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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

Başvuru Sahibi: AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A 
Onikişubat/Kahramanmaraş 

Proje Adı: 
Direk Tipi Dağıtım Trafolarının Güvenliği ve Koruması İçin İç Arıza 
Detektörünün (IFD) Geliştirilmesi 

Proje Bölgesi: AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

Proje Süresi: 22 Ay 

Proje Sorumlusu: Ali Osman KÖKSAL 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

Mobil: +90 530 224 93 09 

Faks : +90 344 221 35 40  

E-Posta: aliosman.koksal@akedasdagitim.com.tr 

B. Giriş 
Güç kaynağı sistemlerindeki dağıtım trafolarının manuel operasyonlarını yapan saha personellerinin 

güvenliğini sağlamak için yıllardır büyük bir çaba sarf edilmektedir. Bununla birlikte, ara sıra meydana gelen 

talihsiz kazalar mevcut yöntemlerin eksikliklerinin sürekli bir göstergesidir. Saha ekipleri için geliştirilmiş 

güvenlik gereksinimine ek olarak, sistem güvenilirliğini ve operasyonel verimliliği artırmak için hatalı 

transformatörlerin varlığını belirlemek için daha hızlı ve daha ucuz yöntemlerin de bir gereksinim olduğu göz 

ardı edilemez bir gerçektir. 

Bu nedenle bu projede bu gereksinimi ortadan kaldıracak bir trafo iç arıza detektörünün Türkiye koşulları göz 

önüne alınarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu hususta Amerika’da ve Kanada’da kullanılan iç arıza detektörü 

(internal fault dedector-IFD) referans alınacaktır. Bu cihaza ek olarak haberleşme özelliği de eklenecek olup, 

olası diğer özelliklerde proje içerisinde değerlendirilecektir. 

Proje kapsamında geliştirilecek iç arıza detektörünün temelde 2 farklı ve ayrı fonksiyonel özelliği 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, endüstrideki standartlara uygun ve aynı şekilde çalışan bir statik basınç 

tahliye cihazı (PRD) içermesidir. Bunun temel amacı trafo üzerinde ekstra bir deliğin açılmasının önüne 

geçmek ve basınç tahliye vanası yerine trafo iç arıza detektörünün kurulumunun kolay bir şekilde yapılmasını 

sağlamaktır. 
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İkincisi ise cihazın temel yapılım amacı olan algılama sensörüdür. Bu sensör bir trafonun dahili olarak arıza 

yapması (trafo iç arıza) durumunda harekete geçen mekanik bir algılamaya sahiptir. Sensör, yalnızca 

havadaki yağın üzerindeki hızlı basıncın yükselmesine hassas olan özel bir membrandan oluşmaktadır. Bu hızlı 

basınç artışı sadece trafo da iç arıza olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Membran hızlı basıncın 

yükselmesine tepki olarak hareket ettiğinde, cihaz üzerindeki yaylı mekanizma kolaylıkla görülebilen cihaz 

göstergesini dışarı çıkarmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen temel 2 özelliğin yanında haberleşme özelliği ve olası diğer ek özelliklerin de cihaza 

eklenip geliştirilmesi ile saha personellerinin güvenliği artırılmış, direk tipi trafoların tekrar 

enerjilendirilmeden önce kontrol edilmesi çok kolaylaştırılmış bir hale gelecektir. Ayrıca haberleşme 

özelliği sayesinde EDAŞ çalışanları trafoda bir iç arıza olduğu bilgisine kolayca ulaşabilecektir. Böylelikle 

dağıtım firmalarının operasyonel verimliliğinin ve saha personelinin güvenliğinin maksimize edilmesi 

projenin hayata geçirilmesi ile sağlanacaktır. 

C. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

C.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar için, teknik danışman olarak belirtilen “International Power Elek. 

Bilişim. Tek. İç ve Dış LTD. ŞTİ” ile 18 aylık danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Daha sonrasında proje süresi 

4 ay uzatılarak toplamda 22 aya çıkarılmıştır. İlgili rapor döneminde projenin ilk 18 ayı bitmiş olup İP1-Proje 

Yönetimi, İP2-Kalite Kontrol Planı, İP3-Literatür Taraması ve Araştırmaları, İP4-Direk Tipi Trafo Verilerinin 

Toplanması ve Pilot Bölgenin Seçimi, İP5-Prototip Cihaz (IFD) Geliştirilme Çalışmaları ve İP6- Laboratuvar 

Testleri adlı iş paketleri tamamlanmıştır. Şu ana kadar proje kapsamında yapılan işler aşağıda maddeler 

halinde verilmiştir. 

