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GİRİŞ 

EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu) ARGE projeleri kapsamında desteklenen “Aydınlatma 
Tesislerinde Yeni Topraklama Tekniklerinin Araştırılması ARGE Projesinin” başlangıçtan itibaren ilk 
gerçekleştirilen faaliyetler ve çıktılar açıklanmıştır.  

Proje başlangıcından itibaren iş planına uygun bir biçimde iş paketleri kapsamında faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. 3 ncü iş paketi kapsamında Almanya Instrom yazılımının temini için görüşmeler 
yapılmış ancak programın hiçbir şekilde Türkçe ’ye veya İngilizce’ye dönüştürülemediği için programın 
temininden vazgeçilmiş olup muadili program araştırmaları yapılmıştır ancak Instrom yeteneklerinde ve 
fiyatında program bulunamamıştır. Bu iş paketleri kapsamındaki proje final çıktıları: 

 Demo topraklama sistemi tesis edilmiş. 

 Topraklama ölçümleri raporlanmış ve hesap neticeleri ile karşılaştırılmıştır. 

Ara çıktılara ait detaylar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul # 17.10.2018 tarih ve E51577 
Başvuru Sahibi: Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 32 38030 
MELİKGAZİ/KAYSERİ 

Proje Adı: 
Aydınlatma Tesislerinde Yeni Topraklama Tekniklerinin 
Araştırılması ARGE Projesi. 

Proje Bölgesi: Kayseri Görev Bölgesi 
Proje Süresi: 14 ay 

Proje Sorumlusu: 
Kürşat TANRIÖVEN 
Elk.Yük. Müh. 
AR&GE Şefi 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 
Tel: 352 207 80 37/ Fax:352 207 81 37 
kursat.tanrioven@kcetas.com.tr 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) olarak bu dönemde ; 

Aydınlatma tesisi özelinde  

 35 mm2 çıplak bakır TT topraklama sistemi (RCD kullanımı ile) 

 95 mm2 çıplak galvaniz şerit TT topraklama sistemi (RCD kullanımı ile) 

 90 mm2 çıplak som çelik TN-S topraklama sistemi (RCD kullanımı ile) 

 4x16 NYY kablo TN-C topraklama sistemi 

tesis edilmiştir. Tesis enerjilendirilerek ve hem topraklama hem de son direklerde kısa devre oluşturularak 
sistemlerin performansları araştırılmıştır. Sonuç olarak: 35 mm2 çıplak bakır tesis etmekle, 95 mm2 çıplak 
galvaniz şerit topraklama edilmesi durumunda ölçüm sonuçlarına göre belirgin bir fark görülmemiştir. 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  
Proje için Temmuz 2018 döneminde EPDK’ya başvuruda bulunulmuş olup, Ekim 2018’de kabul edilmiştir. 
Proje de zaman planına göre literatür taraması yapılmıştır. Şekil 1de proje iş zaman planı gösterilmektedir. 
Projede topraklama tesisi projelendirilerek, kurulum aşamasına gelmiştir. 
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Proje Adı: Aydınlatma 
Tesislerinde Yeni Topraklama 
Tekniklerinin Araştırılması ARGE 
Projesi 

Zaman (Ay) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Literatür taraması  x  x                         
Demo Aydınlatma tesisi      x  x  x  x  x  x  x  x  x       
İnstrom yazılımı ile analiz      x  -  -  -  -  -  - -   -  -     
Final raporu                             

 

Şekil 1: Proje akış diyagramı 

B.3. İş Paketleri 

İş Paketi-1: Aydınlatma tesislerinde koruma topraklaması literatür taraması. 
IEEE ve IEC standartlarına göre yapılan aydınlatma tesislerine göre araştırma yapılmıştır. Kullanılan 
malzemeler galvaniz şerit ve bakır topraklayıcı olması gerekmektedir. Yapılan araştırmada alüminyum 
iletkenin korozyona çok çabuk uğraması topraklama iletkeni olarak kullanılmasına uygun olmamaktadır. 

İş Paketi-2: Pilot aydınlatma tesisi  
KCETAŞ ambar sahasında etüt yapılarak aydınlatma tesisine ait proje hazırlık aşaması başlatılmıştır. Burada 
bir kol bakır, bir kol galvaniz, bir kol galvaniz TN-S ve bir kolda TN-C olacak şekilde tesis edilmiştir. 
TEDAŞ şartnamesine ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun olarak tesis yapılmıştır. 
Hesap ve ölçüm sonuçları karşılaştırılarak aşırı akım ve gerilimlere karşı koruma sağlanıp sağlanılamadığı 
gösterilecektir. 

İş Paketi-3 : Bilgisayar programının temini ve topraklamanın hesaplanması 
Almanya ile Instrom yazılımı özelinde görüşülmüş ancak yazılım dilinin İngilizce veya Türkçe’ye 
dönüştürülmesi mümkün olmadığından topraklama yazılımı temin edilememiştir.  

