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AÇIKLAMALAR 
ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Tüm Dallar 

MODÜLÜN ADI Temel Elektrik Elemanları Ve Uygulamaları 

MODÜLÜN TANIMI Elektrik enerjisinin öneminin, üstünlüklerinin, elektrikte 

kullanılan temel tesisat malzemelerinin yapıları, temel 

elektrik devre elamanlarını, çeĢitleri, üretim 

standartlarıaydınlatma, priz ve güç devre uygulamalarıile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığıöğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 9. sınıfıtamamlamıĢolmak. 

YETERLĠK 
Temel elektrik elemanlarını tanıyarak devre uygulamalarını 

yapmak. 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci; uygun ortam sağlandığı her türlü yerde standartlar, 

TSE ve iç tesisat, kuvvetli akım, topraklama yönetmeliğine 

uygun olarak temel elektrik devrelerini, zayıf akım, 

aydınlatma ve priz devrelerini, role, Ģalter ve selenoidlerin 

bağlantısını bilir ve uygulamalarını yapabilir. 

Amaçlar 

1. Ġletkenleri ve yalıtkanları seçebilecek, iletken eklerini 

yapabilecektir.  

2. Kuvvetli akım ve topraklama yönetmeliğince 

topraklama elemanlarını seçebilecek ve topraklama ve 

sıfırlama yapabilecektir. 

3. Aydınlatma ve priz tesisat malzemelerinin çalıĢma ve 

görevlerini bilecek, seçimini yapabilecektir.  

4. Sigortaları, kaçak akım koruma rölesini,  roleyi, 

kontaktörü, selenoidleri  ve Ģalterleri seçebilecektir. 

5. Zayıf akım tesisatı devre uygulamalarını 

yapabilecektir. 

6. Aydınlatma, priz ve güç tesisatlarının devre 

uygulamalarını yapabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ve laboratuvar, sektör sanayi kuruluĢları, 

sınıf, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı, elektrik 

laboratuvarı, üniversite kütüphaneleri, bilgi teknoloji 

ortamları, tepegöz, VCD, internet. 

Donanım:  Ġletken ve yalıtkanlar, el aletleri, klemens, kablo 

pabucu, izole bant, elektrik tesisat boruları, buat, kasalar, 

kroĢeler, kablo kanalları, kablo bağıve spirali, topraklama 

elemanları, trafo, buton, zil, kapıotomatiği, fiĢ, priz, duy, 

lambalar, sigortalar, kaçak akım rolesi, kontaktör, selenoidler, 

Ģalterler, malzeme katalogları, projeksiyon, slayt üreteç, trafo, 

sigorta, buton, anahtar çeĢitleri, plançete, el takımları, kesme 

takımları. 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, 

verilen ölçme soruları, kendinize iliĢkin gözlem 

vedeğerlendirmeleriniz yoluyla kazandığınız bilgi ve 

becerileriölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme teknikleri uygulamodül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileriölçüp 

değerlendirecektir. 

Öğretmen, modül sonunda iĢ performansının 

derecelendirmeölçeği ile kendinizin yeterli konuma gelip–

gelmediğinizibelirleyecektir. 

 



 

1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci;  

 

Ülkemizin çağın teknolojisini yakalaması, hatta çağı geçmesi için doğru düĢünen, 

düĢündüğünü anlatabilen, yorum gücüne sahip ve gerektiğinde yorum gücünü teknik 

alanlarda kullanabilen insanlara ihtiyacı vardır. Önemli olan Einstein’nın zekâsına ya da bir 

rallicinin reflekslerine sahip olmak değildir. Raylı Sistemler Teknolojileri bölümünün 

temelini oluĢturan Temel Elektrik Elemanları Ve Uygulamaları modülü ile mesleğe merhaba 

diyorsunuz. Buradaki konular, mesleki binanızın temelinin sağlam atılmasını sağlayacaktır. 

 

Bu nedenle bu modüle sizin daha önceki bilgi ve becerinize ilave olarak: 

 

 Ġletkenleri ve yalıtkanları seçebilecek, iletken eklerini yapabileceksiniz. 

 Topraklama ve sıfırlama yapabileceksiniz. 

 Aydınlatma ve priz tesisat malzemeleri hakkına yeterli bilgi edineceksiniz. 

 Devreye uygun sigortalar, kaçak akım koruma rölesi ,  role, kontaktör, 

selenoidler  ve Ģalterleri seçebileceksiniz. 

 Zayıf akım tesisatını yapabilecek arızalarını tespit edebileceksiniz. 

 Aydınlatma, priz ve güç tesisatlarınıyapabilecek arızalarını tespit 

edebileceksiniz. 

 

Konularında sizlere bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bilgi ve 

becerilerin sonucunda elektrik nedir, sorusuna rahat cevap verebilecek bilgiye sahip olmanızı 

sağlayacaktır.  

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Ġletkenleri ve yalıtkanları seçebilecek, iletken eklerini yapabilecektir. 

 

  

 Ġletken ve yalıtkan çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Ġletkenleri hangi yöntemlerle ekleyebiliriz? AraĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamından yararlınınız. 

 Elektrik-elektronik malzemeleri satan iĢyerlerini, elektrik tesisat taahhüt 

firmalarını geziniz.  

 Ġletken, yalıtkan, kablo, klemens kataloglarını inceleyiniz.  

 AraĢtırmanızı rapor hâline getirerek arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

1. ĠLETKENLER VE YALITKANLAR 
 

1.1. Atomun Yapısı ve Elektron Teorisi 
 

Maddenin en küçük yapı taĢını oluĢturan atom, kendi içinde bulunan 

parçacıklarınetkisiyle elektriğin oluĢumunda ve iletilmesinde büyük rol oynar. Atomu 

oluĢturanparçacıklar ġekil 1.1’de gösterilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 1.1: Atomun yapısını oluĢturan tanecikler 

1.1.1. Atomun Yapısı 
 

Atomların boyutunu kıyaslamak için elinizdeki bir küp Ģekeri dünya 

boyutunagetirdiğinizde içindeki bir atomun boyu bir nohut tanesi kadar olacaktır.Saniyede 

bir milyar adet atom sayabilecek kapasitede bir bilgisayar programımız olsabile küçük bir  

  

ATOM 

ÇEKĠRDEK ELEKTRON 

PROTON NÖTRON 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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toz Ģeker tanesinin içindeki atomları sayabilmek için bir milyon yıldan fazlabir süre 

gerekmektedir. 

 

ġekil 1.2: Helyum atomunun yapısı ġekil 1.3: Atomun parçacıkları 

 Çekirdek 

 

Çekirdek, atomun tam merkezinde bulunmaktadır. Atomun cinsine göre belirli 

sayıdaproton ve nötrondan oluĢmuĢtur. Çekirdeğin hacmi elektronun hacminin on milyarda 

biri(1/10000000000) kadardır. 

 

Nohut tanesi büyüklüğüne getirdiğimiz atomu 200 metre çapına çıkarırsak 

çekirdekburada bir toz tanesi büyüklüğüne gelir. 

 

ġekil 1.4: Çekirdeğin yapısı 

 Elektronlar 

 

Çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde durmaksızın dönen parçacıklara 

elektrondenir. Çekirdeği elektrik yükünden oluĢan bir zırh gibi kuĢatırlar. Elektronlar hem 

çekirdeketrafında hem de kendi etrafında döner. Tıpkı Dünya’nın GüneĢ etrafında ve kendi 

etrafındadönmesi gibi. Bir atomu dünya büyüklüğüne getirirsek elektron bir elma boyutuna 

gelir.Elektronlar, çekirdek içinde bulunan nötron ve protonların iki binde biri (1/2000) 

kadarufaktır. 

 

Elektronların bulundukları yörüngeler, K,L,M,N diye isimlendirilir. 

 

Yörüngede bulunan maksimum elektron sayısı 2n
2
formülü ile bulunur. Buradaki 

“n”yörünge sayısını gösterir. 
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aX : a, X atomunun atom numarasını gösterir. 

 

ġekil 1.5: DeğiĢik maddelerin elektron dağılımı 

 

ġekil 1.6: Silisyum atomu 

Atom numarası = Proton sayısı = e- 

Kütle numarası = Nötron sayısı + Proton sayısı 

Bir elementin periyodik cetveldeki yeri atom numarası ile belirlenir. Atom 

numaralarıaynı, kütle numarası farklı atomlara izotop atomlar denir. 

 

1 p+ ,1 e-,O n     1 p+ ,1 e-,1 n    1 p+ ,1 e-,2 n 

ġekil 1.7: Hidrojen atomunun izotopları 

  



 

6 

1.1.2. Serbest Elektronlar 
 

Çekirdeğe yakın yörüngelerdeki elektronlar, kuvvetli bir çekimle çekirdeğe bağlıdır. 

 

Atomların dıĢ yörüngelerindeki elektronlara valans elektron ya da serbest 

elektrondenir. Bunlar çekirdeğe zayıf bir bağ ile bağlı olduklarından ufak bir enerji ile 

atomu terkedebilirler. 

 

Serbest elektronlar bu hareket özelliklerinden dolayı elektrik iletiminde önemli 

roloynarlar. 

 

ġekil 1.8: Silisyum atomunun son yörüngesi 

1.1.3. Atomun Yapısına Göre Ġletken ve Yalıtkan Tanımı 
 

Atomların son yörüngesindeki elektron sayıları,elementlerin özelliklerini 

belirler.Elektrikte kullanılan maddeler de iletken madde, yalıtkan madde ve yarı iletken 

maddeolarak isimlendirilir. 

 

1.1.3.1. Ġletken 

 

Atomların dıĢ (valans) yörüngelerindeki elektron sayısı dörtten az (1-2-3) 

olanelementlere iletken denir. Bu elementler elektrik akımını iyi iletirler. Tüm 

metalleriletkendir. Ġnsan vücudu iyi bir iletkendir. Ġyonlara sahip sıvılar iyi bir iletkendir ve 

bunlaraelektrolit adı verilmektedir. Saf su yalıtkan, günlük hayatta kullandığımız içme 

suyuiletkendir. Toprak içinde su olduğu için iletkendir. Gazlar genelde yalıtkandır 

fakatiyonlarına ayrılmıĢ gazlar iletkenlik kazanırlar. 

 

1.1.3.2. Yalıtkan 

 

Atomların dıĢ yörüngelerindeki elektron sayısı 8 ve daha fazla olan tüm 

elementlereyalıtkan denir. Yalıtkan gereçler elektriği iletmez. Son yörüngelerindeki elektron 

sayısı5,6,7 olan elementler ise bir noktaya kadar yalıtkandır. Yalıtkan cisimlerde 

serbestelektronlar yok denecek kadar azdır. Cam, kauçuk, pamuk, yağ ve hava yalıtkan 

maddelereörnek olarak verilebilir. 
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1.1.3.4. Yarı Ġletken 

 

Atomların dıĢ yörüngelerindeki elektron sayısı 4 olan elementlere yarı iletken 

denir.Silisyum, germanyum gibi maddeler örnek olarak verilebilir. 

 

1.2. Ġletkenler 
 

1.2.1. Ġletkenlerin Görevi 
 

Elektrik akımınıbulunduğu yerden baĢka bir yere iletmek için kullanılan, bir veya 

birden fazla telden meydana gelen, çıplak (izolesiz) veya yalıtılmıĢ(izoleli) tel veya tel 

demetine iletken denir. Diğer bir ifade ile akım kaynağıile alıcıyıbirleĢtiren ve elektrik 

akımının geçtiği yoldur. 

 

1.2.2. Ġletken Gereçler 
 

Elektrik ve elektronikte en çok kullanılan iletkenler ve özellikleri Ģunlardır. Özdirenci 

fazla olan gereç, özdirenci az olan gerece göre kötü bir iletkendir. 

 

Ġletken gereçler: Bakır, alüminyum, gümüĢ, demir, kurĢun, platin, kalay, krom, 

tungsten, volfram, konstantan, krom-nikel, çinko, kadmiyum, pirinç, cıva,  su vb. 

Ġletken Adı Özdirenç Öziletkenlik Ġletken Adı Özdirenç Öziletkenlik 

GümüĢ 0.016 62.5 Kalay 0.12 8.3 

Bakır 0.017 58 YumuĢak çelik 0.13 7.7 

Altın 0.0222 45 KurĢun 0.208 4.8 

Magnezyum 0.0435 23 Alüminyum 0.278 3.6 

Volfram 

(Tungsten) 
0.059 17 Alman gümüĢü 0.369 2.71 

Pirinç (% 58 Cu) 0.059 17 Antimon 0.417 2.4 

Çinko 0.061 16.5 Manganez 0.423 2.37 

Pirinç (% 3 Cu) 0.071 14 Cıva 0.941 1.063 

Kadmiyum 0.076 13.1 Dökme demir 1 1 

Nikel 0.087 11.5 Grafit 8 0.125 

Saf demir 0.10 10 Karbon 40 0.025 

Platin 0.111 9    
 

Tablo 1.1:20
o
C de Maddelerin iletkenlik ve öz iletkenlikleri 
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1.3. Yalıtkanlar 
 

1.3.1. Yalıtkanların Görevi 
 

Yalıtkan, elektriği geçirmeyen anlamındadır. Elektrik akımınıtaĢıyan iletkenleri ve 

diğer cihazlarıinsanların güvenliği açısından yalıtan gereçlerdir. 

 

Yalıtkanlarda bulunmasıgereken özellikler: 

 

Yalıtkanlar, akım geçiĢine çok direnç göstermeli, ısıile yalıtkanlık 

özelliğinikaybetmemeli, suya dayanıklıolmalı, nem almamalı, mekanik 

dayanıklılığıiyiolmalı, tutuĢma sıcaklığıyüksek olmalıdır. 

 

1.3.2. Yalıtkan Gereçler 
 

Elektrik ve elektronikçilikte en çok kullanılan yalıtkan gereçler:PVC (polivinil clorür), 

porselen, kauçuk, mika, bakalit, cam,vernik, yağ, parafin, amyant, presbant, makaron, kağıt, 

ağaç, pamuk, kuvars, izolebant, ebonit vb. 

 

1.4. Ġletken Sınıfları 
 

Ġletkenler çıplak ve yalıtılmıĢ olmak üzere çeĢitlere ayrılır.  

 

1.4.1. ÇıplakĠletkenler ve Özellikleri 
 

Elektriki olarak yalıtılmamıĢ iletkenlerdir, tek telli ve çok telli çıplak iletkenler olmak 

üzere çeĢitlere ayrılır. 

 Tek telli çıplak iletkenler: Bütün iletken tek bir telden meydana gelir. Genelde 

16 mm
2
den büyük kesitte yapılmamaktadır, topraklama ve havaî hat tesislerinde 

kullanılır. 

 Çok telli çıplak iletkenler: Ġletken kesiti büyüdükçe iĢlemek zorlaĢtığından, 

birden çok küçük kesitli iletken bir araya getirilip birbiri üzerine burularak 

(sarılarak), 35 mm2den 150 mm2ye kadar büyük kesitte çok telli, çıplak 

iletkenler yapılmaktadır. 

 Büyük kesitte çok telli, çıplak iletkenler yapılmaktadır. 

 

Resim 1.1: Çok Telli alüminyum ve bakır çıplak iletkenler 
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1.4.2. YalıtılmıĢ Ġletkenler ve ÇeĢitleri 
 

Elektrik akımına karĢı izole etmek için üzerleri yalıtkan bir madde ile kaplanan 

iletkenlerdir. Çoğunlukla elektrolitik bakır ve alüminyumdan yapılırlar. Günümüzde en çok 

kullanılan yalıtım maddesi PVC'dir. 

 

Tel sayısına göre yalıtılmıĢ iletkenler: 

 Tek telli yalıtılmıĢ iletkenler: Ġletken kısmın tamamı tek telden yapılan 

iletkenlerdir. 16 mm
2
 kesite kadar yapılır. 

 Çok telli yalıtılmıĢ iletkenler: Çok telli çıplak iletkenin üzeri bir izole ile 

kaplanarak yapılır. 

 

Resim 1.2: Tek ve çok telli yalıtılmıĢiletkenler 

Damar sayısına göre yalıtılmıĢ iletkenler: 

 

 Tek damarlı yalıtılmıĢ iletkenler: Bir veya daha çok çıplak telin üzerinin 

yalıtkan ile kaplanmasından meydana gelir. Sabit ve hafif iĢletme Ģartlarında 

sıva altı ve sıva üstü tesisatta kullanılır. Tek damarlı, tek telli ve tek damarlı çok 

telli çeĢitleri vardır. 

 Çok damarlı yalıtılmıĢ iletkenler: Birden fazla tek telli veya çok telli damar 

ayrı ayrı yalıtıldıktan sonra tek bir yalıtıcı kılıf altında toplanarak yapılır. Çok 

damarlı tek telli ve çok damarlı çok telli çeĢitleri vardır. 

 

Resim 1.3: Çok damarlı iletkenler 

 

1.5. Kablolar ÇeĢitleri ve Özellikleri 
 

Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazını birbirine elektrik akımıyla bağlayan, 

elektriğe karĢı yalıtılmıĢ, bir veya birden çok damardan oluĢan yalıtılmıĢ iletkendir. Ayrıca 

bir sinyali bir yerden baĢka bir yere iletmede de kullanılır. 
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Resim 1.4: DeğiĢik kablo çeĢitleri 

Not: Kablolar; TS (Türk Standartları), VDE (Alman Standartları), IEC (Ġnternational 

Electrical Comission), BS (British Standart) sembollerine göre sınıflandırılmaktadır. 

1.5.1. N Kabloları(TS) 
 

Sabit olarak sıva üstü ve sıva altında kullanılır. Normal ve hafif iĢletme Ģartlarında 

çalıĢan elektrik tesislerinde kullanılır. 

 

Örnek: NVV (TS) - VDE karĢılığı NYM; 

 

Şekil 1.9: NVV ( NYM) kablo 

  NVV kablo özelliği: Bir veya çok telli, bakır iletkenli, bir veya çok damarlı 

protodur (PVC bazlı özel bir termoplastik ) yalıtkanlı, protodur dıĢ kılıflı 

antigron alçak gerilim kablosudur. Toprak altına döĢenmez. ÇeĢitli kesitte ve 

damarlı yapılmaktadır, 1,5- 2,5- 4- 6-10- 16 mm
2
 kesitlerinde ve 2,3,4 damarlı 

standart üretilir. 

 

1.5.2. Y Kabloları (TS) 
 

Enerji, Ģebeke ve aydınlatma, kumanda (enerji santrallarının vb.) kablosu olarak 

hariçte; kablo kanallarında toprak altında özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda 

kullanılır. Sabit tesislerde kullanılan ve ağır iĢletme koĢullarına dayanıklı kablodur. 
 

Örnek 1: YVV(TS) - VDE karĢılığı NYY; 

  

1-Bir veya çok telli bakır iletken 

2-Protodur yalıtkan 

3-Dolgu 

4-Protodur manto (kılıf) 
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Şekil 1.10: YVV Kablo 

 YVV kablo özelliği: Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir veya çok damarlı, 

protodur yalıtkanlı, protodur dıĢ kılıflı alçak gerilim enerji kablosudur 

 

1.5.3. Diğer Kablolar 

 
 Alpek kablolar: Alpek tipi hava hattı kablolarında plastik yalıtkanlıalüminyum 

faz iletkenleri çıplak nötr iletkeni etrafında bükülerek sarılmıĢtır. Askı teli bütün 

yükü ve gerilmeleri taĢır. Alçak gerilim hatlarında kullanılır. 

 

ġekil 1.11: Alpek kablo ( alüminyum yalıtılmıĢ kablo ) 

 Sıcaklığa dayanıklı kablolar: Yüksek ortam sıcaklığının bulunduğu kuru 

yerlerde kullanılır. 

 

Örnek: SİA(E); 

 

ġekil 1.12: SĠA Kablo (silikon, yanmaz kablo ) 

Bir telli, bakır iletkenli, silikon kauçuk yalıtkanlı, yüksek ısıya dayanıklı kablolardır. 

Aydınlatma elemanlarının ve cihazlarının bağlantılarında, Ģalt cihazlarının bağlantılarında, 

panoların iç bağlantılarında, 180- 250 ºC sıcaklıkta kullanılabilir. Standart kesitleri 1,5- 2,5- 

4- 6- 10 mm²dir (S-Silikon kauçuk). 

 

 HaberleĢme kabloları: Plastik izoleli ve kılıflı, yer altı-kanal- askıtelli havaî, 

dıĢve iç tesisatta kullanılır. Dielektrik kayıplarıçok azdır. 

  

1-Bakır iletken 

2-Protodur yalıtkan 

3-Protodur dıĢkılıf 
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Örnek: KPD-V ; 

 

ġekil 1.13: KPD-V kablo 

Bina içi tesisatlarda, santral ile abone dağıtımlarında kullanılır. Elektrolitik (tavlı) 

bakır iletken (TS ve IEC’ye göre), PE (polietilen) izolasyon, nem içermeyen ve dielektrik 

özelliği olan polyester bant, gri renkli PVC dıĢ kılıf, iletken çapları 0,4-0,5 mm ve çeĢitli 

damar sayılarında yapılır. 