 AKEDAŞ merkezinde tüm ilgili birimlerin katılımıyla bir toplantı yapıldı. 

 Projedeki sorunlar ve projenin kalitesini arttırmak için yapılabilecek iyileştirmelere karar verildi. 

 Trafo iç arızası tespiti cihazlarını ve IFD teknolojisinin detayları ile mekanizması içeren literatür 

araştırması yapılıp, raporlandı. 

 AKEDAŞ sorumluluk bölgesinde direk tipi trafo tipleri, güçleri, marka bilgileri, arıza istatistiği vb veriler 

ile olası pilot bölgeler belirlendi. 

 Geliştirilecek olan iç arıza detektörünün Türkiye’de kullanılan direk tipi transformatörlere uyumlu 

olacak şekilde tasarımı yapıldı. 

 Prototip üretimi için ekipman parçalarının ilk kalıpları oluşturuldu. 

 10 adet yerli IFD cihazının ilk prototiplerinin üretimi tamamlandı. 

 IFD cihazı üzerinde laboratuvar testleri yapılmış olup, gerekli revizelere karar verilmiştir. 

 IFD cihazının ikinci prototipleri revizeler göz önüne alarak üretilmiştir. 

 Cihaz için haberleşme ile ilgili geliştirilmelere başlanmıştır.  
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C.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Tablo 1. Projenin İş Planı ve Zaman Takvimi 
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İP-1 Proje Yönetimi                       

İP-2 Kalite Kontrol Planı                       

İP-3 Literatür Taraması ve Araştırmaları                       

3.1. Trafo Arızaları ve Arıza Tespit Ekipmanları Hakkında Literatür 
Araştırması 

                      

3.2. IFD Ekipmanı Hakkında Literatür Araştırması                       

İP-4 Direk Tipi Trafo Verilerinin Toplanması ve Pilot Bölgenin Seçimi                       

4.1. Trafo Bilgileri ve AKEDAŞ İstekleri Göz Önüne Alınarak IFD Tasarımının 
Belirlenmesi 

                      

4.2. AKEDAŞ Bölgesindeki Trafolar Hakkında Bilgi Elde Edilmesi                       

İP-5 Prototip Cihaz (IFD) Geliştirilme Çalışmaları                       

5.1. IFD cihazının mekanik çalışma diyagramının oluşturulması                       

5.2 10 adet IFD cihaz prototipi oluşturulması                       

İP-6 Laboratuvar Testleri                       

6.1. IFD cihazının belirlenen testlere tabi tutulması                       

6.2. Gerekli Olması Halinde Cihaz Üzerinde Revizelerin Yapılması ve 

Testlerin Tekrarlanması 

                      

İP-7 Cihazın (IFD) Sahada Denenmesi                       

7.1. IFD’lerin Sahada Kurulması                       

7.2. Cihaz ile İlgili Eğitimin Verilmesi ve Kullanım Kılavuzunun 
Hazırlanması 

                      

İP-8 (IFD) Cihazın Etkinliğinin Gösterilmesi                       

8.1. IFD Cihazı ile Veri Toplanması ve Etkinliğinin Gösterilmesi                       

İP- 9 Raporlama Çalışmaları                       

9.1. Proje Kapanış Raporunun Hazırlanması                       

 İş Paketi Uzatıldı 
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Projenin gerçekleşen ve planlanan iş planı ile zaman takvimi yukarıda Tablo 1’de verilmiştir. İş paketlerindeki 

zamanlar incelendiğinde belli başlı iş paketlerinde uzatımlar olduğu görülebilmektedir. Burada yapılan İP-6’ya 

kadar yapılan değişiklikler hakkındaki bilgilere ilk ara raporda yer verilmiş olup, ikinci rapordan sonra proje 

süresinde 4 aylık uzatıma gidilmiştir. Pandemi koşulları ve ürünün tekrar revizyonun yapılması nedeniyle 

ihtiyaç duyulan bu uzatma da IFD cihazının 2. Prototipleri üretilmiştir. Bununla birlikte cihazın haberleşme 

yapısıyla ilgili geliştirmeleri son aşamada olup devam etmektedir. Güncel durumda şu ana kadar iş 

paketlerinde meydana gelen sapmalar aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. İş Paketlerinde Meydana Gelen Sapmalar 

