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Önsöz 

1997 yılında Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde işletme hakkı devir ihalesi için, 

Yatırımcılar Konsorsiyumu tarafından kurulmuş olan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 

Dağıtım Satış Lisansını alarak 01 Ocak 2011’de bölgede hizmet vermeye başlamıştır.  

Şirket politikamız mevzuatlarla belirlenen yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde elektrik 

enerjisi temini için tesis ettiğimiz dağıtım şebeke sistemimizi sürekli olarak yenileyerek ve 

geliştirerek tüketicilere kesintisiz ve istenen kalitede elektrik enerjisini sunarak müşteri 

memnuniyetini her yıl bir önceki yıldan daha ileriye taşımaktır. Bu doğrultuda 2011 yılından 

bu yana; şebeke yatırımlarımız ile birlikte tedarik sürekliliği ve ticari kaliteyi artıracak 

teknolojiye dayalı şebeke işletim sistemi yatırımlarına da büyük önem verilmektedir.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 28.05.2014 tarih ve 5036 sayılı dağıtım şirketlerinin 

gelir gereksinimleri içerisinde yer alan Ar-Ge giderlerine ilişkin bütçenin kullanılmasını 

içeren kararı neticesinde, teknolojik yatırımlar AR-GE projeleri ile desteklenerek bu 

kapsamda daha büyük adımlar atılması amaçlanmıştır. Dağıtım bölgemizde hizmet vermiş 

olduğumuz Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde yaz ayları oldukça sıcak ve kurak 

geçmektedir. Mevsim şartları dolayısıyla özellikle yaz aylarında klima kullanımlarının da 

artmasıyla birlikte enerji talebi ciddi oranda artış göstermektedir. Bu durum trafolarda ve 

panolarda bulunan baralarda aşırı ısınmalar meydana getirip bu ekipmanlarda can ve mal 

güvenliğini tehdit edecek seviyede arızalara hatta yangınlara neden olabilmektedir. Bu soruna 

çözüm bulmak amacıyla dünya örnekleri incelenmiş ve en uygun çözüm seçilerek proje 

şekline dönüştürülmüştür. 2016 Temmuz döneminde EPDK'ya yapılan Ar-Ge projeleri 

başvurularında “Gerçek Zamanlı Sıcaklık Takibi ile Kesinti Önleme Sistemi ve Pilot Bölge 

Uygulaması” projemiz sunulmuş ve Kurum tarafından kabul edilmiştir. Akabinde proje 

çalışmalarına başlanmış ve proje detayları aşağıda sunulmuştur. 
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Proje Özeti 

Elektriksel ekipmanlar sürekli arıza tehlikesi altında olup; güvenliği sağlamak adına bu 

arızaları minimize etmek ve olası arıza durumunda ise bu arızadan önceden haberdar olmak, 

Türkiye’deki ve yurtdışındaki dağıtım şirketlerinin üzerinde yoğunlaştığı konulardandır. 

Elektriksel ekipmanlardan olan trafolar ve panolar bu arızalar için önemli bir kaynak 

oluştururken; yaşanan arızalar elektrik kesintilerine, ekipman hasarlarına, ilave onarım 

maliyetlerine ve hatta can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. 

Yapılan incelemelerde trafolarda ve panolarda meydana gelen arızaların büyük bir kısmının; 

bağlantı noktalarında montajın gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle yüksek sıcaklık 

oluşturmasından dolayı(kısmi deşarj) yaşandığı, talep artışı nedeniyle yüklenmelerin ve ortam 

sıcaklığının da sıcaklık artışını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. 

Mevcut uygulamalarda, ekipmanlardaki bağlantı noktalarındaki montaj hatalarının tespiti için; 

termal kameralarla periyodik olarak kontrolü yapılarak, oluşabilecek riskler önlenmeye 

çalışılıyordu. Ancak bu yöntem, uygulama sürekliliğinin belirli bir düzen içerisinde olmaması 

(senede bir ya da iki kere yapılması), ölçümlerde termal kamera kapsamı dışında kalan 

noktalarda ölçüm yapılamaması, kullanılan cihazın hata payının yüksek olması, sürecin insan 

gücüne bağlı olması ve uygulama esnasında iş kazaları riskinin olması gibi sebeplerle sıcaklık 

artışının izlenmesinde, dolayısıyla muhtemel arızaları önlemede yetersiz kalmaktadır.  

Bu proje ile trafoların ve panoların kritik noktalarındaki ısınmalar kablosuz pasif sensörlerle 

sürekli olarak ölçülecek, bu değerler gerçek zamanlı olarak merkezi izleme yazılımına 

aktarılarak arıza ortamı oluşmadan önce tespit edilecek ve olası bir tehlikeli sıcaklık artışı 

durumu için bakım ekipleri anlık olarak bilgilendirilecek ve böylece arıza oluşmadan bakım 

ekiplerinin müdahalesiyle enerji kesintilerinin, arıza sonucu oluşacak olası ekipman 

hasarlarının ve kazaların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, uygulama yapılan lokasyonlar seçilirken, yaz aylarında aşırı ısınan ve yük 

yoğunluğu fazla olan bölgeler olmasına özen gösterilerek, 36 adet trafo ve 4 adet panoya 

montaj yapılmıştır. 