 

 Koaksiyel kablo: Anten kablosu olarak kullanılmaktadır. Empedansı75 Ω, 

kablonun ortasında üzeri yalıtılmıĢve canlıuç olarak anılan bir iletken bulunur. 

Yalıtkanın üzerinde ise hasır Ģeklinde örülmüĢmetal siper vardır. 

 

ġekil 1.14: Koaksiyel kablo 

 

 Fiber optik kablo: Cam fiberden yapılmıĢtır, ıĢık aktarımıyapılmaktadır, 

aktarılan ıĢık dönüĢtürücü vasıtasıyla tekrar elektrik sinyaline çevrilir, 

elektromanyetik alanlardan etkilenmez. 

 

 

 

Resim 1.5 : Fiber optik kablo 
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1.6. Ġletken Bağlantıları 
 
Ġletkenlerin bağlantılarında, iletkenlerin kesilmesi ve yalıtkanının soyulmasını, 

bükülmesini, ek yöntemlerini, terminallere bağlantısınıve kablo pabucu 

takılmasınıinceleyeceğiz. 

 

1.6.1. Ġletkenlerin Kesilmesi 
 

Ġletkenler genellikle 100 metrelik toplar halinde üretilir, dolayısıyla iletkenleri 

kullanacağımız zaman kesmek gerekirse, kesme iĢlemini çeĢitli aletlerle iĢ güvenliği 

kurallarına uygun yapmamız gerekir.  

 

Ġletkenlerin kesilme yöntemleri Ģunlardır: 

 

 Pense ile: Ġnce, örgülü, bükülü iletken ve kabloların kesilmesinde kullanılır. 

 Yan keski ile: Ġnce, örgülü bükülü iletken ve kabloların kesilmesinde kullanılır. 

 Hidrolik kesme pensesi veya demir testeresi ile: Kalın kesitli iletken ve 

kabloların kesilmesinde kullanılır. 

 

 

 

Resim 1.6: Ġletkenlerin pense ve yankeski ile kesilmesi 

 

 

 

Resim 1.7: Ġletkenlerin hidrolik kesme pensi ile kesilmesi 

  



 

14 

1.6.2. Ġletken Üzerindeki Yalıtkanın Soyulması 
 

Elektrik tesisatlarında kullanılan iletkenlerin üzeri yalıtkan kaplıdır. Ġletkenler 

ekleneceği veya bir yere bağlanacağızaman üzerindeki yalıtkanın soyulması gerekir. Ġletken 

ve kabloların üzerindeki yalıtkanın çıkartımı ve eğer iletkende oksit tabakası oluĢmuĢsa 

temizlenmesine iletkenlerin soyulması denir. Ġletkenlerin üzerindeki yalıtkanın çıkartımı 

sırasında, iletkenin zedelenmemesine ve gereğinden fazla soyulmamasına çok dikkat 

edilmelidir. Ġletkenlerin soyulmasının yapılmasında; yan keski, kablo soyma pensi, çakı 

kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.8: Yalıtkanın soyma pensi ile çıkarılması 

1.6.3. Ġletkenlerin Bükülmesi 
 

Ġletkenlerin tablo, pano montajında ve uç kısımları soyulduktan sonra kullanım 

yerlerine bağlanması için bükülmeleri gerekebilir. Bükülme iĢlemlerinde genellikle ince 

iletkenler için kargaburun; kalın iletkenler için pense kullanılır. Bükülecek iletken büküm 

noktasından (iletken üzerindeki yalıtkanın zedelenmemesine dikkat edilmeli) sıkıca 

tutulduktan sonra istenen açıda bükme gerçekleĢtirilmelidir. 

 

ġekil 1.15: Ġletkenlerin bükülmesi 

1.6.4. Ġletkenlerin Eklenme Metodları 
Elektrik tesisatlarında iletkenlerin kısa gelmesi veya düz giden bir hattan enerji almak 

gerektiğinde ekleme iĢlemi yapılır. Ekleme iĢlemi yapılırken iletkenler değiĢik metodlarla 

birbirleri üzerine sarılır. Genellikle ince kesitli iletkenler el, pense veya kargaburun ile 

sarılarak, kalın kesitli iletkenlerin eklenmesi ise klemenslerle yapılır. Boru içerisinde 

kesinlikle ek yapılmamalıdır. Ekleme iĢleminden sonra temasın iyi olması için 

lehimlenebilir, ek yerleri izolebant ile yalıtılmalıdır. 
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1.6.4.1. Düz Ek 

 

Genellikle ince kesitli iletkenlerde el, pense ve kargaburun kullanılarak yapılır. 

Ġletkenin tek damarlı veya iki damarlı olması ekin yapım Ģeklini değiĢtirmez. 

 

Ancak iki damarlı iletkenle yapılan ekte damarlardaki ek yerleri çakıĢmamalı ve 

ekleme iĢleminden sonra üzerleri izolebantla sarılmalıdır. Düz ekte dikkat edilecek husus, ek 

yerinin sağlam ve sıkı olmasıdır. GevĢek olarak yapılan eklerde hem ek yeri açılır, hem de 

iletkenlerde temas zayıf olur ve ark oluĢur. 

 

Düz ek yapımı iĢlem sırası 

 Eklenmek üzere seçtiğiniz iletkenlerin uç kısımlarından 30 mm’lik 

kısmısoyarak açınız. 

 Ġletkenleri açık kısımlarınıüst üste getirerek çapraz Ģekilde tutunuz (Resim 

1.9.a). 

 Ġletkenler çapraz durumda iken 1/3 oranında tutulmasına dikkat ediniz. 

Ġletkenleri kesiĢme noktalarından birini diğerinin üzerine 90ºlik bir açıile 

bükünüz. 

 Bükme iĢlemine, bir iletkenin tamamıdiğer iletkenin üzerine sarılana kadar 

devam ediniz (Resim 1.9.a-b.). 

 Diğer iletkeni birinci iletkenin üzerine bu kez ters yönde ve aynıĢekilde sarınız. 

 Bükme iĢlemini yaparken üzerine iletken sarılan bölümün eğilme ve burulma 

yapmamasına ve sıkısarılmasına dikkat ediniz. 

 Uç kısımlarında fazlalık varsa sarılan iletkene zarar vermeden fazlalık 

kısmıdikkatlice kesiniz. ĠĢinizin düzgünlüğünden emin olduktan sonra yalıtınız. 

Ek yapılacak iletkenlerin yalıtkanının aynırenk olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.9.a: Ġletkenlerin düz ek yapımı 

  



 

16 

 

Resim 1.9.b: Ġletkenlerin düz ek yapımı 

 

 

Resim 1.9.c: Ġletkenlerin düz ek yapımı 

Not: Ġletken ekinin gevĢek olmamasına dikkat ediniz, gevĢek yapılmıĢ ekler tehlikeli 

sonuçlar meydana getirebilir. 

 

 

Resim 1.10: Çok telli iletkenlerin düz ek yapımı 

Çok telli iletkenlerin yalıtkanını soyar iken iletkenlerin kopmamasına dikkat edilir, çift 

düz ek yapımında da iki ek yerinin karĢılıklı gelmemesine dikkat edilir (Resim 1.11.). Ayrıca 

kablolar ek mufları ile de ekleme yapılabilir (Resim 1.12). 
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Resim 1.11: Çift düz ek yapımı 

 

 

Resim 1.12: Kabloların ek muf ile eklenmesi 

1.6.4.2. T Ek 

 

Alçak gerilim havaî hatlarında ve iç tesisatta çekme kuvveti az olan yerlerde kullanılır. 

Havaî hatlarda klemens ile ekleme yapılırken iç tesisatta buat içerisinde klemens ile veya 

sarılarak yapılır. Eğer çekme kuvveti fazla ise düğümlü T ek yapılır. T ek yapılırken iletken 

izolesinin zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Ekten sonra ek yerinin izolebant ile 

yalıtılması gerekir. 

 

T ek yapımı iĢlem sırası 

 Seçtiğiniz iki tekli iletkenden birinin ucunu istenen ölçüde soyarak açınız. 

 Ġkinci iletkenin ek alınacak yerinden 30 mm’lik bir bölümünü soyarak açınız. 

 

ġekil 1.16: Kablonun soyulması 

 Birinci iletkeni, T ek alınacak iletkenin üzerine dik olarak ve izoleli 

kısmınıiyice yaklaĢtırarak tutunuz (Resim 1.13’e bakınız ). 

 Ġletkeni bükerek sarınız, ekin sıkıĢekilde olmasına dikkat ediniz. 

 Sarma iĢlemi tamamlandıktan sonra bükülen iletkende fazlalık kalırsa 

fazlalığıkeserek kaldırınız ve ek yerini izolebantla yalıtınız. 
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Resim 1.13.a: T ek yapımı 

 

 

Resim 1.13.b: T ek yapımı 

 

Şekil 1.17:T ek çeşitleri 

1.6.4.3. Çift T Ek 

 

Düz giden hatlardan iki farklı yöne ek almak için kullanılan bir yöntemdir. Ek alınan 

iletkenlerin soyulmuĢ kısımları, ek alınacak iletken üzerinde farklı ya da aynı yönlere 

sarılabilir. Çift T ek yapıldıktan sonra ek yerinin iletkenliğini ve dayanımını arttırmak için 

lehimlenebilir, ek yerinin izolebantla yalıtılması gerekir. 
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Resim 1.14: Çift T ek     Şekil 1.18: Çift T ek 

 

1.6.5. Ġletkenlerin Terminal ve Klemenslerle Bağlanması 
 

Genellikle dıĢ tesisatta kalın kesitli iletkenler klemens ve boru ile eklenir. Alçak 

gerilimli iç tesisatlarda ise klemens bulunmadığı yerlerde veya iki iletkenin aynı yere 

bağlanması gerektiğinde fare kuyruğu ve geçmeli tip ekler yapılır. 

 

Resim 1.15: Havaî hat klemensi ile ek yapımı 

Klemens eki 

 

Klemens, kabloların bağlantıve ek gerecidir. Plastik, porselen ve metalden yapılan 

çeĢitleri vardır. ÇeĢitli boyutlarda yapılmaktadır.Ġletkenlerin kalınlığına göre büyüklüğü 

seçilmelidir. Ġnce kesitli iletkenler daha iyi elektriki temas sağlanmasıiçin kalın kesitli 

iletkenler sarılarak eklenmesi zor olduğundan klemenslerle eklenir. Aynıkesitte olmayan 

iletkenlerin eklenmesi uyumsuzluğa neden olur. Aynıveya farklıkesitteki iletkenler klemens 

kullanılarak eklendiğinde iletkenler arasında daha sıkıbir irtibat sağlanır. Klemensle ekleme 

yapılırken iletkenlerin klemens boyuna göre yeterli miktarda açılmasına ve uygun 

büyüklükte klemens kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ince iletkenlerin 

dayanımınıarttırmak için birkaç kez katlanmalıve klemens vidasının tam altına gelmesi 

sağlanmalıdır. Klemensin sıkıĢtırma vidalarıyeterince sıkıĢtırıldıktan sonra, klemens dıĢına 

taĢan açık uçlar varsa kesilerek kaldırılmalıdır. 
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Resim 1.16: PVC klemensler 

 

 

Resim 1.17: Porselen ve ray klemens 

 

Klemensle ek yapımı iĢlem sırası 

 

 Eklemek üzere seçtiğiniz uygun klemens ve iletkenleri inceleyip  

iletkenlerinucunu klemensin boyunu geçmeyecek Ģekilde soyarak açınız ve 

bükünüz. 

 Ġletkeni klemense takmak için klemensin vidalarınıgevĢeterek iletkeningeçeceği 

kadar boĢluk açınız. 

 UçlarıaçılmıĢ(aynıkesitte) iletkenlerin tamamıklemensin içinde olacak 

ĢekildekarĢılıklıyerleĢtiriniz. 

 GevĢetilen klemens vidalarınıiyice sıkınız. 

 ÇeĢitli kesitlerdeki tek ve çok telli iletkenleri değiĢik klemenslerle aynıĢekilde 

ekleyiniz. 

 

 

 

ġekil 1.19: Klemens eki 
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Ġletkenlerin terminallere bağlanması 

 

Yalıtkanı soyulmuĢ olan iletken uçları, bağlantı yerinin (terminalin) özelliğine göre 

Ģekillendirilir. Vidalara bağlanacak tek telli ve çok telli iletkenler, vida çapına göre 

kargaburun ile bükülür. Ġletken ucu vida çapına uygun olarak kıvrıldıktan sonra meydana 

gelen halka ucu kapatılır ve iletkene dokundurulur. Daha sonra içerisine, alt ve üst 

kısımlarına pul veya rondela konularak vida geçirilir. Bu sırada iletkenin vidaya saat ibresi 

yönünde sarılmasına dikkat edilmelidir. Çok telli iletkenler, vida içerisine geçirildikten sonra 

uç kısımları lehimlenmeli veya tel ile sarılmalıdır. 

 

ġekil 1.20: Ġletkenlerin terminallere bağlantısı 

 

1.6.6. Kablo Pabucu Takılması 
 

Kalın kesitli ve çok telli iletkenlerin cihazlara bağlantısı, çoğu kez mümkün olmaz. 

Kablo pabuçları değiĢik tipte ve değiĢik boyda yapılmaktadır. Çok telli ve kalın kesitli 

iletkenlerin uçlarına, bağlamadan önce kablo pabucu takılır. Kablo pabucu, mekanik ve 

elektriki bakımdan iyi bir bağlantı sağlar. Bağlantı sırasında iletkenlerin çıplak kısımlarının 

pabuç dıĢında kalmamasına dikkat edilmelidir. Gerekirse üzerine takılan iletkenle birlikte 

lehimlenerek bağlantı mukavemeti arttırılabilir. 

 

Resim 1.18: Kablo pabuç sıkma pensleri 
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Resim 1.19: Kablo pabuçları 

 

 

Resim 1.20: Kablo uçları ve yüksükleri 

Kablo pabucu takılması iĢlem sırası 

 

 Elinizdeki iletkene uygun kablo pabucunu seçiniz. 

 Ġletkenin ucunu kablo pabucuna geçecek kadar uygun boyutta soyunuz, 

gerekirse iletkeni fırça ile temizleyiniz. 

 Ġletkenin soyulmuĢucunu kablo pabucundaki yerine geçiriniz. 

 Kargaburun veya pense kullanarak (büyük kesitli iletkenlerde pabuç sıkma aleti 

kullanarak) kablo pabucunu sıkıĢtırınız. Kesinlikle çekiç, tornavida vb. aletlerle 

vurarak pabucu sıkmayınız. 

 Kablo pabucunda fazla iletken varsa dikkatlice keserek kaldırınız, 

sıkıĢtırılmıĢiletkeni gerekirse lehimleyiniz. 

 

 

 

Resim1.21: Kablo pabucu takılması 
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1.6.7. Ġletkenlerin Yalıtılması 

 
Ġletkenler eklendikten sonra çıplak olan ek yerlerinin birbirine dokunarak kısa devre 

olmamasıiçin ve herhangi bir harici dokunmaya karĢımutlaka yalıtılmasıgerekir. Ġç tesisatta 

ek yerlerinin yalıtılmasında izolebant, sargıların ek yerlerinin yalıtılmasında ise makaron 

kullanılır. Ġzolebant ile yapılan yalıtma iĢleminde sarma iĢine, yalıtkan kısmın üzerinden 

baĢlanır ve izolebantın üst üste gelmesi sağlanarak ek yerinin üzeri tamamen sarılır. Ek 

üzerindeki izolebant kalınlığı, kullanılan gerilime göre değiĢir. 

 

Resim 1.22: Ġletkenlerin yalıtılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġletkenlerin bükülmesi ve ek yapılması ile ilgili iĢlemleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġletkenleri istenilen açılarda 

bükünüz. 

 Her hangi yöntemle açtığınız iletkeni veya önceden 

açılmıĢ bir iletkeni kargaburun ya da pense 

kullanarak (30° -60° -90° vb.) bükebilirsiniz. 

 Bükme iĢleminde yalıtkan kısmın 

zedelenmemesine dikkat ediniz. 

 Ġletkenleri düz ek yöntemi ile 

ekleyiniz. 

 Düz ek yapılacak iletkenlerin kesitleri ve yalıtkan 

kılıf renkleri aynı olmalıdır. Düz ek yöntemini tekli 

ve çoklu iletkenlerle ayrı ayrı uygulayınız. Ayrıca 

çift düz ek yöntemini de uygulayınız. 

 Düz ek yapımında Resim 1.20'den faydalanınız. 

 Bükme iĢlemine, bir iletkenin tamamı diğer 

iletkenin üzerine sarılana kadar devam ediniz. 

 Yaptığınız iĢlemlerde iĢ güvenliği tedbirlerine 

uyunuz. 

 Ġletkenleri T ek yöntemi ile 

ekleyiniz. 

 T ek yapılacak iletkenlerin kesitleri ve yalıtkankılıf 

renkleri aynıolmalıdır. 

 T ek yöntemini, tekli ve çoklu iletkenlerle 

ayrıayrıuygulayınız. Ayrıca çift T ek yöntemini 

deuygulayınız. 

 T ek yöntemi uygulamasında Resim 1.24-1.25’ten 

faydalanınız. 

 Ġletkeni bükerek sarınız, ekin sıkıĢekildeolmasına 

dikkat ediniz. 

 Sarma iĢlemi tamamlandıktan sonra, 

büküleniletkende fazlalık kalırsa, 

fazlalığıkeserekkaldırınız. 

 Ek yerinin üzerini izolebantla yalıtınız. 

 Ġletkenleri klemens ile ekleyiniz.  Ekleyeceğiniz iletken kesitleri ve yalıtkan 

kılıfrengi aynıolmalıdır. 

 UçlarıaçılmıĢ(aynıkesitte) iletkenlerin 

tamamıklemensin içinde olacak Ģekilde 

karĢılıklıyerleĢtiriniz. 

 ÇeĢitli kesitlerdeki tek ve çok telli 

iletkenlerideğiĢik klemenslerle aynıĢekilde 

ekleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kablo pabucu takma ve terminal bağlantısı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kablo pabucu takınız. 

 

 Seçilen kabloya uygun kalınlıkta pabuç 

seçiniz. 

 Ġletkenin soyulmuĢucunu kablo 

pabucundakiyerine geçiriniz. 

 Kablo pabucunda fazla iletken varsa 

dikkatlicekeserek kaldırınız, 

sıkıĢtırılmıĢiletkenigerekirse 

lehimleyiniz. 

 Kesinlikle çekiçle ve tornavida ile 

vurarak pabuç takmayınız. 

 Ġletkenleri terminallere 

bağlayınız. 

 

 Vidalara bağlanacak tek telli ve çok 

telliiletkenler, vida çapına göre 

kargaburun ilebükülür. 

 Ġletken ucu vida çapına uygun 

olarakkıvrıldıktan sonra meydana gelen 

halka ucukapatınız ve iletkene 

dokundurunuz. 

 Daha sonra içerisine, alt ve üst 

kısımlarına pulveya rondela konarak vida 

geçiriniz. 

 ĠĢgüvenliği tedbirlerine uyunuz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġletken ve yalıtkanları doğru seçebildiniz mi?   

2. Ġletkenleri uygun yöntem ve araçlarla kesip yalıtkanını soyabildiniz 

mi? 

  

3. Ġletkenleri uygun yöntem ve araçlarla bükebildiniz mi?   

4. Uygun yöntem ve araç gereçlerle düz ek yapabildiniz mi?   

5. Uygun yöntem ve araç gereçlerle T ek yapabildiniz mi?   

6. Klemensle ek doğru yapabildiniz mi?   

7. Kablo pabucunu uygun yöntem ve araç gereçlerle takabildiniz mi?   

8. Kabloları terminale uygun yöntem ile takabildiniz mi?   

9. ĠĢ güvenliği tedbirlerine uydunuz mu?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. Atomun yapısıile ilgili: 

I.  Atomun kütle numarası, proton sayısıile nötron sayısının toplamına eĢittir. 

II.  Proton ve nötronlar atomun çekirdeğindedir. 

III.  Atom numarası, proton, nötron ve elektron sayılarının toplamına eĢittir. 

Ġfadelerinden hangileri yanlıĢtır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) Hepsi 

 

2. Bir elementin atom numaralarıaynı, kütle numaralarıfarklıise bu elementler birbirinin 

izotopudur. 

Birbirinin izotopu olan iki nötr atom için: 

I.  Proton sayıları farklı elektron sayıları aynıdır. 

II.  Proton ve nötron sayıları farklıdır. 

III.  Nötron sayıları farklı elektron sayıları aynıdır. 

Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II 

 

3. AĢağıdakilerden hangisine sahip olan iyonun -2 değerlikli olduğu kesindir? 

A) 8 nötron, 10 elektron  B) 13 proton, 10 elektron 

C) 15 proton, 17 elektron  D) 21 proton, 23 nötron 

 

4. X+3iyonunda 20 elektron, 32 nötron bulunduğuna göre X elementinin kütle 

numarasıkaçtır? 

