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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul #  

Başvuru Sahibi: BEDAŞ 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 34381 Kağıthane 

/ İstanbul 

Proje Adı: 

Önleyici Bakım Kapsamında “EyeCap” Pilot Uygulama 

Projesi (Dağıtım Şebekesinde kablolardaki aşırı yüklenme, 

bağlantı noktalarındaki gevşeklikler, oksitlenme kaynaklı 

ısınmaya bağlı arızaların önlenmesi ve bağlantı noktalarında 

oluşabilecek yanma başlangıçlarının ilerlemesini engellemek 

amacıyla üretilmiş termal ürünün (EyeCap) Pilot Uygulama 

Projesi) 

Proje Bölgesi: BEDAŞ 

Proje Süresi: 10 Ay 

Proje Sorumlusu: 

 

Abdullah GÖKER 

 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri:  

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Projenin başlangıç tarihinden itibaren ilk 6 aylık süreçte proje iş planında belirtilen iş paketlerinde zaman 

takvimine bağlı olarak çalışmalar yapılmıştır. Proje başlangıcında belirtilen iş paketlerin başlangıç ve bitiş 

tarihlerine göre bakıldığı zaman iş paketi 1 de olarak adlandırılan “Proje Yönetim” paketi proje süresince 

devam edecektir. İş paketi 2 olarak adlandırılan “Kalite Temini” paketi proje kontrol ve Güvence raporu ile 

tamamlanmıştır. “Bedaş Bölgesinde Pilot Bölge Seçimi” olarak tanımlanan iş paketi 3 tamamlanarak iş paketi 

çıktısı olan pilot bölge seçimi raporu oluşturulmuştur. İş paketi 4 olarak tanımlanan “Ürünlerin temini ve saha 

uygulaması” kısmında ise zaman takviminde belirtilen çalışmaların yarısı tamamlanmış durumdadır. Proje 

önerisinde verilen iş plan ve zaman takvimi ile 6 aylık süre sonunda yapılan işlere bakıldığı zaman herhangi 

bir sorun görülmemektedir.  

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin orijinal iş planı ve zaman takvimi ile gerçekleşen iş planı ve zaman takvimi karşılaştırıldığı 

zaman ilk 6 aylık süreçte bir sapma olmadığı görülmektedir. Sapma olmadığı için kritik yol analizi 

kısmında da herhangi değişikliğe gidilmesi gerekmemiştir. 

B.3. İş Paketleri 

B.3.1 İş Paketi 1 ve 2 ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Proje yönetimi ve Kalite Temininden oluşan İş paketleri 1 ve 2 ile ilgili yapılan çalışmalar bu kısımda verilmiştir. 

Proje Yönetimi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Kalite temini ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıdaki 

gibidir.  

Kalite Hedefleri 

Kalite Temini iş paketi dışındaki diğer iş paketlerini kapsayacak şekilde aşağıdaki gibi kalite 

hedefleri tanımlanmıştır. 
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 İş Paketi-1 Proje Yönetimi için Kalite Hedefi 

1) İş zaman çizelgesine uygun olarak projenin iş paketlerinin zamanında tamamlanması. 

 

 İş Paketi-3 BEDAŞ Şebekesinde Pilot Bölge Seçimi için Kalite Hedefleri 

1) BEDAŞ tarafından İşletme Bölgelerine ait arıza verilerinin temin edilmesi 

2) Sahada uygulanacak ürünlerin ısıl kaynaklı arızaları önleyici etkisini gözlemleyebilmek için 

ısıl kaynaklı arızaların olduğu uygulama lokasyonlarının belirlenmesi 

3) BEDAŞ ve ilgili İşletme Müdürlüğüne bağlı Teknik personel ile belirlenen lokasyoların 

incelenmesi ve gerekli ürün miktar ve tipinin doğru şekilde belirlenmesi 

4) Her bir lokasyonda kullanılacak ürünlerin mümkünse alt gruplara ayrılarak belirtilmesi 

(örneğin hücre-1, hücre-2) 

5) İncelenen lokasyonlarda önceden öngörülebilen varsa karşılaşılabilecek uygulama 

sorunlarının veya uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken hususların belirlenmesi. 

