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AÇIKLAMA 

 

“Şehir şebekeleri OG-AG Elektrik Projesi Yapım Esasları” kitabı Başkanlığımızca hazırlanmış olup kitapta 

elektrik projesi yapımında veya kontrolünde dikkat edilecek proje kriterleri açıklamalı olarak anlatılmaktadır. Kitap 

içeriğinde teknik cetveller , malzeme seçim cetvelleri ,OG fider şemaları , semboller , örnek hakediş raporları , kısa 

devre ve bara hesapları ile etüt proje yapımında ; elektrik dağıtım şebekeleri proje teknik şartnamesi , elektrik 

dağıtım şebekeleri proje özel şartnamesi dikkate alınarak etüt raporunun düzenlenmesi ve projenin düzenlenmesine 

ait fihristler verilmiş olup etüt-projelerin tanzimi dosyalanması bu sıralamalara göre yapılacaktır. 

 Kitap içeriğinde teşekkülümüzde çalışan meslektaşlarımız ile elektrik proje yüklenicilerinin görüş ve önerileri 

doğrultusunda ilaveler ve değişiklikler yapılabilecektir. 

 Bu kitabın şehir şebekeleri OG-AG elektrik projesi işlerinde çalışan meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz. 
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ŞEHİR SEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI 

1-OG-AG Elektrik projesi yaptırılacak yerleşim biriminin 1/2000 - 1/5000 harita ve imar planlan temin edilecektir, 
İmar planı yetersiz ( Tasdiki eski tarihli ) veya bulunmayan yerlerin Elektrik projesi yaptırılmayacaktır. 

2- OG-AG Elektrik projesi yapılacak yerleşim biriminin Belediyesi ile irtibat 
kurularak; 

Belediye yetkililerinden imar planının uygulanıp uygulanmadığı, revize edilip 

edilmediği, ayrıca kısmi ilavelerin yapılıp yapılmadığı tesbit edilecektir. 

a) Gecekondu önleme bölgesi, afet evlen, sanayi sitesi veya toplu konut alanlarının yapılıp yapılmadığı veya 

planlanmasının olup olmadığı araştırılacaktır. 

b) Belediye sının ile mücavir alan sınırlan belirlenecektir. 

3- Mevcut Elektrik Tesisinin Tesbiti; 

Mevcut elektrik tesisi bütün karakteristikleri ile detaylı olarak tesbit edilir. Bu tesbitlerde aşağıda belirtilen hususlar 

dikkate alınacaktır. 

a) Ulusal Elektrik Şebekesinden beslenmesine rağmen enerji kesintilerinde devreye giren veya yerleşim biriminin 

belirli bir bölümünü besleyen dizel veya Hidro Elektrik santralı varsa buradaki grupların sayısı, etiket değerleri, çalışır 

durumda olup olmadıktan tesbit edilecektir. 

b) OG-AG Elektrik şebekesi yerleşim Diriminin 1/2000 ölçekli haritası özerine işlenir. Şebeke tek tek gezilerek 

direk yerleri, direk tipleri, sağlam olup olmadıkları, yapılaşmadan dolayı konsol ilave edilip edilemeyeceği, yerinin değişip 

değişmeyeceği, direklerde varsa lamba cinsi ve sağlam olup olmadıkları , iletken cinsi ve kesitleri , iletkenlerin 

kullanılabilir durumda olup olmadıkları, mevcut ve muhtemel sanayi yükleri ve diversite durumları belirlenecektir. Bina ve direk 

tipi trafo postalarının yerleri ve güçleri belirlenir. OG-AG yeraltı kablolu şebeke varsa güzergahı belirlenir. Kesit ve cinsleri 

(PVC, XLPE ), tekli veya üçlü oldukları yazılacaktır. 

Mevcut bina tipi trafo postalarındaki bütün cihazların karakteristikleri, binaların tipi, hücre sayısı ve OG yerleştirme 

plankoteleri çıkartılır. Hücre ilavesi gerekliğinde binanın büyütülüp büyütülemeyeceği, büyütülürse ne tarafa büyütüleceği bina 

içindeki teçhizatların sağlam olup olmadıkları tesbit edilecektir. 

Bina ve direk tipi trafoların OG-AG panoları incelenecektir. Arızalı olanlar varsa tesbit edilecektir. OG-AG panoların 

içindeki cihazların karakteristikleri belirlenerek AG salt şemaları çizilecek ve NYY kablo kesitlerinin metrajları çıkartılacaktır. 

c) Yerleşim birimini besleyen TEAŞ'a ait YG-OG trafo merkezindeki indirici trafo sayısı, gücü, gerilimi, etiket 

değerleri, fiderdeki cihazların karakteristikleri, kesme güçleri, trafo sekonderlerinin direk topraklı veya izoleli mi oldukları, 

yerleşim birimini besleyen OG hattının kesiti, direk cinsleri, gerektiği takdirde yerleşim birimi besleyecek boş OG hücre veya 

fiderlerin olup olmadığı tesbit edilecektir. 

d) Yukarıda belirtilen tesbitlere göre mevcut OG tek hat şeması ve prensip şeması çizilecektir. 
 