A) 12   B) 51   C) 52   D) 55 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

5. (   ) Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.  

 

6. (   ) GümüĢbakırdan daha iyi bir iletkendir. 

 

7. (   ) Tungsten metalinin ergime derecesi düĢüktür. 
 
 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

8. Tek telli çıplak iletkenler kaç mm² kesite kadar üretilmektedir? 

A) 25 mm²  B) 20 mm²  C) 16 mm²  D) 30 mm² 

 

9. NVV (TS) kablonun VDE (Alman) sembolüne göre karĢılığıhangisidir? 

A) NYY  B) NYV  C) NVY  D) NYM 

 

10. AĢağıdakilerden hangileri ek yapımında doğru olan uygulamalardır? 

1. Çift eklerde, ek yerleri karĢılıklıgelmelidir.  

2. Ek yapılacak iletken dıĢyalıtkan kılıf renkleri aynıolmalıdır.  

3. Ek yapılacak iletkenlerin kesitleri aynıolmalıdır.  

4. Eğer çekme kuvveti fazla ise düğümlü T ek yapılmalıdır. 

A) 1- 2- 3  B) 1- 2- 4  C) 2- 3- 4  D) 1- 3- 4 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye ortamında, standartlara 

veelektrik iç tesisleri ve topraklamalar yönetmeliğine uygun olarak  topraklama 

elemanlarınıseçebileceksiniz. 

 

 

 

 Topraklama neden yapılır, araĢtırınız. 

 Topraklama çeĢitleri nelerdir, araĢtırınız. 

 Çevrenizde bulunan topraklama yöntemlerini inceleyiniz. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamından yararlanabilirsiniz. 

 Elektrik malzemeleri satan iĢyerlerini, elektrik tesisat taahhüt 

firmalarınıgezebilirsiniz.  

 Topraklama elemanlarıkataloglarınıinceleyiniz. 

 AraĢtırmanızırapor hâline getirerek arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

2. TOPRAKLAMA VE SIFIRLAMA 
 

2.1. Topraklama 
 

Eleketrikle çalıĢan cihazların ve bu cihazları kullanan kiĢilerin emniyeti için   

cihazların gövdelerinin topraklanması gerekir. 

 

2.1.1. Topraklamanın Önemi 
 

Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi 

içerisine yerleĢtirilmiĢbir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır. Topraklamanın amacı, 

elektrikli alıcılarıkullananların can güvenliğini sağlamak ve cihazların zarar görmesini 

önlemektir. Bütün elektrik makinelerinin gövdeleri, boruların madeni kısımları, kurĢunlu 

kabloların kurĢun kılıfları, tablo ve benzerlerinin metal kısımlarıtopraklanmalıdır. 

 

2.1.2. Topraklama ÇeĢitleri 
 

Koruma, iĢletme, fonksiyon ve yıldırıma karĢıtopraklama olmak üzere dört çeĢittir. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: Topraklama Ģekilleri 

 Koruma topraklaması 

 

Ġnsanlarıve canlıları,tehlikeli dokunma gerilimlerine karĢıkorumak için iĢletme akım 

devresinde bulunmayan iletken bir bölümün topraklanmasıdır. Cihazların gerilim altında 

olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. 

 

 ĠĢletme topraklaması 

ĠĢletme akım devresinin bir noktasının, cihazların ve tesislerin normal iĢletilmesi için 

topraklanmasıdır. Bir iĢyeri veya fabrikanın enerjisini sağlamak için çalıĢan trafonun veya 

alternatörün yıldız noktalarının topraklanmasıdır. Ġki Ģekilde(dirençsiz ve dirençli) iĢletme 

topraklamasıyapılmaktadır. 

 Fonksiyon topraklaması 

 

Bir iletiĢim tesisinin veya bir iĢletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi 

amacıyla yapılan topraklamadır. Fonksiyon topraklaması, toprağıdönüĢiletkeni olarak 

kullanan iletiĢim cihazlarının iĢletme akımlarınıda taĢır. 

 

 Yıldırıma karĢı topraklama 

 

Yıldırım düĢmesi sonucunda iĢletme gereği gerilim altında bulunan iletkenlere 

atlamaları(geri atlamalar) geniĢölçüde önlemek için iĢletme akım devresine iliĢkin olmayan 

iletken bölümlerin topraklanmasıdır. Yıldırım topraklamasısistemine paratöner de denir. 
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Paratöner sisteminde yakalama çubuğu vardır ve bu çubuk binaların en üst noktasına 

monte edilir. Bu çubuğa toprak iletkeni bağlanır ve bağlanan iletken toprak içindeki elektrota 

tutturulur. 

 

ġekil 2.2: Paratöner tesis elemanları 

 

ġekil 2.3: Yıldırım oluĢması ve binanın paratöner tesisi 

ġimĢekli ve yıldırım düĢme riskli havalarda elektrikli cihaz fiĢlerini prizden 

çekiniz. 

 

2.1.3. Topraklama Elemanları 
 

Topraklama tesisinde kullanılan elemanlar; topraklama iletkeni, topraklayıcılar, 

topraklama bağlantıelemanlarıve zemindir. 

 

 Topraklama iletkeni 

 

Topraklanacak bir aygıtıveya tesis bölümünün bir topraklayıcıya bağlayan toprağın 

dıĢında ya da yalıtılmıĢolarak toprağın içinde çekilmiĢbir iletkendir. ÇeĢitli kalınlıkta 

yuvarlak, örgülü veya yassılama Ģeklinde bakır veya galvanizli iletkenden yapılmaktadır. 
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Topraklama iletkenlerinin en küçük kesitleri, elektrik tesislerinde topraklamalar 

yönetmeliğine göre: 

 

 Bakır: 16 mm² 

 Alüminyum. 35 mm² 

 Çelik: 50 mm² olmalıdır. 

 

Resim 2.1: Bakır ve galvaniz toprak iletkeni 

 Topraklayıcı (topraklama elektrodu) çeĢitleri 

 

Topraklayıcılar toprak ile sürekli temasta bulunduğu için korozyona 

karĢıdayanıklımalzemelerden oluĢmalıdır. ġerit, çubuk ve levha topraklayıcılar olmak üzere 

çeĢitleri vardır. Levha topraklayıcıların kullanılmasıpek tercih edilmemektedir. Ayrıca beton 

temeline gömülen çelik ve çelik kazıklar veya diğer doğal topraklayıcılar topraklama 

tesisinin bir kısmıolarak kullanılabilir. 

 

ġerit topraklayıcılar: ġerit, yuvarlak iletken ya da örgülü iletkenden yapılan ve 

genellikle az derine gömülen topraklayıcılardır. Bunlar uzunlamasına döĢenebileceği gibi 

yıldız, halka, gözlü topraklayıcıya da bunların bazılarının bir arada kullanıldığıbiçimde 

düzenlenebilir. 

 

Çubuk Topraklayıcılar: Boru yada profil çelikten yapılan ve toprağa çakılarak 

kullanılan topraklayıcılardır. Genellikle çıplak bakır veya bakır kaplamalıçelikten yapılır. En 

az 0,5–1 metre derine gömülmelidirler. 

 

ġekil 2.4: Galvaniz ve bakır çubuk topraklayıcılar 

Levha topraklayıcılar: Dolu ya da delikli levhalardan yapılan topraklayıcılardır. 

Bunlar genel olarak öteki topraklayıcılara göre daha derine gömülür. 
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Yeni yapılacak binalarda temel topraklayıcı tesis edilmesi zorunludur. 

 

ġekil 2.5: Binaların temel topraklaması 

 Bağlantı elemanları 

 

Klemens, pabuç ve diğer yardımcıbağlantıelemanlarından oluĢmaktadır.Bakır ve 

galvanizden yapılmaktadır. 

 

Resim 2.2: Topraklama bağlantı elemanları 

 Zemin ve özellikleri 

 

 

Toprağın özgül elektrik direnci vardır. Bu direnç kenar uzunluğu 1 metre olan toprak 

bir küpün karĢılıklıiki yüzeyi arasındaki dirençtir. 

 

Bataklık 5- 40 ohm. m 

Killi ve humuslu toprak 20- 200 ohm. m 

Kum 200- 2500 ohm. m 

Çakıl 2000- 3000 ohm. m olarak dirençleri tespit edilmiĢtir. 

 

Özgül direnci az olan zemin iyi bir topraklamaya olanak verir. 
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2.2. Sıfırlama 
 

Elektrikli cihazlarda herhangi bir nedenle kaçak olduğunda kısa devre meydana 

gelerek cihaza giden elektriğin kesilme iĢlemine sıfırlama denir. 

 

2.2.1. Sıfırlama Yapım Nedenleri 
 

Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, Ģebekenin sıfırlama hattına 

(topraklanmıĢnötr hattına) veya ayrıçekilmiĢkoruma iletkenine bağlanmasıdır. Alternatör, 

trafo gibi cihazların topraklanmıĢsıfır (nötr) noktalarından çıkan hatlara sıfır veya nötr 

hattıdenir. Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan bu korunma Ģeklinde, elektrikli 

cihazda herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre meydana gelir ve sigorta atarak cihazın 

enerjisini keser. Yani sıfırlama yapılmakla gövdeye kaçak arızasıkısa devreye 

dönüĢtürülerek sigortayıattırmak suretiyle devrenin enerjisi kesilmiĢolur. Masrafsız ve kolay 

uygulanmasının yanında sıfırlamanın birtakım sakıncalarıda vardır. 

 

ġekil 2.6: Topraklama ve sıfırlama yapılması 

 

2.2.2. Sıfırlamanın Sakıncaları 
 

GiriĢfaz nötr iletkenleri eğer yer değiĢtirilirse alıcılar üzerinden faz verilmiĢolur. 

Normalde nötr hattında enerji bulunmamalıdır ancak Ģebeke hatlarının dengesiz yüklenmesi 

sonucu olarak nötr hattında da enerji olabilir. Küçük değerdeki kaçaklar sigorta tarafından 

algılanmayacağıiçin cihaza dokunan kiĢiler içinde her zaman potansiyel tehlike oluĢturur. 
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ġekil 2.7:Sıfırlamanın sakıncaları 

Günümüzdeki Ģebeke su borularıyalıtkan malzemedendir, iletkende olsa topraklama 

yapılmaz. 

 

ġekil 2.8: Su borusundan topraklama yapılamaması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Topraklama iletkeni bağlantısı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Topraklama iletkenini çekiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sıfırlama yapınız. 

 Elektrikli bir cihaz seçiniz. 

 

 Topraklama iletkenini seçiniz, iletken 

yalıtkanının yeĢil-sarı renk olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Elektrikli cihazın gövdesine yalıtılmıĢ telden 

topraklama iletkenini bağlayınız. Bağlantı yeri 

eğer boyalı ise boya tabakasını kazıyınız. 

 

 Bağladığınız yalıtılmıĢ iletkeni dağıtım 

tablosundaki topraklama barasına veya 

topraklama iletkeni bulunan buata kadar 

çekiniz. 

 

 Topraklama iletken bağlantısını yapınız, 

bağlantının gevĢek olmamasına dikkat ediniz. 

 

 Eğer ortamda topraklama hattı yoksa sıfırlama 

yapınız. 

 

 Sıfırlama bağlantısı için öğrenme 

faaliyetindeki bağlantı Ģeklinden faydalanınız. 

 

 Sıfırlamanın sakıncalı olduğunu unutmayınız. 

 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

 

 ĠĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerine uyunuz. 

 

 Uygun araç gereçleri kullanınız. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.Topraklamanın önemini kavradınız mı? 
  

2.Topraklama çeĢitlerini kavradınız mı? 
  

3.Topraklama elemanlarını doğru seçtiniz mi?   

4.Topraklama iletkenini doğru ve uygun yöntemle çektiniz mi? 
  

5.Topraklama bağlantısını doğru yaptınız mı? 
  

6. Sıfırlama yapılma nedenlerini ve sakıncalarını kavradınız mı?   

7. ĠĢ güvenliği tedbirlerine uydunuz mu? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ġnsanlarıve canlılarıtehlikeli dokunma gerilimlerine karĢıkorumak için, cihazların 

gerilim altında olmayan metal kısımlarının topraklanmasına  ………… denir.  

 

2. Transformatör sargılarının yıldız bağlantınoktasının topraklanmasına………….denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

3. (   )Bakır topraklama iletkeni kesiti en az 10 mm² olmalıdır. 

 

4. (   ) Alüminyum topraklama iletkeni kesiti en az 35 mm² olmalıdır. 

 

5. (   ) Çubuk topraklama elektrotu en az 0,2 metre derine gömülmelidir. 

 

6. (   )Levha topraklayıcılar, diğer topraklayıcılara göre daha derine gömülmelidir. 

 

7. (   )Killi ve humuslu toprak özgül direnci, çakıl özgül direncinden daha çoktur. 

 

8. (   )Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının Ģebekenin sıfırlama hattına 

(topraklanmıĢnötr hattına) veya ayrıçekilmiĢkoruma iletkenine bağlanmasına sıfırlama denir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve 

elektrik iç tesisleri yönetmeliğine, Bayındırlık BakanlığıElektrik Genel Teknik ġartnamesine 

uygun olarak zayıf akım malzemelerini seçebilecek ve bağlantılarınıyapabileceksiniz. 

 

 

 

 Zayıf akım tesisatlarında neden düĢük gerilim kullanılmaktadır?AraĢtırınız. 

 Çevrenizde bulunan zil tesisatında hangi elemanlar kullanılmıĢtır? AraĢtırınız. 

 Kapıotomatiği nasıl çalıĢmaktadır?AraĢtırınız. 

 Resmi dairelerde hizmetlilerin çağırılmasında hangi sistem 

kullanılmaktadır?AraĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamından yararlanınız. 

 Elektrik malzemeleri satan iĢyerlerini, elektrik tesisat taahhüt firmalarınıgeziniz. 

 Zayıf akım tesisat malzemeleri kataloglarınıinceleyiniz.  

 AraĢtırmanızırapor hâline getirerek arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

3. ZAYIF AKIM MALZEMELERİ 
 

3.1. Transformatör 
 

Elektrikle çalıĢan cihazlar farklı gerilim ve frekanstaki elektrik akımıyla çalıĢırlar. 

Zayıf akım tesisatlarında kullanılan transformatörler gerilimi düĢürmek için kullanılır. 

 

3.1.1. Zayıf Akım Transformatörü Görevi ve Yapısı 
 

Transformatör, sargılarından herhangi birine uygulanan alternatif gerilimi, 

elektromanyetik endüksiyon yolu ile diğer sargılarında aynıfrekansta; fakat farklıakım ve 

gerilime dönüĢtüren ve hareket eden parçasıolmayan elektrik makinesidir. Küçük güçlü 

transformatörlere zil transformatörü denilmekte ve 220 / 3- 5- 8 volt, 220 / 4- 8- 12 volt ve 

220/ 24 voltluk standart gerilimlerde üretilmektedir. Güçleri ise 5- 10- 20- 50 watt olarak 

değiĢmektedir. 

 

Zayıf akım transformatörü, demir nüve ve sargılar olmak üzere iki bölümden meydana 

gelmiĢtir. Demir nüve, 0,35- 0,5 mm. kalınlığındaki birer yüzeyleri yalıtılmıĢince silisli 

sacların paketlenmesi ile yapılmıĢtır. Sargılar primer ve sekonder sargıolmak üzere iki 

adettir. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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DüĢürücü trafolarda birbiriyle elektriki bağlantısıolmayan bu iki sargıdan ince kesitli 

iletkenle çok sipirli olarak sarılan birinci sargıya primer sargı; kalın kesitli iletkenle az sipirli 

olarak sarılan ikinci sargıya ise sekonder sargıdenir. Zil, kapıotomatiği, refkontak, 

numaratör, kapıotomatiği zayıf akım trafo çıkıĢına bağlanır (4- 8- 12 volt). 

 

Resim 3.1: Zayıf akım transformatörü (raya montajlı) 

3.1.2. ÇalıĢma Prensibi 
 

Transformatör prensip Ģemasında, primer sargıya alternatif gerilim uygulandığında 

bobinden alternatif akım geçer. Bu akım, demir nüve üzerinde zamana göre yönü ve Ģiddeti 

değiĢen bir manyetik alan meydana getirir. Devresini sekonder sargının bulunduğu ayak 

üzerinden tamamlayan değiĢken manyetik alan kuvvet çizgileri, sekonder sargıiletkenlerini 

keserek bir emk (elektro motor kuvvet) endükler. 

 

ġekil 3.1: Transformatör prensip Ģeması 

 

Bu Ģekilde aralarında hiçbir elektriki bağolmadığıhâlde, primer sargıya uygulanan 

alternatif gerilimin etkisi ile sekonder sargıdan aynıfrekanslı, düĢük gerilim elde edilir. 

Transformatörün sekonder sargısından düĢük değerli alternatif gerilim uygularsak bu defa 

diğer sargısında aynıfrekanslıyüksek gerilim alırız. Fakat fazla akım çekilemez. 

 

Araştırma: Transformatörün bir sargısına doğru gerilim uygulandığında çıkışından 

gerilim alabilir miyi?Araştırınız. 

  



 

41 

3.2. Butonlar 
 

Elektrik tesisatlarında devreye elimizi bastırdığımızda enerji veren; çektiğimizde 

enerjiyi kesen elektrik devre elemanlarıdır. 

 

3.2.1. Butonların Görevi 
 

Çağırma ve bildirim tesisatlarında devreye enerji verip kesmeye yarayan elemanlara 

buton denir. Buton, iletkenlerin bağlandığıiki vida ve yayın hareket ettirdiği bir kontaktan 

meydana gelmiĢtir. Buton normalde yay tarafından açık tutulur ve üzerinden akım geçmez. 

Butona basıldığında yay kuvveti yenileyerek hareketli kontağın vidalar üzerine basması, yani 

devreyi kapatmasısağlanır. Bu durumda devreden akım geçer. Zil butonu üzerinden elimizi 

çektiğimizde yay, tekrar kontağıiterek devreyi açar. 

 

ġekil 3.2: Buton 

 

3.2.2. Buton ÇeĢitleri 
 

Zil butonları, sıva altıveya sıva üstü, yuvarlak, köĢeli, etiketli, çoklu (butoniyer) 

Ģeklinde üretilir. Son yıllarda butoniyerler sesli ve görüntülü haberleĢmeye olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca kapıotomatiği ve merdiven otomatiği butonları, yangın bildirim 

butonlarıda bulunmaktadır. 

 

Resim 3.2: Zil butonları (hoparlörlü, fotoselli, kameralı) 

 

3.3. Ziller 
 

Zayıf akım tesisatlarında elektrik enerjisi geldiğinde sesle bildirim veren elektrik 

devre elemanlarıdır. 
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3.3.1. Zil ÇeĢitleri 

Zil, zayıf akım tesisatının bildirim kısmınıoluĢturmaktadır. Zil çeĢitleri; 

elektromekanik zil, elektronik zil, melodili ziller en çok kullanım alanıolanlarıdır. 

 

Resim 3.3: Elektromekanik ve elektronik ziller 

3.4. Kapı Otomatiği 
 

Apartmanların veya dairelerin zayıf elektrik enerjisiyle dıĢ kapılarının açılmasını 

sağlayan elektrik devre elemanlarıdır. 

 

3.4.1. Görevi 
 

Apartman veya diğer binaların ana giriĢ(cümle kapı) kapıları, ısıkaybıve güvenlik 

açısından kapalıtutulmasıgerekir. Bu amaçla kapı, genelde hidrolik bir kol düzeneği ile 

sürekli kapalıtutulur. DıĢarıdan gelen kiĢiye kapının otomatik olarak açılmasınısağlayan 

elektrikli elemana kapıotomatiği denir. Kapıotomatiği üzerinde gergi zincirleri vardır, bu 

gergi zinciri ayarlanarak iyi bir açılma sağlanmaktadır. Yeni nesil kapıotomatiklerinde bu 

zincir düzeneği kaldırılmıĢtır.Kapıotomatiğine enerji geldiğinde direk kapıaçılmaktadır. 

 

Resim 3.4: Kapı otomatikleri 

 

3.4.2. ÇalıĢma Prensibi 
 

Kapıotomatiği üzerinde (zincirli tip) elektromıknatıs, kurma kolu, sürgü kolu, yerine 

getirme yayımandalı, palet gibi elemanlar bulunmaktadır. Mekanik parçaların oluĢturduğu 

kilit sistemi elektromıknatısın enerjilenmesi ile harekete geçerek kapıüzerindeki kilidi açar. 

Kapıotomatiği daima sürgülü kilitle birlikte kullanılır ve açılır, kapanır ve bina kapısının iç 

tarafına monte edilir. Sürgü kolu, küçük bir zincir yardımıyla kilit sürgüsüne; kurma kolu ise 

kapımesnedindeki duvara bağlanır. Bina kapısıkapatılınca kurma yayıgergin duruma gelir ve 

kurma yayına bağlısürgü kolu çekilmek ister fakat sürgü kolu pimi ve palet üzerindeki 

tırnağa takılıbulunan mandal nedeni ile çekilemediği için sürgü kolu hareket edemez ve 

kapıaçılmaz.  
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ġekil 3.3: Zincirli tip kapı otomatiği iç yapısı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Zil, kapı otomatiğini çalıĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektromekanik zile enerji vererek 

çalıĢtırınız. 

