


 1- Canlı Bakımın Tanımı, 

 2- Dünyada ve TEİAŞ’ta Canlı Bakımın 
gelişimi, 

 3- Hedefler

 4- CB İçin Yasal Düzenlemeler



 Canlı Bakım; Ulusal Elektrik Sisteminin herhangi bir 
parçasında veya belirli birimlerinde yapılacak olan 
bakım faaliyetlerinin, sistemin enerjisi kesilmeden 
yapılması işlemidir.



 Canlı Bakımın Amacı, Elektrik İletim Sistemi Arz 
Güvenilirliğinin ve Kalitesinin devamlılığını sağlamaktır.

 Canlı Bakımın iletim sistemindeki faydası:

 Kullanıcılara, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisinin 
sağlanması,

 Kesintilerin minimize edilmesi ile enerji ve üretim 
kayıplarının azaltılması, 

 Ayrıca, yeni çalışma yöntemlerinin kazanılması ile, iş 
disiplini ve iş güvenliği açısından yüksek kazanımların 
sağlanmasıdır.



 Dünyada 50 ülkede Yüksek Gerilim seviyesinde 
Canlı Bakım çalışmaları yapılmaktadır.

 Fransa, Kanada ve ABD Canlı Bakım  
konusunda diğer ülkelere teknoloji 
aktarabilme ve eğitim verebilme kapasitesine 
sahiptir.



 Bu gün itibarı ile genel olarak iki tip yöntemle Canlı 
Bakım çalışması yapılmaktadır:

 1-Mesafeli Çalışma:

Bu çalışma yönteminde operatörler çalışma öncesi 
hesaplanmış ve uyulması gereken mesafeleri gözeterek, 
izoleli ıstankalar ve bu ıstankalara bağlı ekipmanlarla 
bakım çalışmasını gerçekleştirmektedirler.





 2- Potansiyelde Çalışma: 

 Bu yöntemde operatörler üç farklı yolla sistem 
potansiyeli ile eş potansiyele girerek, belirli kurallara ve 
mesafelere bağlı olarak çalışmayı gerçekleştirirler.

 Operatörün sistem potansiyeli ile eş potansiyele 
girmesi için:

-Konumlanma Sandalyesi, Merdiven ve yalıtımlı kule,

-İzole Vinç, 

-Helikopter  

gibi araçlardan birisi kullanılmaktadır.









 ETKB bünyesinde, 2006 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi 
Mali İşbirliği kapsamında AB hibe kredisi ile 
gerçekleştirilen Eşleştirme Projesi ile Canlı Bakım 
faaliyeti proje kapsamına alınmıştır.

 Eşleştirme ortağımız olarak seçilen Fransa İletim 
Şirketi-RTE ile Canlı Bakım projesinin fizibilite 
çalışmaları 2008-2009 yıllarında sürdürülmüştür. Bu 
projenin sonuç raporunda, TEİAŞ şebekesinde canlı 
bakım yapılabileceği belirtilmiştir.



 Mayıs 2013 ’de  Gönüllülük esasına göre, toplam 50 kişi 
içerisinden seçmeler yapılarak, 2 Mühendis ve 8 
Operatörden oluşan 10 ’ar kişilik, biri CB Trafo ve diğeri 
CB Hat ekibi olmak üzere iki ekip oluşturulmuştur.

 Nisan 2014 ’de her iki ekip için eğitim modülleri 
başlatılmıştır. Aynı yılın sonu itibariyle bir iletim 
hatlarında ve diğeri trafo Merkezlerinde olmak üzere iki 
canlı bakım ekibi, kendi başlarına canlı bakım 
yapabilecek seviyeye gelmişlerdir.



 RTE uzmanlarının görüşleri doğrultusunda, 
CB çalışmalarının yürütülmesi için gerekli olan 
ekipmanlar, Teşekkülümüz tarafından RTE 
‘den satın alınmıştır.

 Sözü edilen ekipmanların muhafazası için, 
RTE uzmanlarının önerileri dikkate alınarak 
bir ambar tesis edilmiştir.



























 2012 Aralık ayında, canlı bakım faaliyetlerinin 
fiilen başlatılması amacıyla, yasal altyapının 
kurulması için, ilgili ünite temsilcilerinden 
oluşan bir Canlı Bakım Komitesi kurulmuştur. 
Canlı Bakım Komitesi aşağıdaki faaliyetleri 
yürütmüştür.



 1- Çalışma ve Elektrik Piyasası mevzuatı 
incelenerek yasal engeller tespit edilmiştir. 

 Bu çerçevede; 

 A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
yazışılarak, canlı bakım çalışmalarının çalışma 
mevzuatı açısından sakıncalı olmadığı cevabı 
alınmıştır.



 B)  Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılması sağlanarak, elektrik iletim 
sisteminde, TEİAŞ ’ın canlı bakım yapma ve 
yaptırmasının önü açılmıştır.