4 ) İlave Şebeke ve Trafo Postalarının Tesbiti 

a) Mevcut OG-AG şebekesi işlenmiş -1/2000 ölçekli imar planlı harita üzerine ihtiyaç gösteren yerlere ilave direkler 

işlenir. İmar planı içinde olup halen yerleşim olmayan yerler tesbit edilerek bu mahallerde OG-AG direkleri ile bina ve direk 

trafoları ileride tesis edilecek şekilde işaretlenecektir. 

b) Mevcut ve ilave şebeke tesbiti yapıldıktan sonra imar planı işlenmiş 1/2000 ölçekli harita üzerine enerji talepleri, 

mevcut ve muhtemel sanayi de dikkate alınarak ilave bina ve direk tipi trafoların yerleri belirlenecektir. 

c) Bina tipi trafoların yerleri genellikle imar planında yeşil alan (park) olarak belirlenen yerler ile kamu kuruluşlarına 

ait arazilerin uygun yerlerine gelecek şekilde seçilir. Bu teshillerde Belediyenin görüşü alınır, ilave bina yerlerinin imar planlarına 

göre yerleşim plankoteleri çıkartılarak bir takımı bir tutanak ekinde Belediyesine verilerek, imar planına işlenmesi 

sağlanacaktır. 

d) Mevcut ve ilave trafolar arasındaki OG irtibatı müşterek direkli hatlarla yapılmalıdır. Ancak çok zorunlu hallerde 

müşterek direkli hattın geçemeyeceği fakat müşterek hattın mecburi geçmesi gereken yerlerde kablo kullanılacaktır. 

e) Müşterek direkli hatlar yönetmeliklere uygun vasıf ve ölçüdeki güzergahlardan geçirilmelidir. Ayrıca tesisin 

yapım safhasında mevcut şebekeyi enerji kesintisine uğratmayacak şekilde güzergah tesbit edilecektir 

f) İlçenin yeni OG-AG elektrik projesi mevcut OG-AG şebekesi ile bina ve direk trafolarından azami derecede 

istifade edecek şekilde projelendirilmelidir. Diğer bir deyimle mevcut şebeke mümkün olduğu kadarıyla yerinde bırakılmalı imar 

planına göre gelişen ilave şebeke mevcut şebekeye adapte edilmelidir. 

g) Projelendirmede tesis maliyetini düşürmek gayesiyle sık sık bina trafosu kullanılmayacaktır. Bina tipi trafolar ring 
şebekelerde gerekli yerlere konulmalı, OG beslemeler direk tipi trafolarla bu binalardan yapılacak müstakil çıkışlarla ( ring 
harici ) yapılmalıdır. 
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5-Mahallinde yapılacak diğer tesbitler 

a) Maksimum puant gücü ölçü merkezinden ölçülür ve tutulan kayıtlardan geçmiş yıllara ait maksimum puant güçler 

tesbit edilecektir. 

b) Kayıtlardan ev, abone ve sanayi tüketim güçleri tesbit edilecektir. 

c) Halkın sosyo ekonomik yaşamı esas alınarak yerleşim birimi az, orta, gelişmiş ve çok gelişmiş gibi bölgelere 
ayrılır. Bu bölgelerde apartman giriş köftelerinde ve transformatörlerin AG fiderlerinde ölçümler yapılır. Bu ölçüm 

neticelerine göre W/kişi daha sonra da imar planında belirtilen kat adetlerine göre j ( w/m ) hesaplanacaktır. 
d) Eğer OG-AG projesi yapılacak yer köy karakterinde yeni belde olan bir yer ise buradan da halkın yaşam seviyesi 

ve yerel özellikler göz önüne alınarak j hesabında kullanılmak üzere AG şebekesi için ( k ) tüketim katsayıları (k= 1,k= 
0.75,k=0.50,k=0.25 ) tesbit edilecektir. 

e) Mevcut YG-OG enerji kaynağı yetersiz veya yakın bir gelecekte yetersiz kalacaksa bu merkezin tevsii edilmesi 
Planlama Dairesi Başkanlığına yazı ile bildirilerek programa alınması sağlanacaktır. 