Trafolar 85 derecede uyarı ihbarı vermekte, 95 derecede açma yapmaktadırlar. Trafo 

ekiplerinin bölgemizdeki herhangi bir noktadaki arızaya müdahale ediyorken, trafoların 

birinden uyarma ihbarı gelmesi durumunda ilgili lokasyona ulaşabileceği zaman da hesaba 



5 

katılarak ve buna güvenlik bandı da eklenerek ekipmanlar üzerinde 2 farklı sıcaklık eşik 

değeri belirlenmiştir. 65 derece eşik değeri aşıldığında uyarı alarmı, 75 derece aşıldığında ise 

tehlike alarm bilgisi alınarak arıza ekiplerine gönderilmekte ve arızaya erken müdahaleye 

imkan sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Trafo izleme, pano izleme, sıcaklık takibi, aşırı ısınma, arıza vb. 
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Giriş ve Teorik Çerçeve 

Dağıtım şirketleri tarafından elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine 

ilişkin olarak uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen 

Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, 

Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelikte; EPDK, elektrik enerjisinin tedarik 

sürekliliği, ticari ve teknik kalitesinin dağıtım şirketi tarafından ilgili standartlara uygun 

şekilde ölçümlenerek kayıt altına alınmasını ve bu göstergelere ilişkin dağıtım şirketinin 

performansının belirlenmesine esas tüm süreç ve veriler ile diğer tüm bilgi ve belgeleri 

denetleyeceğini ayrıca mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile enerji talebini 

karşılayabilmesini isteyerek mevzuatın amir hükümlerince dağıtım sistemi kullanıcılarına 

sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesini ve kesintilerin asgari düzeye indirilmesini 

istemektedir. Aksi durumda ise Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet 

Kalitesi Yönetmeliği gereğince, dağıtım şirketleri tazminatlara mahkûm edilmekte ve bu 

tazminatlar gelir tavanı belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. 

Projenin Amacı, Kapsamı ve Önemi 

Trafo ve panolardaki aşırı ısınmadan kaynaklı arıza risklerinin anlık olarak tespiti ve arıza 

oluşmadan gerekli tedbirlerin alınabilmesi için oluşturulan bu proje ile; 

 Muhtemel arıza noktası için arıza oluşmadan önce gerekli tedbirler alınarak riskin 

ortadan kaldırılması ve dağıtım sistemi teçhizatlarının zarar görmesinin önlenmesi, 

 Dağıtım şirketinin Teknik ve Ticari Kalite Göstergelerinin iyileştirilmesi, 

 Dağıtım ve tedarik şirketlerinin PMUM üzerinde yapmış oldukları tahminlerin 

doğruluğu arttırılarak piyasanın işletilmesine katkı sağlanması, 

 Bakım faaliyetlerinin geliştirilerek dağıtım şirketinin işletme maliyetlerinin 

azaltılması, 

 Plansız kesinti süresinin azaltılarak müşteri memnuniyetinin arttırılması, 

 Şirket çalışanlarının tesis ve kontrolörlük hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken 

noktaların belirlenmesi, 

 Arızaların azaltılarak can ve mal güvenliğinin azaltılması 

amaçlanmaktadır. 

Arızaların ön habercisi olan ekipmanlardaki ısınmalar kablosuz pasif sensörlerle, yüksek 

doğrulukta, gerçek zamanlı olarak ölçümlenecek, böylece yukarıda özetlenen termal 
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kamerayla bakım sürecinin insan gücüne dayalı olması, anlık olarak izlenememesi gibi eksik 

yanları giderilecektir. 

Projenin tamamlanmasının ardından bütün dağıtım şirketlerini ilgilendiren bu soruna yönelik 

diğer dağıtım şirketlerinde benzer çalışmaların başlatılmasına olanak sağlanmış olunacaktır. 

Projeye İlişkin Detaylı Bilgiler, Tasarım-Metotlar ve Prosedürler 

Trafo ve panolar enerjinin sürekliliğinin 

sağlanmasında elektrik şebekelerinin önemli bir 

kısmını oluşturmaktadırlar. Bu ekipmanlarda 

meydana gelen herhangi bir arıza tedarik 

sürekliliğini doğrudan etkileyecek olup bunun yanı 

sıra can ve mal kaybı gibi birçok risk olasılığını da 

beraberinde getirmektedir. Arıza sebepleri; 

 Ekipmanların kapasitelerinin üstünde 

kullanılması 

 Gevşek bağlantılardaki boşluklar 

 İzolasyondaki eskime 

 Montaj ve insan hataları 

 Metallerde meydana gelen korozyonlar 

şeklinde yazılabilir. Bu arızaların sonucunda; 

 Enerji kesintileri üretim kaybına yol açarak, ülke ekonomisini direkt ve olumsuz 

olarak etkilemesi  

 Enerji kesintilerinin sosyal hayatı olumsuz etkilemesi 

 Pano ve trafo arızaları sonucunda şalt ekipmanlarının zarar görmesi, bu durumda 

şebeke yatırım ve bakım maliyetlerinin artması 

 Arızaların bir patlamaya neden olduğu durumlarda yangınlara, yaralanmalara ve hatta 

ölümlü kazalara sebep olması  

durumları söz konusudur. 

