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Özetçe— Enerji kalitesi, ilerleyen teknolojiye bağlı olarak 
günümüzde hassaslıkla üzerinde durulması gerekli konu 
haline gelmiştir. Bu sebeple, enerji kalitesinin ölçülmesi, 
izlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilip öngörülerde 
bulunulması, sertleşen rekabet ortamında işletmeler, akıllı 
şebekeler ve ülkeler için son derece önemlidir. Bu bildiride 
enerji kalite parametrelerinin ülkemizde yürürlükte  olan 
Elektrik Da ğıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet 
Kalitesi Yönetmeliği ile TS EN 50160 ve diğer standartlar 
karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılmış olup 
yönetmelikte eksik olan ve akıllı şebekeler ile ilgili 
bahsedilmesi gerekli hususlar belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — enerji kalitesi; enerji kalitesi 
parametreleri; TS EN 50160 standardı; enerji kalitesi izleme; 
enerji kalitesi ölçme. 

 

Abstract— Energy quality became an issue that being 
deliberated meticulously because of progressive technology. 
Therefore, being measured, being monitored, being 
evaluated of the datas obtained and forecasting, of energy 
quality, is vital for businesses in hardening competition 
environment, smart grid and countries. In this paper, 
Electricity Distribution and Regarding Retail Trade Service 
Quality Regulation, that is inforce, and TS EN 50160 and the 
other standarts related with regulation above and TS EN 
50160 were examined, and in the light of these, parameters of 
energy quality have been interpreted, and an important 
issues that are unnamed and necessary for smart grids are 
noted. 

Keywords — energy quality; parameters of energy quality; 
TS EN 50160 std.; energy quality monitoring; energy quality 
measurement. 

I. GİRİŞ 

Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi konularının 
oldukça önemli hale geldiği günümüzde enerji kalitesi 
kavramı elektrik enerjisinin tüm evrelerini kapsamaktadır.  

Serbest piyasadaki rekabet ortamının sertleşmesi, 
gelişen teknolojiye bağlı olarak hassas cihazların kullanım 
alanın yaygınlaşması, cihazların şebeke kaynaklı 

problemlerden etkilenmeleri veya şebekeye olumsuz etki 
etmeleri, enerji talebinin ve maliyetinin artması enerjinin 
tüm aşamalarda hassaslıkla ölçülmesini, izlenmesini, 
verilerin arşivlenmesini ve değerlendirilmesini 
gerektirmektedir.  

Güç sisteminin belirli bölgelerine yerleştirilen enerji 
ölçme ve izleme analizörleri ile gerçekleştirilen bu işlemin 
başlıca iki temel amacı vardır; bunlardan ilki gerçek 
zamanlı ölçüm ile anlık güç olaylarını belirlemek, ikincisi 
ise bu verilerin ilgili yönetmelikler ve standartlarda 
belirlenen sınır değerlere uygunluğunu değerlendirip 
raporlanması ve kayıt altına alınmasıdır. Böylece; 

• Enerji tedarik noktasında enerji kalitesinin 
belirlenmesi 

• Sistemin alt bileşenleri ile birlikte ölçülmesi ve 
izlenmesi 

• Enerji kalitesi bozulma türünün, kaynağının ve 
sebeplerinin belirlenmesi [1] 

• Sistemin uygun değer çalışma şartlarının 
belirlenmesi 

• Güç sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
için yöntemlerin planlanması 

• Enerji alım/satım sözleşmeleri gereği enerji 
tedarikçisi ve kullanıcı arasındaki güç kalitesine 
etki eden hususların karşılıklı olarak 
değerlendirilmesi  

• ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi kurulabilmesi 
için istatistiksel çalışmaların yapılması  

