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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: 
OG Dağıtım Kablolarındaki Kayıpların ve Arızaların Azaltılması için 
İnovatif Uygulama 

Proje Bölgesi: AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

Proje Süresi: 20 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 

AKEDAŞ dağıtım şebekesi incelendiğinde de şebekenin özellikle şehir merkezlerinde çoğunlukla yeraltı 

kablolarından oluşmakta olduğu, bunların da büyük bir kısmı tek damarlı kablo olarak tesis edilmiştir. Bu 

gerçekten ve metalik kılıfın dağıtım firmalarına yarattıkları sorunların önlenmesinden yola çıkarak bu proje 

ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında, parametreleri yapılacak analizlere göre belirlenecek ve tasarlanacak 

inovatif bir ekipmanın (hava boşluklu parafudr ile paralel bağlanmış direnç) kullanılmasıyla orta gerilim kablo 

şebekesinde metalik kılıf birleştirme türü modifiye edilecektir. Bunun sonucunda kılıf kayıplarının ve metalik 

kılıflarda oluşabilecek aşırı gerilim kaynaklı arızaların birlikte düşürülmesi hedeflenmiştir. İlgili kabloların 

teknik kayıplarının ve gerilim düşümlerinin azaltılması ile beraber, kablo sıcaklıkları da azalacağı için akım 

taşıma kapasitelerinin yükseltilmesi de amaçlanmıştır. 

Tasarlanacak ekipmanın, şebekede kullanılması durumunda (Şekil 1) normal işletmede metalik kılıf akımı 

yüksek direnç üzerinden topraklanacağı için metalik kılıf akımı normal duruma göre ciddi şekilde 

sınırlandırılmış olacaktır. Aynı zamanda oluşacak aşırı gerilimlerde parafudr devreye girecektir ve sistem 

parafudr üzerinden toprağa bağlanacaktır. Böylelikle de kablo üzerinde oluşacak aşırı metalik kılıf gerilimi 

sınırlandırılmış olacaktır. 

 
Şekil 1. Inovatif Yöntemin Uygulanması 
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C. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

C.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar için, teknik danışman olarak belirtilen “Doruk Teknoloji Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti.” ile 16 aylık danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Daha sonrasında hem projede geliştirilen 

yöntemdeki ekipmanların daha sağlıklı test edilebilmesi adına hem de Kovid19 pandemisinin neden olduğu 

gecikmeleri ortadan kaldırabilmek adına projenin 2. Ara raporundan sonra 4 aylık bir süre artışına gidilmiştir. 

Bununla birlikte bu süre artışıyla beraber ilgili rapor döneminde projenin 18 ayı tamamlanmış olup literatür 

taraması, önerilen yöntemin (ekipmanın) simülasyonlar üzerinde testleri ve ekipman tasarımı gibi çalışmalar 

tamamlanmış. Saha kurulumlarına ilgili ayda başlanmıştır.  

 

Sözleşme imzalanmasından sonra ilk olarak proje yönetimi kapsamında proje ekibindeki sorumluları, kalite 

yönetimini, risk yönetimini, zaman yönetimini ve proje uygulama esaslarını içeren “Proje Planı” adında bir 

dokümantasyon hazırlanmıştır. Bu kapsamda proje açılış toplantısı da yapılmış olup, proje planında 

bahsedilen prosedürler ile projenin ilerleyişi hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

 

Daha sonrasında, kablo metalik kılıfları ve bunların topraklama uygulaması hakkında detaylı bir literatür 

araştırması yapılmış ve literatürde yer alan sorunlar kapsamlı bir şekilde incelenip raporlanmıştır. Literatür 

araştırmaları sonrasında AKEDAŞ bünyesinde önerilen ve geliştirilecek ekipmanın uygulanması için olası 2 

pilot bölge belirlenmiş ve bu bölgeler ile ekipman beraber bir şekilde EMTP-RV adlı yazılım üzerinde 

modellenip, ekipmanın işlevselliği test edilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar ve sonuçları ise iş paketi çıktısı olan 