İş Paketi-4: Final Raporu: 
Proje çıktıları ile ilgili detaylı ek rapor ekinde yer almaktadır. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 
A. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  
Proje kapsamında, çıktılarında veya bütçesinde herhangi bir sapma gerçekleşmemiştir. İş paketleri ve yapılan 
çalışmalar proje takvimine uygun olarak tamamlanmıştır. Instrom muadili ARGE bütçemiz sınırları 
içerisinde bir yazılım bulunamamıştır.  

D. Ekler 
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AYDINLATMA TESİSLERİNDE YENİ TOPRAKLAMA TEKNİKLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI ARGE PROJESİ FİNAL RAPORU 

Giriş: 
Elektrik enerjisi günümüz toplum yaşamında; sağlık, eğitim, haberleşme, savunma, ulaşım vb. 
alanlarda kullanılan teknolojiler için adeta vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Elektrik enerjisi, doğası 
gereği 4 duyu organımız (dokunma hariç) tarafından uzaktan görülüp hissedilemediğinden 
doğrudan veya dolaylı teması durumunda kazalar meydana gelmektedir. Bu kazalardan dolayı her 
yıl ülkemizde; elektrik kaynaklı onlarca yaralanma, ölüm, yangın, iş kaybı, maddi ve manevi 
kayıplar yaşanmaktadır. 

Elektrik kazalarından korunmak için; hata akımının kesilmesi, akımın devresini tamamlaması (eş 
potansiyele getirme, izolasyon), düşük akım ve gerilim kullanılması, hata akımının miktarını 
arttırarak koruma cihazlarının belirlenen sürelerden önce açmasının sağlanması (topraklama) gibi 
metodlar kullanılmaktadır. Bu metodlardan ülkemizde en yaygın olarak kullanılanı topraklama tesis 
edilmesidir. Ancak yapılan yaygın yanlış topraklamanın bizi bütün arızalardan koruyacağı 
düşünülerek koruma cihazlarının seçimine önem verilmemektedir. 

Elektrik şebekelerinde topraklamanın ana görevi: Arıza akımını arttırarak 
koruma cihazlarının standartlarda belirlenen süreler içerisinde açılmasını 
sağlamak, eş potansiyel sağlayarak dokunma ve adım gerilimlerini 
engellemektir.  Topraklama sistemi: hata devresinin ayrı bir devre 
üzerinden toprağa (referans toprakta gerilim değeri sıfırdır) iletecek kazık, 
şerit topraklama malzemeleri ile irtibatlanarak kurulan sistemdir. KCETAŞ 
olarak Kayseri 1 nci Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ambar sahasında 
değişik topraklama sistemlerinin (TT, TNC, TNS) ve malzemelerin 
kullanıldığı ARGE projesi gerçekleştirilmiş olup sonuçları ilerleyen 

bölümlerde sunulacaktır. Bu ARGE projesinin amacı maliyet olarak çok yüksek olan 35 mm2 çıplak 
bakır iletken yerine daha uygun iletkenin kullanılmasını sağlamak ve en uygun koruma yapısını 
bulmaktır. TEDAŞ birim fiyatlarına göre galvaniz şerit ile bakır arasında 2,66 kat fiyat farkı vardır. 
Ancak uygulamada piyasa fiyatlarına göre bu oran 3 katına kadar çıkmaktadır.  

Topraklama sisteminin etkinliği TT, TNC, TNS veya IT sistem olmasına bağlı olarak da 
değişmektedir. Pratikte topraklama devresinin değerinin çok küçük olması istenmekte ancak bu 
değer hesap yoluyla bulunmayıp 1Ω, 2Ω, 5Ω veya 10Ω gibi değerler istenmektedir. Topraklama 
değeri kabul aşamasında bu değerlere yaklaşana kadar ilave kazık yapılarak düşürülmeye 
çalışılmaktadır. Ancak elde edilen bu değerin 7/24 365 gün aynı değerde olması değişen nem ve 
mevsim şartlarına göre sabit olmamaktadır. Topraklama sistemi ile ilintili koruma elemanlarının 
açma zamanı ve şartları göz önüne alınması durumunda çok düşük direnç değerlerine inmeye gerek 
kalmayacak ve yapılan her bilinçsiz ilaveden dolayı milli servetimiz toprağa gömülmeyecektir. 

TOPRAKLAMA SİSTEMİ TANITIMI: 

TOPRAKLAMA İLE İLGİLİ TANIMLAR: 

Ancak topraklama konusunda geçerli olan tek yönetmelik 21 Ağustos 2001 tarih ve 24500 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”dir. Bu 
yönetmelikte ki tanımlar; 

Topraklama tesisi: Birbirlerine iletken olarak bağlanan ve sınırlı bir alan içinde bulunan 
topraklayıcılar ya da aynı görevi yapan (boyasız direk ayakları, zırhlar ve metal kablo kılıfları gibi) 
metal parçalar ve topraklama iletkenlerinin tümüdür. 