Gibi hususlar hakkında önemli veriler elde edilir. Bu 
veriler doğrultusunda bölgelere yapılması gerekli olan 
enerji kalitesi iyileştirme çalışmaları ve kullanılacak olan 
cihazlar (harmonik filtreler, gerilim regülâtörleri, kesintisiz 
güç kaynağı v.b) belirlenir [2]. Böylece sistemin sürekliliği 
ve güvenilirliği en üst seviyeye çıkarken kontrol 
mekanizması da kolaylaşır. Bu çalışmada, Elektrik 
Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi 



Yönetmeliğinde yer alan gerilim frekansı, gerilim genliği, 
gerilim dengesizliği, gerilim ve akım harmonikleri ve fliker 
etkisi teknik kalite parametreleri değerlendirilmiştir. Aynı 
zamanda bu çalışma İstanbul Ulaşım A.Ş. şirketi ile 
beraber yüksek lisans tezi olarak hazırlanmaktadır. Şirketin 
sabit tesislerinde ve hareketli sistemlerinde orta gerilim 
(O.G.) ve alçak gerilim (A.G.) noktalarında kurulum 
yapacakları enerji analizörlerinden elde edecekleri enerji 
kalitesi parametreleri belirlenmiş olacaktır.  

II. ÜLKEM İZDE STANDARTLAR VE 

YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE ENERJİ 
KAL İTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ülkemizde enerji kalitesi konusu 12.09.2006 tarihinde 
yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde 
Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve 
Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik” ile resmi 
zorunluluk kazanmıştır. Daha sonrasında 2007 yılında 
yayımlanan “Trafo Merkezleri O.G-A.G Güç Kalitesi 
Ölçüm Teknik Şartnamesi” ile enerji kalitesi ölçüm 
teknikleri kısmen de olsa belirtilmiştir. EN 50160 
standardının Türkçeye çevrilerek 13 Aralık 2011 tarihinde 
TS EN 50160 std. “Genel Elektrik Şebekeleri Tarafından 
Sağlanan Elektriğin Gerilim Karakteristikleri” olarak 
yayınlaması ile ivme kazanmıştır. Benzer çalışmalar diğer 
standartlar içinde yapılmıştır. Yapılan çalışmalar, 
21.12.2012 tarihinde “Elektrik Dağıtım ve Perakende 
Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” olarak 
yürürlüğe girmiş ve 28.05.2014 tarihinde “Elektrik Şebeke 
Yönetmeliği” ile nihai halini almıştır. 

Ancak yürürlüğümüzde yer alan yönetmelikler, yapılan 
çalışmaların yeni olması sebebi ile enerji kalitesine büyük 
ölçüde yön verse de bazı hususlarda yetersiz kalmaktadır. 
Standartlarda bahsedilen enerji kalite parametreleri ve 
olaylarından çoğunun yönetmeliklerde bahsedilmemesi 
veya çelişki yaratması bunun en büyük örneğidir. 

Yönetmelikte enerji kalite hususu üç ana başlık altında 
değerlendirilmiştir. Bunlar; Tedarik Sürekliliği Kalitesi, 
Ticari Kalite ve Teknik Kalitedir. Süreklilik kalitesinde 
enerjinin asgari sıklık ve kesinti süresi üzerinde durulmuş, 
Ticari Kalite de ise tarafların ilişkileri düzenlenmiş ve 
Teknik Kalite kısmında ise enerji kalite parametrelerinin 
ölçüm tekniklerinden ve sınır değerlerinden bahsedilmiştir. 

Teknik Kalite ilgili yönetmeliğin 21. maddesinde 
“Sisteminin kullanıcıların elektrik enerjisi talebini; 
gerilimin frekansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi 
açısından kabul edilebilir değişim sınırları içerisinde 
kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılayabilme 
kapasitesidir”[3] olarak tanımlanmıştır. 

Yönetmelikte teknik kalite parametrelerinden ilki olan 
“Gerilimin Frekansı” hususu TEİAŞ tarafından 50 Hertz 
(Hz) etrafında % 0.4 toleransla 49.8 Hz ve 50.2 Hz 
bandında kontrol edilir olarak belirtilmiştir. Ancak bu 
husus yönetmeliğin referans aldığı TS EN 50160 

standardında her ne kadar detaylıca bahsedilmiş olsa da 
yönetmelikte bu husus yüzeysel kalmaktadır.  