6-Projesi yapılacak OG-AG Elektrik Projesi Üç Safhada Gerçekleşir. 

a) Kısa  proje dönemi 

Mevcut yerleşim bölgesini kapsayacaktır. Bölgenin projelendirilmesi imar planı dikkate alınarak yapılacak ve 

keşifleri de ayrı olarak verilecektir. Tesisin ilk beş yıl içinde OG-AG düzeyinde enerji ihtiyacını karşılayacaktır. 

b) Ara Proje dönemi 

İmar planı içinde olupta halen yerleşim olmayan bölgeleri kapsayacaktır. Bu bölgenin projelendirilmesi 

imar planına göre yapılacaktır. 1/2000 ölçekli şebeke planlarında bu bölgedeki müşterek ve alçak gerilim direkleriyle 

bina ve direk transformatörleri ileride tesis edilecek şekilde gösterilecek ve keşifleri de yine ayrı olarak verilecektir, 

Tesisin kısa dönemle birlikte on yıllık OG-AG düzeyinde enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde 

hazırlanacaktır. 

c) Uzun Proje dönemi 

İmar planı dışında kalan mücavir alan içindeki bölgelerde ileride yapılması düşünülen yatırımları veya imar planı 

genişlemesi gibi hallerde dikkate alınarak sadece OG düzeyinde projelendirilecektir. Bu bölüm 1/2000 ölçekli şebeke 

planlarında ayrı rumuzla gösterilecek, keşifleri de ayrı olarak verilecektir. 

Her üç döneme ait projelendirmeler aynı şebeke planları ile aynı prensip şeması ve aynı OG tek hat şemasında 

gösterilecektir. 

Uzun proje döneminde OG düzeyindeki enerji ihtiyaçları için bina tipi trafo postalarında yedek OG hücresi 

bırakılacak ve uzun dönem enerji ihtiyaçları karşılanacaktır. 

7-Proje yapım safhaları 

Projesi yapılacak yerleşim biriminin OG-AG elektrik projesi iki safhada gerçekleşir, 

A- Etüd raporu düzenlenmesi 

B- Proje düzenlenmesi 

A- Etüd raporu düzenlemesi: 

-Projenin ne amaçla yapıldığını belirten geniş bir açıklama raporu ile birlikte coğrafi ve iklim durumu toplum 

ve kültürel durumu ve ekonomik durumu hakkında bilgiler verilecektir. 

-Mevcut enerjinin hangi hattan veya indirici merkezinden temin edildiği E.N.H. yük durumu, hat tertibi ve 

iletken kesiti, indirici merkezden besleniyor ise trafoların gerilim kademeleri, güçleri, yük durumu. kısa devre 

gerilimleri ile mevcut OG-AG Şebekesini anlatan geniş bir açıklama raporu verilmelidir. Ayrıca mevcut Şebekeye ait 

malzeme listesi, mevcut sanayi listesi, geçmiş yıllara ait çekilen puant gücü değerleri ve mahalli ölçüm neticeleri 

hakkında bilgiler verilecektir. 

Özellikle elektrik şebekesinin beslediği mevcut E.N.Hattı veya indirici trafo kapasitesi ve gerilim 

regülasyonunun yeterli olmaması durumunda bu durum APK Dairesine bildirilecek ve çözüm yolları aranacaktır. 

-Yeni tanzim edilecek OG-AG Elektrik projesi hakkında bilgiler verilecek ve bu projenin kısa, ara ve uzun 

proje dönemlerini kapsayan OG teçhizatlarıyla birlikte müşterek direkleri seçilecek ve her trafo bölgesi için ayrı ayrı 

keşifleri verilecektir. 
 

Güç İhtiyaçlarının Tespiti 

Yerleşim biriminin ilerideki yıllar güç ihtiyaçlarının tesbiti için baslıca iki yöntem 

kullanılır. 

I. Yöntem: Yerleşim biriminin geçmiş yıllara ait puant güçlerinden ve   y=y0e
mx

  logaritmik formülünden 

yararlanılarak 5-10-15-20 yıllık güç ihtiyaçları bulunur. Bu formülde 

y = ilk güç (kW) 

e  =artış oranı 

y0=son güç(kW) 
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II. Yöntem: Yine geçmiş yıllara ait nüfuslarından faydalanılarak aynı yöntemle y = yo e
mx 

logaritmik 

formülü ile yerleşim biriminin 5-10-15-20 yıllık nüfusu bulunur. Buna kişi başına alınacak watt ile (Bu rakam 

100 wattan aşağı olmayacaktır.) çarpılarak yerleşim biriminin abone gücü ihtiyacı bulunur. Buna mevcut sanayi 

ve muhtemel sanayi güçleri ile sokak aydınlatma güçleri de eklenerek yerleşim biriminin o yılki toplam güç ihtiyacı 

bulunur. 

Mevcut Sanayi Gücü: Etüd sırasında tesbit edilen mevcut sanayi kurulu gücü cinslerine göre ayrılıp eş 

zamanlık faktörü ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ile bulunur. 

