercihen pako şalter ya da ev tipi 

devre kesici olmalıdır. 

- Aydınlatma devrelerinde termik ve magnetik koruyuculu anahtar kullanıldığında bunun 

ayrıca sigorta ile korunması gerekmez. 

- Anahtardan, anahtar altı prize geçiş yapılamaz. Bu priz bulunduğu konum bakımından bu 

adı almıştır. Anahtara ve anahtar altı prize gelen besleme iletkenleri normal olarak ayrı 

borular içinde çekilir. 

 

 3.2.8 AYDINLATMA AYGITLARI 

 

 En genel tabiriyle etrafına ışık saçarak bulunduğu bölgeyi aydınlatan cihazlara 

Aydınlatma Aygıtları adı verilir. Buna kısaca Işık Kaynağı da diyebiliriz. Tanımı biraz 

özelleştirecek olursak Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren cihazlara Aydınlatma 

Aygıtı denir. Bunlar Lamba olarak bilinir. 

 

Elektrik lambaları; 

Yapıları bakımından: 

1- Akkor flamanlı lambalar, 

2- Deşarj lambaları, 

 a- Gece lambaları, 

 b- Neon lambalar, 

 c- Neon tüplü lambalar, 

 d- Sodyum buharlı lambalar, 

  e- Civa buharlı lambalar, 

  f- Halojen lambalar, 

  g- Metal halide lambalar, 

  h- Flüoresan lambalar, 

  i- enerji tasarruflu lambalar, 

 3- Dekoratif ve özel lambalar olarak sınıflandırılabilir. 

 

 Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine göre: 

- Aydınlatma tesislerinde yürürlükteki standartlara uygun aydınlatma aygıtları (armatürler) ve 

donanımlar kullanılacaktır. 

- Aydınlatma tesislerinde 250 V’dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmayacaktır. 

- Anahtardan geçerek duya gelen faz iletkeni her zaman duyun iç (orta) kontağına 

bağlanacaktır. Ters bağlama belirlenirse tesise elektrik verilmez.  

- Aydınlatma aygıtlarında faz ve nötr iletkenleri olarak yalıtılmış iletkenler kullanılacaktır. 

Aygıtların metal parçaları nötr iletkeni olarak kullanılamaz. 

- Duylar, aydınlatma aygıtlarına ampuller çıkarılıp takılırken dönmeyecek biçimde 

tutturulacaktır. 

- Aydınlatma aygıtları hareket ettiklerinde iletkenleri zedelemeyecek biçimde takılacaktır. 

- İletkenlerin geçirilmesi için bırakılan boşluklar, tellerin kolayca ve yalıtkanların 

zedelenmeden geçmesini sağlayacak biçimde olmalıdır. Bu boşluklardan birkaç lambanın 

akım devresi iletkenleri birlikte geçirilebilir.  

- Yapı dışında kullanılacak aydınlatma aygıtları içlerinde su toplanmayacak biçimde yapılmış 

olmalıdır. 



 28 

- Aydınlatma aygıtlarının askı düzenleri, örneğin tavan kancaları en az 10 kg. olmak üzere 

asılacak aygıt ağırlığının 5 katını herhangi bir biçim değişikliğine uğramadan taşıyabilmelidir. 

- Sıva altı tesislerde apliklere gelen iletkenler duvar kutularında (buatlar) sona ermelidir. 

- Tamamlanmış döşemeden 230 cm. yüksekliğe kadar tesis edilen aplik sortilerinin koruma 

iletkenli olmalı yapıda koruma topraklaması yoksa sıfırlanmalıdır. 

- Aydınlatma aygıtlarının içine çekilen iletkenler ısıya dayanıklı olmalıdır. Bu iletkenlerin 

anma kesitleri yönetmelikteki çizelgelere göre seçilmelidir. 

- Üç fazlı akım devresinin iletkenleri (örneğin üç fazlı aydınlatma aygıtlarında) çok damarlı 

bir iletken olarak düzenlenmeli, boru içinde çekilmeli ya da iletkenlerin geçirilmesi için 

ayrılan boşluklara yerleştirilmelidir. 

- Makineler ile bunların hareket eden parçalarının aydınlatılmasında ve bu gibi makinelerin 

çalıştığı işletme yerlerinin aydınlatılmasında ışıksal görüntü yanılmalarını (stroboskopik 

etkileri) önlemek için örneğin uygun lamba seçme, faz kaydırıcı kondansatörlü, dekalörlü 

balast kullanma ya da üç fazlı besleme gibi tedbirler alınmalıdır. 

- Armatürlerin seçilmesinde, kullanma amacına uygunluğu, suya ya da toza karşı koruma 

düzeni bulunması ve ortam sıcaklığına dayanıklılığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

- Sabit aydınlatma aygıtları, besleme hatlarına bu aygıtlara ait klemensler ile fiş-priz düzenleri 

ile ya da doğrudan doğruya bağlanabilir. 