ÖLÇÜLEN 
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50 Hz ± %1 
(49,5 Hz….50,5 Hz) 

Normal 
çalışma şartları 

altında 
10 s boyunca 
ölçülen temel 

frekansın 
ortalaması 

alınarak. Bir 
yılın %99,5’i 

boyunca 
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50 Hz + % 4 / - % 6 
(47 Hz….52 Hz) 

Normal 
çalışma şartları 

altında 
10 s boyunca 
ölçülen temel 

frekansın 
ortalaması 
alınarak bir 

haftanın 
%100’ü 
boyunca 

50 Hz ± % 2  
(49 Hz….51 Hz)  

Normal 
çalışma şartları 

altında 
10 s boyunca 
ölçülen temel 

frekansın 
ortalaması 
alınarak bir 

haftanın 
%99,5’i 
boyunca 

Enterkonn
ekte 

sisteme 
senkron 

bağlantılı  
olmayan 
sistemler 

için  50 Hz ± % 15  
(42,5 Hz….57,5 Hz)  

Normal 
çalışma şartları 

altında 
10 s boyunca 
ölçülen temel 

frekansın 
ortalaması 
alınarak bir 

haftanın 
%100’ü 
boyunca 

+%10 -
%15  

< ± 
%15 

Tamamı  

Tablo 1. TS EN 50160 standardı referans alınarak belirlenen gerilim 
frekans sınır değerleri ve ölçüm teknikleri 



Bu sebeple Tablo-1 de TS EN 50160 standardı referans 
alınarak belirlenen gerilim frekans sınır değerlerinin ve 
ölçüm tekniklerinin yönetmelikte açıkça yer alması 
gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü yönetmeliğin “50 Hertz 
(Hz) etrafında % 0.4 toleransla 49.8 Hz ve 50.2 Hz 
bandında kontrol edilir” ibaresi uygulamada başlıca 
problemlere yol açmaktadır. Bu problemlerin en başında 
bu sınır değerin ölçüm yöntemi gelmektedir. Belirtilen 
sınır değerlerin hangi periyotlarda ve süre ile sağlanması 
gerektiği yönetmelikte belirtilmemiştir. Bu husustaki diğer 
bir problem ise bu sınır değerlerin her sistem için 
istenmesidir. Sistemin enterkonnekte sisteme senkron 
bağlantılı olup olmadığı göz önünde bulundurulmamıştır. 
Örneğin; enterkonnekte sisteme senkron bağlantılı 
olmayan sistemler (örneğin bazı ada modlarındaki besleme 
sistemleri) [4] için yönetmelikte belirtilen 50 Hz ± %0.4 
sınır değerlerini normal şartlar altında yılın her zamanı 
sağlamak teorikçe bir yaklaşım olup uygulamada mümkün 
değildir. 