Muhtemel Sanayi Gücü: Yine etüd sırasında tesbit edilen muhtemel güçlerin eş zamanlılık faktörü ile 

çarpılarak elde edilen sonuçların toplanmasi ile bulunur. 

8- Dağıtım Trafo Güçlerinin Tesbiti: 

Dağıtım trafo güçlerinin hesaplanmasında başlıca iki yöntem kullanır. 

I. Yöntem: Enerji analizörleriyle AG panosunun kol çıkışlarında ve apartmanlarda 

yapılan ölçümler neticesine göre w / kişi, daha sonra imar planında belirtilen kat adedi ve daire sayısına göre 

yayılı yük J (w/m ) ler hesap edilir, Abone güçleri, tesbit edilen yayılı yük J (w/m ) ile kol uzunluklarının çarpımı 

ile bulunur. 

II. Yontem : Bu yöntem genellikle köy karakterinden kurtulmuş yeni belde olan yerler ile küçük illerde 

kullanılır. J güç yoğunluğu tesbiti için beldenin bu günkü nüfusu(son resmi nüfus sayımı ) esas alınarak ve nüfus 

başına 100 wattan aşağı olmamak üzere beldenin durumuna göre tesbit edilen nüfus başına watt, nüfus ile 

çarpılarak toplam abone gücü ihtiyacı bulunur. 
Bu güç mevcut şebeke uzunluğuna bölünmek suretiyle J (w/m) değeri bulunur, şebeke uzunluğunda (k) tüketim 

katsayısı da dikkate alınmalıdır. Yayılı yük J (w/M) 

hesapları; 

Nabx1,1 

J=      ------------------------------ Formülüne göre yapılır. 

 K1xL1+k2xL2+k3xL3 

 

   bu formülde; 

Nab= Son nüfus sayımına göre abone gücü ihtiyacı. 

              LI - L2 - L3 - Sosyo ekonomik (Gelişmişlik) duruma göre tesbit edilen şebeke  

              uzunlukları 

           l.l=%10 Şebeke kaybı 

              k - Tüketim katsayısı ( Bu değer %100 - %75 - %50 alınabilir.) 

Hesap neticesine göre; 

J l = J x k l  

J2 = Jxk2 

J3 = J x k3  hesaplanır. 

 

9- OG Şebekesi 

Yerleşim biriminin 1/2000 ve 1/5000 ölçekli halihazır haritaları üzerine işlenmiş imar planlı paftalara son şeklini 

almış olan yeni OG şebekesi çizilecektir. Yerleşim olmayan imarlı bölgeler kesik çizgi ile ileride tesis edilecek şekilde 

projelendirilecektir. 

Ayrıca planlar üzerinde indirici merkezler, bina tipi trafo merkezleri, direk tipi trafolar, müşterek direkler, AG 

direkleri, toplu yükler ve hesaplar neticesine göre çıkan trafo güçleri, OG  şebekesi iletken ve kesitleri yazılarak  trafo besleme 

bölgeleri ayrılacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından ülkemizde OG dağıtım gerilimi 33 kV olarak belirlendiği için mevcut OG şebekesi (6.3 - 

10.5 -15.8) kV luk gerilimler varsa ve bunlar az bir alan kapsıyorsa mukayese hesapları yapılarak şebekenin tamamı 33 kV'a 

dönüştürülecek şekilde etütler  yapılır. Şayet bu gerilimler oldukça fazla bir alan kapsıyorsa mevcut gerilim bulunduğu alanda 

hapsedilip gelişme bölgeleri 33 kV olacak şekilde OG şebeke projesi hazırlanır. 

Yeni OG şebekesinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 

 a)Bina tipi trafo postaları, başlıca 

-Trafo güçlerinin 630 kVA veya daha büyük olmasının gerektiği, böylece direk tipi trafo postasının kullanılamayacağı 

durumda, 

-Trafo gücü 400 kVA veya daha küçük olsa bile, imar ve çevre şartları sebebiyle direk  tipi trafo postasının  sakıncalı 

bulunduğu halde, 

- Direk tipi trafo yeterli olacakken bu noktadan emniyetli bir veya birkaç branşman  alınması ihtiyacı  halinde, 

- OG şebekede arızalı hat bölümünü ayırabilmek için emniyetli bir düğüm noktasi teşkil etmenin gerekmesi halinde, 

- Ring devre veya ana hat üzerinde hat emniyetini bozmadan enerji alabilmek üzere trafo postası tesisi gerektiğinde, tesis 

edilecektir.  

 

b) Bina tipi trafoların OG  teçhizatı 

- OG teçhizatı klasik tertipte (açık hücre tertibi içinde ) düzenlenecektir. 