Topraklamak: Elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa 
bağlamaktır. 
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Topraklama: Topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür. 

Şeklinde tanımlanırken akademik olarak topraklama:  

Topraklama: Elektrikli işletme araçlarının Jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, 
aydınlatma armatürü, buzdolabı, çamaşır makinesi v.b.) aktif olmayan (normal işletmede gerilim 
altında olmayan) metal kısımlarının bir iletken ile topraklayıcılar üzerinden toprakla 
birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla (toprak elektrotları) ile 
yapılır. Topraklama yapmakla elektrik işletme araçlarının üzerinde meydana gelecek hata akımı 
(teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtım bozulması delinme ve bozulmalar v.s.) halinde, insan 
vücudu üzerinden geçecek akımı olduğunca az tutmak ve bu arada devredeki koruma cihazlarının 
çalışmasını sağlayarak arızalı kısmın hızla devre dışı olmasını sağlamaktır. olarak 
tanımlanmaktadır.  

IEEE 80 Standartında akımın kesilme zamanı ve insanın ağırlığına bağlı olarak, vücutta kanın 
ayrışması ve kalp ritminin bozulmasına neden olacak olan sınır akım değerleri (Çizelge-1) de 
verilmiştir. Hesaplar 50 kg ve 70 kg insanlar baz alınarak yapılır . 

Akım sınır değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ortalama olarak bir insan 50 V’luk gerilime maruz kalması veya 30 mA akıma maruz kalması 
hayati tehlikelere neden olmaktadır. 

TOPRAKLAMA TESİSİNİN DİRENÇ DEĞERİ AŞAĞIDAKİ BİLEŞENLERE GÖRE 
DEĞİŞİR. 

 Toprağın yapısına 

Toprak cinsi                               Toprak özgül direnci  ρE (Ω.m) 
    Bataklık     5-40 
   Çamur, kil, humus    20-200 
    Kum      200-2500 
    Çakıl      2000-3000 
    Hava etkisi ile dağılmış taş çoğunlukla  <1000 
    Kumtaşı     2000-3000 
    Granit      >50000 
    Buzultaşı     >30000 
    Çimento (saf)                                      50 
    1xÇimento+3xKum                            50-300  (Rutubetli) 
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 Toprağın nemli olup olmamasına (mevsimlere) 

Topraklama değeri mevsimlere göre değişir. Toprağın özgür direnci değişik zamanlarda ölçüm 
alınarak en kötü durumdaki durum için tasarlanmalıdır. 

 

 Yüzey malzemesinin kalınlığına ve malzemenin özelliğine bağlıdır. 

 

 

No Açıklama 
Özgül direnç (Ωm) 

Kuru Nemli 
1 İyi sıkıştırılmış granit 140.106 1300 
2 1,5 cm çakıla benzer yıkanmış granit 190.106 8000 
3 Temiz kireç taşı 7.106 2000-3000 
4 Yıkanmış granit 2.106 10000 
5 Topla sıkıştırılmış temel granit - 500-1000 
6 Beton 2000-10000 50-100 
7 Yıkanmış küçük granit 40.103 5000 
8 Asfalt 2.106 – 30.106 10000-6.106 
 
 Kullanılan topraklama iletkenine: 

Kullanılacak topraklama iletkenleri karşılaştırıldığında: 

1- Galvanize çelik 
 Korozyona karşı dayanıklı, 
 Kimyasal olarak paslanır. 
 Orta derecede elektriksel iletkendir. 
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2- Paslanmaz çelik V4A CrNiMo Karışımı 
 Korozyona karşı çok dayanıklı. 
 Diğer malzemelere karşı kimyasal olarak nötr ve etkilenmez. 
 Kötü elektriksel iletkendir. 

3- Bakır 
 Korozyona karşı çok dayanıklı. 
 Çeliğe nazaran kimyasal olarak aynı derecede dayanıklı. 
 Çok iyi elektriksel iletken. 

Her zaman bu iletkenler her zemin ve toprak yapısında kullanılamaz. Örneğin: Temel 
topraklamasında topraklama iletkeni olarak kullanılacak malzeme kesinlikle bakır olamaz. Bakır ile 
demirin standart elektrot potansiyelleri çok farklı olduğundan zamanla nem etkisiyle aralarında pil 
olayı gerçekleşir ve demir korozyona uğrar. Yönetmeliğe göre temel topraklamasında 
30mmx3,5mm çelik şerit ya da en küçük çapı 10mm olan yuvarlak çelik kullanılmalarıdır. 
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 Topraklama iletkeninin yapısına 
Şerit veya çubuk olmasına göre değişmektedir. 