Kablo Analizleri Raporunda sunulmuştur. Daha sonrasında ilgili dönemde ekipmanın tasarım ve üretimine 

başlanmıştır. Son olaraksa üretimi yapılan ve inovatif yöntem olarak adlandırılan parafudr ile paralel bağlı 

dirençlerin testleri yapılmış olup, saha uygulamaları öncesinde uygunluğu teyit edilmiştir. Bu kapsamda 15 

adet prototip üretilmiş ve saha uygulamaları için kablo seçimleri yapılmıştır. Kurulumlar için kesintiler alınıp 

ilgili ay içerisinde ekipmanlarının kurulumu yapılacaktır. Böylece İş Paketi-2, İş Paketi-3, İş Paketi-4, İş Paketi-

5 tamamlanmış, İş Paketi-6 kapsamında uygulama son safhaya geçilmiştir.  
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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       X                             

3.1. Proje ile ilişkin olacak makalelerin, yayınların, açık literatürün incelenmesi    X                 

3.2. Dünyada proje konusuyla ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi    X                 

İP-4 Kablo Modellemesi ve Analizleri                                     

4.1. EMTP-RV programında kablo modellerinin oluşturulması                     

4.2. EMTP-RV programında transient akım ve gerilim analizlerinin gerçekleştirilmesi                     

İP-5 Laboratuvar Çalışmaları, Ekipman Dizaynı ve Prototip Üretimi                                    

5.1. Önerilen metoda ilişkin darbe gerilim testlerinin yapılması                      

5.2. Laboratuvar testleri sonucunda ekipmanın elektriksel ve mekanik dizaynının yapılması                     

5.3. 15 Adet prototip üretimi                     

İP-6 Önerilen Çözümün Sahada Uygulanması                                     

6.1. Önerilen çözümün uygulanması için şebekeden kablo seçimi                     

6.2. Önerilen çözümün 5 adet kabloya uygulanması                     

İP-7 Raporlama, Bilgilendirme ve Paylaşım                                     

7.1. Proje ara raporunun hazırlanması                     

7.1. Proje sonunda elde edilen sonuçların ve çözüm önerilerinin raporlanması                     
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Projenin iş planı ve zaman takvimi yukarıda Tablo 1’de verilmiştir. Projenin 3. Ve 5. İş paketlerinde 1 aylık 

değişiklikler mevcuttur. Bu değişiklikler birinci ara raporda yer alan ve karar verilen değişikliklerdir. İkinci ara 

raporda iş paketlerinde bir değişiklik olmamakla beraber 3. Ara raporda proje süresi uzatımına bağlı olarak 5. 

İş paketi ve sonrasındaki planlamalar 4 ay uzatılmıştır. İş paketlerinde meydana gelen tüm değişiklikler 

aşağıdaki tabloda ayrıca verilmiştir. 

Tablo 1. İş Paketlerinde Meydana Gelen Sapmalar 

İş 
Paketi 

Sıra 
No 

Planlanan 

Başlangıç-
Bitiş Tarihi 

Gerçekleşen  

Başlangıç-
Bitiş Tarihi 

Sapmaların Gerekçesi 

İP-3 

3.1 2. Ay - 4. Ay 2. Ay – 3. Ay 

Sözleşme imzalanma ve dokümantasyon hazırlama 

süreci devam ederken, projeye ilişkin yayınlar ile ilgili 

literatür araştırmasına başlanmıştır. Bu nedende ilgili alt 

paket planlanan süreden 1 ay daha önce bitmiştir.  

3.2 2. Ay - 4. Ay 2. Ay – 3. Ay 

Sözleşme imzalanma ve dokümantasyon hazırlama 

süreci devam ederken, Dünya’da yapılmış benzer 

uygulamaların incelenmesine ön hazırlık olarak 

başlanmıştır. Bu nedende ilgili alt paket planlanan 

süreden 1 ay daha önce bitmiştir. 

İP-5 

5.1 7.Ay - 11.Ay 
6. Ay – 11. 

Ay 

İş Paketi 4’ye yapılan ilk analizlerden beklenen sonuçların 

alınmasıyla beraber, önerilen ekipmanda kullanılacak 

hava boşluklu parafudr’un tasarımına ve geliştirilmesine 

1 ay önce başlanmıştır. Böylece karşılaşılabilecek olası 

gecikmelerin de önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  

5.2 7.Ay - 11.Ay 6.Ay - 14.Ay 

İş Paketi 4’ye yapılan ilk analizlerden beklenen sonuçların 

alınmasıyla beraber, önerilen ekipmanda kullanılacak 

hava boşluklu parafudr’un tasarımına ve geliştirilmesine 

1 ay önce başlanmıştır. Böylece karşılaşılabilecek olası 

gecikmelerin de önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ancak 

deneme amaçlı sahada uygulanan testlerde, önerilen 

ekipmanın içerisinde yer alan dirençlerin aşırı ısındıkları 

gözlemlenmiştir. Bu durum ve süre artışı göz önüne 

alınarak aynı görevi görecek farklı tipteki elemanlar 

üzerinde uzun süreleri yeni testler yapılmıştır. Bu 

nedenle iş paketi süresi proje süre uzatımı kadar 

artmıştır. 
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5.3 10.Ay – 11.Ay 
13.Ay – 