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



Trafo yeri sorunu olan yerlerde saç köşkler, metal muhafazalı modüler hücreler ve modüler binalar çok zorunlu 

hallerde RMU ( ring-main-unit) kullanılacaktır. 

- Şehrin merkezi kısımlarında trafo bina yeri bulmakta güçlük çekilen yerlerde OG  prefabrik betonarme yer altı 

trafo köşkleri Genel Müdürlükten onay alınması kaydıyla kullanılabilecektir.- 

- Gerilim değisikliği nedeniyle mevcut binalarda hücre sayısının yetersiz kalması halinde mevcut binalarda 

yararlanabilmek için modüler hücreler kullanılabilecektir. 

c) Direk tipi trafo postası 

- Arsa veya kapalı alan ihtiyacı olmayan 400 kVA güce kadar tesis edilen dağıtım trafosudur. 

- OG ana ring hattı üzerinde direk tipi trafo postası tesisinden kaçınılacaktır. 

-Direk tipi trafolar toplam güçleri 800 kVA veya adetleri dördü aşmamak üzere 

radyal kollar şeklinde guruplanacaktır. 

 

-Direk tipi trafoların konumları veya trafo direği cinsi, belde şartları, çevre görünümü, yaya ve taşıt trafiği ve 

güvenliği dikkate alınarak seçilecektir. 

 

 10-OG HESAPLARI: 

Kısa devre hesapları enerjinin temin edildiği YG / OG trafo merkezinden OG şebekenin son trafo merkezine 

kadar yapılmalıdır, Kısa devre hesaplarında il ve ilçeyi 

beslemekte olan 154/ ..... .kV.... .... .MVA v.s indirici merkezlerde kısa devre değerlerini (%uk. 

Nk. Xpu. vs. ) tespit edilerek kısa devre ve bara hesaplan yapılacaktır. Bu hesaplar OG’si kablo ile yapılan şebekelerde 

en uç noktadaki trafo binalarına kadar yapılacak ve kabloların kısa devrede sekonder rölelerin açma zamanına göre 

dayanabilecekleri norm kesitleri seçilecektir. 

- OG gerilim düşümü ve güç kaybı hesapları 

Uzun dönemi kapsayan normal işletmede ve en gayri müsait arızalı duruma göre OG gerilim düşümü ve güç 

kaybı hesapları verilecektir. Normal işletmede azami gerilim düşümü % 7, arızalı işletmede azami gerilim düşümü  % 10 

olmalıdır. 

-Bara kesitleri ısınmaya göre tahkik edilir. Ayrıca kısa devre darbe akımına dayanan, baralar arası 

gerilme, baraların rezonans hesapları verilecektir. 

11- OG TEK HAT ŞEMASI 

OG Tek hat şeması hazırlanmasında  aşağıda belirtilen haller dikkate alınacaktır. 

-Müesseselere tanzim ettirilen OG-AG elektrik projelerinin etüd raporları Genel Müdürlük DAPT Dairesi 

Başkanlığınca PRAO kontrolünden geçirilecektir. 

  - Klasik tertipte projelendirilen OG şalt şemalarında trafo binalarına  enerji girişi, ayırıcı çıkışlar (Ayırıcı = Kesici 

= Topraklı ayırıcı) tertibiyle yapılacaktır. ( Ayırıcı = Kesici = Topraklı ayırıcı ) tertibi elektrikli kilitlemeli, topraklı 

ayırıcı ise mekaniki kilitlemeli olacaktır. 

-Ring şebekenin N.I.A. ( Normal işletmede açık  ) çalışan bina tipi trafo merkezlerinin her iki tarafında 
sekonder korumasız Ayırıcı - Kesici  Topraklı ayırıcı sistem kullanılacaktır. 

-OG şalt malzemelerinin secimi kısa devre hesaplarının neticesine göre ve Teşekkülümüzün tesbit ettiği 

standart değerlere göre seçilecektir. Kısa devre hesaplarında bulunan kısa devre akımı 12,5 kA den küçük çıksa bile 

seçilecek elektriki teçhizatların kısa devre akımları 12,5 kA den aşağı seçilmeyecektir. 

Korumalarda ters zamanlı iki aşırı akım bir adet toprak sekonder koruma rölesi kullanılacaktır. Korumalarda 

kullanılacak röleler yönsüz seçilecek ve koruma koordinasyonu normal işletme koşullarına göre yapılacaktır. 

- Yerleşim birimini besleyen hat çift devre ve bu hatlar aynı barada paralel çalışıyor 
ise yönlü röle kullanılacaktır. 