Teknik kalitenin diğer bir hususu ise Gerilim 
Genliğidir. Burada gerilim genliği ibaresinden gerilim 
etkin değerinin değişimleri işaret edilmektedir. TS EN 
50160 standardında gerilim etkin değerinin değişim 
sınırları sistemin kararlı durumu için geçerli olup bu durum 
bahse konu yönetmeliğimizde ise hem kararlı hem de 
geçici rejim şartları için istenmektedir. Bu hususun 
yönetmeliğin referans aldığı TS EN 50160 standardı ile 
çelişki oluşturmaktadır. Çünkü referans alınan TS EN 
50160 standardının kapsam ve amaç başlığı altında bu sınır 
değerlerin Geçici Rejim Durumlarında uygulanmayacağı 
açıkça belirtilmiş ve bu durumlar gerilim olayları olarak 
ayrıca sınıflandırılmıştır. Gerilim olayları olarak belirtilen 
bu olaylar besleme gerilimi kesintileri, besleme gerilimi 
çökmeleri veya yükselmeleri ve geçici rejim aşırı 
gerilimleridir. Bu olayların en büyük ortak özelliği 
hepsinin önceden tahmin edilemeyen olaylar olması ve 
bunlarla ilgili ancak istatistiksel çalışma yapabilme imkânı 
için veri toplanmasıdır. Bu sebeple yönetmelikte 
bahsedilen ölçüm periyodu boyunca (kesintisiz bir haftalık 
süre) ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık 
ortalamalarının en az %95’inin ±10, bu sürenin tamamı 
için ise +%10 -%15 sınır değerleri aşmaması şartı önceden 
tahmin edilemeyen olaylar olan geçici rejim şartları için 
istenilmemelidir. Bu önemli husus dışında Yönetmelikte 
bahse konu gerilim değişim sınırları için eşik değerlerimiz 
ise açıkça belirtilmiş olup ölçüm yöntemi tanımlanmıştır. 
Bu hususlar Tablo-2 de belirtilmektedir. 

Tablo-2 de gerilim genliği ile kısımda belirtilen ve 
açıklamak istediğimiz bir diğer hususta gerilim 
değişimlerinin ölçülme yöntemi ve değerlendirilmesidir. 
Burada iki husus karşımıza çıkmaktadır. Birincisi ölçüm 
yaptığımız kesintisiz bir haftalık süre, ikincisi ise bu süre 
içerisinde alınan 10’ar dakikalık gerilim etkin değeri 
ortalamalarıdır ki bu da 1008 adet veri demektir. Bu 

sebeple yönetmelikte bahsi geçen husus ile elde edilen 
1008 adet U10dk verisinin en az %95’nin yani 1008x0.95= 
958 adedinin ± %10 UN aralığında değişmesi, tamamının 
ise yani 1008 adet U10dk verisinin -%15 UN ile +%10 UN 
aralığında değişmesi istenmektedir. 

ÖLÇÜLEN 
PARAMETRE  

A.G 
SINIR 

DEĞER  

O.G 
SINIR 

DEĞER  

ÖLÇÜM 
TEKN İĞİ  

AÇIKLAMA  

G
E

R
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L
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< ± %10  < ± %10 

Ölçüm 
periyodu 
boyunca 

ölçülen gerilim 
etkin 

değerlerinin 
10’ar dakikalık 
ortalamalarının                 
en az % 95’i.  
(Bu ibare O.G 
de en az %99 

alınacak)  

Yönetmeliğe 
göre kararlı 
durum ve 

geçici rejim 
şartlarında 

istenilmiştir.  
Ancak bu 
konuda 
çelişki 

mevcut olup 
sınır değerler 
kararlı sadece 
durumlar için 
istenilmelidir.  

+%10 -
%15  

< ± %15 Tamamı  

Tablo 2. TS EN 50160 standardı referans alınarak belirlenen gerilim 
genliği sınır değerleri ve ölçüm teknikleri 

 

Teknik kalite üçüncü parametremiz ise gerilim 
dengesizlikleridir. Gerilim dengesizliği çok fazlı sistemde, 
fazlar arası gerilimlerin etkin değerlerinin yani temel 
bileşenlerinin veya ard arda gelen faz gerilimleri arasındaki 
faz açılarının hepsinin eşit olmadığı durumdur [4]. Bahse 
konu parametre ile ilgili sınır değerler ve ölçme yöntemi 
Tablo 3’de belirtilmektedir. Burada karşımıza çıkan husus 
ise sınır değerlerin sadece A.G şebekeler için ele alınıp 
O.G seviyesi için herhangi bir husus belirtilmemesidir. 
Hâlbuki yönetmeliğin referans aldığı TS EN 50160 
standardında gerilim dengesizliği ile ilgili sınır değerler 
hem O.G hem de Y.G seviyeleri için belirlenmiştir. Her ne 
kadar O.G ve Y.G seviyeleri için standartta belirlenen 
seviyeleri A.G seviyesi ile aynı olsa da, bu değerlerin aynı 
olduğuna dair ibarenin yönetmelikte belirtilmesi 
gerekmektedir. Çünkü yönetmeliğin ismi gereği en azından 
O.G seviyesini içerdiği aşikârdır. 
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TRE  