 

 

 

 

 

 

 Kapı otomatiğine enerji vererek 

çalıĢtırınız. 

 

 

 

 

 

 

 Elektromekanik zile, zayıf akım 

transformatörü düĢük gerilim tarafından 12 

volt uygulayınız. 

 Elektromekanik zilin ayar vidasınıayarlayarak 

sesini ayarlayınız.  

 Bağlantılarınızıenerji var iken yapmayınız.  

 Zincirli tip kapıotomatiğini seçiniz. 

 Kapıotomatiğine zayıf akım transformatörü 

düĢük gerilim tarafından 12 volt uygulayınız. 

 Kapıotomatiği gergi zinciri ayarınıyapınız.. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.   

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zayıf akım transformatörü çalıĢma prensibini kavradınız mı?   

2. Elektromekanik zil, kapıotomatiği çalıĢma prensibini kavradınız mı?   

3. Elektromekanik zil, kapıotomatiğine doğru Ģekilde enerji vererek 

çalıĢmasınısağladınız mı? 

  

4.ĠĢgüvenliği tedbirlerine uydunuz mu?   

 

DEĞERLENDĠRME    
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.    
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Zayıf akım transformatörleri standart olarak 220 / 12 veya 220 / 24 voltluk olarak 

üretilir. 

2. (  ) Transformatör primer sargısına alternatif gerilim uygulandığında sekonderinden 

değiĢik frekanslıdüĢük gerilim elde edilir. 

3. (  ) Transformatörün sekonder sargısından düĢük değerli alternatif gerilim 

uygulanırsa diğer sargısında yüksek gerilim alınır fakat fazla akım çekilemez. 

4. (  ) Zincirli tip kapıotomatiğinde, gergi zinciri gevĢek olduğunda kapıotomatik olarak 

açılmaz. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve 

elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak aydınlatma ve priz devre 

elemanlarınıseçebilecek ve bağlantılarınıyapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan lamba çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde bulunan priz çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde bulunan aydınlatma kontrol elemanlarınıaraĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamından yararlanınız. 

 Elektrik malzemeleri sataniĢyerlerini, elektrik tesisat taahhüt firmalarınıgeziniz.  

 Ayrıca aydınlatma ve priztesisat malzemeleri kataloglarınıinceleyiniz.  

 AraĢtırmanızırapor hâline getirerekarkadaĢlarınıza sununuz. 

 

4. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE 

ELEMANLARI 
 

4.1. FiĢler 
 

Elektrik enerjisini tesisattan almaya yarayan elektrik devre elemanlarıdır. 

 

4.1.1. Görevleri 
 

FiĢ, bir aygıt veya uzatma kablosundaki iletkenleri prizdeki kontaklar aracılığıile 

elektrik tesisi iletkenlerine birleĢtirmeyi veya bunlardan ayırmayısağlayan bir araçtır. 

 

4.1.2. Yapıları Bakımından FiĢ ÇeĢitleri 
 

Normal fiĢ, topraklıfiĢ, üç fazlıfiĢ, telefon fiĢi, yeni sistemde Amerikan ve Avrupa 

fiĢleri (bu fiĢler adaptör ile bizim kullandığımız prizlere dönüĢtürülmektedir) olmak üzere 

çeĢitli kullanılmaktadır. FiĢgövdesi bakalit, sert PVC, termoplastikten yapılmaktadır. 

FiĢkontaklarıpirinçten yapılmaktadır. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Normal, topraklı ve telefon fiĢi 

 

 

Resim 4.2: Üç fazlı yuvarlak ve yassı fiĢler 

 

 

4.1.3. Enerji AlıĢ ġekillerine Göre FiĢ ÇeĢitleri 
 

Erkek fiĢ, diĢi fiĢolmak üzere çeĢitleri bulunmaktadır. 

 

Resim 4.3: DiĢi fiĢler 

 

Resim 4.4: Çoğaltıcı fiĢler 
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4.1.4 Jaklar ve ÇeĢitleri 
 

Antenden gelen (TV) yüksek frekanslısinyali yabancıdıĢsinyallerden korumak için 

koaksiyel kablo kullanma mecburiyeti vardır. Televizyonların anten tesisatlarıile TV cihazı, 

koaksiyel kablo ve anten jakıaracılığıile irtibatlandırılır. Kablonun orta ucu (canlıuç) anten 

jakının ortasındaki canlıuçla irtibatlandıktan sonra kablonun hasır örgülü kısmıda anten 

jakının Ģasesi ile irtibatlandırılarak bağlanır. Elektronik cihazların birbirine bağlanmasında 

ve osilaskop gibi cihazların sinyal giriĢlerinde kullanılan BNC jakınıbağlarken de benzer 

yöntem kullanılır. 

 

Resim 4.5: Anten jakı   Resim 4.6: BNC connector 

 

Resim 4.7.ve Resim 4.8’de anten kablosunun jaka takılmasıgösterilmektedir, 

inceleyiniz. 

 

Resim 47: Anten kablosunun jaka takılması 

 

Resim 4.8: Anten kablosunun jaka takılması 

4.2. Prizler 
 

Elektrik enerjisini tesisattan fiĢlere vermeye yarayan elektrik devre elemanlarıdır. 
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4.2.1. Görevleri 
 

Elektrik cihazlarına bir elektrik devresinden fiĢaracılığıile doğrudan veya uzatma 

kablosu ile enerji alınmasıiçin kullanılan araçtır. DıĢçerçevesi sert PVC madde, bakalit veya 

termoplastik malzemeden yapılmıĢtır.Enerjinin bağlanacağıkontak yuvalarıdüzeneği, yanmaz 

özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadır. 

 

4.2.2. Kullanım Yerlerine Göre Priz ÇeĢitleri 
 

Kullanım yerlerine göre prizler; sıva altı, sıva üstü, etanĢ(Antigron), seyyar grup prizi 

olmak üzere çeĢitleri vardır. 

 

Resim 4.9: Sıva altı priz    Resim 4.10: Sıva üstü priz 

4.2.3. Yapıları Bakımından Priz ÇeĢitleri 
 

Yapılarıbakımından prizler; normal, ups, topraklı, üç fazlı, telefon, data, müzik yayın, 

uydu tv prizi olmak üzere çeĢitleri vardır. 

 

4.3. Duylar 
 

Tesisattan gelen elektrik enerjisini lambalara veren elektrik devre elemanlarıdır. 

 

4.3.1. Görevi 
 

Duy, elektrik lambasının vidalanmak veya takmak suretiyle elektrik tesisine 

bağlanmasınısağlayan araçtır. Ġletken kısımlarıgenellikle pirinçten yapılır ve anahtardan 

gelen iletken, mutlaka duyun orta (iç) kontak kısmına bağlanır. 

 

4.3.2. Yapım Gereçlerine Göre Duy ÇeĢitleri 
 

Porselen ve bakalitten yapılmıĢçeĢitleri bulunmaktadır. Ayrıca bronz ve kauçuktan da 

yapılmaktadır. 
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Resim 4.11: Porselen ve bakalit duylar 

4.3.3. YapılıĢlarına Göre Duy ÇeĢitleri 
 

Süngülü ve vidalıduy olmak üzere çeĢitleri vardır. 

 

Resim 4.12: Süngülü ve vidalı duy 

4.3.4. Kullanım Yerlerine Göre Duy ÇeĢitleri 
 

Asma duy, tavan duy, bahçe duy, donanma duy, braçol duy olmak üzere çeĢitleri 

vardır. 

 

 Asma duy  Bahçe duy  Braçol duy  Donanma duy  Duvar duyu 

 

 

Duvar glop duy     Tavan glob duy       Nemli yer duy          Tavan duy              Üniversal duy 

Resim 4.13: Kullanım yerlerine göre duy çeĢitleri 
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4.3.5. Büyüklüklerine Göre Duy ÇeĢitleri 
 

Minyonet duy, minyon duy, normal duy, golyat duy olmak üzere çeĢitleri vardır. 

 

Resim 4.14: Minyon duy 

4.3.6. Soketler 
 

Özellikle fluresant, halojen, ralina armatürlerde kullanılır. Uzun (düz) fluoresant ve 

dairesel (simit) fluoresant lamba soketleri bulunmaktadır. 

 

Resim 4.15: Fluoresant ve halojen ampül soketi, ralina ampül soketi 

4.4. Lambalar 
 

Lambalar, kısaca elektrik enerjisini istenilen renkte ıĢığa dönüĢtüren elektrikli bir 

alıcıdır. Kullanım yeri ve amacına göre çok çeĢitleri vardır. 

 

4.4.1. Görevi 
Elektrik enerjisini ıĢık enerjisine çeviren gereçlere kısaca lamba veya ampul 

denmektedir. 

 

4.4.2. Lamba ÇeĢitleri 
Akkor flamanlı, floresan, civa buharlı, sodyum buharlı, metal buharlı, halojen, neon, 

led lambalar olmak üzere çeĢitleri vardır. Bu ampullerden en çok kullanılan akkor flamanlı 

ve floresanampullerin iç yapısı incelenecektir. 

 

 Akkor flamanlı ampuliç yapısı 
 

Elektrik akımıbir iletken üzerinden geçince iletkenin cinsine bağlıolarak değiĢen bir 

ısıve daha fazla akım geçirilirse iletken akkor hâle geleceğinden ısıile birlikte ıĢık da 

saçmaya baĢlar. Ancak bu iĢlem açık havada yapıldığında kısa zamanda iletkenin 

kopmasıyla neticelenir. Bu iĢlem, ıĢık elde etmek için kapalıbir ortamda ve özel 

seçilmiĢgazların içinde yapılmalıdır. 
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YaklaĢık 1000 saat ömrü olan akkor flamanlıampuller daha çok iç aydınlatmada 

kullanılır. Isıkayıplarıfazladır, fazla güç harcarlar. Bu sakıncalarına rağmen üstünlükleri de 

vardır; maliyeti ucuzdur, ürettikleri ıĢık yönlendirilebilir, ıĢık ayarıyapılabilir, az yer 

kaplarlar. 

 

 Floresanampuliç yapısı 
 

Silindirik bir cam boru Ģeklinde yapılan floresanampulün her iki baĢında tungstenden 

yapılmıĢ çift sarımlı flamanlar vardır. Flamanlar ısındığında elektron yayma özelliği 

kazanması için üzerileri oksit tabakası ile kaplanmıĢ ve uçları lamba baĢlığı üzerindeki 

lamba ayaklarına bağlanmıĢtır. Boru Ģeklindeki cam tüpün iç yüzeyi floresan ve fosfor 

madde ile kaplanmıĢ ve tüpün içindeki hava alınarak yerine argon gazı doldurulmuĢ, küçük 

bir damla da civa konulmuĢtur. 

 

Floresanampulün üstün özellikleri Ģunlardır; ürettikleri ıĢık miktarı fazladır, ömürleri 

uzundur, ısıĢeklindeki kayıpları azdır, az güç harcarlar.Floresanampullerin olumsuz tarafları 

da vardır; armatürünün ilk kuruluĢ maliyeti fazladır, çok yer kaplarlar, ürettikleri ıĢık 

yönlendirilemez, düĢük gerilimlerde çalıĢmazlar, üç fazlı aydınlatmada gerekli önlem 

alınmazsa stroboskobik (göz yanılması-dönen parçaların duruyormuĢ gibi görünmesi) oluĢur. 

 

ġekil 4.1: Floresanampul iç yapısı 

 

4.5. Armatürler 
 

Kısaca elektrik ıĢıklarını toplayıp belirli açılarda yaymaya yarayan yön ve bilgi 

gösteren dekoratif aydınlatma çeĢitlerindendir. 

 

4.5.1. Armatürlerin Görevi 
 

Armatürler, lambaların bir veya birden çoğunu bünyesinde taĢıyan onlara dekoratif bir 

görünüm veren ve bazen de olumsuz dıĢetkilerden koruyan aydınlatma araçlarıdır. 
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4.5.2.Armatür ÇeĢitleri 
 

Günümüzde çok çeĢitli ve güzel görünümlü armatürler yapılmaktadır. Bunlarla 

lambanın ürettiği ıĢık istenen yere odaklanabildiği gibi kamuflaj yapılarak ıĢığın göze 

vereceği zarar ortadan kaldırılmaktadır. Armatürler değiĢik harflerle isimlendirilerek 

standartlaĢtırılmıĢtır. En çok kullanılan çeĢitleri;floresan armatür, etanĢarmatürler, bahçe 

aydınlatma armatürleri, dıĢaydınlatma armatürleri (yol vb.), atölye aydınlatma armatürleri, 

dekoratif iç aydınlatma armatürleri, bina acil çıkıĢıgösteren armatürler bulunmaktadır. 

 

Resim 4.16: Dekoratif iç aydınlatma armatürleri 

 

 

Resim 4.17: Ġç aydınlatma armatür çeĢitleri 

 

 

Resim 4.18: Bahçe aydınlatma armatürleri 
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Resim 4.19: Atölye aydınlatma armatürleri 

 

Resim 4.20: Bina acil çıkıĢ yönlendirme armatürleri 

 

4.6. Aydınlatma Kontrol Elemanları 

Aydınlatma kontrol elemanları; anahtarlar, dimer, merdiven otomatiği, merdiven 

otomatiği, darbe akımlı role(impuls role), zaman saati ve sensörlerden oluĢmaktadır. 

 

4.6.1.Anahtarlar 
 

Elektrikli alıcılara elektrik enerjisini istenildiğinde veren istenildiğinde kesmeye 

yarayan elektrik devre elemanlarıdır. 

 

 Görevi 

 

Elektrik devrelerinde el ile kumanda edilmek suretiyle enerjiyi ani olarak açma ve 

kapama görevi yapan devre elemanıdır. Yalıtkan kısımlarıbakalit, sert plastik ve 

porselenden; metal kısımlarıise nikel kaplıpirinçten yapılmıĢtır. 

 

 Anahtar çeĢitleri 

 

Elektrik tesisatının Ģekline göre sıva üstü, sıva altı, etanĢ(antigron) anahtar olarak 

yapılır. Kullanıldıklarıdevreye göre ise çeĢitleri; adi (tek kutuplu), komitatör (iki alıcıya 

ayrıayrıkumanda eden), vaviyen (bir alıcıya iki ayrıyerden kumanda eden), dimmer 

(elektronik ayarlı) anahtarlar bulunmaktadır. 

 

Butonlar ile anahtarların farkı: Butonlar basıldıklarısürece devreyi çalıĢtırırlar; 

anahtarlar ise kalıcıtiptir. 
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Resim 4.21: Sıva üstü antigron anahtarlar 

 

Resim 4.22: Arapuar ve pano anahtar  Resim 4.23: Komitatör ve vaviyen anahtar 

 

4.6.2. Dimmer 
 

Elektrik devrelerinde gerilimi belirli sınırlar içinde ayarlamaya yarayan direnç 

elemanlarına dimmer denir. Transformatörlerde olduğu gibi bobinler üzerinden geçen 

elektrik akımı, bobin sayısı ve uzunluğu arttıkça üzerinden geçen elektriği gerilim kaybına 

uğratır. Dimmer üzerinde bulunan bobini devreye sokmak ve miktarını ayarlamak için 

elektronik kontrol veya mekanik anahtar kullanılır. Dimmer sayesinde sabit olan 220v 

gerilimi düĢürerek sıfır volta kadar indirebiliriz. Bu sayede devreye bağlanan cihaza gelen 

gerilimi kontrol etmiĢ oluruz.  

 

 

ġekik 4-2 Dimmer devresi   Resim 4-24 Dimmer anahtar 
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Sekil 4-3-a-Dijital dimmerli anahtarı    ġekil 4-3-b-Sürgülü dimmerli anahtarı 

4.6.3. Merdiven Otomatiği 
 

Çok katlıbinalarda merdiven boĢluğunun aydınlatılmasında kullanılan ve zaman 

ayarlıelektronik bir cihazdır. ÇeĢitli firmaların ürettikleri merdiven otomatiklerinin 

bağlantısıdeğiĢiklik göstermekle birlikte bağlantıĢemaları,klemens kapağıiçerisinde 

verilmiĢtir. 

 

Resim 4.25: Merdiven otomatiği 

4.6.4. Darbe Akımlı Role(Ġmpuls Role) 
 

Darbe akımlırole, tesisatıbir veya birden çok lamba veya lamba grubunu ikiden çok 

yerden yakıp söndürmeye yarar. Darbe akımlırole, buton (liht) aracılığıile kendisine ulaĢan 

akımın her geliĢinde (darbesinde) bulunduğu konumu değiĢtirme özelliğine sahiptir 

 

4.6.5. Zaman Saati 

 
Ġstenen zaman aralığında lambaların yakılıp söndürülmesi iĢlemini yapar. Mekanik ve 

dijital olarak çeĢitleri vardır. 

 

4.6.6. Sensörler 

Bir yere girildiğinde üzerlerindeki algılayıcılar vasıtasıyla lambaların yakılmasıve 

söndürülmesinde kullanılır. IĢığa, sese ve ısıya duyarlıtipleri vardır. Ortama girildiğinde 

üzerlerindeki algılayıcılar vasıtasıyla aydınlatma sistemine kumanda ederler. Aydınlatma 

sisteminin yanma süresi ayarlanabilir. Yeni binalarda merdiven otomatiğine alternatif olarak 

kullanılabilmektedir. 
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Resim 4.26: Sensörlü aydınlatma kontrolü 

 

ġekil 4.4: Topraklı fiĢ ve priz kablo bağlantısı (Uygulama faaliyeti Ģekli) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Uzatma kablosu, anten kablosu ve duy kablosu takılması iĢlemlerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seyyar grup prizine uzatma kablosunu 

takınız.  

 

 3x1,5 kabloyu seçiniz. 

 Kabloyu 3 metre kesiniz. 

 Uygun topraklı fiĢ ve 3’lü grup prizi seçiniz. 

 Kablonun iki ucundaki dıĢ yalıtkan kılıfı 

uygun ve dikkatli olarak çıkarınız. Ġletkenin 

zedelenmemesine dikkat ediniz. 

 FiĢi açınız ve kabloyu fiĢe takınız, toprak 

kablosunu fiĢin toprak kısmına takınız. (ġekil 

4.4. bakınız) 

 FiĢin kapağını kapatınız. 

 Seyyar grup priz kapağını açınız 

 Kabloyu grup priz klemenslerine takınız. 

 Toprak kablosunu doğru yere takınız. 

 Grup priz kapağını kapatınız. 

 Yaptığınız iĢi son kez kontrol ediniz. 

 

 

 

 

 Asma duy kablosunu takınız. 

 Uygun asma duy ve kabloyu seçiniz. 

 Kabloyu 30 cm kesip ucunu açınız. 

 Duy arka kapağını çıkartınız. 

 Duy klemensine uygun bir Ģekilde kabloyu 

takınız. Ġletkenlerin birbirine değmemesine 

dikkat ediniz. 

 Duy kapağını kapatınız. 

 DeğiĢik duy çeĢitlerine uygun kablo takma 

uygulamasıyapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.   

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. FiĢlerin ve prizlerin çeĢitlerini seçebildiniz mi?   

2. Duyların ve lambaların çeĢitlerini seçebildiniz mi? 
  

3. Armatürlerin çeĢitlerini ve floresan armatür elemanlarını doğru 

olarak seçebildiniz mi? 

  

4. Aydınlatma kontrol elemanlarını doğru seçebildiniz mi? 
  

5. Seyyar grup priz kablo bağlantısını yaptınız mı? 
  

6. Anten uzatma kablosu ve duy kablo bağlantısını yöntemine uygun 

yaptınız mı? 

  

7. ĠĢ güvenliği tedbirlerine uydunuz mu? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME    
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

1. Bir aygıt veya uzatma kablosundaki iletkenleri, prizdeki kontaklar aracılığıile 

elektrik tesisi iletkenlerine birleĢtirmeyi veya bunlardan ayırmayısağlayan 

araca…………denir. 

 

Çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

2. AĢağıdakilerden hangisi kullanım yerlerine göre priz çeĢitlerinden değildir? 

A) Sıva altı  B) Sıva üstü   C) Energy saver  D) Grup priz  

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

3. (   ) Anahtardan gelen iletken duyun iç orta klemensine bağlanmalıdır. 

 

Çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

4. AĢağıdakilerden hangisi kullanım yerlerine göre duy çeĢitlerinden değildir? 

A) Asma duy   B) Braçol duy   C) Bahçe duy  D) Golyat duy  

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

5. (   )Akkor flamanlı ampulün havası boĢaltılmıĢtır. 

 

Çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

6. AĢağıdakilerden hangisi akkor flamanlı ampul üstünlüklerinden değildir? 

A) Maliyeti ucuzdur.    B) IĢığıyönlendirilir.  