14.Ay 

5.2 nolu alt iş paketinin bitim süresinin proje süresi 

artırımı ile 4 ay uzatılması nedeniyle bu iş paketinin 

başlangıç süresi 4 ay ötelenmiştir.  

İP-6 - 11.Ay – 14.Ay 
15.Ay – 

18.Ay 

5.2 nolu alt iş paketinin bitim süresinin proje süresi 

artırımı ile 4 ay uzatılması nedeniyle bu iş paketinin 

başlangıç süresi 4 ay ötelenmiştir.  

İP-7  15.Ay – 16.Ay 
19.Ay – 

20.Ay 

5.2 nolu alt iş paketinin bitim süresinin proje süresi 

artırımı ile 4 ay uzatılması nedeniyle bu iş paketinin 

başlangıç süresi 4 ay ötelenmiştir.  

 

C.3. İş Paketleri 

Projenin iş planı ve zaman takvimi yukarıda Tablo 1’de verilmiştir. İlk 18 aylık süre zarfında gerçekleşen işler 

aşağıda özet halinde özetlenmiştir. 

İP-1 Proje Yönetimi 

Proje kapsamında 1 açılış toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda projenin takip, dokümantasyon ve bilgi paylaşım 

yöntemleri, proje detaylı zaman planı ve proje kritik noktaları belirlenmiştir. Ayrıca projenin sorunsuz bir 

şekilde başarıyla tamamlanması için projede alınması gereken kriterler, prensipler ve teknik yaklaşımlar da 

belirlenmiştir. 

İP-2 Kalite Yönetimi 

Projenin hem yönetimsel anlamda hem de ortaya çıkacak ürünün özellikleri anlamında kalite gereksinimleri 

belirlenmiş ve bu gereksinimlere karşılık gelecek kalite kriterleri oluşturulmuştur. Kalite yönetimi haricinde 

proje yönetimi kapsamında belirlenen diğer verileri de içeren bir dokümantasyon bu iş paketi kapsamında 

hazırlanmıştır. 

İP-3 Literatür Taraması 

Projenin literatür araştırmaları kapsamında birçok standart ve doküman incelendi. İncelenen ve raporlanan 

tüm bilgiler aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

 Elektrik dağıtım OG yeraltı kablolarında kablo metalik kılıflarında meydana gelen kayıplarla ilgili teorik 

bilgiler standartlar ve yayınlardaki veriler ışığında çıkarılıp raporlandı. 

 OG yer altı kablolarının literatürde yer alan metalik kılıf topraklama yöntemleri avantaj ve 

dezavantajlarıyla ile araştırıldı ve birbirleriyle karşılaştırıp raporlandı. 

 Literatürde metalik kılıf topraklamaları ile ilgili yer alan çalışmalar vaka bazlı incelendi ve bu 

vakalardan elde edilen tüm sonuçlar özet halinde sunuldu. 
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 Son olaraksa, metalik kılıf kayıplarını azaltmak için kullanılan ve geleneksel yöntemlerden farklı olan 

diğer mevcut yöntemler ile önerilen inovatif çözüm önerisi (hava boşluklu parafudr ve paralel direnç) 

hakkında bilgiler hazırlanıp raporlandı. 

İP-4 Kablo Modellemesi ve Analizleri 

Bu iş paketi kapsamında 34.5 kV tek damarlı kabloların EMTP-RV programında modellenmesi, mevcut sistem 

ile önerilen sistemin farklarının simülasyon programıyla gerçekleştirilmesi ve önerilen yöntemin uygulama 

yapılacak şebeke modeli üzerinde etkinliğinin gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilgili iş paketi 

kapsamında yapılan tüm işler aşağıda raporlanmıştır. 