Çubuk topraklayıcı 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
𝑙𝑛

4𝑙

𝑑
 

Yaklaşık formül 

𝑅 =
𝜌

𝑙
 

ρE= Toprak özgür direnci (Ωm) 

l=kazığın boyu (m) 

d= Kazığın kalınlığı (m) 

 

Şerit veya örgülü iletken topraklayıcı 

ρE= Toprak özgür direnci (Ωm) 

l=iletkenin boyu (m) 

d= İletkenin çapı veya şerit kalınlığının yarısı (m)  

𝑅 = 𝑙𝑛   yaklaşık formül 𝑅 = 3  

 

 

 

Halka Topraklayıcı 

 

𝑅 =
𝜌

𝜋 𝐷
𝑙𝑛

2𝜋𝐷

𝑑
 

 yaklaşık formül 𝑅 = 2  

𝐷 =
√4𝑎𝑏

𝜋
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Gözlü Topraklayıcı 

 

𝑅 =
𝜌

2𝐷
+

𝜌

𝑙
 

 

 

 

 

 Topraklama sisteminde kullanılan iletken sayısı ve gömülme derinliğine bağlı olarak 
topraklama sisteminin direnç değeri değişir. 

 

TEDAŞ zamanında topraklama tesislerinde ülkemizde uygulama birliği olması açısından TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından Nisan 2001 tarihinde “ENH ve OG-AG Elektrik Dağıtım Tesislerinde 
Topraklamalara ait Uygulama Esasları” bölgelere gönderilerek uygulanması istenmiştir. 
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El kitabı 6’da “Koruma Topraklaması” başlığı Madde 4.2.2 de” …..AG dağıtımı yer altı şebekesi 
olarak tesis edildiğinde genelde aydınlatma direkleri de dikilerek cadde ve sokak aydınlatması 
yapılmaktadır. Bu durumda aynı güzergahta tesis edilecek olan aydınlatma direkleri ile AG abone 
dağıtım panolarının koruma topraklaması için aynı iletken topraklayıcı olarak kullanılacaktır. Tüm 
aydınlatma direkleri ile AG abone dağıtım panoları bu topraklayıcı iletkene aynı kesitteki iletkenle 
irtibatlanacaktır. 

Sadece yer altı kablosu ile aydınlatma direği dikilerek cadde ve sokak aydınlatması yapılan 
yerlerde kanal boyunca 35 mm2 çıplak örgülü bakır iletken gömülerek koruma topraklaması 
yapılacaktır. Direk gövdesine aynı kesitteki iletken ile irtibat yapılacaktır. Topraklama direnci 
istenen değerde olmazsa ilave topraklayıcı veya topraklayıcılar kullanılacaktır.” denilmektedir. 

Aydınlatma devrelerinde şerit topraklama yapılarak birbirleri ile irtibatlanması tavsiye edilmektedir. 

İstenilen topraklama değeri elde edilemediği durumlarda ilave kazık ilavesi yapılmaktadır. Ancak 
ilave edilen her kazığa orantılı olarak topraklama değeri düşmemektedir. Kazık tesis edildiği 
durumlarda topraklama kazığının üst ucu toprak seviyesinden 80 cm aşağıda olmalı ve çakılan 
kazığa göre diğer kazık, kazık boyunun iki katı mesafede olmalıdır. 

 

Paralel kazıkların etkisini hesaplamak için  

𝑅 =
( )

  ve 𝑎 =  

formülleri kullanılır. Burada 

Rt= Toplam direnç 

Rk= Bir kazığa ait direnç 

l= kazıklar arasındaki mesafe 

λ= katsayı 

ρe= Toprak özgür direnci 

n= kazık sayısı 

 

 

 

Sıralı paralel elektrodların faktörü 
Elektrod sayısı (n) λ katsayı 

2 1 
3 1,66 
4 2,15 
5 2,54 
6 2,87 
7 3,15 
8 3,39 
9 3,61 
10 3,8 
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DÜNYA LİTERATÜRÜNDE KULLANILAN TOPRAKLAMA TÜRLERİ: 

Alçak gerilim şebekeleri: Tesisat yönetmelikleri, alçak gerilim şebekelerinde kullanılmak üzere, 
temel olarak üç çeşit topraklama bağlantısı bildirmektedir. Bağlantı şekillerini belirleyen isimlerde 
ilk harf transformatörün sıfır noktasının toprakla bağlantı durumuna işaret etmektedir. 

 T Toprağa bağlı, 

 I   Topraktan yalıtılmış. 

İkinci harf ise cihazların toprağa bağlantı durumunu göstermektedir. 