C) IĢık ayarıyapılabilir.  D) Isıkaybıazdır.  

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

7. (   ) Floresanampulün içinde neon gazı vardır. 

 

8. (   ) Elektronik balastlı floresan armatürde startere gerek yoktur. 

 

9. (   ) Starterde arktan oluĢan paraziti önlemek için kondansatör seri olarak bağlanır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

10. AĢağıdakilerden hangisi floresan armatür sakıncalarından değildir? 

A) Güç tüketimi fazladır.   B) KuruluĢmaliyeti fazladır.  

C) Çok yer kaplarlar.   D) DüĢük gerilimle çalıĢmazlar.  

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye ortamında standartlara ve 

elektrik iç tesisleri, topraklamalar yönetmeliğine uygun olarak dağıtım tabloları, temel 

elektrik kumanda ve koruma elemanlarınıseçebilecek ve bağlantılarınıyapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan, dağıtım tablolarıve içinde hangi malzemeler bulunuyor, 

araĢtırınız. 

 Elektrik kaçağıve kısa devrelerine karĢıhangi koruma elemanlarıkullanılır, 

araĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamından yararlanınız. 

 Elektrik malzemeleri satan iĢyerlerini, elektrik tesisat taahhüt firmalarınıgeziniz. 

 Dağıtım tabloları, sigortalar, kaçak akım röleleri malzemeleri 

kataloglarınıinceleyiniz 

  AraĢtırmanızırapor hâline getirerek arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

5. KUMANDA VE KORUMA DEVRE 

ELEMANLARI 
5.1. Sigortalar 

 

Elektrik tesisatlarında herhangi bir nedenle kısa devre olduğunda sitemi korumakla 

görevli olan sigortalar,  elektrik devresinin en önemli elemanlarından birisidir.  

 

5.1.1. Görevi 
 

Besleme hatlarınıve bağlıbulunduğu alıcılarıaĢırıyüklere, kısa devre akımlarına, 

bunlarıkullanan insanları, kullanıldıklarıiĢletmeleri de olabilecek kazalara karĢıkorumak 

amacıyla kullanılan koruyucu devre elemanıdır. Koruduklarıalıcıların akımlarına uygun 

seçilmelidir. 

 

5.1.2. Sigorta ÇeĢitleri 
 

BuĢonlu sigortalar, anahtarlıotomatik sigortalar, NH (bıçaklı) sigortalar, yüksek 

gerilim sigortaları, cam sigortalar, direnç sigortalar, fiĢli sigortalar, sofit (oto sigortası) 

sigortalar olmak üzere çeĢitleri vardır. ÇeĢitli amperlerde yapılır, amper miktarıarttıkça 

boyutlarıda artmaktadır.  

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Günümüzde yeni yapılarda buĢonlu sigortaların kullanılmaması istenmektedir. 

 

 

Resim 5.1: Cam ve fiĢli sigortalar 

 

 

Resim 5.2: Anahtarlı otomatik ve buĢonlu sigortalar 

 

 

Resim 5.3: NH (bıçaklı) ve YG sigortaları 

 

5.2. Kaçak Akım Koruma Röleleri 
 

Elektrik tesisatlarında elektrik kaçaklarını tespit eden çok önemli devre elemanlarıdır. 
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5.2.1. Görevi 
 

Elektrik tesisatında küçük görülen ancak zararlarıbakımından hiç de 

küçümsenmeyecek kaçak akımlarıfark ederek devreyi açan anahtarlara kaçak akım koruma 

anahtarları(diferansiyel koruma cihazı) denmektedir. 

 

5.2.2. ÇalıĢma Prensibi 
 

Kaçak akım koruma anahtarları, herhangi bir tesisatın hattından gelen ve dönen 

akımların toplamının sıfır olmasıesasına göre çalıĢır. Normal bir tesisatta gelen akımların 

meydana getirdiği manyetik alanla giden akımların meydana getirdiği manyetik alan 

birbirine eĢit ve zıttır. Burada tesisatın bir veya üç fazlıolmasısonucu değiĢtirmez. Kaçak 

akım koruma anahtarının akım bobini, bir fazlıdevreler için faz ile nötr, içinden geçecek 

Ģekilde bağlandığından tesisata gelen ve giden akımların bileĢkesinden etkilenmektedir. 

 

ġekil 5.1: Kaçak akım koruma rölesi çalıĢma prensibi 

Kaçak akım koruma rölesinin tam görevini yapabilmesi için tesisin topraklamasının 

iyi yapılmışolmasıve topraklama iletkeninin yalıtılmışiletkenden olmasıgerekir. 

 

ġekil 5.2: Üç fazlı ve bir fazlı K.A.K. rölesi 
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5.3. Roleler Görevi ve ÇalıĢma Prensibi 
 

Elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan ve bir tahrik sistemi ile uzaktan kumanda 

edilebilen küçük güçlü elektromanyetik anahtarlara röle denir. Elektromıknatıs, palet ve 

kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluĢmaktadır. Bobinine enerji verildiğinde bobin nüvesi 

elektromıknatıs özelliği kazanır ve nüve paleti çeker, palete bağlıkontaklarda konum 

değiĢtirir yani açık kontaklar kapanır; kapalıkontaklar açılır. Röle bobinleri hem doğru hem 

de alternatif akımda çalıĢır. 

 

Resim 5.4: Elektromanyetik role ve montaj soketi 

5.4. Kontaktörler Görevi ve ÇalıĢma Prensibi 
 

Büyük güçteki elektromanyetik anahtarlara kontaktör adıverilir. Roleler de olduğu gibi 

kontaktörler de elektromıknatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluĢur.  

 

Kontaktör bobinleri de doğru veya alternatif akımla çalıĢır. Her iki akımla çalıĢacak 

kontaktörlerin demir nüveleri genellikle E Ģeklinde yapılır. Eğer bobin doğru akımla 

çalıĢacaksa E Ģeklindeki demir nüve yumuĢak demirden ve bir parça olarak yapılır. Demir 

nüvenin dıĢbacaklarına plastikten yapılmıĢiki pul konur, bu pullar bobin akımıkesildikten 

sonra kalan artık mıknatısiyet nedeniyle paletin demir nüveye yapıĢık kalmasınıönler. 

 

Bobini alternatif akıma bağlanacak olan kontaktörlerin E Ģeklindeki demir nüveleri, 

silisli sacların paketlenmesiyle yapılır. Böylece manyetik devrenin demir kayıplarıen küçük 

değere indirilmiĢolur. 

 

Resim 5.5: Kontaktör ve iç yapısı 
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5.5. Selenoidler 
 

Üzerindeki bobine enerji verilince kullanıldığıyere göre sıvıve hava geçiĢini kontrol 

etmeye yarayan elektromekanik vanadır. 

 

Resim 5.6: ÇeĢitli selenoidler 

5.6. ġalterler, Görevi ve ÇeĢitleri 
 

Enerjinin açılıp kapatılmasıiçin kullanıldığıdevrenin baĢına konur. Tek hareketle devre 

akımınıani olarak keserler. Genellikle elle kumandalıolmakla birlikte otomatik olarak da 

devreyi açabilir. Alıcıların rahatça çalıĢabilecekleri akım sınırlarıiçinde seçilmelidir.  

 

Kullanıldıklarıyerlere göre yük Ģalteri, pako (paket), buton tipi ve çevirmeli motor 

koruma, termik manyetik, nihayet (sınır) Ģalteri olmak üzere çeĢitleri vardır. 

 

Resim 5.7: Yük Ģalteri ( sigortalı), motor koruma Ģalteri ve sınır anahtarları 

 

Resim 5.8: Paket (pako) Ģalterler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Role, kontaktör, selenoidlere enerji vererek çalıĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Röleye enerji vererek 

çalıĢtırınız. 

 12 ve 24 voltluk doğru akım ve alternatif akımla çalıĢan 

röle seçiniz. Doğru akım ve alternatif akımlı röle 

yapılarının farkını hatırlayınız. 

 Role etiket anma değerlerine uygun gerilim kaynağı 

kullanınız. 

 Kesinlikle enerji var iken bağlantıları yapmayınız. 

 Role bobin uçlarına enerji kablolarını bağlayınız. 

 Role açık kontaklarına düĢük gerilimli bir alıcı 

bağlayınız. 

 Röleye enerji vererek alıcının çalıĢtığını görünüz. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine uyunuz 

 Kontaktöre enerji vererek 

çalıĢtırınız. 

 Doğru ve alternatif akımlı kontaktörleri seçiniz. 

 ġebekeye bağlayacağınız kontaktörün anma gerilimi, 

Ģebeke gerilimine uygun olmalıdır. 

 Enerji varken kontaktör bağlantılarını yapmayınız. 

 Kontaktör bobinine Ģebeke enerji kablolarını 

bağlayınız. 

 Kontaktör normalde açık kontaklarına uygun alıcının 

bir ucunu bağlayınız. 

 Alıcının diğer ucunu Ģebekeye bağlayınız. 

 Kontaktöre dikkatli biçimde enerji veriniz ve alıcının 

enerjilendiğini görünüz. 

 Selenoide enerji vererek 

çalıĢtırınız. 

 Selenoid etiket anma değerlerine uygun gerilim kaynağı 

kullanınız. 

 Kesinlikle enerji var iken bağlantıları yapmayınız. 

 Selenoid bobin uçlarına enerji kablolarını bağlayınız. 

 Selenoide enerji vererek çalıĢtığını görünüz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sigorta çeĢitlerini doğru seçtiniz mi? 
  

2. Kaçak akım koruma rölelerinin yapısınıve bağlantıĢeklini kavradınız 

mı? 

  

3. Röle ve kontaktör yapısınıkavradınız mı? 
  

4. Selenoid ve Ģalter çeĢitlerini doğru seçtiniz mi? 
  

5. Röle, kontaktör ve selenoidi enerji vererek çalıĢtırabildiniz mi? 
  

6. ĠĢgüvenliği tedbirlerine uydunuz mu? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

Doğru yanlıĢ sorularda cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

1. (   ) Besleme hatlarınıve bağlıbulunduğu alıcılarıaĢırıyüklere, kısa devre akımlarına 

karĢıkorumak amacıyla kullanılan devre elemanına kaçak akım rölesi denir. 

 

2. (   ) Diferansiyel koruma cihazıkaçak akımlara karĢıkoruma elemanıdır. 

 

3. (   ) 30 mA kaçak akım rölesi ana kolon hattıgiriĢine bağlanır. 

 

4. (   ) Doğru akım role bobin nüvesi sac paket Ģeklinde yapılır. 

 

5. (   ) Alternatif akım role nüvesinde bulunan bakır halkanın görevi palet titreĢimini 

önlemektir. 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

6. AĢağıdakilerden hangisi kullanım yerlerine göre Ģalter çeĢitlerinden değildir. 

A) Yük Ģalteri  

B) Sınır Ģalteri  

C) Sıva altıĢalter  

D) Paket Ģalter  

E) Termik manyetik 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 

 

 

 

Elektrik akımının etkilerini kavrayarak istenmeyen etkilerin oluĢmamasıveya en aza 

indirgenmesi için gerekli önlemleri alabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Evinizde kullandığınız elektrikli aletlerin listesini yapınız. Bunların elektriğin 

hangi etkisinden yararlanarak çalıĢtığını, faydası ile birlikte ne gibi zararlarının 

olabileceğini ve bunlara karĢı ne gibi önlemler alındığını araĢtırarak bir rapor 

hâlinde sınıfta arkadaĢlarınıza ve öğretmeninize sununuz. 

 Evinizdeki elektrikli fırının nasıl ısı verdiğini araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri 

bir rapor hâline getirerek sınıf ortamında sununuz. 

 Televizyonunuzun arkasının neden delikli olduğunu, evinizde neden elektrik 

sigortası kullandığınızı araĢtırarak elde ettiğiniz bilgileri bir rapor hâlinde sınıfta 

arkadaĢlarınıza ve öğretmeninize sununuz. 

 Röntgen filminin ve MR filminin nasıl yapıldığını ve buralarda neden herkesin 

filminin çekilemediğini çevrenizdeki sağlık kuruluĢlarına baĢvurarak araĢtırınız. 

Sonucu bir rapor hâlinde sınıfınıza ve öğretmeninize sununuz. 

 Piyasada satılan pillerin türlerini, boyutlarını, kullanım yerlerini ve ücretlerini 

araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri bir rapor hâlinde hazırlayarak sınıf ortamında sununuz. 

 

 

6. ELEKTRĠK DEVRESĠ, ÇEġĠTLERĠ VE 

ZAYIF AKIM TESĠSATI UYGULAMA 

DEVRELERĠ 
6.1. Elektrik Akımı 

 

Elektrik akımıbir elektron akıĢıdır. Elektronların bol olduklarıbir noktadan daha az 

olduklarıbir noktaya doğru sürekli olarak akıĢlarıelektrik akımınımeydana getirir. Bir 

elektrik akımının söz konusu olabilmesi için bir noktadan sürekli olarak elektrik geriliminin 

gelmeye devam etmesi ve bu gerilimin ıĢık, ısıya da hareket gibi baĢka bir enerji türüne 

dönüĢmesi gerekir. Elektrik geriliminin sürekli olarak geldiği bu noktaya gerilim kaynağı 
denir (ġekil 6.1). 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

72 

 

ġekil 6.1: Gerilim kaynağı 

Elektronların bol sayıda bulunduklarınoktaya eksi (-) kutup; az olduklarınoktaya 

artı(+) kutup adıverilir. Elektronlar gerilim kaynağının içerisinde eksi kutuptan artıkutuba 

doğru akarlar. 

 

ġekil 6.2: Elektronlar (-) kutuptan (+) kutuba doğru hareket etmesi 

Bakır bir iletkenden elektrik akımıgeçerken elektronlar birbirleriyle itiĢip titreĢmeye 

baĢlar. Her elektron yanındaki elektrona çarpar. Çarpılan elektron hız kazanır ve yanındakine 

çarparak hareketi ileriye ulaĢtırır. Yani her elektron baĢka bir elektrona hız verecek kadar yol 

alır. Bu olay çok büyük bir hızla gerçekleĢir. Elektrik akımı, yaklaĢık olarak bir saniyede 

yeryüzü çevresinin yedi buçuk katıuzunluğunda bir yolu alabilir. 

 

ġekil 6.3: Elektrik akımı (+) kutuptan (-) kutuba doğru akar 

Elektrik akımının yönü, pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur. Elektron 

hareketi ise negatif yükten pozitif yüke doğrudur. 
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6.1.1. Elektrik Akımı ÇeĢitlerinin Tanımı 
 

Elektrik akımının yönü ve Ģiddeti, geçen zamanla birlikte değiĢime uğrar. Bu değiĢime 

göre elektrik akımınıikiye ayırmaktayız. 

 

ġekil 6.4: Elektrik akımının çeĢitleri 

6.1.2. Doğru Akım 
 

Zamana bağlıolarak yönü değiĢmeyen akıma doğru akım denir. DC veya DA 

harfleriyle gösterilir. Bir pil veya akü bir ampule bağlandığında geçen akımın Ģeklidir. 

 

 Düzgün doğru akım 

 

Zamana bağlıolarak yönü ve şiddeti değişmeyen doğru akım çeşididir. Bir pil veya 

akü bir ampule bağlandığında geçen akımın şeklidir. 

 

ġekil 6.5: Düzgün doğru akım 

 DeğiĢken doğru akım 

 

Zamana bağlıolarak yönü değiĢmeyen fakat Ģiddeti değiĢen doğru akım çeĢididir. 

 

ġekil 6.6: KarıĢık akım Ģekilleri 

  

ELEKTRĠK 

AKIMI 

DOĞRU AKIM ALTERNATĠF 

AKIM 

DÜZGÜN DOĞRU 

AKIM 

DEĞĠġKEN DOĞRU 

AKIM 
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6.1.3. Alternatif Akım 
 

Zamana bağlıolarak yönü ve Ģiddeti değiĢen akımlara denir. AA veya AC harfleriyle 

gösterilir. 

 

ġekil 6.7: Alternatif akım 

 

6.1.4. Elektrik Akımının Etkileri 
 

Elektrik akımının ısı, ıĢık, manyetik, kimyasal ve fizyolojik etkileri görülür. 

 

 Isı etkisi 

 

Isıetkisi, elektrik akımının kullanım alanlarında en çok karşılaşılan etkisidir. Elektron 

akışısürtünme meydana getirdiği için akımın geçtiği her yerde belli bir ısımeydana gelir. 

 

 Akım Geçiren iletkenlerin ısınması 

 

Elektrik akımıbir serbest elektron yük akıĢıdır. Ġletken bir maddeye elektrik gerilimi 

uygulanarak elektronların harekete geçmesi sağlanır. Bu hareket sonucu elektronlar 

sürtünme kuvveti ile karĢılaĢır. Nasıl ki iki avucunuzu birbirine sürttüğünüzde elleriniz 

ısınıyorsa yüklerin sürtünmesi sonucunda da iletken madde ısınır ve etrafına sıcaklık verir. 

 

 Ġletkenlerin kabul edilebilir ısınma düzeyleri (sınır sıcaklığı) 

 

YalıtılmıĢbir iletken veya kablonun sıcaklığı, belli bir değerin üzerine çıkıp iletkenin 

yalıtkanınıeriterek çeĢitli hasarlara yol açmamasıiçin her iletken maddenin içerisinden 

geçecek akımın belirlenmesi yapılmıĢtır. Her iletken maddenin özelliğine, kesitine ve 

kullanıldığıyere göre değiĢen bu değerleri iletken kataloglarından alabilirsiniz. 

 

 Isı etkisinin endüstride kullanım yerleri 

 

Isıetkisi bazen yararlı, bazen zararlıolabilmektedir. Elektrik motorlarının, 

transformatörlerin ve tüm elektrikli aygıtların aĢırıve istenmeyen Ģekilde ısınmaları, 

malzemelerin bozulmasına ve kazaların oluĢmasına sebep olmaktadır. 
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Evlerimizde elektrikli sobalar, ütüler, fırınlar, elektrikli battaniyeler, elektrikli 

Ģofbenler, fritözler elektriğin ısıetkisiyle çalıĢan malzemelerdir. 

 

Elektrikli ısıtma cihazları, termik ölçü aletleri, elektrik lambaları, elektrikli ark kaynak 

makinaları, sigortalar, termikler gibi malzemeler endüstri alanında kullanılmaktadır. 

 

Isıetkisiyle çalıĢan malzemeleri kullanırken Ģu hususlara dikkat etmek gerekir: 

o Rezistanslıolan aygıtlar çalıĢırken hareket ettirilmemelidir. 

o FiĢ, priz ve ek bağlantılarının ark oluĢturmamasıiçin sağlam 

yapılmasıgerekir. 

o ÇalıĢma esnasında gövdeye kaçak yapmayacak Ģekilde 

yalıtılmıĢolmasıgerekir. 

o Tamir ve bakımının kolay olmasıgerekir. 

o AĢırıakıma karĢıkoruma tertibatının üzerinde olmasıgerekir. 

o Aygıtların üzerinde bulunan fiĢ, anahtar, termostat ve iletken 

kabloların kısa sürede bozulup yanmamasıiçin ısıya, kopma, 

kırılma gibi etkilere karĢıdayanıklıözellikte olmasıgerekir. 

 

 Elektrik akımı ıĢık etkisi 

 

Elektrik akımıısıya dayanıklıve direnci yüksek bir metal üzerinden, havasız bir 

ortamdan geçerse ıĢık meydana gelir. Elektrik akımın ıĢık etkisini ampul üzerinde 

görebiliriz. 

 

Resim 6.1: IĢık yayan bir ampul 

Thomas Edison, ampulü yaklaĢık 120 yıl önce, ince bir ipliği vakumda akkor hâline 

getirerek elektrikten ıĢık üretmeyi öğrenmiĢti. Günümüzde, milyarlarca insan bu dahiyane 

buluĢla evlerini aydınlatıyor. Ampul (Akkorflamanlı) elektriğin yalnızca yüzde 5'ini ıĢığa 

çevirir. 

 

Resim 6.2: Floresan lamba 
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Floresan ampul ise harcadığıgüce göre akkorflamanlıampullerin 10 katııĢık verir, daha 

uzun ömürlüdür. 

 

Elektrik akımının ıĢık etkisiyle çeĢitli aydınlatma elemanlarıüretilmektedir. Bunlara 

örnek olarak, neon, cıva buharlı, flamanlıampul, projektör vb 

 

Tıp alanında röntgen çekiminde kullanılmaktadır. 

 

Sanayide, metallerin kesilmesinde ve uzaktan kumanda sistemlerinde 

kullanılmaktadır. 

 

 Elektrik akımının manyetik etkisi 

 

Demir, nikel ve kobalt gibi kendileri mıknatıs olmadığıhâlde, herhangi bir manyetik 

alan içinde kaldıklarında çekme özelliği gösteren maddelere manyetik ya da ferro 

manyetik maddeler denir. 

 

Bakır, hava, alüminyum gibi manyetik alanın içerisinde olduklarızaman, çekme 

özelliği göstermeyen maddelere manyetik olmayan maddeler denir. 