 

 İş Paketi-4 Ürünlerin Temini ve Saha Uygulaması için Kalite Hedefleri 

1) Proje başvurusunda belirtilen Silicon UL 94-V-0 tip malzemeden yapılmış,315 dereceye 

kadar yanmaya dayanıklı ve sıcaklıkla hassas renk değiştiren yapıya sahip ısıl ürün temin 

edilmesi 

2) İşletme Müdürlüğüne Bağlı Teknik personeline MEDAY firması tarafından ürün montajı 

konusunda eğitim verilmesi 

3) MEDAY ve BEDAŞ Teknik personeli eşliğinde eğitim alan İşletme Müdürlüğüne bağlı 

Teknik personelin ürün montajını sorunsuz gerçekleştirilmesi 

4) Uygulama lokasyonlarının gözlemlenerek ürün durumları hakkında bilgi toplanması 

 

 İş Paketi-5 Raporlama için Kalite Hedefi 

1) İş Paketi 3 ve İş Paketi 4 içerisinde tamamlanan iş tanımlarına göre ara ve sonuç 

raporunun hazırlanması 

 

Kalite Güvencesi 

Yukarıda her bir iş paketi için tanımlanan kalite hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşılabilmesi 

için kalite güvencesinin belirlenmesi kalite yönetim planının ikinci adımını oluşturmaktadır. 

Kalite güvencesi kapsamında her iş paketinde belirlenen kalite hedeflerine ulaşılıp 

ulaşılmadığı proje dışından bir kişi tarafından bu raporda belirlenen kalite kontrol ölçütlerine 

göre incelenerek sağlanacaktır. 

Kalite Kontrol 

Yukarıda belirlenen kalite hedefleri ve kalite güvencesi dahilinde kullanılmak üzere kalite 

kontrol ölçütlerinin belirlenmesi kalite yönetim planının üçüncü kısmını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda her iş paketindeki kalite hedefi için kalite kontrol ölçütü veya ölçütleri aşağıdaki 

gibi belirlenmiştir. 

Kalite Kontrol Ölçütleri: 

Kalite Temini iş paketi dışındaki iş paketlerini kapsayacak şekilde kalite kontrol ölçütleri 

tanımlanmıştır. 
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o İş Paketi-1 Proje Yönetimi için Kalite Kontrol Ölçütü 

1) Yukarıda tanımlanan kalite hedefinin sağlanabilmesi için proje süresi boyunca her 

ayın ilk haftasında BEDAŞ ve MEDAY Teknik personelinin katılımı ile fiziksel bir 

toplantının yapılması ve her toplantı için toplantı katılım tutanağı tutulması. 

 

o İş Paketi-3 BEDAŞ Şebekesinde Pilot Bölge Seçimi için Kalite Kontrol Ölçütü 

1) Yukarıda tanımlanan 1., 2. Ve 3. Kalite hedeflerinin sağlanabilmesi için ilgili iş 

paketi çıktısının iş zaman çizelgesine göre zamanında BEDAŞ Teknik personeline 

teslim edilmesi. 

 

o İş Paketi-4 Ürünlerin Temini ve Saha Uygulaması için Kalite Kontrol Ölçütleri 

1) Yukarıda tanımlanan 1. Kalite hedefinin sağlanabilmesi için ürün ile ilgili üretici 

firma tarafından sağlanacak olan test sonuçlarının BEDAŞ Teknik personeli ile 

paylaşılması. 

2) Yukarıda tanımlanan 2. Kalite hedefinin sağlanabilmesi için MEDAY tarafından 

BEDAŞ işletme müdürlüğündeki teknik personele verilecek eğitim katılımcıları ile 

ilgili eğitim katılım tutanağı tutulması. 

3) Yukarıda tanımlanan 3. Kalite hedefinin sağlanabilmesi için 8. Ay sonunda Saha 

Uygulama Raporunun BEDAŞ Teknik personeline teslim edilmesi 

4) Yukarıda tanımlanan 4. Kalite hedefinin sağlanabilmesi için uygulama noktalarının 

ayda bir kez olmak üzere en az 2 kez ziyaret edilmesi ve bu ziyaretler için katılımcı 

tutanağının tutulması. 

 

o İş Paketi-5 Raporlama 

1) Yukarıda tanımlanan kalite hedefinin sağlanabilmesi için iş paketi çıktılarının 6. Ay 

sonunda ve 10. Ay sonunda BEDAŞ Teknik personeline teslim edilmesi. 