 T Toprağa bağlı 

 N sıfır hattına bağlı 

Bu duruma göre üç ana sistem TN,TT,IT şeklinde oluşmakta TN sistemin ise yine üç adet alt grubu 
meydana gelmektedir.    

 TN-C,TN-S,TN-C-S 

S:Ayrık (separated) 

C:birleştirilmiş (combined) 

Aşağıda alçak gerilim topraklama sistemleri sıra ile verilmiştir. 

 

Bu sistemlere ilave olarak TI sistem de kullanılmıştır.  
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TT TOPRAKLAMA SİSTEMİ 

Dağıtım şebekesinde en yaygın kullanılan topraklama sistemidir. Trafonun sekonder tarafında 
işletme topraklaması ve kullanılan cihazın koruma iletkeninin topraklama iletkenine bağlantısı ile 
tesis edilir. Faz toprak kısa devresinde koruma cihazının açma akımı ve zamanına göre bulunacak 
değerden küçük olan topraklama değeri ETTY göre kabul edilmelidir. Alıcılarda 63 A kadar piyasa 
diliyle kaçak akım koruma rölesi (teknik literatürde Artık akım Koruma Cihazı AAKC (RCD)) 
doğrudan, 63A’den sonra kompak şalterlere ilave edilen açtırma bobini üzerinden koruma 
sağlanmaktadır. Devrede kaçak akım koruma rölesinin olmaması veya fonksiyonunu yerine 
getirmemesi durumunda olumsuz kazaların meydana gelmesi kaçınılmazdır. KAKR rölesi için 
istenen minimum değer Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10 C 6.1.2.3 İİİ ve 6.3 
e göre ( TT Şebeke için Ra = 25V/Ia) 83,3 Ω olması gerekmektedir. Ancak sınırda bir değerin 7/24 
sağlanması imkansız olduğundan ABD ve Fransa gibi ülkelerde 25Ω gibi alt sınır değer 
belirtilmiştir. 

TT topraklama sistemin tek başına kullanılması durumunda oluşacak kısa devre akımı hat başında 
kullanılan koruma cihazının açma akımına kadar hata akımını arttıracak değerde olmalıdır. 
Kullanılan sigortanın C63 olması durumunda oluşacak kısa devre akımının en az 63x10=630 A 
olması gerekmektedir. 50 Volt insan hayatı için tehlikeli gerilim oluşturduğu için TT sistemde açma 
süresi 230 V için 0,2 s ve 400 V için 0,07s olması gerekmektedir.  

Bu sistemin dezavantajı nötr’ün kopması durumunda sistem iki faza kalmakta ve arıza noktasından 
başka bir yerde kaza meydana gelebilmektedir.  
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TT koruma sisteminin Kaçak Akım Koruma Rölesi olmadan kullanılması durumunda 
Transformatör sargı direnci, işletme topraklaması, besleme hattı direnci ve koruma topraklamasının 
toplam değerinin R=230/630 = 0,36Ω ve daha altında bir değeri 7/24 sağlaması gerekmektedir. 
Topraklama direnci mevsimlere göre değişim göstermektedir. İsmail Kaşıkçı’nın notlarında Denizli 
Kınıklı kampüsünün toprak özgür direncinin değişimi gösterilmektedir. Gerekli topraklama 
direncinin sağlanamadığı durumlarda ilave birçok kazık kullanılarak topraklama maliyeti artmakta 
ve doğru bir koruma yapılamamaktadır. 
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TN-C-S 

TN-C, TN-S veya TN-C-S sistemde topraklamanın bir önemi yoktur. Önemli olan gidiş ve dönüş 
iletkenlerinin direnci burada önem arzetmektedir. Seçilen koruma cihazının üzerinde kısa devre 
akımı akacağından koruma cihazı çalışacaktır. Ancak giden ve gelen akım eşit olduğundan kaçak 
akım koruma rölesi çalışmaz ve nötr kopması durumunda direğe temas eden kişi 230 V’a maruz 
kalır. 

 

TN-S veya TN-C-S sistemler daha maliyetli olup hem kısa devre hem de kaçak akım kullanımına 
uygun sistemlerdir. Tesisin kurulumunda doğal kaçak akımlar ölçülerek bunun üzerinde set 
edilebilen kaçak akım koruma rölesinin kullanılması gerekmektedir. 
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TN-C-S sistemde oluşan dokunma gerilimi; hat direncine ilave olarak eşdeğer direnç ilave 
olduğundan koruma cihazını açtırmaya yetecek kadar akım oluşmasına ve düşük düzeyde dokunma 
gerilimi oluşmasını sağlamaktadır. 