 

Yakınında bulunan manyetik cisimleri kendisine doğru çekme özelliği gösteren 

cisimlere mıknatıs denir. Resim 6.3’te görüldüğü gibi bir çubuk mıknatıs üzerine demir 

tozlarıserpilirse, demir tozlarının daha çok uç kısımlarında toplandığıgörülür. Mıknatıslık 

etkisinin en Ģiddetli görüldüğü bu uçlara mıknatıs kutupları denir. 

 

Resim 6.3: Mıknatıs metal tozları çeker 

 

Bir mıknatıs çubuk ortasından bir ip ile asılırsa çubuk kuzey-güney doğrultusunda 

yönelerek durur. ġekil.6.8’de görüldüğü gibi kuzeye yönelen uca kuzey kutbu (N), güneye 

yönelen uca güney kutbu (S) denir. Bu kutuplar iki çekim hareketine sahiptir. 

 

 Aynıkutuplar birbirini iter. 

 Zıt kutuplar birbirini çeker. 
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ġekil 6.8: Mıknatıs uçlarının gösterdiği uçlar 

 

 

ġekil 6.9: Mıknatısın kutuplarının oluĢturduğu manyetik alan 

Bir mıknatıs ortadan ikiye bölündüğünde, iki tane mıknatıs elde edildiği görülür. 

 

 

ġekil 6.10: Mıknatıs bölündüğünde yeni bir mıknatıs oluĢur 

Bir mıknatıs etrafında meydana gelen etkileĢime manyetik alan denir. Mıknatısın 

çevresinde demir tozlarının üzerinde sıralandığıhayali çizgilere, mıknatısın o bölgede 

oluĢturduğu manyetik alan kuvvet çizgileri denir.  
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Bir iletken telden akım geçtiğinde, telin çevresinde manyetik alan meydana gelir. Bir 

pusula, içinden akım geçen iletkene yaklaĢtırıldığında pusulanın ibresi yer değiĢimi yapar 

(pusula iğnesi mıknatıstır). 

Ayrıca, iletkenin dikey durumda, etrafına demir tozlarıdökülürse dairesel dizildikleri 

ve mıknatıslandıklarıgörülür (ġekil: 6.11). 

 

 

ġekil 6.11: Ġletkenden akım geçerse dairesel manyetik alan oluĢur 

 

Elektrik akımıgeçen bir bobinin içine demir çubuk konulursa, çubuk mıknatıslık 

özelliği gösterir. Bu tür mıknatıslara elektromıknatıs denir. 

 

Herhangi bir uzay bölgesinde bir manyetik alanın varlığı, bu bölgeye 

yerleĢtirilmiĢdemir tozuna etkiyen kuvvetin varlığıile belli olur. Böyle bir bölgede demir 

tozları, manyetik alan kuvvet çizgileri denen çizgiler boyunca sıralanır. 

 

 

Resim 6.4: Manyetik alanın kullanım alanlarından bir tanesi 

 

Elektriğin manyetik etkisinin endüstrideki kullanım alanlarının bazılarıĢunlardır: 

 

o Elektrik motorlarının çalıĢtırılmasında, 

o Transformatörlerde, 

o MıknatıslıtaĢlama tezgahlarında, 

o Elektrikli vinçler yardımıyla ağır ve hurdalıktaki metallerin 

nakliyatında, 
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o Kontaktör ve rölelerin çalıĢtırılmasında, 

o Hızlıtrenlerde, 

o Manyetik maddelerin ayıklanmasında, 

o Kapıotomatiklerinde, 

o Çanlızillerde, 

o Elektrikli trenlerin ve asansörlerin fren sistemlerinde kullanılır. 

 

 Elektrik akımının kimyasal etkisi 

 

Asit, baz ve tuz eriyiklerinden bir elektrik akımıgeçirilirse bu sıvılar hem ısınır hem de 

iyonlarına ayrılarak parçalanır. Bu Ģekilde meydana gelen kimyasal olayların tümüne 

elektroliz denir. 

 Elektrolit: Elektrik akımınıgeçiren ve elektroliz olayının olduğu sıvıya 

elektrolit (çözelti) denir. Örnek: Sülfirik asit. 

 Elektrot: Elektrolit içine batırılan ve elektrik akımının geçmesini 

sağlayan metallere elektrot denir. Üretecin artıkutbuna bağlıolanına 

anot; eksi kutbuna bağlıolanına katot denir. 

 Faraday Kanunu: Elektroliz olayında elektrodlarda açığa çıkan madde 

miktarı, Faraday Kanunlarıile bulunabilir.  

 1.kanun Bir elektroliz olayında elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı, 

elektroliz kabından geçen elektrik yükü miktarıile doğru orantılıdır. 

 2.kanunÇeĢitli elektrolitlerin her birinden aynıelektrik miktarıgeçtiğinde 

elektrotlarda toplanan madde miktarları,bu maddelerin eĢdeğer 

ağırlıklarıyla doğru orantılıdır. 

 Endüstrideki kullanım alanları: Elektrolizin endüstride pek çok 

uygulama alanımevcuttur. Bunlardan en önemlileri Ģunlardır: 

o Saf metal üretiminde: Bu alan, gerek maddelerin elde edilmesini 

ve gerekse diğer yöntemlerle elde edilen karıĢımların 

arılaĢtırılmasınıkapsar. Örneğin, uygulamada iletken olarak 

kullanılan elektrolitik bakır ve elektrolitik alüminyum elde 

edilmesi gibi…  

o Maden kaplamacılığında (galvanoteknik): Kaplamacılıkta 

metallerin saflaĢtırılması, metallerin baĢka metallerle 

kaplanmasıiĢlemleri, elektrolizle yapılmaktadır. Yani kaplama 

maddesi malzemenin yüzeyine kimyasal veya elektrokimyasal etki 

ile tutturulur.  

 Piller: Pil, doğru akım veren bir üreteçtir. Ġçerisindeki kimyasal enerji 

elektrik enerjisine çevrilir. Piller, içerisindeki kimyasal olay bittiği zaman 

elektrik enerjisi veremezler. Yani pil boĢalmıĢtır, atılması gerekir. 

Günümüzde tekrar Ģarj edilebilen piller yapılmıĢtır. (Resim 6.5) 
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Resim 6.5: DeğiĢik türde piller 

SulandırılmıĢbir asit (sülfat asiti) eriyiğine bir çinko (Zn) çubuğu batıralım. Bu anda 

çinko erirken çubuğun etrafınıhidrojen gazıkuĢatmaya baĢlar. Bu durumda batırılan çinko 

levha ile asit eriyiği arasında yaklaĢık 1 voltluk bir potansiyel fark oluĢur. AynıĢekilde bu 

defa bir çinko çubuk ile bir bakır çubuk asit eriyiğinin içine batırıldığında iki çubuk arasında 

bir potansiyel fark oluĢtuğu görülür. Sonuç olarak kimyasal bir enerji harcanmasıyla iki 

çubuk zıt yüklenebilmekte ve aralarında sabit bir potansiyel fark oluĢabilmektedir. 

 

 Fizyolojik etkisi 

 

Elektrik akımının insan ve diğer canlılarıçarpmasıve elektrikle yapılan bir takım 

tedaviler olarak açıklanabilir. 

 

6.2. Elektrik Devre Elemanları ve Görevleri 
 

Basit bir elektrik devresi beĢbileĢenden oluĢur. Devre bileĢenleri, üreteç, sigorta, 

anahtar, alıcıve iletkendir. 

 

ġekil 6.12: Basit elektrik devresi ve elemanları 
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ġekil 6.13: Basit elektrik devresi 

6.2.1. Üreteç 
 

Herhangi bir enerjiyi (kimyasal, mekanik, ısı, ıĢık), elektrik enerjisine dönüĢtüren 

devre elemanına üreteç veya kaynak denir. Elektrik devresindeki alıcıların çalıĢabilmesi için 

gerekli elektrik enerjisini sağlayan devre elemanıdır. Akım kaynağı, doğru akım kaynağıve 

alternatif akım kaynağıolmak üzere iki çeĢittir. Doğru akım kaynağı; generatör (D.A. 

dinamo), akümülatör, pil olarak çeĢitleri vardır. Alternatör (A.A. generatör) alternatif akım 

kaynağıdır. Redresörler ise alternatif akımıdoğru akıma çevirir. 

 

Resim 6.6: Doğru akım kaynağı piller 

Limona farklıiki metal batırıldığında küçük bir lambayıkısa süreliğine yakabilir. 

 

Resim 6.7: Akümülatörler 
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 Piller genellikle 1,5 volt, aküler ise 12 volt gerilim verebilecek Ģekilde üretilir. 

Pil ve akümülatörler seri bağlanarak ( + uç, – uca bağlanır) devreye verdikleri 

gerilimler arttırılır. Paralel bağlanarak akım verme kapasiteleri arttırılabilir. 

 

 

ġekil 6.16: Seri bağlanan akümülatör ve piller 

 

Resim 6.8: Jeneratör (DA Ve AA) ġekil 6.14: Seri bağlı pillerle yapılan devre 

 

6.2.2. Sigorta 
 

Elektrik devrelerinden istenmeyen aĢırıakımlar geçebilir. Bu durumda elektrik devre 

elemanlarızarar görür. Devreye bağlanan sigorta akım Ģiddetinin belli bir değerin üstüne 

çıkmasınıönler. Devrenin güvenliği için kullanılır. ÇeĢitleri vardır. BuĢonlu, cam, fiĢli, 

anahtarlıotomatik sigorta, NH (bıçaklı) sigorta ve yüksek gerilim sigortalarıdır.  

 

Küçük akımlıve elektronik devrelerde cam sigortalar, aydınlatma ve priz devrelerinde 

buĢonlu veya anahtarlıotomatik sigortalar, büyük akımlıgüç devrelerinde NH sigortalar 

kullanılmaktadır.  
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Günümüzde buĢonlu sigortalar pek tercih edilmemektedir. Eğer buĢonlu sigortalıdevrelerle 

karĢılaĢırsanız, bu sigortalar attığında kesinlikle buĢonlarısarılmamalı, buĢon yenisi ile 

değiĢtirilmelidir. Devre akımına uygun değerde sigortalar seçilmelidir. 

 

Sigorta çeĢitlerinin standart akım değerlerini araĢtırınız. 

 

 

 

Resim 6.9: FiĢli ve cam sigortalar 

 

 

Resim 6.10: BuĢonlu sigorta     Resim 6.11: NH sigorta 

 

 

Resim 6.12: Anahtarlı otomatik ve YG sigortaları 

6.2.3. Anahtar 
 

Devreyi açıp kapamaya yarayan araçlardır. Anahtar açıldığında alıcıya giden akım 

kesilir ve alıcıenerjisiz kalır. Anahtar kapatıldığında ise devreden akım geçer ve alıcıçalıĢır. 
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Büyük akımlara kumanda eden anahtarlara Ģalter adıverilir. Zayıf akım, merdiven 

otomatiği (liht), yangın bildirim gibi devrelerde buton kullanılır. Buton ile anahtarın farkı, 

anahtar kalıcıbuton ise basıldığısürece devreyi çalıĢtırır.  

 

 

ġekil 6.15: Anahtar ve buton sembolleri 

 

 

Resim 6.13: Anahtarlar ve Ģalter 

 

Anahtarlar ile ilgili maddeleri elektrik iç tesisleri yönetmeliğinden araştırınız. 

 

6.2.4. Alıcı 
 

Elektrik enerjisini istenen baĢka bir enerjiye dönüĢtüren aygıtlara alıcı(yük-almaç) 

denir. AlıcıçeĢitleri olarak elektrik enerjisini ısıenerjisine dönüĢtüren elektrik fırın ve 

sobaları, mekanik enerjiye çeviren motor, ıĢık enerjisine çeviren lamba örnek olarak 

verilebilir. Alıcılar, özelliğine göre doğru akımla veya alternatif akımla, 12- 24- 48- 220- 400 

Volt gerilimlere göre çalıĢan tiplerde yapılır. 

 

ġekil 6.16: Alıcı çeĢitleri 
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6.2.5. Ġletken 
 

Elektrik devre elemanlarının birbirine bağlantıları, elektrik akımınıiyi ileten bakır veya 

alüminyum gibi metal tellerle yapılır. Diğer bir deyiĢle akım kaynağıile alıcıyıbirleĢtiren ve 

elektrik akımının üzerinden geçtiği yoldur. Ġletken kesitleri devre akımınıkarĢılayacak 

değerde olmalıdır. Elektrik iç tesisatta üzeri yalıtılmıĢiletkenler kullanılır. Çok telli ve tek 

telli yalıtılmıĢiletkenler kullanılmaktadır. 

 

Elektrik devresindeki iletkenlerin ısınmamasıve enerji kaybına neden 

olmamasıgerekir. Bu nedenle bir elektrik devresinde kullanılacak iletken kesitinin seçiminde 

Ģu hususlar dikkate alınmalıdır: 

 Alıcının gücü 

 İletkenin uzunluğu ve iletkenin cinsi 

 Devreye uygulanan gerilimin değeri 

 

ġekil 6.17: Çok telli ve tek telli iletken 

6.3. Elektrik Devresi ÇeĢitleri 
 

Elektrik devreleri, devreden geçen akımın durumuna göre; açık devre, kapalıdevre ve 

kısa devre olarak adlandırılır. 

 

6.3.1. Açık Devre 
 

Elektrik devresindeki anahtarın açık durumda olduğu, devreden akımın geçmediği ve 

alıcının çalıĢmadığıdevredir. Ġletkenlerin kopması, sigortanın atması, ek yerlerinin temas 

etmemesi de açık devreyi oluĢturur. 

 

ġekil 6.18: Açık devre 
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6.3.2. Kapalı Devre 
 

Elektrik devresinde, anahtar kapalıve devre akımının normal olarak geçtiği, alıcının 

çalıĢtığıdevredir. 

 

ġekil 6.19: Kapalı devre 

6.3.3. Kısa Devre 
 

Elektrik devresinde devre akımının alıcıdan geçmeden kısa yoldan devresini 

tamamlamasıdır. Bu istenmeyen bir devre Ģekli olup üretece ve elektrik tesislerine zarar 

verebilir. Devre elemanlarının korunmasıiçin sigorta konulmasının gereği kısa devrelerde 

daha iyi anlaĢılır. Ġletkenlerin yalıtkanlıklarının özelliğini kaybederek birbirine temas etmesi, 

üretecin kısa devre olmasıveya alıcının kısa devre olmasıĢeklinde ortaya çıkabilir. 

 

Elektrik akımıdevresini direnci en küçük olan yerden tamamladığından, kısa devre 

durumunda devreden büyük değerde akım geçerek sigortanın açmasına neden olur. Arıza 

giderilmeden kesinlikle devreye enerji verilmemelidir. 

Ġletkenlerin birbirine temas etmesinden dolayıgeçen akım 300 mA’e ulaĢtığında, 

iletkenlerin kor hâline gelmeye baĢladığıaraĢtırmalar sonucunda tespit edilmiĢtir. Bundan 

dolayı300 mA’de devreyi açan yangın koruma röleleri kullanılması(ana kolon hattıgiriĢine) 

zorunludur. 

 

ġekil 6.20: Bataryanın kısa devre olması 

Bu durumda (ġekil 6.25) kısa devre akımısigortadan geçmediği için sigorta atmaz ve 

batarya zarar görür. 
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ġekil 6.21: Alıcının kısa devre olması 

Bu durumda (ġekil 6.26) alıcıkısa devre olmuĢtur ve sigorta devreyi açar. 

 

ġekil 6.22: Bataryanın sigortadan sonra kısa devre olması 

Bu durumda (ġekil 6.27) kısa devre sigortadan sonra oluĢtuğu için sigorta devreyi açar 

ve batarya zarar görmez. 

 

6.4. Bir Buton Bir Zil Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Bir buton bir zil tesisatı uygulama devresi, bir zil ve butonun bulunduğu basit bir 

elektrik devresidir. 

6.4.1. Devrenin Bağlantı ġeması 
 

Devre bağlantıĢemasını, kapalıve açık Ģema olarak ayrıayrıinceleyeceğiz.  

 

KapalıĢema: Elektrik tesisatında iletkenlerin yolunu (boru vb.) ve devre 

elemanlarının (sigorta, ek kutusu, buton, alıcılar, üreteç vb.) yerlerini gösteren Ģemadır. Buna 

tek hat Ģemasıda denir. Elektrik projeleri kapalıĢema olarak çizilir. 

 

Açık Ģema: Tesisatta elektrik devresini, alıcıile kumanda araçlarıile birlikte gösteren 

iletken dolaĢım Ģemasına denir. Meslek elemanıdevrenin bağlantısınıbu Ģemaya göre yapar, 

buna bağlantıĢemasıda denir. Bundan sonraki devre uygulamalarımızda devre düzenini 

kapalıĢemaya göre bağlantılarıise açık Ģemaya göre oluĢturacağız. 
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ġekil 6.23: Bir buton bir zil kapalı Ģeması 

 

 

ġekil 6.24: Bir buton bir zil açık bağlantı Ģeması 

6.4.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 

 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Sigorta 6A W-otomat 1 Adet 

2 Trafo  220/ 12V 5W 1 Adet 

3 Buton Sıva üstü veya sıva altı 1 Adet 

4 Zil Vızıltı veya elektronik 1 Adet 

5 Ġletken tel 0,5 mm² HO5V- U (Zil teli) 3 metre 

6 Buat Sıva üstü veya sıva altı 1 Adet 

7 Boru ve dirsek 14PVC 1m- 1 Adet 

8 KroĢe Antigron veya çivili 10 Adet 

9 Uzatma kablosu 2x0,75 fiĢli 2 metre 

10 Klemens 1 nolu 2 Adet 

Tablo 6.1: Bir buton bir zil tesisatı malzeme listesi 

6.4.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Çağırma ve bildirim tesisatlarının temeli bir butonla bir zil tesisatıdır. Bir buton ve bir 

zilden oluĢan devrede butona basıldığımüddetçe zil çalar, elimizi kaldırdığımızda ise 

zilinenerjisi kesilir. Bu devrenin kurulması, çalıĢmasıve arızalarıiyi öğrenildiğinde, bundan 

sonraki devrelerde kolaylık sağlanır 
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ġekil 6.25: Bir buton bir zil akım geçiĢ yolu 

6.4.3. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Devreyi ortamın durumuna göre plançete üzerinde sıva altıveya sıva üstü 

borularıiçinden çekiniz. Eğer ortamda borular döĢenmemiĢise kapalıĢemaya göre 

borularıdöĢeyiniz. 

 

 Zil ve buton yerlerini belirleyiniz. Açık Ģemaya göre iletkenleri, daha önceden 

döĢenmiĢborular içine döĢeyiniz. 

 Boruların uç kısımlarına, açıkta iletken kalmayacak Ģekilde zil ve butonu uygun 

ağaç vidasıile monte ediniz. 

 Ġletken uçlarınıuygun araç ile soyarak zil ve butonun bağlantıvidasına 

irtibatlandırınız. 

 Gerekli kontrolleriyaparak buat kapağınıkapatınız. 

 Devreye kontrollü bir biçimde enerji veriniz. 

 Kesinlikle enerji altında çalıĢmayınız. 

 ĠĢiniz bittikten sonra malzemeleri yerinden düzgünce sökünüz. 

 

6.5. Bir Buton Ġki Zil Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Bir butonla iki zilin aynı anda çalıĢtırıldığı basit bir elektrik devresidir. 

 

6.5.1. Devrenin Bağlantı ġeması 

 

ġekil 6.26: Bir buton iki zil kapalı Ģeması 
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ġekil 6.27: Bir buton iki zil açık bağlantı Ģeması 

 

6.5.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Sigorta 6A W-otomat 1 adet 

2 Trafo  220/ 12V 5W 1 adet 

3 Buton Sıva üstü veya sıva altı 1 adet 

4 Zil Vızıltı veya elektronik 2 adet 

5 Ġletken tel 0,5 mm² HO5V- U (Zil teli) 3 metre 

6 Ġletken tel 1,5 mm² HO7V- U (Trf. GiriĢ) 0,5 metre 

7 Bant Elektrik Bantı 1 adet 

8 Boru ve dirsek 14PVC 1m- 1 adet 

9 Buat ve kroĢe PVC - antigron veya çivili 2 - 10 adet 

10 Klemens 1 nolu 4 adet 

Tablo 6.2: Bir buton iki zil tesisatı malzeme listesi 

Bir buton bir zil tesisatındaki zile paralel bir zil bağladığımızda bir buton iki zil 

devresini yapmıĢoluruz.AraĢtırma: Ziller seri bağlanırsa devre çalıĢır mı?AraĢtırınız. 

 

6.5.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Çağırma ve bildirim tesisleri, kullanım yerlerine göre değiĢik Ģekillerde yapılır. 

Örneğin, okullarda ve büyük iĢletmelerde değiĢik yerlere veya katlara birden fazla zil konur. 