 

B.3.2 İş Paketi 3 ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

B.3.2.1.Bedaş Arıza Verilerinin Temini ve Değerlendirilmesi 

BEDAŞ Ar-Ge birimi işletme müdürlüklerine bağlı olan bölgeler ile ilgili trafo noktalarındaki arıza verilerini 

temin etmiştir. Elde edilen verilere istinaden belirtilen noktalara yapılan ziyaretler sonucunda işletme 

müdürlüklerin o noktalarda iyileştirme çalışmaları yaptıkları gözlemlenmiştir. Bu durum karşısında 

işletme müdürlükleri ile yapılan görüşmeler sonucu müdürlüğün uygulama noktası olarak önerdiği 

noktalar ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret sonrasında Bedaş Ar-Ge Birimi ile yapılan değerlendirmeler sonucu 

farklı dağıtım gerilim seviyelerinde uygulamanın yapılması uygun bulunmuştur. Proje kapsamında test 

edilecek olan termal ürünün dağıtım sistemindeki farklı noktalarda ve farklı gerilim seviyelerinde nasıl 

bir davranış göstereceğinin anlaşılabilmesi için bir gruplandırma yapılmıştır. Farklı nokta uygulamasında 

hem tüketici tipi, hem merkez tipi, hem de merkezdeki farklı altyapı kısımları göz önüne alınmıştır.     

B.3.2.2.Uygulama Noktalarının Seçilmesi 

Kısım 3.2.1’de yapılan değerlendirme sonucu göz önüne alınarak uygulama noktaları seçilmiştir. 

Uygulama noktalarının seçiminde farklı tüketici tipi olan merkezler sahadaki işletmeler ile görüşülerek 

belirlenmiştir. Bu tüketiciler için trafo ve dağıtım merkezi olmak üzere iki farklı merkez tipi göz önüne 

alınmıştır. Bu merkez içerisinde de bir kısmında sadece OG hücresinde, bir kısmında sadece AG 
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panosunda bir kısmında da hem OG hem de AG panosunda uygulama yapılacaktır. Bu şekilde farklı 

durumlarda termal ürünlerin nasıl bir davranış gösterdiği gözlemlenecektir.  

BEDAŞ Ar-Ge Birimi ile yapılan uygulama noktası seçimine ait toplantıda orta gerilim seviyesinde 10.5 ve 

34.5 kV gerilim seviyelerinden alçak gerilim için ise 0.4 kV seviyesinde testlerin yapılması göz önüne 

alınarak dokuz farklı uygulama noktası belirlenmiştir. Bu uygulama noktalarının sekiz tanesi trafo merkezi 

bir tanesi ise dağıtım merkezidir. Ayrıca Merkez içerisinde uygulama yapılacak kısım olarak bakıldığında 

9 merkezin, 5 tanesinde sadece OG hücresinde, 3 tanesinde sadece AG panosunda ve 1 tanesinde de 

hem OG hücresinde hem de AG panosunda uygulama yapılacaktır. Aşağıdaki Tablo 1 de seçilen uygulama 

noktaları ile ilgili  bilgiler bulunmaktadır.  

Tablo 1 : Uygulama yapılacak olan merkezlere ait bilgiler 

MERKEZ 
NO 

ADRES 
AG. 

PANO 
OG. 

HÜCRE 

31599 
KİRAZLI YENİ MAHALLE  

(34,5kV TRAFO HÜCRESİ) 
  1 

31066 
MERKEZ MAHALLE MEYDAN  

(34,5 kV TRAFO HÜCRESİ) 
  1 

31041 
GÜNEŞLİ BAĞLAR MAHALLE  

OSMAN PAŞA CAD  
( 34,5 kV TRAFO HÜCRESİ) 

  1 

21635 
FATİH SANAYİ DAĞITIM MERKEZİ.  

(ESENKENT 2 VE DİASA ÇIKIŞI)  
(2 ADET 34,5 kV FİDER ÇIKIŞI HÜCRESİ) 

  2 

2008 

FATİH MAHALLE DRAMA CADDESİ.  
(4 ADET TRAFO HÜCRESİ VE 2 ADET TRAFO 

BUŞİNGLERİ) 
 (10,5 kV) 