 

 

Temas yerine bağlı olarak direnç değerleri değişmektedir. Yapılacak pilot uygulamada bu değerler 
hem hesap hem de ölçüm ile bulunacaktır. 
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TI Sistem 

TI sistem IEC standartlarında yer almayıp ayrıca yapılan ilave uygulamadır.  Amaç oluşan kısa 
devre olayında devrenin tamamlanmasına izin vermeyerek çarpılma olaylarının engellenmesidir. 

 

 

 

 

Direk montajında çift izolasyon kullanılması hata akımlarını önlemeye yöneliktir. 
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Sistemin şematik olarak uygulanması görülmektedir ve bu sistem sadece İtalya’da uygulanmaktadır. 
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KORUMA İLETKENİ OLARAK KULLANILAN MALZEMELER: 

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği EK-A’da belirtilmiştir. Bu malzemeler galvaniz çelik veya 
bakır malzemeler olarak görülmektedir. Alüminyumun topraklama malzemesi olarak kullanılıp 
kullanılmadığı araştırıldığında alüminyum iletkenin düşük direnç değerlerine sahip toprakta korozyona 
uğradığı görülmüştür. Bu değer yılda 1 µm olarak ortalama bir değer halindedir. Kısaca saf alüminyumun 
topraklama için uygulaması yoktur ancak galvanize edilmiş alüminyumun veya alüminyum alaşımların 
kullanılıp kullanılmadığı halen araştırılmaktadır. 

Topraklama öz direnci ne kadar düşük olursa alüminyum o kadar korozyona uğramaktadır  

 

 

Aşağıdaki şekilde topraktaki nem ve tuz miktarı arttıkça aşındırmanın daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Kayseri ve Civarı Elk. Türk A.Ş.’e ait Kayseri 1 nci OSB’de bulunan ambar sahasında test amaçlı 
aydınlatma tesisiedilmiştir. Bölgeyi besleyen direk üstü trafodan alınacak çıkış ile projesinde gösterilen yere 
harici aydınlatma panosu tesis edilerek  4 adet kol çıkmıştır: 

 A kolu TT topraklama sistem bakır Kaçak akım koruma rölesi 
 B Kolu TN-C topraklama sistemi galvaniz şerit 
 C kolu TN-S topraklama sistemi galvaniz şerit ve kaçak akım rölesi  
 D kolu TT topraklama sistemi som çelikten imal edilecek ve kaçak akım koruma rölesi 

Tesis edilmiştir.  

Aydınlatma direklerinde kazık ile topraklama yapılmamış A ve D kollarında direkler birbirleri ile topraklama 
elektrodu ile irtibatlanmıştır. A,C ve D kollarının beslemesinde kaçak akım rölesi tesis edilmiş.   

Aydınlatma direkleri galvaniz çelik olup aydınlatma armatürü olarak 150 W sodyum armatür kullanılmıştır. 
  



 



 

95 mm2 Galvaniz şerit ve aydınlatma kablosu döşenmesi. 

 

35 mm2 çıplak bakırın döşenmesi 
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Topraklama iletkenlerinin direkler ile irtibatı. 

 

90 mm2 som çeliğin ve aydınlatma kablosunun tesis edilmesi. 
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Hesaplar öncesi sahada toprak özgül direnci ölçümü yapılmıştır.  

 

Ölçüm sonucunda toprak özgür direnci 310 ohm/m2 olarak bulunmuştur. 

Sahada tesis sonrasında direklerde ölçüm yapıldığında hesap ile ölçüm sonuçlarının hemen hemen aynı 
olduğu gözlemlenmiştir. 
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A kolu TT sistem 95 mm2 Galvaniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,5 kV 50 kVA trafonun sargılarının hesabı 

𝑍 =
%𝑢 𝑈

100 𝑆
 

𝑍 =
,  .

 
= 2,56 ohm  

Rtr=0,1 . Ztr 

Rtr=0,1 . 2,56=0,256 

𝑋 = 𝑍 − 𝑅  

𝑋 = 2,56 − 0,256 = 𝐽2,54 

Z=0,256 + J2,54  

 

L1 

L2 

L3 

N 

L1 

L2 

L3 

Direk 1 

N 
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Arıza yoluna isabet eden topraklama değerleri İşletme topraklaması 2 ohm olup  

 

ZToplam=0,256 + J2,54+2+7,51=10,306 ohm 

𝐼 =
0,95 𝑥 400

√3 𝑥 10,306
= 21,28 𝐴 

Bu değer B16   5x16=80 amper değerinden düşüktür. Kısa devre anında sigorta ani açma yapamayacaktır. 
Devrede elektriğin kesilmesi için 300 mA’lik Kaçak akım koruma rölesi tesis edilmiştir. 

Ölçüm sonucu: 

Topraklama direnç değeri : 10,8 Ω 

KAKR sinin açma akımı : 255 mA ve 252 ms 

Çevrim empedansı: 1,22Ω ve 188 A olarak ölçülmüştür. 