- Korumada kullanılacak akım trafoları OG havai hat veya OG yeraltı kablosunun 

akım taşıma kapasitesine göre seçilecektir. Korumada akım trafolarının seçiminde kısa devre 
akımları göz önünde bulundurularak, akım trafolarının kısa sürede termik anma Akımı 

I th - 100 In altında olmayacaktır. 
 Korumada sellektivite sağlanabilmesi amacı ile ring devrenin her kolunda en 

fazla 4 adet binada sekonder koruma yapılmalı, binalar arasında 2 = 1,6 = 1,2=- 0,8 = 0,4 sn zaman kademeleri 

kullanılmalıdır. Ring harici kesicili müstakil  çıkışlarda sekonder koruma yapılmalıdır. 

 

--Ölçü ve Koruma akım trafolarının seçiminde akım trafolarının oranı, sınıfı, gücü (VA) ve termik dayanım akımlarının 

kaç In oldukları belirtilecektir. Ölçüde kullanılacak akım trafolarının primeri çift sargılı seçilecektir. Örneğin yerleşim 

biriminin projedeki trafoların kurulu güçlerinin toplamı 100A çektiği varsayıldığında ölçüde seçilecek akım trafosunun 

değeri; 

 50-100A, 30VA, sn=1, n<5, Ith=100In seçilmelidir.  

--Baralar nominal akım ve kısa devre hesaplarına göre seçilecektir. En düşük bara kesiti 40x5mm Cu dan aşağı 
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olmayacaktır.  

--İki transformatör arasındaki mesafe 1000 m den az olduğu taktirde çıkışlar parafudr konulmayacak, sadece 

girişlere konulacaktır. Baralara  parafudr konulmayacaktır.  

--Şehri beslemekte olan en yakın 154/…..kV, …..MVA TM’deki trafonun sekonderinin yıldız noktası direkt 

veya direnç üzerinden topraklandığı tespit edilerek parafudrlar buna göre seçilecektir.  

--Bina tipi trafolarda 400kVA’ya kadar (400kVA dahil) sigortalı ayırıcı ile kumanda edilecektir. 400kVA’nın 

üzerindeki trafolar kesicili ve sekonder korumalı projelendirilecektir. Modüler bina tiplerinde ise, 1600kVA’ya kadar 

sigortalı yük ayırıcısı (trafo koruma hücresi) kullanılacaktır.  

--Projelendirmede kule çıkışlı ve DAPT tipi binalar ile yerleşim biriminin merkezi kısımlarında yer sorunu olan 

yerlerde modüler tip binalar ile modüler giriş çıkış hücreleri kullanılmalıdır. Dışa bağımlı ve pahalı olması nedeniyle 

RMU tercih edilmemelidir.  

--Seçilecek tüm yeni kesiciler SF 6 gazlı olacaktır.  

--Tüm yeni dağıtım trafolarının bağlantı şekli ∆-Y (Dyn 11) olacaktır.  

--Tüm trafo binalarında yardımcı gerilim 24V DC, ana dağıtım ve OG/OG indirici merkezlerinde 110V DC 

olacaktır.  

--OG şalt şemasında seçilecek cihaz karakteristikleri ile cihazların OG fider şemaları (Ek-1 de verilmiştir.) 

--Enerji alınan 154/…..kV …..MVA indirici merkezin yanına yapılan dağıtım merkezine ileride OG de 

yapılabilecek kompanzasyon düşünülerek bir adet boş fider bırakılacaktır.  

--Yerleşim birimini besleyen ölçü ve ana dağıtım merkezinin ring OG fider çıkışlarında yüklerin okunabilmesi 

için akım trafolarının sekonderleri çift seçilecek ve fiderlerde Ampermetre ölçü aletleri konulacaktır.  

 

OG-AG PROJE KONTROLÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

1) OG-AG elektrik projeleri mevcut şartnameler dikkate alınarak kontrol edilecektir.  

2) Sözleşme ve şartnamelerde DAPT Dairesi Başkanlığının görüşleri alınmadan değişiklik yapılmayacaktır.  

3) İmara göre yolları açılmamış veya altyapısı tam teşekkül etmeyen yerlerde OG-AG kablolu şebeke 

kullanılmayacaktır.  

4) a- Dar veya ağaçlı sokaklarda AER (alpek) kablolu şebeke yapılacaktır.  

b- Sokakların dar olduğu ve direk dikilemeyen yerlerde AG şebekesi yer altı kablolu ve dağıtım kutuları 

(box) ile beslenecektir.  

            5) AG yer altı kablolu beslemelerde dağıtım kutuları (box) DAPT Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Alçak 

Gerilim Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesi” ne göre hazırlanacaktır.  

6) Proje dosyalamaları Elektrik Dağıtım Şebekeleri Proje Teknik Şartnamesinde belirtilen Etüt Raporu fihristi ve 

OG-AG Elektrik Projesi fihristlerine göre tanzim edilecektir.  

 7)Kullanılacak OG-AG iletkenler, SBA beton direk tipleri, OG-AG yer altı kabloları Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

Proje Özel Şartnamesinde belirtilen değerlere göre seçilecektir.  