A.G 
SINIR 

DEĞER  

O.G 
SINIR 

DEĞER  

ÖLÇÜM 
TEKN İĞİ  

AÇIKLAMA  
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E
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E
S
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L
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LE
R
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 < %2  

Bu 
Hususla 

ilgili 
belirsizlik 
mevcut.  

Ölçüm 
periyodu 
boyunca 
ölçülen 
gerilim 
negatif 
bileşeni 
etkin 

değerlerinin 
10’ar 

dakikalık 
ortalamaları

nın en az 
%95’inin 
pozitif 

bileşenlere 
oranı en 
fazla % 2 
olmalıdır. 

K
a

ra
lı 

du
ru

m
la

rd
a 

< %3  
 

Ölçüm 
tekniği aynı 

olmakla 
beraber, tek 
fazlı ve iki 

fazlı 
yüklerin 

beslendiği 
noktalarda 
bu oran  % 
3’ e kadar 
çıkabilir  

Tablo 3. TS EN 50160 standardı referans alınarak belirlenen gerilim 
dengesizliği sınır değerleri ve ölçüm teknikleri 

Teknik kalite dördüncü parametremiz ise 
harmoniklerdir. Harmonikler bahse konu yönetmelikte 
“Gerilim Harmonikleri” ve “Akım Harmonikleri” olmak 
üzere iki başlık altında bahsedilmektedir. Burada üzerinde 
durmak istediğimiz akım harmonikleridir. Akım 
harmonikleri için Tablo 4’de ölçüm teknikleri gösterilmiş, 
Tablo 5’de sınır değerleri belirtilmiştir. Ancak şunu 
belirtmek gerekir ki, akım harmonik sınır değerleri sadece 
reaktif enerji bedeli uygulanan dağıtım sistemi kullanıcıları 
için geçerlidir. Tablo 5’te belirtilen ISC ortak bağlantı 
noktasındaki maksimum kısa devre akım değeri olup 3 faz 
hata akımına eşit olmalıdır. IL ise maksimum yük akımı 
olup piklerin sebep olduğu maksimum değerlerden daha 
çok 15-20 dakikalık süre boyunca talep edilen maksimum 
yük neticesince oluşan akım olarak değerlendirilmelidir. O 
halde ISC / IL oranı tüketicinin şebeke üzerindeki bağıl 
etkisini göstermektedir diyebiliriz ayrıca benzer şekilde üç 
faz kısa devre gücünün (MVASC) verildiği şebekelerde ise 
MVA SC / MVAL oranında ISC / IL olarak 
değerlendirilebileceğini belirtmek isteriz. Yani, yük talebi 
kısa devre akımına oranla çok düşük olan tüketiciler 
şebeke üzerinde fazla bir bozma etkisine sebep 

olmadığından bu tür tüketiciler için daha yüksek harmonik 
değerlere izin verilmektedir. Tam tersi durumda da 
harmonik sınır değerlerin daha katı olduğu görülmektedir. 
Ancak burada unutulmaması gereken husus her ne kadar 
yük talebi kısa devre akımına oranla düşük olan 
tüketicilerin etkisi münferit olarak az olsa da bu 
tüketicilerin eş zamanlı tüketimleri büyük harmonikler 
yaratabilmektedir. Bu sebeple ISC / IL oranı > 1000 olan 
sistemlerdeki sınır değerlerin tüketiciyi bilinçlendirerek 
azaltılması gerekmektedir. En azından ada bazında veya 
mahalle bazında ayrı etki değerlendirmeleri yapılıp bozucu 
etkinin büyük olduğu bölgelerde çözüme gidilmelidir. 