İş 
Paketi 

Sıra 
No 

Sapmanın Süresi Sapmaların Gerekçesi 

İP-4 4.1 1 Ay (Erken Başlandı) 

Sözleşme imzalanma aşamasında projeyle ilgili literatür taraması ve 

araştırmaları kapsamında gerekli çalışmalara erken başlanmış olup, 

ilgili iş paketinde iş yükü azaltılmıştır. Bu da projedeki cihazın 

tasarım geliştirme işlemlerine erken başlanmasına olanak 

sağlamıştır.  

İP-5 5.1 1 Ay (Erken Başlandı) 

Bir önceki iş paketinin erken başlaması sayesinde, bu iş paketi için 

gereken çalışmalara da daha önce başlanabilmiştir. Bu durum olası 

riskler için gerekecek ekstra sürelerin önlenmesini sağlayacaktır. 

İP-6 

6.1 5 Ay (Uzatıldı) 

Literatür kapsamında belirlenen testlerinin doğru bir şekilde 

yapılabilmesi ve revizyonların yapılması durumunda bu testlerin 

tekrarlanabilecek olması nedeniyle daha önce ilgili iş paketi süresi iş 

paketi süresi 1 ay arttırılmıştı. Buna ilaveten proje süresinde 

onaylanan 4 aylık artışla birlikte bu iş paketi bir kez daha uzatılmıştır. 

Böylece projenin başarısını doğrudan etkileyecek iş paketi 

sonucunun beklenilen kalitede istenildiği gibi olması sağlanacaktır. 

6.2 5 Ay (Uzatıldı) 

Cihaza olası harici ekstra özelliklerin eklenebilecek olması nedeniyle 

projede gerecek revizyon süresi toplamda 5 ay uzatılmıştır. Bu 

uzama bir önceki alt iş paketiyle bağlantılı olup, revizyonların ilgili iş 

paketi süresince olabilmesi nedeniyle uzatılmıştır.  

İP-7  4 Ay (Ertelendi) 
6 nolu iş paketinin bitim süresinin proje süresi uzatımı ile 4 ay 

artması nedeniyle bu iş paketinin başlangıç süresi 4 ay ötelenmiştir.  

İP-8  
4 Ay (Ertelendi) 6 nolu iş paketinin bitim süresinin proje süresi uzatımı ile 4 ay 

artması nedeniyle bu iş paketinin başlangıç süresi 4 ay ötelenmiştir.  
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İP-9  
4 Ay (Ertelendi) 6 nolu iş paketinin bitim süresinin proje süresi uzatımı ile 4 ay 

artması nedeniyle bu iş paketinin başlangıç süresi 4 ay ötelenmiştir.  

 

C.3. İş Paketleri 

İP-1 Proje Yönetimi proje süresince devam eden bir iş paketi olup, temelde projenin belirlenen hedefler 

doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmektedir. Bu hususta paydaşlar arasında proje başlangıç 

toplantısı yapılmış takip, dokümantasyon ve bilgi paylaşım yöntemlerine karar verilmiştir. Yine toplantıda 

proje kapsamında cihaza eklenebilecek olası ekstra özellikler değerlendirilmiştir.  

 

İP-2 Proje Kontrol Planı kapsamında ise proje planını içeren bir dokümantasyon hazırlanmıştır. Bu dokümanda 

paydaşların projedeki görevleri, projenin kritik iş kalemleri, detaylı zaman planı ve projenin belirlenen kalitede 

tamamlanabilmesi gereken prosedürler yer almaktadır. Bu kapsamda proje açılış toplantısı da yapılmış olup, 

proje planında bahsedilen prosedürler ile projenin ilerleyişi hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

 

İP-3 Literatür Taraması ve Araştırmaları adlı iş paketinde ise kapsamlı araştırmalar ve incelemeler yapılmıştır. 

Bu kapsamda öncelikle elektrik dağıtım firmalarında görülen transformatör arızaları araştırılmıştır. Bununla 

beraber güncel olarak kullanılan transformatör koruma ekipmanları ve etkinlikleri hakkında veriler incelenmiş 

olup, bu ekipmanlar ile referans IFD cihazı ve İç Arıza Detektörü (İAD) hem işlevsel hem de fonksiyonel açıdan 

karşılaştırılmıştır. Son olaraksa referans olarak alınan IFD cihazının tasarımı, elektriksel ve mekanik testleri 

araştırılmıştır. Elde edilen tüm veriler Literatür Taraması ve Araştırmaları adlı dokümanda raporlanmıştır. 