Sonuç 255mA geçen herhangi bir arıza durumunda KAKR devreyi kesecektir. Faz faz arızası olması 
durumunda 188A akım geçecek olup bu durumda C16 (16x10=160A) sigorta devreyi koruyacaktır. 
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B Kolu hesaplama 

B kolunda sadece TN-C sistem kurulmuştur. 4x16 NYY kablo kullanılmış nötr ve koruma birleştirilmiştir. 
Bu sistemde topraklamanın bir önemi olmayıp önemli olan kısa devre yolu üzerindeki empedans değerleri 
olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam iletken uzunluğu 268 m olup direnç değeri 

𝑅 =
.

     𝑅 =
.

= 0,299 𝑜ℎ𝑚 

Minimum kısa devre akımını hesaplamak için direnç değerinin 70 oC’ye getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
dönüklükten dolayı direnç değeri %2 artacaktır. 

Rac=Rdc x 1,02= 0,299 x 1,02= 0,305 ohm 

R70=0,305 (1 + 0,004(70-20)) = 0,366 ohm 

Arıza yolunda Transformatörün sargısı, iletken ve dönüş iletkeni yeralır 

Ztoplam=0,256 + J2,54 + 2 x 0,366 =0,988 + J2,54 =  

Ztoplam=2,725  

𝐼 =
0,95 𝑥 400

√3 𝑥 2,725
= 80,51 𝐴 

B16 sigorta 5x16 = 80 amperde 5 s’de açma yapar. 

Bu sistemde işletme ve koruma topraklamasının hangi değeri aldığının bir önemi yoktur. Ancak bu sistemde 
KAKR kullanılamaz. Sigortanın açma süresi sağlanamazsa insan 
hayatı için koruma sağlanamaz. 

Ölçüm sonuçları: 

TN-C sistemde KAKR tesis edilemez olduğundan tüm korumanın 
sigorta tarafından sağlanması beklenmiştir. 

Çevrim empedansı : 0,02Ω ve oluşan kısa devre akımı 208A olarak 
ölçülmüştür. Bu durumda C16 (16x10=160A) sigorta devreyi 
koruyacaktır. Burada toprak direnci devreye girmediğinden 
topraklamanın bir önemi yoktur. 

 

L1 

L2 

L3 

 N 

L1 

L2 

L3 

PEN 

PE 
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C Kolu TN-S şebeke 90 mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam iletken uzunluğu 268 m olup direnç değeri 

𝑅 =
.

     𝑅 =
.

= 0,277 𝑜ℎ𝑚 

Minimum kısa devre akımını hesaplamak için direnç değerinin 70 oC’ye getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
dönüklükten dolayı direnç değeri %2 artacaktır. 

Rac=Rdc x 1,02= 0,277 x 1,02= 0,283 ohm 

R70=0,283 (1 + 0,004(70-20)) = 0,340 ohm 

31,5 kV 50 kVA trafonun sargılarının hesabı 

𝑍 =
%𝑢 𝑈

100 𝑆
 

𝑍 =
,  .

 
= 2,56 ohm  

Rtr=0,1 . Ztr 

Rtr=0,1 . 2,56=0,256 

𝑋 = 𝑍 − 𝑅  

𝑋 = 2,56 − 0,256 = 𝐽2,54 

Z=0,256 + J2,54  

Dönüş iletkeni olarak 90 mm2 som çelik kullanılmıştır. 

Toplam iletken uzunluğu 124 m olup direnç değeri 

𝑅 =
.

     𝑅 =
, .

= 1,24 𝑜ℎ𝑚 

Minimum kısa devre akımını hesaplamak için direnç değerinin 70 oC’ye getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
dönüklükten dolayı direnç değeri %2 artacaktır. 

Rac=Rdc x 1,02= 1,24x 1,02x(1 + 0,004(70-20) = 1,52 ohm 

 

 N 

L1 

L2 

L3 

L1 

L2 

L3 

 N 
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Arıza yolunda Transformatörün sargısı, iletken ve dönüş iletkeni yeralır 

Ztoplam=0,256 + J2,54 + 0,340 +1,52=2,166 + J2,54 = 2,116 

Ztoplam=2,116  

𝐼 =
0,95 𝑥 400

√3 𝑥 2,116
= 103,68 𝐴 

B16 sigorta 5x16 = 80 amper olduğundan 5 s’de açma yapar. 

Bu sistemde işletme ve koruma topraklamasının hangi değeri aldığının bir önemi yoktur. 

Ölçüm sonucu: 

Bu sistemde 300 mA KAKR tesis edilmiştir. 

KAKR’si 240 mA ve 20 ms’de açma yapmıştır. 

Çevrim empendansı:5,32Ω ölçülmüş oluşan kısa devre akımı da 221A olarak ölçülmüştür. 