 

ÖLÇÜLEN 
PARAMETRE  

A.G 
SINIR DEĞER 

O.G 
SINIR DEĞER 

AKIM 
HARMON İKLER İ  

Yönetmelikte 
A.G/O.G ayrımı 
yapılmamış olup 

değerler ikisi 
içinde geçerlidir.  

Ölçüm periyodu 
boyunca ölçülen her 

bir akım 
harmoniğinin etkin 

değerinin ve TTB’nin 
3’er saniyelik 

ortalamalarının IL’e 
göre oransal değerleri 

Tablo5’de verilen 
değerlerden küçük 

veya bu değerlere eşit 
olmalıdır. 

Tablo 4. TS EN 50160 standardı referans alınarak belirlenen akım 
harmonikleri sınır değerleri ve ölçüm teknikleri 

Tek Harmonikler 
ISC/IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TTB 
<20 
20<50 
50<100 
100<1000 
>1000 

4.0 
7.0 
10.0 
12.0 
15.0 

2.0 
3.5 
4.5 
5.5 
7.0 

1.5 
2.5 
4.0 
5.0 
6.0 

0.6 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 

0.3 
0.5 
0.7 
1.0 
1.4 

5.0 
8.0 
12.0 
15.0 
20.0 

Çift harmonikler,  kendinden sonraki tek harmonik için tanımlanan 
değerin %25’i ile sınırlandırılmıştır. 

Tablo 5. Akım Harmonikleri Sınır Değerleri [5] 

Teknik kalite beşinci ve sonuncu parametremiz ise 
fliker etkisidir. Fliker, yükteki dalgalanmalar nedeniyle 
ortaya çıkan ve aydınlatma armatürlerinde kırpışmaya yol 
açan 50 Hz altındaki gerilim salınımlarıdır. Ancak fliker 
etkisi ile ilgili olarak bahse konu yönetmeliğimizde sadece 
sınır değerlerden ve ölçümün TS EN 61000-4-15 
standardına uygun flikermetre ile yapılması gerekliliği 
Tablo 6’da verilmiştir. Diğer enerji kalite parametrelerinde 
bahsedilen ölçme ve değerlendirme yönteminden 
bahsedilmemektedir. Buna ilaveten bahse konu sınır 
değerlerin hangi gerilim seviyeleri için geçerli olduğundan 
da bahsedilmemektedir. Hâlbuki bahse konu bu yöntemler 
ve gerilim seviyelerinden TS EN 50160 ve IEEE 1453-
2004 standartlarında detaylıca bahsedilmektedir. Ancak 



belirtmek isteriz ki bu sınır değerler O.G-A.G arasındaki 
aktarma katsayısının 1 olduğu varsayımına göre seçilmiştir 
[4]. Uygulamada ise bu aktarma katsayısı 1’den küçük 
olabilmektedir. Bu sebeple şikâyetler olması durumunda 
O.G sınır değeri ve uygun Y.G-O.G-A.G azaltma 
önlemlerinin, A.G seviyesinde Plt değerlerinin 1’i 
aşmayacak şekilde seçilmesi gerektiğini belirtmek isteriz 
[4]. 

Fliker Şiddeti Endeksi Sınır Değerler 
Pst ≤ 1.0 
Plt ≤ 0.8 

Tablo 6. Fliker Şiddeti Sınır Değerleri [6] 

III.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Enerji kalitesi hususu her ne kadar günümüzde bir 
takım çalışmalar neticesinde oluşturulan yönetmeliklerle 
bağlayıcı konuma gelse de yetersiz kalmaktadır. Çünkü 
enerji kalitesi kavramı çok parametreli bir husustur. Ancak 
yürürlükte olan mevcut yönetmelik bu parametrelerden 
sadece gerilim frekansı, besleme gerilimi değişimleri, 
gerilim dengesizliği, gerilim harmonikleri, akım 
harmonikleri ve fliker üzerinde durmaktadır. Ara 
harmonikler, gerilim çökmeleri, gerilim yükselmeleri, 
geçici rejim aşırı gerilimi ve işaretleme gerilimi gibi 
sistemler üzerinde etkileri büyük olan parametrelerden 
bahsedilmemektedir. Öncelikle önem arz eden bu 
parametrelerin TS EN 50160 standardı referans alınarak 
yönetmelikte bahsedilmesi gerekmektedir. 