 8) Aydınlatma direkleri, DAPT Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye Yolları Aydınlatması İçin Tip 

Projeler” kitabından yararlanılarak seçilecektir.  

 9) AG şebekesinde kollar dengeli olarak ayrılacak, geri besleme yapılmayacaktır.  

 10) AG gerilim düşümü hesaplarında; tüm kollarda yapılan gerilim düşümü hesaplarına ilaveten güç kaybı 

hesapları da verilecektir.  

 11) İmar planına göre yerleşim olmayan bölgelerin OG-AG şebekesi ara döneme göre projelendirilecektir.  

 12) OG-AG şebeke beslemelerinde aynı direkte çift beslemeden kaçınılacaktır.  

 13) Ana caddeler ile refüj aydınlatmaları sodyum buharlı, ara sokaklarda birer direk atlanarak civa buharlı 

lambalar kullanılacaktır.  

 14) Refüj aydınlatmaları çapraz şekilde yarı gece-tam gece yanacak şekilde projelendirilecektir.  

 15) Elektrik tesisleri Topraklamalar Yönetmeliğinin 16. paragrafında; 

 “Koruma sistemi olarak koruma topraklamasının uygulandığı şebekelerde (okul, sinema, hastane, stadyum, kışla 

vs. gibi) çok sayıda insanın bulunduğu yada girip çıktığı bina ve tesislerin yakınında bulunan demir ve beton direkler 

etkili biçimde topraklanır. Direklerin topraklaması madde 16 a.1 de sözü edilen yüksek gerilim direklerinin topraklaması 

gibi yapılır ve bu topraklamalarda 13. maddedeki koşulların gerçekleşmesi gerekir” denilmektedir.  

 Tanzim edilecek projelerde topraklamalar yukarıda bahsi geçen maddeye uygun olarak projelendirilecektir.  

 16) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin madde 45-c.3 paragrafında; “Küçük aralıklı alçak gerilim 

hatlarında arazi yükseklik farkları göz önüne alınmayacaktır.” denilmektedir. Bu durumda Elektrik Kuvvetli Akım 

Tesisleri Yönetmeliğinde bulunan Buz Yükü haritasında yerleşim birimi hangi bölgeye giriyorsa o bölgenin cer 

kuvvetleri dikkate alınarak OG-AG direk seçimleri yapılacaktır.  

 - OG-AG şebeke direklerini bir üst buz yükü cerlerine göre seçilebilmesi ancak gerekçeleri ve hesapları 

verilmesi kaydıyla yapılabilecektir.   
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İHALETEN TANZİM ETTİRİLEN AG-OG ELEKTRİK PROJELERİNİN HAKEDİŞ TANZİMİ 

 

- Etüt raporunun ilk teslim edilmesini müteakip yerel kontrole gidilecek nitelikteki projeler ihale bedelinin 

%10’u 

- Etüt raporunun TEDAŞ’ca onanmasından sonra ihale bedelinin %30’u  

- Projenin tam olarak TEDAŞ’a teslimi ve mahalli kontrolde saptanan noksan ve hatalı işlerin 

tamamlanmasından sonra ihale bedelinin %40’ı  

- Projenin onanması ve onanma şartlarına göre eksiklerin tamamlanması ile orijinallerin TEDAŞ’a teslim ve 

bunların kabulünden sonra kesin hakediş raporu hazırlanır. Yüklenicinin evvelce aldığı miktarlar düşülerek 

kalanı ödenir.  

Kesin hakediş raporu Elektrik Dağıtım Şebeke Projelerine ait birim fiyat cetvelinden hazırlanır.  

Yerleşim biriminin en son yapılan resmi nüfus sayımındaki nüfusu alınarak, 

- Etüt raporu düzenlemedeki sabit bedeller 

- Proje düzenlemedeki sabit büro masrafları 

- Proje düzenlemedeki değişken bedeller 

(AG-OG direk adedi, kabin tipi trafo adedi, direk tipi trafo adedi, özel kabin tipi trafo adedi, özel direk tipi trafo 

adedi, OG yer altı kablosu, E.N.H. mesafesi v.s. tespit edilerek birim fiyatlarıyla çarpılır.  

- Ayrıca fiyat farkı hesabında 28/08/1988 tarih ve 19905 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar 

Kurulunun 88/13181 sayılı karar ile yürürlüğe konan fiyat farkı kararnamesine göre her yıl Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığınca tespit ve ilan edilen katsayılara göre sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılmak suretiyle 

bulunacak fiyat farkı yükleniciye ödenir.  

- Hakediş raporuna esas olmak üzere gecikme müddeti cetveli hazırlanır. Gecikme cezası varsa kesilir.  