- Taşınabilen aydınlatma aygıtları şebekeye sabit bağlantı düzenleri ya da fiş-priz düzenleri 

üzerinden bağlanabilir. 

- Kazanlar, hazneler, borular vb. iletken gereçlerden yapılmış dar ve hareket edilmesi sınırlı 

yerlerde el lambaları gibi taşınabilen aydınlatma aygıtları ancak aşağıdaki şartlar yerine 

getirilirse kullanılabilir.  

- Alternatif gerilim kullanılacaksa, bağlantı iletkenleri kesinlikle küçük gerilimi ya da 

koruyucu ayırma amacı ile kullanılabilen bir transformatöre bağlanmalıdır. 

- Küçük gerilimli elektrik üretmek için kullanılan güvenlik transformatörleri, motor-

generatörler ya da koruyucu ayırmayı sağlayan aygıtlar kazan, hazne ve boruların dışarısına 

konulmalıdır. 

- Doğru gerilim kullanılacaksa Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğinin 31. maddesinde açıklanan 

düzenlerden birisi kullanılmalıdır. 

- Sabit tesis edilmeyen iletken olarak, ilgili Türk Standartlarında açıklanan bu amaca uygun 

iletkenler kullanılmalıdır. 

- Ara fiş-priz düzenlerinde yalıtkan mahfazalar bulunmalıdır. Uzatma iletkenlerine anahtar 

bağlanamaz. 

- Tünel, galeri vb. gibi nemli ve ıslak yerler yönetmeliğin 50 a.15. maddesine uygun olarak 

taşınabilen aydınlatma aygıtları ile aydınlatılabileceği gibi bu amaçla sabit aygıtlarda 

kullanılabilir. Bu durumda nemli ve ıslak yerlerde kurulacak elektrik tesislerine ait hükümler 

uygulanmalıdır. 

- Aydınlatma aygıtları, çıkardıkları ısı kendi içlerindeki ve yakınlarındaki cisimlere zarar 

vermeyecek biçimde tesis edilmelidir. 

- Sıva altı, sıva üstü veya etanş tesislerde zorunlu olmadıkça lambadan lambaya geçiş 

yapılmamalıdır. 

- Dekoratif amaçla ve zorunlu durumlarda (mimari gereği vb.) lüstr klemens vb. gibi uygun 

düzenler kullanılarak lambadan lambaya geçiş yapılabilir. 

- Kazan dairesi, banyo, hamam ve benzeri gibi nemli ve ıslak yerlerde lambadan lambaya 

geçiş yapılması tavsiye edilmez, lambadan lambaya geçiş yapılması gerekli ise geçişler lüstr 

klemens ve benzeri kullanılarak yapılmalıdır. 
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3.2.9 DUY VE ROZANS 

 

 Rozans, duy ile tavandan gelen tesisat kablolarının irtibatını sağlayan malzemedir. 

Tavan sıvası içerisinde yer alan tahta takoza vidalanarak tavanda sabitlenir. Göve ve kapak 

olmak üzere iki kısımdan oluşan rozanslar, genellikle bakalitten yapılırlar. 
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Uygulama  

No    : 1 

Adı    : Adi Anahtar Tesisatı 

 

Öğrencinin     

Adı Soyadı   :  

Numarası   :  

Sınıfı    :  

 

Uygulamanın Amacı  : 1- Adi anahtar tesisatının çalışma mantığını anlamak. 

2- Tesisat projesinde kullanılan kuvvetli ve zayıf akım 

işaretlerinin sembollerini ve ne anlama geldiklerini anlamak. 

      3- Kullanılan malzemeleri tanımak. 

4- Adi anahtar tesisatını kurmak.   

 

Kullanılacak Malzeme  :1- Fiş, 1 adet 

2- 6A W otomat sigorta, 1 adet 

3- 14’lük PVC spiral boru, yeteri kadar uzunlukta 

4- 1,5 mm
2’

lik kesitinde NYA kablo, yeteri kadar uzunlukta 

5- Adi anahtar, 1 adet 

6- Duy, 1 adet 

7- 50 W’lık ampul, 1 adet 

 

Teorik Bilgi : Kullanılan en basit bir anahtar ile lambayı yakıp söndürmeye 

yarayan tesisata ADİ ANAHTAR TESİSATI adı verilir. 

Anahtarın iki adet bağlantısı vardır. Bu iki bağlantıya fazın (R) 

bağlanması sonucu açma kapama işlemi yapar. Bu tür 

tesisatlarda sigortadan sonraki kısımda 1,5 mm
2
’lik iletken 

kullanılmaktadır. 

  

Kullanılan Malzemeye İlişkin Bilgiler: 

    FİŞ :      

    SİGORTA:     

    14’lük SPİRAL BORU:   

    1,5 mm2’lik NYA KABLO:   

    ADİ ANAHTAR:     

    DUY:     

    50 W’lık AMPÜL:     

 

Açık Şema 
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Kapalı Şema    

 
 

Kullanılan Semboller :  

 

Uygulanması :1- Uygun boyutta kesilmiş sunta vb. gibi 

sert bir ahşap üzerinde enerji giriş noktası, 

sigorta, buat, kasa, anahtar ve duy’un yerleri tespit edilir. 