 6 

28163 

GAZİOSMANPAŞA MERKEZ MAHALLE  
TİKBEŞLİ PARK İÇİ  

(BETON KÖŞK) 
(AG PANO) 

1   

28346 
SULTANGAZİ ESKİ EDİRNE ASFALTI 915. SOK.  

(BETON KÖŞK)  
(AG PANO) 

1   

21995 
TÜMERDEM ÇORAP  

(AG PANO) 
1  

31443 
DEMİRKAPI BELİOĞLU CAD SİTELER  

(34,5 kV TRAFO HÜCRESİ ve AG PANO) 
1 1 
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TOPLAM 4 12 

 

Tablo 2: Uygulama için gerekli olan Toplam Termal Ürün Bilgileri 

   FAZ-1 FAZ-2 FAZ-3 NÖTR 

240 mm2  
Termal Tüp 

9 9 9   

185 mm2 
Termal Tüp 

1 1 1   

150 mm2  
Termal Tüp 

        

        

120 mm2 
Termal Tüp 

85 85 85 1 

95 mm2  
Termal Tüp 

        

70 mm2  
 Termal Tüp 

5 5 5 90 

35 mm2  
Termal Tüp 

5 5 5 5 

16 mm2  
Termal Tüp 

9 9 9 5 

10 mm2  
Termal Tüp 

      9 

19 mm Çaplı 
Termal Pul 

235 235 235   
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B.3.3 İş Paketi 4 ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

B.3.3.1.Ekipman Tedariği 

İş Paketi 3 de yapılan çalışmalar sonucunda saha ziyaretleri ile belirlenen Tablo 2 de verilen termal 

ürün malzeme listesi BEDAŞ Ar-Ge biriminin onayına sunulmuştur. Onaylanan malzeme listesindeki 

ürünler proje önerisindeki iş zaman planına göre temin edilmiştir.  

B.3.3.2.BEDAŞ Teknik Personel Eğitimi 

Proje kapsamında sahada uygulama yapacak olan BEDAŞ Teknik Personeline termal ürünler ile ilgili teknik 

eğitim 26 Temmuz 2018 günü BEDAŞ Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilmiştir. Eğitime toplam 4 kişi 

katılmıştır. Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir. 

 Eyecap Termal Ürünlerinin Genel Tanıtımı 

 Dağıtım Sisteminde kullanılacak olan termal ürünlerin teknik özellikleri açıklanması 

 Dağıtım Sisteminde kullanılacak olan termal ürünlerin çalışma prensiplerinin anlatılması. 

 Dağıtım Sisteminde kullanılacak olan termal ürünlerin sistemde hangi noktalarda kullanılabileceğinin 

gösterilmesi 

 Dağıtım Sisteminde kullanılacak olan termal ürünlerin örnek montajlarının gösterilmesi 

B.3.3.3. Ürünleri Saha Montajı 

İş Paketi 4 kapsamında yapılan teknik personel eğitiminden sonra iş zaman çizelgesinde belirtilen 

dönemde işletme müdürlükleri ile yapılan görüşmeler sonucunda Tablo 1 de verilen lokasyonlarda 

ürünlerin montajına başlanmıştır.  

Yukarıda iş paketleri 1,2,3 ve 4 ile ilgili proje ara rapor teslimine kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler 

verilmiştir. Proje teklifinde yer alan iş planı ile karşılaştırma yapıldığı zaman yapılanların planlanan ile 

uyumlu olduğu görülmektedir. İş zaman çizelgesine göre tamamlanan paketler ile ilgili çıktıların 

zamanında bitirildiği görülmüştür.  

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

 

Haziran ayına kadar olan dönemde İş paketi 3 kapsamında öngörülen adam/ay oranından fazla iş 

yükünün olması sebebiyle 0,5 adam/ay oranında bir sapma gerçekleşmiştir. 
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C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Proje görevlerinde veya çıktılarında ara rapor teslim süresine kadar herhangi bir sapma yaşanmamıştır. Geriye 

kalan görevler incelendiği zaman proje sürecini etkileyecek bir sapma olmasını gerektirecek bir görevin 

bulunmadığı görülmüştür. İş paketi 4 kısmında kalan ürün montajının tamamlanarak uygulama noktalarının 

gözlenmesi ile proje ile ilgili saha kısmında yapılması gereken işler tamamlanmış olacaktır.  

 