Bu topraklama sisteminde hem KAKR’si hem de C16 sigorta koruma yapacaklardır. 
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D Kolu TT sistem 35 mm2 bakır iletken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam iletken uzunluğu 114 m olup direnç değeri 

𝑅 =
.

     𝑅 =
.

= 0,127 𝑜ℎ𝑚 

Minimum kısa devre akımını hesaplamak için direnç değerinin 70 oC’ye getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
dönüklükten dolayı direnç değeri %2 artacaktır. 

Rac70=Rdc x 1,02 x1,2= 0,127 x 1,02 x1,2= 0,155 ohm 

Arıza yolunda Transformatörün sargısı, iletken ve dönüş iletkeni yer alır 

Ztoplam=0,256+ J2,54 + 0,127 +2+9,26 =11,643 + J2,54 = 11,91Ω 

L1 

L2 

L3 

N 

L1 

L2 

L3 

Direk 1 

N 
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𝐼 =
0,95 𝑥 400

√3 𝑥 11,91
= 18,42𝐴 

B16 sigorta 5x16 = 80 amperde açma yapar bu değer küçük olduğundan sigorta hiçbir zaman açmaz. 

Bu sistemde can ve mal güvenliği ancak KAKR ile sağlanabilir. 

 

Ölçüm sonuçları: 

Çevrim empedansı: 10,4 Ω ölçülmüş olup 300 mA’lik KAKR 255mA ve 11 ms’de açmıştır. 
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Bölgede bulunan ve daha önceden tesis edilmiş kazıklı topraklı direğe ait topraklama değeri de örnekleme 
açısından ölçülmüştür. Topraklama direnci 101Ω çıkmış çevrim empedans değeri hesabında Arıza yolunda 
Transformatörün sargısı, iletken, koruma ve işletme topraklaması yer alır 

Ztoplam=0,256+ J2,54 + 0,127 +2+101 =102,383 + J2,54 = 102,41Ω 

𝐼 =
0,95 𝑥 400

√3 𝑥 102,41
= 2,14𝐴 

Bu hat C32 MCB ile korunmaktadır. C32 sigortanın açma akımı 32x10=310A olup sigorta arıza akımını 
normal akım olarak görecektir. Devrede 102,41x2,14=218V gerilim oluşacak olup bu değer 50V’dan yukarı 
olduğu için ölüm riski vardır. 
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SONUÇ: 

Aydınlatma tesislerinde yapılan topraklamanın kazık veya halka şeklinde yapılması topraklama 
direncini yeteri kadar düşürememektedir. Şerit topraklama yapılması durumunda ilave malzemeye 
gerek 35mm2 bakır yerine uygun şartlarda galvaniz çelik şerit kullanılması ülkemiz ekonomisine 
katkı sağlayacaktır. 35 mm2 bakır malzeme fiyatı 14,11 TL (2019 Birim Fiyatlarına göre) olup 
galvaniz örgü iletken 5,54 TL ve galvaniz şerit birim fiyatı 4,24 TL’dir. Bütün bu iletkenler aynı 
kanala serilmekte olup topraklama hesabında malzemenin elektriksel iletkenliği hesaba 
katılmamaktadır. ARGE projesi sonucunda korozitif etkiyi giderecek şekilde açılan kanala (tuaven 
malzeme dökülmektedir) kum serilmesi durumunda korozyon etkisi azalmaktadır. Bakır galvaniz 
arasında yaklaşık 2,54 oranında fiyat farkı vardır. Aydınlatma devrelerinin hat başında ayarlı 
KAKR kullanılması durumunda korumanın sağlanacağı görülmektedir. Ancak bunun daha güvenli 
olması için galvaniz aydınlatma devrelerinde TN-S sisteme geçilmesi daha uygun olacaktır. Zaten 
tüm direklerin gövdeleri birbiri ile irtibatlı durumda olduğundan benzer irtibatın trafo işletme 
topraklamasına da yapılması durumunda daha koruyucu bir sistem elde edilecektir. 

 

Yıl Malzeme 
miktarı 
(m) 

Bakır 
Birim 
Fiyatı TL 

Bakır 
Toplam 
TL 

Galvaniz 
Birim 
Fiyatı 
(TL) 

Galvaniz 
Toplam 
(TL) 

Fark (TL) 

2017 488908 14,11 6.898.491 4,24 2.072.969 4.825.521 

2018 223392 14,11 3.152.061 4,24 947.182 2.204.879 

     Toplam 7.030.400 

     Yıllık 
ortalama 

3.515.200 

 

Elektrik dağıtım yatırımlarında KCETAŞ %1,4’lük bir orana sahip olup ülkemiz genelinde 
topraklama iletkeninden dolayı fazladan yapılan yatırımın 251.085.715 TL/yıl olduğu 
öngörülmektedir. 