2- Tespit edilen yerlere göre tesisatın açık şeması elaman 

boyutları da dikkate alınarak çizilir. 

    3- İletkenlerin geçtiği yerlere borular yerleştirilir. 

    4- Buat ve kasa yerine yerleştirilir. 

    5- Duy montelenir. 

    6- Kablolar çekilir. 

    7- Bağlantılar yapılır. 

    8- Enerji girişi için sigortaya fiş bağlanır. 

    9- Fiş aracılığı ile sisteme enerji verilir. 

    10- Anahtar açılıp kapatılarak lambanın yanıp söndüğü görülür.   

 

Sorular ve Sorunlar  :1- Anahtarın kutupları ters bağlanırsa ne olur? 

     2- Faz ve nötr iletkenleri Duy’a yanlış bağlanırsa ne olur? 

     3- İletken kesitleri yanlış seçilirse neler olur? 

     4- Sigortanın önemi nedir? 

     5- Boruların önemi nedir? 

     6- İletken ekleri yapılırken nelere dikkat edilmelidir? 
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UYGULAMA LİSTESİ 

Uygulama 

No 

Uygulama Adı Tarih Sorumlu Öğrenciler 

1 Adi anahtar tesisatı  Öğretim elemanı tarafından 

hazırlanacaktır.  

2 Adi anahtar-priz tesisatı   

 

 

3 Komütatör anahtar tesisatı   

 

 

4 Vaviyen anahtar tesisatı   

 

 

5 Nemli yer malzemesi ile tesisat   

 

 

6 İki lambalı flüoresan tesisatı   

 

 

7 Bir butonla bir zil tesisatı   

 

 

8 İki butonla bir zil tesisatı   

 

 

9 Karşılıklı çağırma tesisatı   

 

 

10 Numaratör tesisatı 

 

 

  

 

 

11 Cümle kapıdan çağırmalı iki kat 

dört daireli apartmanın kapı zili 

tesisatı 

  

 

 

12 Kapı otomatiği tesisatı   

 

 

13 Işıklı çağırma (Refkontak) 

tesisatı 

  

 

 

14 Diyafon tesisatı 

 

 

  

 

 

15 Anten tesisatı (3 kat 6 daireli) 

 

 

  

 

 

16 Elektrik Sayaçlı 7 linyeli ev 

tesisatı 
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UYGULAMA YÖNERGESİ: 

 

1- Her uygulama bir öğrenci ya da öğrenci gurubu tarafından gerçekleştirilecektir. (Örnek 

olması açısından ilk uygulama ve raporu, öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilecektir.) 

 

2- Her öğrenci derse gelmeden önce o haftaki uygulamaya ilişkin uygulama raporunu 

belirtilen formatta, çizgisiz beyaz kâğıda, kırmızı ve siyah pilot kalem kullanarak yazıp 

getirecektir. Uygulama raporu yazılırken çeşitli kaynaklar taranıp o uygulamaya ait teorik ve 

pratik bilgiler uygulama raporunda yer almalıdır.   

 

3- Mevcut uygulamadan sorumlu öğrenciler, sorumlu oldukları uygulamaya ilişkin uygulama 

raporunu bilgisayar vasıtasıyla belirtilen formatta hazırlayıp öğretim elemanına teslim 

edecektir. 

 

4- Mevcut uygulamadan sorumlu öğrenciler sorumlu oldukları uygulamaya ilişkin malzemeyi 

kendileri temin ederek, uygulamayı istenilen biçimde derse gelmeden önce hazırlayıp ders 

esnasında sınıf içerisinde gerçekleştireceklerdir. 

 

5- Dersin devamsızlık hakkı standart olarak verilecektir. Fakat öğrenciler derse devam 

etmeseler bile o haftaki uygulamaya ait raporu sonradan teslim edilecektir. Sorumlu olunan 

uygulama, çok zaruri durumlar dışında belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.   

 

6- Elektrik Şebeke Tesisleri dersine ait bu uygulamalar dersin vize sınavı yerine kabul 

edilecektir. Ayrıca bir vize sınavı yapılmayacaktır. Yapılacak olan toplam 15 uygulama 

aşağıdaki şekilde puanlanacaktır. 

 

VİZE = - Her uygulama raporu 4 puan   = 15 X 4 = 60 puan 

  - Sorumlu olunan uygulama raporunun  

bilgisayarda yazılması 15 puan    = 1 X 15 = 15 puan 

- Sorumlu olunan uygulamanın malzemesinin  

temini ve uygulanması 25 puan       = 1 X 25 = 25 puan 

 

                               TOPLAM    = 100 puan 
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