(28 May 2014 tarihli RG)

 Enerji altında bakım çalışmaları

 MADDE 86- (1) TEİAŞ, iletim sisteminde 
gerekli durumlarda enerji altında bakım 
çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir.



 C) TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikle, emniyetli çalışma mesafelerinin 
canlı bakım çalışmalarına uyumu 
sağlanmıştır.



D) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği’nde yapılması gereken değişiklik 
için, Nisan 2014 itibarı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulmuş olup, talebimiz olan değişiklik 
yapılarak, 05/03/2015 tarihli Resmi 
gazetede yayınlanarak Yürürlüğe girmiştir.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ 
YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/11/2000 tarihli ve 24246 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik 
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



 “Aşağıdaki tesisler ve Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu tarafından 
çıkartılan/çıkartılacak, 154 kV ve Üstü 
Gerilim Seviyesindeki İletim 
Tesislerinde Enerji Altında (Canlı) 
Bakım Çalışmaları Uygulama Koşulları 
Yönergesi kapsamında yapılacak 
bakım çalışmaları bu Yönetmeliğin 
kapsamına girmez.”



 11.06.2015 tarihi itibariyle, “154 kV ve Üstü 
Gerilim Seviyesindeki Enerji Altında (Canlı) Bakım 
Çalışmaları Uygulama Koşulları Yönergesi” 
Teşekkülümüz Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 -Eşleştirme ortağımız Fransa İletim Şirketi RTE 
’nin CB mevzuatı örnek alınarak;

 A) İletim Hatları için bir Çalışma Uygulama 
Koşulları dokümanı,

 B) Trafo Merkezleri için bir Çalışma Uygulama 
Koşulları dokümanı,

 C) Özel İşletme Rejimi dokümanı 
RTE Uzmanları önerileri ile hazırlanmıştır. 



 Teşekkülümüzdeki canlı bakım faaliyetlerinin 
yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla, İşletme 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde Canlı Bakım 
İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. 

 Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü;                
Kurulmuş olan ekiplerin canlı bakım faaliyetlerini 
yürütmekle birlikte; 

 1- Canlı bakım ekiplerinin geliştirilmesi ve 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,

 2- Yeni canlı bakım ekiplerinin oluşturulması ve 
eğitilmesi,

 3- Canlı bakım ekipmanlarının onarımı ve 
periyodik testlerinin yapılması,

 4- Uluslararası standartlara uygun olarak, canlı 
bakım mevzuatının ve ileri yöntemlerin uygulama 
ve  geliştirilmesi faaliyetlerini yürütecektir.



 TEİAŞ 2015-2019 Stratejik Planına göre; belirlenecek 
Beş Bölge Müdürlüğümüzde Hat ve Trafo Canlı Bakım 
Ekipleri oluşturulacaktır.

 Bu ekipler Mesafeli ve Potansiyelde Çalışma 
Yöntemleriyle, Canlı Bakım Çalışmalarını ilgili Bölgede 
gerçekleştireceklerdir.

 Eşzamanlı olarak Canlı Bakım Müdürlüğümüz Ekipleri 
İzole Vinç ile Canlı Bakım Çalışmalarına başlayacak ve 
daha sonra Bölge Müdürlüklerimizde bu uygulama 
yaygınlaştırılacaktır.



 Fransa İletim Şirketi RTE ile ikili eğitim ve 
işbirliği anlaşması kapsamında, bir sözleşme 
yapılmıştır. Bu sözleşme ile; 

 1- 5 Bölgemizde kurulması planlanan hat ve 
trafo canlı bakım ekibinin eğitimlerinin 
birlikte yürütülmesi,

 2- Mevcut ekiplerin deneyimlerinin arttırılarak 
geliştirilmesi,

 3- CB ekipmanlarının onarımı eğitiminin 
alınması ve onarım atölyesinin kurulması,



 4- CB ekipmanlarının periyodik test 
eğitimlerinin alınması ve CB test 
laboratuarının kurulması,

 Tüm bölgelerimizde hat ve trafo canlı bakım 
ekiplerinin kurulması nihai hedefimiz olarak 
belirlenmiştir. 
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U ( kV) 154 400

t (m) 0,85 2,30

tf (m) 1 2,90

T (m) 1,15 3,35

Tf (m) 1,35 4,35

U (kV) 154 400

C (m) 0,55 1,75

C+g (m) 1,05 2,25

U (kV) 154 400

t + g (m) 1,35 2,80

tf + g (m) 1,50 3,40

T + g (m) 1,65 3,85

Tf + g (m) 1,85 4,85

U (kV) 154 400

C (m) 0,55 1,75

C+g (m) 1,05 2,25



İşletme Gerilimi (Faz-Faz) Mesafe ( cm.)

1.100 - 15.000 volt arası 66

15.001 - 36.000 volt arası 82

59.000 - 72.500 volt arası 110

140.00 – 170.000 volt arası 155

200.000 – 250.000 volt arası 213

340.000 – 420.000 volt arası 352
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