 Pilot bölge seçimi için AKEDAŞ sorumluluk bölgesinde yer alan farklı fider bilgileri elektriksel verileri 

ile beraber AKEDAŞ tarafından paylaşıldı. 

 Önerilen yöntemin faydalarını ve şebekede yaşanabilecek kısa devre arızalarında oluşabilecek aşırı 

transient gerilim ve akımların analiz edilip gösterilebilmesi için paylaşılan fiderlerden uygulama 

yapılabilecek 2 olası pilot bölge seçildi ve EMTP-RV yazılımı üzerinde modellendi.  

 Modellenen şebekelere, hava boşluklu parafudr modeli eklenerek normal işletme durumunda ve 

arıza durumunda yöntemin etkinliğine bakıldı. Karşılaştırma işlemi için şebeke güncel işletimi olan çift 

taraflı topraklama referans alınıp analiz edildi.  

 Analizler ışığında önerilen yöntemin etkinliği kanıtlandı ve karakteristik özelliklerine karar verildi. 

 Tüm analiz sonuçlarını içeren ‘‘Kablo Analizleri Raporu’’ adlı ilgili iş paketi çıktısı hazırlandı. 

İP-5 Laboratuvar Çalışmaları, Ekipman Dizaynı ve Prototip Üretimi 

Bu iş paketinde projenin temel çıktısı olan ekipmanın tasarımının yapılması ve test sonrası prototip 

üretimlerinin tamamlanması hedeflenmiştir.  Bu kapsamda ilgili iş paketi kapsamında yapılan tüm işler 

aşağıda raporlanmıştır. 

 Kablolardaki metalik kılıf kayıplarını ve metalik kılıflarda oluşabilecek aşırı gerilimleri aynı anda 

sınırlayan ekipmanın tasarımına ve üretimine başlandı. 

 Üretimi tamamlanan ekipmanların (alçak gerilim hava boşluklu parafudrun) üzerinde testler yapılarak 

beklenildiği gibi çalıştığı teyit edildi. 

 Geliştirilen yöntemin modelleme sonuçlarıyla örtüştüğü göstermek için sahadan seçilen bir kablo 

üzerinde geliştirilen ekipman ve yöntem test edildi ve işlevselliği doğrulandı. 

 Alçak gerilim hava boşluklu parafudrlardan 15 adet üretildi ve AKEDAŞ’a teslim edildi. 

 Tasarımı yapılan ekipman ile bilgilerin yer aldığı “Ekipman Dizaynı ve Prototip Üretimi Raporu” ile 

sahada test edilmesi sonucu elde edilen verilerin yer aldığı “Kablo Saha Ölçümü ve Simülasyon 

Raporu” adlı raporlar iş paketi çıktısı olarak hazırlandı. 
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 Saha kurulumları öncesi pilot bir kabloda ön deneme yapıldı. Bu denemede kullanılması planlanan 

dirençlerin fazla ısındıkları görüldü. 

 Projedeki süre artışıyla beraber bu fazda farklı tipteki empedans görevi görecek ekipmanlarının 

geliştirilen parafudr ile testleri yapıldı ve saha kurulumu öncesi en uygun ekipman belirlendi. 

 Önerilen yöntemi içeren 3 fazlı 5 ekipman kurulum için hazır hale getirildi.  

İP-6 Önerilen Çözümün Sahada Uygulanması 

Bu iş paketi ilgili rapor döneminde bitme aşamasına gelmiş olup, bu ay içerisinde tamamlanacaktır. İş paketi 

kapsamında sahada uygulaması yapılacak kabloların seçilmesi tamamlanmış olup, kurulum için gerekli izinler 

ve çalışmalar yapılmıştır. Seçilen 5 adet kabloda saha kurulumları yapılıp iş paketi tamamlanacaktır.  

 Saha uygulaması için kablolar belirlendi. 

 Gerekli çalışmalar yapılarak kesinti ve kurulum planlamaları tamamlandı. 

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  

Yukarıda bahsedildiği gibi proje ve iş paketi sürelerinde değişiklikler bulunmakla beraber proje genel 

ilerleyişinde ve faaliyetlerinde herhangi bir sorun bulunmaktadır. Projenin süre artışıyla birlikte yeni 

planlanan sürede tamamlanması beklenmektedir. Bu nedenle bu süreden sonra bütçesi de dahil olmak üzere 

proje ile ilgili herhangi bir revizyona ihtiyaç duyulmaması beklenmektedir.  

 