Bu ziller bir buton ile çalıĢtırılarak giriĢveya çıkıĢzamanıduyurulur. Böyle bir devrede ziller 

birbirine paralel bağlıolduğundan zil sayısıihtiyaca ve trafo gücüne göre arttırılabilir. Butona 

basıldığısürece iki zil de aynıanda çalmaktadır. 

 

6.5.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Devre Ģemasına göre elemanlarıseçiniz, plançete üzerinde buton ve zillerin 

yerlerini aynı boyda olacak Ģekilde belirleyiniz. 
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 Plançetede borular döĢenmemiĢse kapalı Ģemaya uygun olarak boruları 

döĢeyiniz(kroĢelerle). 

 Plançete üzerindeki borular içerisinden, açık Ģemaya uygun olarak iletkenleri 

geçiriniz, iletkenleri lüzumsuz yere kesmeyiniz. 

 Buat içerisinde klemens kullanarak veya tekniğine uygun olarak ek alınız ve ek 

yerini yalıtınız. 

 Buton ve zilleri yerine ağaç vidası ile monte ediniz. 

 Ġletkenlerin uçlarını soyarak buton ve zilleri bağlayınız ve devreye enerji 

vererek çalıĢtırınız. 

 Kesinlikle enerji altında çalıĢmayınız. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine uyunuz. 

 El aletlerini kullanırken çok dikkat ediniz. 

 

6.6. Ġki Buton Bir Zil Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Ġki farklı butonla bir zilin çalıĢtırılabildiği basit bir elektrik devresidir. 

 

6.6.1. Devrenin Bağlantı ġeması 

 

ġekil 6.28: Ġki buton bir zil kapalı Ģeması 

 

ġekil 6.29: Ġki buton bir zil açık Ģeması  
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6.6.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Sigorta 6A W-otomat 1 Adet 

2 Trafo  220/ 12V 5W 1 Adet 

3 Buton Sıva üstü veya sıva altı 2 Adet 

4 Zil Vızıltı veya elektronik 1 Adet 

5 Ġletken tel 0,5 mm² HO5V- U (Zil teli) 3 metre 

6 Ġletken Tel 1,5 mm² HO7V- U (Trf. GiriĢ) 0,5 metre 

7 Bant Elektrik Bantı 1 Adet 

8 Boru ve dirsek 14PVC 1m- 1 Adet 

9 Buat ve kroĢe PVC - Antigron veya çivili 2 - 10 Adet 

10 Klemens 1 nolu 4 Adet 

Tablo 6.3: Ġki buton bir zil tesisatı malzeme listesi 

Bir buton bir zil tesisatının borularınıve buatlarınısökmeden, iki buton bir zil 

tesisatınıda yapabilirsiniz. Bir zil bir buton tesisatında, butona paralel olarak bir buton 

bağladığımızda iki buton bir zil bağlantısınıyapmıĢoluruz. 

 

6.6.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Ġki katlıbir apartman ve küçük bir iĢyeri örneğinde olduğu gibi bir kiĢiyi birden fazla 

kiĢinin çağırmasıveya haber vermesi gerekebilir. Bu durumda iki buton ile bir zil 

tesisatıkullanılır. Butonların hangisine basılırsa basılsın zil çalıĢacaktır. Devrede butonlar 

zile seri, birbirine paralel bağlanırlar ve buton sayısıistendiği ölçüde arttırılabilir. 

Butonlar birbirine seri bağlanırsa ne olur? Araştırınız. 

 

6.6.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 Bir buton iki zil tesisat döĢenmiĢ boruları bu devre içinde kullanılabilir. 

 Plançete üzerindeki borular içerisinden açık Ģemaya uygun olarak iletkenleri 

geçiriniz, iletkenleri lüzumsuz yere kesmeyiniz. 

 Buat içerisinde klemens kullanarak veya tekniğine uygun olarak ek alınız ve ek 

yerini yalıtınız. 

 Buton ve zilleri yerine ağaç vidası ile monte ediniz. 

 Ġletkenlerin uçlarını soyarak buton ve zilleri bağlayınız ve devreye enerji 

vererek çalıĢtırınız. 

 Kesinlikle enerji altında çalıĢmayınız. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine uyunuz. 

 El aletlerini kullanırken çok dikkat ediniz. 
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6.7. Bir Kat Bir Daireli Kapı Otomatiği ve Zil Tesisatı Uygulama 

Devresi 
 

Bir katlı dairenin ihtiyacı olan zil ve kapı otomatiği devresini kurarak çalıĢmasını 

aĢağıda öğreneceksiniz. 
 

6.7.1. Devrenin Bağlantı ġeması 

 

ġekil 6.30: Kapı otomatiği ve zil tesisatı kapalı – açık Ģeması 

6.7.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Sigorta 6A W-otomat 1 adet 

2 Trafo  220/ 12V 5W 1 adet 

3 Buton Sıva üstü veya sıva altı 3 adet 

4 Zil Vızıltı veya elektronik 1 adet 

5 İletken tel 0,5 mm² HO5V- U (zil teli) 3 metre 

6 İletken tel 1,5 mm² HO7V- U (trf. giriĢ) 0,5 metre 

7 Bant Elektrik bantı 1 adet 

8 Boru ve dirsek 14PVC 2m- 2 adet 

9 Buat ve kroşe PVC - antigron veya çivili 3 - 10 adet 

10 Klemens 1 nolu 4 adet 

Tablo 2.4: Kapı otomatiği ve zil tesisatı malzeme listesi 
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6.7.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Kapıotomatiği bir alıcıçeĢidi olup içindeki bobin enerjilenince gerili yay tırnaktan 

kurtulur ve kapıaçılır. 12 Volt ile çalıĢır. Eğer kapıotomatiği zincirli tip ise gergi ayarının iyi 

yapılmasıgerekir. Kapıotomatiği (kapıkilidi) apartman giriĢkapısıüzerindedir.  

 

Apartman kapısındaki zil butonuna (Z) basıldığında dairedeki zil çalar. Daire içindeki 

kapıotomatiği butonuna (K) basıldığında apartman giriĢkapısıaçılır. Daire kapısına 

gelindiğinde buradaki zil butonuna (Z) basılınca tekrar dairedeki zil çalar. Zil 

butonlarıbirbirine paralel bağlıdır. 

 

ġekil 6.32: Kapı otomatiği ve zil akım geçiĢ değiĢik bağlantı Ģeması 

 

6.7.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 

Devre bir kat bir daireli olduğuna göre binanın giriĢi ve üstünde bir kat var demektir. 

TesisatıdöĢerken buna dikkat etmeliyiz. Plançeteyi dikey olarak tutmalıyız. 

 Devre Ģemasına göre elemanları seçiniz, plançete üzerinde buton, zil ve kapı 

otomatiği yerlerini belirleyiniz. 

 Plançetede borular döĢenmemiĢse kapalı Ģemaya uygun olarak boruları 

döĢeyiniz(kroĢelerle). 

 Plançete üzerindeki borular içerisinden açık Ģemaya uygun olarak iletkenleri 

geçiriniz, iletkenleri lüzumsuz yere kesmeyiniz. 

 Buat içerisinde klemens kullanarak veya tekniğine uygun olarak ek alınız ve ek 

yerini yalıtınız. 

 Buton, zil ve kapı otomatiğini yerine ağaç vidası ile monte ediniz. 

 Ġletkenlerin uçlarını soyarak buton, zil ve kapı otomatiğini bağlayınız ve 

devreye enerji vererek çalıĢtırınız. 

 Kapı otomatiği zincirli tip ise gergi ayarını yapınız. 

 Kesinlikle enerji altında çalıĢmayınız. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine uyunuz. 

 El aletlerini kullanırken çok dikkat ediniz. 
  



 

95 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Basit elektrik devresini kurarak çalıĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elektrik devre eleman-larını 

seçiniz. 

 

 

 

 Basit elektrik devresini 

kurunuz ve çalıĢtırınız. 

 Devre Ģemasını çizerek kullanacağınız malzemeleri bir 

kâğıda listeleyiniz. 

 Elektrik devre elemanlarının iletken, sigorta, anahtar, 

alıcı, üreteç olduğunu unutmayınız. 

 Uygun devre elemanlarını seçiniz. 

 Üretecin düĢük gerilimli (9- 12 volt) olmasına dikkat 

ediniz (pil veya adaptör güç kaynağı). 

 Devrenizde cam sigorta kullanınız. 

 Devrenizde 0,5 mm² yalıtılmıĢ iletken kullanınız. 

 Seçtiğiniz devre elemanlarını, öğrenme faaliyetindeki 

Ģekilden (ġekil 6.15) faydalanarak bağlayınız. 

 Alıcı olarak, lamba veya küçük güçlü motor kullanınız. 

 Devreye sigorta konulmasına dikkat ediniz. 

 Anahtarı kapayınız. Alıcının çalıĢtığını gözlemleyiniz. 

 Alıcıyı veya bataryayı çok kısa süreliğine kısa devre 

ediniz ve sigortanın attığını gözlemleyiniz. 

 Kısa devreyi ortadan kaldırmadan devreye tekrar enerji 

vermeyiniz. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine uyunuz. 

 El ve güç aletlerini kullanırken çok dikkat ediniz. 

Zil ve kapı otomatiği uygulama devrelerini yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bir buton bir zil 

tesisatınıyapınız. 

 Bağlantı Ģemasına uygun elemanlar seçiniz. 

 Eğer tesisat borusu döĢemeniz gerekirse kapalı Ģemaya 

göre döĢeyiniz. 

 Bağlantılarınızın gevĢek olmamasına dikkat ediniz. 

 Devrenizde mutlaka sigorta kullanınız. 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bir buton iki zil 

tesisatınıyapınız. 

 Bağlantı Ģemasına uygun elemanlar seçiniz. 

 Bir buton bir zil tesisatında bulunan zile paralel zil 

bağladığınızda, iki zilin butona basıldığında aynı anda 

çalacağını hatırlayınız. 

 Eğer tesisat borusu döĢemeniz gerekirse kapalı Ģemaya 

göre döĢeyiniz. 

 Bağlantılarınızın gevĢek olmamasına dikkat ediniz. 

 Devrenizde mutlaka sigorta kullanınız. 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

 El aletleri kullanırken çok dikkat ediniz. 

 Ġki buton bir zil 

tesisatınıyapınız. 

 Bağlantı Ģemasına uygun elemanlar seçiniz. 

 Bir buton bir zil tesisatında bulunan butona paralel 

buton bağladığınızda, iki buton ile bir zile kumanda 

edeceğimizi hatırlayınız. 

 Eğer tesisat borusu döĢemeniz gerekirse kapalı Ģemaya 

göre döĢeyiniz. 

 Bağlantılarınızın gevĢek olmamasına dikkat ediniz. 

 Devrenizde mutlaka sigorta kullanınız. 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

 El aletleri kullanırken çok dikkat ediniz. 

 Bir zil ve kapı otomatiği 

tesisatını yapınız. 

 Bağlantı Ģemasına uygun elemanlar seçiniz. 

 Eğer tesisat borusu döĢemeniz gerekirse kapalı Ģemaya 

göre döĢeyiniz. Plançetede boruları dikey olarak 

döĢeyiniz. 

 Bağlantılarınızın gevĢek olmamasına dikkat ediniz. 

 Zincirli tip kapı otomatiği kullanıyor iseniz gergi 

ayarını uygun olarak yapınız. 

 Devrenizde mutlaka sigorta kullanınız. 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

 El aletleri kullanırken çok dikkat ediniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elektrik devre elemanlarının görevlerini kavradınız mı? 
  

2. Elektrik devre elemanlarınıdoğru seçtiniz mi? 
  

3. Elektrik devresini uygun ve doğru kurdunuz mu? 
  

4. Elektrik devresini doğru çalıĢtırdınız mı? 
  

5. Kısa devrenin zararlarınıgözlemlediniz mi? 
  

6. ĠĢgüvenliği tedbirlerine uydunuz mu? 
  

7. Bir buton bir zil devresini doğru yaptınız mı? 
  

8. Bir buton iki zil devresini doğru yaptınız mı? 
  

9. Ġki buton bir zil devresini doğru yaptınız mı? 
  

10. Bir zil ve kapıotomatiği devresini doğru yaptınız mı? 
  

11. ĠĢgüvenliği tedbirlerine uydunuz mu? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi veya hangileri manyetik kuvvet çizgilerinin 

özelliklerindendir? 

I. Kuvvet çizgilerinin yönü, N’den S’e doğrudur. 

II. Kuvvet çizgileri birbirine paraleldir. 

III. Manyetik kuvvet çizgileri bütün malzemelerden geçer. 

IV. Manyetik kuvvet çizgileri, birbirlerini iter. 

A) I-II-III   B) I-III-IV   C) II-III-IV   D) Hepsi 

2. AĢağıdakilerden hangileri yalıtkan malzeme değildir? 

1. Hava 2. Kağıt 3. Kauçuk 4. Mika 5. Cam 6. Porselen 7. Plastik 

A) 1-2-3-4   B) 4-5-6-7   C) 1-3-5-7   D) Hiçbiri 

3. Kullanılacak yalıtkan malzemenin cinsi ve kalınlığı aĢağıdaki seçeneklerden hangisi 

veya hangilerine göre seçilir? 

I. Gerilimin büyüklüğü ve etkisi 

II. ÇalıĢılan hava koĢulları 

III. OluĢan elektrik alanının Ģekli 

A) Yalnız I   B) I – II   C) II – III  D) I – II – III 

 

4. Aldığı elektrik enerjisini diğer enerjilere dönüĢtüren devre elemanına 

…………denir. 

5. Devreye kumanda eden devre elemanına ……….. veya …………denir. 

6. Devrenin elektriksel güvenliğini sağlayan devre elemanına …..........….. denir. 

7. Alıcının çalıĢtığı devre çeĢitine. …………….. denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

8. (   ) Buton sürekli olarak elektrik devresine enerji vermeye yarar. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

9. ġekil a’da A anahtarı kapatılırsa oluĢan devre çeĢidi nedir? 

A) Açık devre B) Kısa devre C) Kapalı devre D) Dirençsiz devre  

10. ġekil a’da B anahtarı kapatılırsa oluĢan devre çeĢidi nedir? 

A) Açık devre B) Kısa devre C) Kapalı devre D) Uzun devre  

11. ġekil a’da A ve B anahtarı kapatılırsa oluĢan devre çeĢidi nedir? 

A) Açık devre B) Uzun devre C) Kapalı devre D) Kısa devre 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

12. Büyük akımlara kumanda eden anahtarlara …………................ denir. 

 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

13. Yukarıdaki Ģemada 1 nulu buton hangi zil veya zilleri çalıĢtırır? 

A) 1- 2    B) 1- 3  C) 1- 4    D) 1- 5 

14. Yukarıdaki Ģemada 3 nulu buton hangi zil veya zilleri çalıĢtırır? 

A) 1-2    B) 4-5  C) 1-6    D) 2-6 

15. Yukarıdaki Ģemada 6 nulu zili hangi buton veya butonlar çalıĢtırır? 

A) 1-2    B) 2-3  C) 4-5    D) 3-4 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda; uygun atölye ortamında, standartlara, 

Elektrik Ġç Tesisleri Ve Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak aydınlatma, 

priz ve güç devre elemanlarınıseçebilecek ve devrelerini kurabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde aydınlatma için hangi devre çeĢitleri kullanılmaktadır?AraĢtırınız. 

 Aydınlatma ve priz devrelerinde hangi kesitte kablolar 

kullanılmaktadır?AraĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamından yararlınınız. 

 Elektrik malzemeleri sataniĢyerlerini, elektrik tesisat taahhüt firmalarını 

gezebilirsiniz.  

 Ġletken, kablo, klemens sigorta, anahtar, priz, lamba kataloglarını inceleyiniz. 

 AraĢtırmanızı rapor hâline getirerek arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

7. AYDINLATMA, PRİZ VE GÜÇ TESİSATI 

UYGULAMA DEVRELERİ 
 

7.1. Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Bir lambayıveya bir grup lambayıaynıanda, aynıyerden yakıp söndürmeye yarayan 

anahtarlara denir. Bu anahtarlar; aspiratör, ısıtıcılar, küçük güçlü elektrikli alıcıların 

kumandasında da kullanılır. Bir giriĢve bir çıkıĢolmak üzere iki bağlantıucu vardır. 

 

 

 

ġekil 7.1: Adi anahtar sembolleri 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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7.1.1. Devrenin Bağlantı ġeması 

 

 

ġekil 7.2: Adi anahtar tesisatı kapalı Ģeması 

 

ġekil 7.3: Adi anahtar tesisatı açık Ģeması 

 

7.1.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 

 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Adi Anahtar Sıva üstü veya sıva altı  1 adet 

2 Duy Duvar veya tavan tip 1 adet 

3 Lamba Akkor telli ( 25 W - 100 W) 1 adet 

4 Klemens 1 Nolu 2 adet 

5 Sigorta 6A W-otomat  1 metre 

6 Ġletken Tel 1,5 mm² HO7V- U 2 metre 

Tablo 7.1: Adi anahtar tesisatı malzeme listesi 

Klemens, aydınlatma ve güç tesislerinde buat (ek kutusu) içinde eklerin (iletken 

bağlantılarının) yapılmasıiçin kullanılan gereçtir. 

 

Duy, elektrik lambasının, vidalanarak veya takılarak elektrik tesisine 

bağlanmasınısağlayan gereçtir 
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7.1.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Devrede uygun bağlantılar yapıldıktan sonra anahtarıkonum değiĢtirdiğimizde 

lambaya faz gelir, nötr direk lambaya bağlıolduğundan lamba enerjilenir ve ıĢık vermeye 

baĢlar. Anahtarıkonum değiĢtirdiğimizde lambaya gelen faz kesilmiĢolur ve lamba söner. 

 

7.1.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 Plançete üzerinde borular döĢenmemiĢse, kapalıĢemaya göre borularıdöĢeyiniz. 

 Plançete üzerine döĢenmiĢ olan borular üzerinde sigorta, anahtar ve duy 

yerlerini belirleyiniz. 

 Ġletkenleri gerekli uzunlukta keserek açık Ģemaya göre borular içerisine 

döĢeyiniz. 

 Anahtar eğer sıva altı seçilirse ona uygun kasa kullanılmalıdır. 

 Ġletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız. 

 Duyun iç orta kontağına faz denk gelecek Ģekilde bağlantı yapınız. 

 En az 1,5 mm² yalıtılmıĢ iletken kullanınız. 

 Sigorta, duy ve anahtarı uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz. 

 Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız. 

 Ampulü duya takarak çok dikkatli olarak enerji veriniz(220 Volt). 

 

 

7.2. Adi Anahtar ve Priz Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Adi anahtar ve priz tesisat devresiyle bir odanın aydınlatılması ve prizden elektrik 

alınması sağlanır. 

 

7.2.1. Devrenin Bağlantı ġeması 

 

 

ġekil 7.4: Adi anahtar ve priz tesisatı kapalı Ģeması 
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ġekil 7.5: Adi anahtar ve priz tesisatı açık Ģeması 

Tesisatta prizler ve lambalar Ġç Tesisat Yönetmeliği gereği ayrıayrılinyelere bağlanır. 

Fakat lamba linyesine bir priz bağlanabilir. 

 

7.2.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

Priz, elektrik aygıtlarına, bir elektrik devresinden fiĢaracılığıile doğrudan veya uzatma 

kablosu ile enerji alınmasıiçin kullanılan bir araçtır. 

 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Adi anahtar Sıva üstü veya sıva altı  1 adet 

2 Duy Duvar veya tavan tip 1 adet 

3 Lamba Akkor telli ( 25 W - 100 W) 1 adet 

4 Priz Sıva üstü veya sıva altı (topraksız) 1 adet 

5 Klemens 1 Nolu 2 adet 

6 Sigorta 6A W-otomat  1 metre 

7 Ġletken tel 1,5 mm² HO7V- U 2 metre 

8 Ġletken tel 2,5 mm² HO7V- U 2 metre 

Tablo 7.2: Adi anahtar ve priz tesisatı malzeme listesi 

 

7.2.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Devremiz adi anahtar tesisatına priz ilave edilmesiyle oluĢmuĢtur. Adi anahtar, 

lambaya kumanda için kullanılmaktadır. Priz ise bir alıcıya enerji almak için 

kullanılmaktadır. 

 

7.2.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Adi anahtar tesisatıdevresine ilave olarak priz konulmuĢtur. Yalnız burada priz ve ana 

kablo en az 2,5 mm² kesitinde kablodan olmalıdır. Eğer adi anahtar ana kablosu 2,5 mm² 

kesitinde çekilmediyse tesisat kablosu yeniden çekilmelidir. 
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 Plançete üzerine döĢenmiĢ olan borular üzerinde sigorta, priz, anahtar ve duy 

yerlerini belirleyiniz. 

 Ġletkenleri gerekli uzunlukta keserek açık Ģemaya göre borular içerisine 

döĢeyiniz. 

 Anahtar eğer sıva altı seçilirse ona uygun kasa kullanılmalıdır. 

 Ġletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız. 

 Duyun iç orta kontağına faz denk gelecek Ģekilde bağlantı yapınız. 