Gerilim dengesizliği parametresi sadece A.G 
seviyesinde ele alınıp O.G ve Y.G seviyeleri için bir 
değerlendirme yapılmamaktadır. Hâlbuki yönetmeliğin 
referans alındığı TS EN 50160 standardında gerilim 
dengesizliği ile ilgili sınır değerler hem O.G hem de Y.G 
seviyeleri için belirlenmiştir. Bu hususlar yönetmelikte 
belirtilmelidir. Benzer şekilde aynı husus Gerilim 
Harmonikleri içinde geçerlidir. Gerilim harmonikleri sınır 
değerlerinin TS EN 50160 standardı referans alınarak hem 
O.G hem de Y.G seviyeleri için belirtilmelidir. Çünkü O.G 
seviyesinde 3. derece harmonik sınır değeri şebeke 
tasarımına bağlı olarak çok daha düşük belirlenebilir. Bu 
husus Y.G seviyesi içinde geçerli olup Y.G seviyesinde 13. 
dereceden yüksek ve üçün katları olmayan harmoniklerin 
inceleme aşamasında olduğunun belirtilmesinin gerekli 
olduğu kanısındayız. 

Akım harmonikleri ve fliker etkisi hususlarının ise 
sadece kullanıcı tarafından etkilerinin ele alıp tedarikçi 

tarafının ele alınmamasının yanlış olduğunu belirtmek 
isteriz. Örneğin elektrikli raylı ulaşım sistemleri gibi 
süreklilik ve büyük enerji tüketimleri arz eden işletmeler 
için bu husus önem arz etmektedir. Bu sebeple bu etkinin 
çift yönlü olarak ele alınıp değerlendirme yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca akım harmonikleri için yük talebi 
kısa devre akımına oranla çok düşük olan münferit 
tüketicilerin akım harmoniği sınır değerlerinin düşürülmesi 
veya ISC/IL oranı > 1000 olan sistemlerde ada bazında veya 
mahalle bazında ayrı etki değerlendirmeleri yapılıp bozucu 
etkinin büyük olduğu bölgelerde çözüme gidilmelidir.  
Çünkü her ne kadar münferit olarak etkileri az olsa da eş 
zamanlı tüketim ile sistem üzerinde azımsanmayacak 
olumsuz etkilere sahiptirler. 

Son olarak fliker etkisinin ise derinlemesine ele 
alınmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bahse konu yönetmelik 
fliker etkisinin sadece sınır değerlerinden bahsetmiş olup 
ölçüm ve değerlendirme yönteminden bahsetmemiştir. 
Hâlbuki yönetmeliğin referans aldığı TS EN 50160 
standardı bu husustan detaylıca bahsedilmektedir. Bu 
sebeple fliker etkisinin ölçüm ve değerlendirme 
yönteminin TS EN 50160 standardında ele alındığı şekilde 
yönetmelikte belirtilmelidir. Ayrıca yönetmelikte fliker 
etkisi hususunun yüzeysel kaldığı ve bu konunun detaylıca 
yönetmelikte yer alması gerektiği kanısındayız. Çünkü 
etkisi her ne kadar az gibi gözükse de bu olay uzun sürede 
ve sık genlikte meydana geldiğinde insanlar üzerinde 
epilepsi hastalığına sebep olabilmektedir. Bu nedenle 
doğrudan insan fizyolojisi üzerinde olumsuz etkiye sebep 
olan fliker etkisinin sadece sisteme, işletmeye veya 
cihazlara olumsuz etkiler yapan diğer enerji kalite 
parametrelerinden daha fazla önem arz etmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 
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