 

4. İş Paketi olan Direk Tipi Trafo Verilerinin Toplanması Ve Pilot Bölgenin Seçimi’nde ise AKEDAŞ sorumluluk 

bölgesindeki direk tipi trafo tipleri, güçleri, marka bilgileri, arıza istatistiği vb. veriler toplanarak prototip IFD 

cihazının üretimi için girdi sağlanmıştır. Cihaz tasarımında kullanılmak üzere AKEDAŞ şebekesinde en çok 

kullanılan markalara ait basınç tahliye vanalarının tek hat şemalarına da bu iş paketi kapsamında ulaşılmıştır. 

Ayrıca elde edilen arıza verilerine göre IFD cihazının sahada uygulanabileceği olası pilot bölgeler belirlenmiş 

ve bu iş paketinde yapılan çalışmaların yer aldığı “Direk Tipi Trafo Verileri ve Pilot Bölge Raporu” 

hazırlanmıştır. 

 

İP-5 kapsamında ise öncelikle iş paketinin ilk alt işi olan “IFD cihazının mekanik çalışma diyagramının 

oluşturulması” görevi başarıyla bitirilmiştir. Bu kapsamda Geliştirilecek olan cihazın Türkiye’de kullanılan 

direk tipi transformatörlere uyumlu olacak şekilde tasarımı yapılmıştır. Tasarım çalışmaları bittikten sonra ise 

bir sonraki alt iş paketi kapsamında yer alan prototiplerin üretimi işlemine geçilmiştir. Burada öncelikle cihaz 

parçalarının ilk kalıpları oluşturulmuş ve sonrasında bu kalıplar yardımıyla 10 adet yerli IFD cihazının ilk 

prototip üretimleri tamamlanmıştır. 



6 
 

 

İP-6 Laboratuvar Testleri adlı iş paketinde ise geliştirilen prototipler belli başlara testlere tutulmuştur. Bu 

testler yerli IFD cihazının trafoya montajı sonrasında yapılmış olup, üretilen cihazların istenildiği gibi 

çalıştıkları ve yanlışlıkla devreye girip girmedikleri test edilmiştir. Bu hususta yapılan testlerde cihazın temel 

çalışma prensiplerinde bir sıkıntı olmadığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte cihazların montajı sırasında yağ 

kaçırma ve sıkma esnasında kırılma gibi olaylar da gözlemlenmiştir. Bu sorunlar cihaz malzemesinin yapısının 

değiştirilmesi ile ikinci prototiplerde ortadan kaldırılmıştır. Mevcut durumda 10 adet ikinci prototip hazır olup, 

ilgili prototiplerinin haberleşme yapısının tasarımı son aşamada devam etmektedir.  

C.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Bu rapor dönemine kadar proje başvuru formunda belirtilen her bir bütçe kalemi için öngörülen harcamalar 

ile gerçekleştirilen harcamalar arasında bir fark bulunmamaktadır.  

D. Sonuç ve Değerlendirme: 

D.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

C.2.’de bahsedilen iş paketlerindeki sapmalara rağmen projenin genel faaliyetlerinin ilerleyişinde bir sorun 

bulunmaktadır. Proje süre artışı sonrası planlandığı gibi devam etmektedir. Bu hususta devam eden süre 

boyunca herhangi bir süre revizyonuna tekrar ihtiyaç duyulması beklenmemektedir. Bununla beraber 

projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla ilgili olası riskler ve bu risklerin projenin sonucunu etkilememesi 

için alınacak tedbirler aşağıda Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 1. Olası Riskler ve Alınacak Tedbirler 

Olası Riskler Olası Çözümler 

Kurulum yapılacak trafolar ile ilgili yanlış verilerin 

paylaşılması 

Kurulum öncesi ilgili trafolarda saha 

gözlemlemelerinin yapılması 

IFD’lerin sahada kurulumunun beklenildiği gibi 

yapılamaması 

Saha kurulumu öncesinde ilgili trafo üreticileri ile de 

iletişime   geçilmesi   ve   üretici   firma   

fabrikalarında kurulum için ayrı bilgi alınması 

 

 