 Buat içinde klemens kullanarak ekleme yapınız. 

 Aydınlatma devresinde en az 1,5 mm² yalıtılmıĢ iletken kullanınız. 

 Priz ve ana giriĢe 2,5 mm² kablo çekilmelidir. 

 Sigorta, duy ve anahtarı uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz. 

 Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız. 

 Ampulü duya takarak, çok dikkatli olarak enerji veriniz (220 Volt). 

 Prize uygun güçte alıcı bağlayınız. 

 

7.3. Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Komütatör anahtarın özelliği,  istenildiğinde tek bir lambadan yada her iki lambadan 

ıĢık alınabilir. 

 

7.3.1. Devrenin Bağlantı ġeması 
 

 

ġekil 7.6: Komütatör anahtar tesisatı kapalı Ģeması 

 

 

ġekil 7.7: Komütatör anahtar tesisatı açık Ģeması 
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7.3.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Komütatör anahtar Sıva üstü veya sıva altı  1 adet 

2 Duy Duvar veya tavan tip 2 adet 

3 Lamba Akkor telli ( 25 W - 100 W) 2 adet 

4 Klemens 1 Nolu 4 adet 

5 Sigorta 6A W-otomat  1 metre 

6 Ġletken tel 1,5 mm² HO7V- U 3 metre 

Tablo 7.3: Komütatör anahtar tesisatı malzeme listesi 

 

Resim 7.3: Komütatör anahtar 

7.3.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Komütatör anahtar, iki ayrılamba veya lamba grubunun bir yerden aynıanda veya 

ayrıayrıyakılıp söndürülmesinde kullanılır. Örneğin salon veya misafir odasında bulunan 

avizede ve sınıflarda bulunan floresan lamba armatürlerinde birden fazla lamba 

bulunmaktadır. Bu lambaların tamamınıveya bir kısmınıkomütatör anahtar ile yakıp 

söndürmek mümkündür. Önceleri döner tip komütatör anahtarlar, artık günümüzde çift 

kutuplu olarak tuĢlu tip yapılmaktadır. Ġki adi anahtarın birleĢiminden oluĢmuĢtur. 

 

7.3.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 
 Plançete üzerinde borular döĢenmemiĢse kapalı Ģemaya göre boruları döĢeyiniz. 

 Plançete üzerine döĢenmiĢ olan borular üzerinde sigorta, anahtar ve duy 

yerlerini belirleyiniz. 

 Ġletkenleri, gerekli uzunlukta keserek açık Ģemaya göre borular içerisine 

döĢeyiniz. 

 Anahtar eğer sıva altı seçilirse ona uygun kasa kullanılmalıdır. 

 Ġletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız. 

 Komütatör anahtarın ortak ucuna faz gelmesine dikkat ediniz. 

 Duyun iç orta kontağına faz denk gelecek Ģekilde bağlantı yapınız. 

 En az 1,5 mm² yalıtılmıĢ iletken kullanınız. 

 Sigorta, duy ve anahtarı uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz. 

 Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız. 

 Ampulü duya takarak, çok dikkatli olarak enerji veriniz (220 Volt). 
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7.4. Vaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Vaviyen anahtar tesisat uygulama devresinin özelliği,  kısaca bir lambaya iki farklı 

noktadan komuta edebilmektir. 

 

7.4.1. Devrenin Bağlantı ġeması 

 

ġekil 7.8: Vaviyen anahtar sembolü 

 

ġekil 7.9: Vaviyen anahtar tesisatı kapalı Ģeması 

 

 

ġekil 7.10: Vaviyen anahtar tesisatı açık Ģeması 

7.4.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 

 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Vaviyen anahtar Sıva üstü veya sıva altı  2 adet 

2 Duy Duvar veya tavan tip 1 adet 

3 Lamba Akkor telli ( 25 W - 100 W) 1 adet 

4 Sigorta 10A W-otomat  1 metre 

5 Ġletken tel 1,5 mm² HO7V- U 3 metre 

Tablo 7.4: Vaviyen anahtar tesisatı malzeme listesi 
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Resim 7.4: Vaviyen anahtararka bağlantı kısmının görünümü 

 

7.4.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Bir lambayıveya bir grup lambayı(alıcıyı) iki ayrıyerden aynızamanda veya 

farklızamanlarda yakıp söndüren anahtar çeĢididir. Bir tesis için iki anahtar kullanılır. Üç 

adet bağlantıucuna sahiptir. Birinci anahtarın orta ucu faz iletkenine; diğer anahtarın orta ucu 

lambaya bağlanır. Her iki anahtar arasına iki adet iletken çekilerek diğer uçlara bağlanır. 

 

Çift giriĢli uzun koridorların giriĢve çıkıĢlarına, iki katlıyerlerin merdiven 

arasıaydınlatması, iki odanın aynıbalkona açılmasıdurumunda kullanılır. Faz anahtarın orta 

ucu ve diğer basılıkontaktan diğer anahtarın basılıkontağından orta uca geçerek lambaya 

ulaĢır. 

 

Lambaya nötr direk bağlıolduğu için fazda anahtarlardan geldiğinde lamba yanar. 

Anahtarların herhangi birine basıldığında lamba söner. 

 

7.4.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Vaviyen anahtarın birinin orta ucuna faz, diğer anahtarın orta ucuna lamba ucu 

bağlanmalıdır. Diğer boĢta kalan ikiĢer bağlantıklemens uçlarıiki iletkenle 

karĢılıklıbirleĢtirilmelidir. 

 

 Plançete üzerinde borular döĢenmemiĢse kapalı Ģemaya göre boruları döĢeyiniz. 

 Plançete üzerine döĢenmiĢ olan borular üzerinde sigorta, anahtar ve duy 

yerlerini belirleyiniz. 

 Ġletkenleri gerekli uzunlukta keserek açık Ģemaya göre borular içerisine 

döĢeyiniz. 

 Anahtar eğer sıva altı seçilirse ona uygun kasa kullanılmalıdır. 

 Ġletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız. 

 Vaviyen anahtarın birinin orta ucuna faz gelmesine dikkat ediniz. 

 Duyun iç orta kontağına faz denk gelecek Ģekilde bağlantı yapınız. 

 En az 1,5 mm² yalıtılmıĢ iletken kullanınız. 

 Sigorta, duy ve anahtarı uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz. 

 Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız. 

 Ampulü duya takarak çok dikkatli olarak enerji veriniz (220 Volt). 
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7.5. Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresi 
 

Floresan devre lamba tesisat devresinin ıĢık miktarı fazladır, lambanın ömrü uzundur, 

Isı Ģeklinde kayıpları azdır ve en önemlisi az elektrik harcarlar. 

 

7.5.1. Devrenin Bağlantı ġeması 

 

ġekil 7.11: 1 Adet floresan lamba tesisatı kapalı Ģeması 

 

 

ġekil 7.12: 1 Adet Floresanlamba tesisatı açık Ģeması (bobinli balastlı) 

 

 

ġekil 7.13: Elektronik balastlı floresan lamba bağlantı Ģeması 
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ġekil 7.14: Floresanlamba tesisat bağlantısı 

 

7.5.2. Devrede Kullanılan Elemanlar 
 

No Adı Özelliği Miktarı 

1 Adi anahtar Sıva üstü veya sıva altı  1 adet 

2 Balast 20W veya 40W (Bobinli) 1 adet 

3 Starter 20W veya 40W 1 adet 

4 Soket Çubuk floresan için 2 adet 

5 Klemens 1 nolu 2 adet 

6 Floresan lamba 20W veya 40W 1 adet 

7 Sigorta 10A. W Otomat 1 adet 

8 Ġletken tal 1,5 mm2 H07V-U 3 metre 

Tablo 7.5: Floresanlamba tesisatı malzeme listesi 

 

 

 Floresan lamba: Cam borudan yapılmıĢ, içerisindeki hava boĢaltılarak argon 

gazı doldurulmuĢ ve ayrıca içerisine az miktarda cıva konulmuĢtur. Ġki ucunda 

tungstenden yapılmıĢ flaman bulunur. Dairesel (simit), çubuk, vb. Ģeklinde imal 

edilir. 

 Balast: Bobinli veya elektronik olarak yapılır. En yaygın olarak bobinli 

balastlar kullanılmaktadır. Lambanın çalıĢmasında iki ana görevi vardır. 

 Ġlk anda lambaya enerji uygulanıp flamanların ısınması sonunda, starter 

aracılığı ile flamanları ısıtmak ve atlama gerilimi oluĢturmak ·  

 Lambanın yanmasından sonra çalıĢma geriliminin yaklaĢık %50’si 

oranında gerilim düĢümü meydana getirmek 

 Starter: Ġçi neon gazı ile doldurulmuĢ cam bir balon içinde iki elektrotu 

bulunan silindir Ģeklinde bimetal Ģeritten oluĢmuĢtur. Elektronik balast 

kullanıldığında starter kullanılmaz. Ġlk ateĢlemeyi sağlayan elemandır. 

 Soketler: Floresan lambalarda iki adet soket bulunur ve cam tüpü, pim 

Ģeklindeki flaman giriĢ uçları aracılığı ile tutmaya yarar. Floresan lambaya duy 

görevi yapar. 
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Resim 7.5: Floresanlamba elemanları 

 

7.5.3. Devrenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Floresan lambaya enerji uygulandığında, starter elektrotları arasında ark meydana 

gelir. Bu sırada elektrotlar ısınarak birbirine değer. Starter kontaklarının kısa devre olması ile 

akım, ballast-lamba flamanları ve starter kontakları üzerinden devresini tamamlar. Aynı anda 

flamanlar üzerinden akım geçerek electron yaymasına ve civanın buharlaĢmasına neden olur. 

Akım bimetal ve kontak üzerinden geçtiğinden, starter içerisindeki gaz ve bimetal soğuyarak 

eski hâlini alır ve kontaklarını açar. 

 

Starter devresinin açılması ile balastın akımı kesilir ve manyetik alanında düĢüĢ olur. 

Manyetik alandaki düĢüĢnedeniyle de balast bobini üzerinde Ģebeke geriliminden daha 

büyük bir öz indükleme EMK’i meydana gelir. Bu gerilim flamanlar arasında daha önce 

ısınarak iletken hâle gelen lamba iç ortamıüzerinden ark Ģeklinde atlar. Böylece buharlaĢan 

cıvaya çarpan ark Ģeklindeki akım, ultraviyole ıĢınlarının meydana gelmesini sağlar. 

 

Ultraviyole ıĢınlarıise, cam tüpün iç cidarındaki floresan tabakaya çarparak lambanın 

ıĢık vermesini sağlar. Lambanın, tüp içerisindeki floresan madde ve gazın cinsine göre 

değiĢik renkte ıĢık vermeye baĢladığıanda balast gerilimi 110 Volt civarına düĢerek, ilk anda 

ateĢleyici olarak yaptığıgörevi normal çalıĢma anında akım sınırlayıcıolarak devam ettirir. 

 

Floresan lamba yandıktan sonra starteri çıkarsak lamba yanmaya devam eder mi? 

 

Starter yerine bir buton bağlansa, butonla lamba yakılabilir mi? Araştırınız. 

 

7.5.4. Devrenin Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Floresan lamba elemanlarının güçleri birbirlerine uyumlu olmalıdır. 40 Wattlık 

floresanampul kullanılacaksa 40 Wattlık balast ve 40 Wattlık starter kullanılmalıdır. Faz 

balasta ve balast çıkıĢıflamana seri olarak bağlanmalıdır. Bağlantılarda gevĢeklik 

olmamalıdır. Starter yuvasına tam oturmalıgevĢek kalmamalıdır. DüĢük gerilim olan yerlerde 

floresan lambanın çalıĢmayabileceği unutulmamalıdır. Elektronik balastta starter 

kullanılmayacağıunutulmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Aydınlatma, priz ve paket Ģalter devre bağlantılarının yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Adi anahtar tesisatı devresini 

yapınız. 

 Bağlantı Ģemasına uygun devre elemanlarını seçiniz. 

 Malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapınız. 

 Eğer plançete üzerinde hazır döĢenmiĢ borular yoksa 

kapalı Ģemasına uygun tesisat borularını döĢeyiniz. 

 Plançete üzerinde devre elemanlarının (sigorta, anahtar 

ve lamba) yerlerini tespit ediniz.. 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

 Duyun iç orta kontağına faz iletkeninin gelmesine 

dikkat ediniz. 

 En az 1,5 mm² iletken kullanınız. 

 Adi anahtar ve priz tesisatı 

devresini yapınız. 

 Eğer uygun kablo ile çekilmiĢse (ana giriĢe 2,5 mm²) 

adi anahtar tesisatına prizi ekleyerek tesisatınızı 

yapabilirsiniz. 

 Prize en az 2,5 mm² kablo çekiniz. 

 Devreye mutlaka sigorta monte ediniz. 

 Prize uygun alıcı bağlayınız. 

 Komütatör anahtar tesisatı 

devresini yapınız. 

 Bağlantı Ģemasına uygun elemanları seçiniz. 

 Faz iletkeninin komütatör anahtar ortak ucuna 

bağlanmasına dikkat ediniz. 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

 Anahtar çıkıĢlarının duyun iç orta kontağına (dip) 

bağlanmasına dikkat ediniz. 

 Duy klemens bağlantı iletkenlerinin birbirine temas 

etmemesine dikkat ediniz. 

 Devreyi bağlantılarını doğru yaptıktan sonra 

çalıĢtırınız, lambalar sıcak iken duyundan çıkarmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Vaviyen anahtar tesisatı 

devresini yapınız. 

 Bağlantı Ģemasına uygun elemanları seçiniz. 

 Faz iletkeninin vaviyen anahtarın birinin orta ucuna 

bağlanmasına dikkat ediniz. 

 Diğer vaviyen anahtarın orta ucuna lambanın bir 

ucunun bağlanmasına dikkat ediniz. 

 Vaviyen anahtarların iki kenar bağlantı uçlarının 

birbirine bağlanmasına dikkat ediniz. 

 Devreyi çalıĢtırınız, anahtarın birisinden lamba 

yakılırken diğerine basıldığında lambanın söndüğünü 

görünüz. 

 Fluoresant lamba devresini 

yapınız. 

 Uygun devre elemanlarını seçiniz. 

 Devre elemanlarının güçlerinin uyumlu olmasına dikkat 

ediniz. 

 Soketleri plançeteye ampule uygun boyda sabitleyiniz. 

 Devre bağlantı Ģemasına göre devreyi kurunuz. 

 Enerji altında çalıĢmayınız. 

 Starteri ve ampulü takınız. 

 Devreye enerji veriniz ve ampulün yandığını 

gözlemleyiniz. 

 Ampul yanmıyorsa sebebini araĢtırınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.Adi anahtar tesisatıdevresini doğru kurup çalıĢtırdınız mı? 
  

2.Adi anahtar priz tesisatıdevresini doğru kurup çalıĢtırdınız mı? 
  

3.Komütatör anahtar tesisatıdevresini doğru kurup çalıĢtırdınız mı? 
  

4.Vaviyen anahtar tesisatıdevresini doğru kurup çalıĢtırdınız mı? 
  

5.Fluoresant lamba devresini doğru kurup çalıĢtırdınız mı? 
  

6.Bir fazlımotorun paket Ģalterle çalıĢtırılmasıdevresini doğru kurup 

çalıĢtırdınız mı? 

  

7. ĠĢgüvenliği tedbirlerine uydunuz mu? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bir lambayıveya bir grup lambayıaynıanda aynıyerden yakıp söndürmeye yarayan 

anahtarlara ………………………denir. 

2. Ġki ayrılamba veya iki lamba grubuna bir yerden aynıanda veya ayrızamanlarda 

kumanda etmeye yarayan anahtar çeĢidine ……......................…………denir. 

3. Bir lambayıveya bir grup lambayı(alıcıyı) iki ayrıyerden aynızamanda veya 

farklızamanlarda yakıp söndüren anahtar çeĢidine …....................denir.  

4. Floresan lambaya duy görevi yapan elemana ……..............denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

5. (   ) Vaviyen anahtar orta ucuna nötr bağlanmalıdır. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

6. Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine gore topraklama iletkenin rengi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Mavi  B) Kırmızı C) Turuncu  D) SarıYeĢil   E) Gri 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

7. Floresan lambalarda ilk anda lambaya enerji uygulanıp flamanların ısınmasısonunda, 

starter aracılığıile flamanlarıısıtmak ve atlama gerilimi oluĢturmak için kullanılan 

elemana …………….. denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

8. (   ) Komitatör anahtar, iki vaviyen anahtarın birleĢmesinden oluĢmuĢtur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

 

Modülün 
Adı 

Temel Elektrik Elemanları ve 

Uygulamaları 
Öğrencinin Adı  

Soyadı:  

Sınıfı No: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

Amaç 
Elektrik ve devreleri ve 

malzemeleri hakkında bilgi 

sahibi olmak. Uygun ortamda 

elektrik devrelerini kurmak ve 

çalıĢtırmak. 

AÇIKLAMA: AĢağıda listelenen davranıĢların her birini öğrencide 

gözleyemediyseniz (0), zayıf nitelikli gözlemlediyseniz (1), orta düzeyde 

gözlemlediyseniz (2), ve iyi nitelikte gözlemlediyseniz (3) rakamın altındaki ilgili 

kutucuğa X iĢareti koyunuz. 

Değerlendirme Ölçütleri 0 1 2 3 

Ġletken ek ve bağlantılarını yapmak  

A- Ek için uygun iletken seçimi     

B- Düz ek yapma     

C- T Ek yapma     

D- Klemens ile ek yapma     

E- Kablo pabucu ve kabloyu terminallere bağlama     

Topraklama iletkenini çekmek ve sıfırlama yapmak 

 

A- Topraklama elemanlarını doğru seçme     

B- Topraklama iletkenini doğru ve uygun yöntemle 

çekme 

    

C- Topraklama bağlantısını doğru yapma     

D- Sıfırlama yapılma nedenlerini ve sakıncalarını 

kavrama 

 

    

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Zayıf akım malzemelerini tanımak 

 

A- Zayıf akım transformatörü çalıĢma prensibini kavra     

B- Elektromekanik zil, kapı otomatiği çalıĢma 

prensibini kavrama 

    

FiĢ, priz, duy bağlantılarınıyapmak 
 

A- Aydınlatma kontrol elemanlarınıdoğru seçebilme     

B- Seyyar grup priz kablo bağlantısınıyapma     

C- Anten uzatma kablosu ve duy kablo 

bağlantısınıyöntemine uygun yapma 

    

Kontaktör, röle, selenoidi çalıĢtırmak 
 

A- Kumanda ve koruma devre elemanlarını doru 

seçebilme 

    

B- Röleye enerji vererek çalıĢtırma     

C- Kontaktöre enerji vererek çalıĢtırma     

D- Selonoide enerji vererek çalıĢtırma     

Basit elektrik devre elemanları seçimi ve devre 

kurmak 

 

A- Elektrik devre elemanlarını seçme     

B- Elektrik devre çeĢitlerini seçme     

C- Kısa devrenin sakıncalarını kavrama     

D- Basit elektrik devresini kurma     

Zayıf akım devrelerini kurmak ve çalıĢtırmak  

A- Zayıf akım devre elemanlarının seçimi     

B- Bir buton bir zil tesisatını kurma ve çalıĢtırma     

C- Bir buton iki zil, iki buton bir zil tesisatını kurma     

D- Bir zil ve kapı otomatiği devresini kurma     
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Aydınlatma, priz ve Ģalter devrelerini kurmak ve 

çalıĢtırmak 

 

A- Adi anahtar ve priz devresini kurma     

B- Komütatör anahtar tesisatı devresini kurma     

C- Vaviyen anahtar tesisatı devresini kurma     

D- Floresan lamba tesisatı devresini kurma     

E- Floresan lamba muhtemel arızalarını giderme     

Tertip düzen, iĢ güvenliği  

A- Montaj ve bağlantılarda emniyet ve güvenlik 

tedbirlerine uyma 

    

B- ĠĢ tulumu, önlük, eldiven, baret, diğer ekipmanların 

kullanımı 

    

C- ÇalıĢma ortamını temizleyip düzenleme     

Toplam Puan     

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Performans değerlendirme sonucu puanınız 80 ve üzeri ise diğer modüle geçiniz. 80’in 

altında ise modülü tekrar ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 C 

2 C 

3 C 

4 D 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 C 

9 D 

10 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 KORUMA TOPRAKLAMASI 

2 ĠġLETME TOPRAKLAMASI 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 FĠġ 

2 C 

3 Doğru 

4 D 

5 Doğru 

6 D 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 A 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 C 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 D 

2 D 

3 D 

4 ALICI 

5 ANAHTARBUTON 

6 SĠGORTA 

7 KAPALI DEVRE 

8 YanlıĢ 

9 C 

10 A 

11 D 

12 ġALTER 

13 C 

14 D 

15 D 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 ADĠANAHTAR 

2 KOMÜTATÖR 

3 VAVĠYEN 

4 SOKET 

5 YanlıĢ 

6 D 

7 BALAST 

8 YanlıĢ 
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