- Projede iş artışı olması halinde kesin hak edişte süre uzatımı verilir.   

 

OG CİHAZ KARAKTERİSTİKLERİ(31.5 KV'a gore) 

KESİCİLER: 

OG kısa devre hesaplarına göre kesicilerin kesme güçlrri hesaplanacak ve  

gerilimlerde 12,5 kA'den küçük kesici seçilmeyecektir. 

31,5 kV'ta  : 36 kV,630A-12,5 kA-770 MVA-SF6 gazlı olacaktır. 

2-PARAFUDRLAR: 

31,5kV'ta : 36 kV-5kA olacaktır. (154/31,5 kV T.M'de Yıldız noktası direnç 

üzerinden topraklıdır.) 

3-AYIRICILAR: 

31,5 kV'ta   : 36 kV - 630 A -12,5 kA olacaktır. 

4) AKIM TRAFOLARI: 

Koruma için - 36 kV, 15 VA. Ith=100 In, n >10. sn= 3 

Ölçü İçin      - 36 kV, 30 VA, Ith=100 I n , n < 5, sn= 1 

Koruma İçin: 

630 kVA ve daha büyük trafolarda nominal akım ve kısa devre hesaplarına  göre 

akım trafosu seçilecektir. 

3xSw hatlar ve 3 (1 x 50 /16 ) mm2 OG kabloları için 100/5A akım tr. 

3x1/0 hatlar ve 3(1 x70/16)mm2 OG kabloları için 200/5A akım tr.  

3x3/0 hatlar ve 3 (1 x 95 / 16 )mm2 OG kabloları için 300/5A akım tr. 

3 x 266 hatlar  ve 3 (1 x 150 / 25 )mm2 OG kabloları için 400/5 A akım tr. 

3 x 477 hatlar ve  3 (1 x 240/25 mm2  OG kabloları için  600/5 A  akım tr. 

Kullanılacaktır. 

Ölçü için  ……-……../5 A primeri çift sargılı akım trafosu kullanılacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Baralar tüm binalarda 40 x 5 mm2 Cu olacaktır. Daha farklı bara kullanılan 

dağıtım ve indirici merkezlerinde bara kesitleri OG tek hat şeması Üzerine 

yazılacaktır.  

6) Tüm yeni trafoların bağlantı grubu: ∆-Y (Dyn 11)  olacaktır. 
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7-) Trafo Güçlerine Göre Sigortalar  

          31,5 kV     15,8 kV  6,3 kV 

 

50 kVA için  6A 6A 10A 

100 kVA için  6A 10A 20A 

160 kVA için  10A 20A 30A 

250 kVA için  20A 20A 50A 

400 kVA için   20A 30A 80A 

 

Modüler hücrelerde trafo koruma hücreleri sigorta akım değerleri aşağıda listedeki gibi olacaktır.  

 

 

                31,5 kV  15,8 kV 6,3 kV 

630 kVA için  25A 50A 100A 

800 kVA için  30A 63A 125A 

1000 kVA için 40A 75A 160A 

1250 kVA için 50A 100A 200A 

1600 kVA için  63A 125A 250A 
 

8) 630 kVA dahil daha yüksek güçlü dağıtım trafolarında Buchholz rölesi ve 

kontaklı  termometre kullanılacaktır. 

9) Sekonder röleli çıkışlarda 2 Aşırı akım+ 1 Toprak röle, 2 Yardımcı röle grubu 

kullanılacaktır. 

10) Bütün trafo binalarında BAR-24 (220 V-AC/24 V-DC ) 6,5 Ah Bakımsız 

akü redresör grubu kullanılacaktır. DM ve İM'lerde ise 110 V, 100 Ah Akü - 

redresör grubu kullanılacaktır. 

ll)Gerilim trafoları 31,5-15,8-6,3/0,1 kV,  V bağlı,  sn=l ve 60VAolacaktır. 

12) 31,5 kV OG çıkış  kabloları : 

ring devrelerde 3x1/0 hattın  çıkışı   3(lx70/16)mm2 

ring devrelerde 3x3/0 hattın çıkışı     3(lx95/16)mm2 

ring devrelerde 3x266 hattın çıkışı    3(1x150/25)mm2  

ring devrelerde 3x477 hattın çıkışı     3(lx240/25)mm2 

ring harici müstakil çıkışlarda 3x SW, hattın  çıkışı 3( lx50/16 )mm2 olacaktır. 

Hastane, Radyo evi, TV istasyonu, Dializ merkezi v.s gibi çok önemli çıkışlarda 

4(lx ... /.... )mm2 kablo kullanılacaktır. 

13) Bara mesnet izolatörleri; OG darbe kısa devre hesaplarında bulunan kuvvetlere 

göre A veya B tipi porselen olacaktır. 
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