Ekipmanları sürekli olarak sağlıklı bir şekilde çalışabilir halde tutmak için üç önemli faktör 

vardır. Bunlar periyodik bakım, arıza tespiti ve onarımdır. Her türlü ekipmanın verimli 

çalışması için belirli periyotlar ile kontrol edilmeleri gerekir.  

Proje öncesi durumda yüksek sıcaklık artışı oluşturan montaj hatalarının tespiti için belirli 

periyotlarla kullanılan termal kameralar ile olası arıza durumlarından haberdar olunmaya 

Şekil 1: Arıza Nedeniyle Hasar Görmüş Pano 
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çalışılmaktaydı. Ancak bu uygulama birçok açıdan dağıtım şirketlerinin talebini yeterince 

karşılayamamakta, mal ve can güvencesi sunamamaktadır. 

Bunlar;  

 Uygulamanın yalnızca bakım dönemlerinde 

yapılması ve ölçümün süreklilik arz etmemesi 

nedeniyle bakım dönemleri arasında yaşanan risk 

oluşturabilecek sıcaklık artışlarının tespit 

edilememesi 

 Kullanılan ekipmanda, özellikle oksitlenme ve 

yüksek nem nedeniyle ölçümlerde yüksek hata 

paylarının oluşması 

 Cihazın kapsadığı alan dışında kalan kritik 

noktalarda ölçüm yapılamaması 

 Manuel yapıldığından kontrol kalitesinin çalışana bağlı olması 

 İş kazası risklerini barındırmasını 

Yüksek sıcaklık artışı oluşan noktalardaki sıcaklık artışından anlık olarak haberdar 

olunarak arızalara müdahaleleri hızlandırmak için bu proje oluşturulmuştur. 

Projede, ekipmanların sıcaklık ölçümü için tasarlanmış olan 

pasif ve kablosuz sensörler kullanılmıştır. Bu sensörlerin; 

kablosuz olmaları ekipman üzerinde istenilen noktaya ark 

oluşumu riski olmaksızın yerleştirilebilmelerini 

sağlamaktadır. Kullanılan bu sensörler pasif (pilsiz) 

olduklarından ayrıca bir bakım gerektirmemektedirler. 

Sensörler 125 derece sıcaklığa kadar sorunsuz çalışabilmekte, 

tasarımı sayesinde istenilen noktaya vidalama ve kablo bağı ile çok kolay bir şekilde 

monte edilebilmektedir.  

  

Şekil 2: Termal Kamerayla Kontrol 

Şekil 3: Kablosuz Sıcaklık Sensörleri 
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Sistemin Çalışması 

 

 

Şekil 4: Sistemin Mimarisi 

 

 Sensörler ana üniteyle SAW (Surface Acoustic Wave) teknolojisini kullanarak 

kablosuz olarak haberleşmektedir. Ana ünite üzerindeki antenler ile sensörler 

arasındaki kablosuz haberleşme 2m mesafeye kadar sorunsuz veri iletimi 

sağlamaktadır. Sensörler tarafından okunan sıcaklık verileri ana üniteye SAW 

teknolojisi ile iletilmektedir. Saha testlerinde sensör algılayıcı anten ile haberleşme 

kalitesi en yüksek seviyede olacak şekilde tasarlanmıştır. Rx (Sinyal Alımı Kalitesi) 

ve Tx (Sinyal Gönderim Kalitesi) modülleri ana ünite içerisinde 0-10 arası 

“haberleşme kalitesi iyi değil”, 10-20 arası “haberleşme kalitesi iyi”, 20-30 

“haberleşme kalitesi çok iyi” olarak bölümlere ayrılmaktadır. Merkezlere kurulan 

ünitelerde haberleşme kalitesi 20-30 arası olacak şekilde ayarlanmış ve test edilmiştir. 

Trafo bushinglerine takılan izolasyon malzemelerine rağmen haberleşme kalitesinin 

çok iyi seviyede gerçekleştirildiği teyit edilmiştir. 

 Ana ünitenin RS485 ara yüzü üzerinden MODBUS RTU protokolü ile veriler 

okunmaktadır.  

 Saha ve merkezi yazılım ile haberleşme için MAESTRO marka 3G endüstriyel 

modem kullanılmıştır. Bu modemler uluslararası standart sertifikalarına sahip, 

güvenilirliği globalde yüzlerce projede ispatlanmış modemler olup SNMP ve Telnet 

protokolleriyle uzaktan yönetilebilir modemlerdir. Ana üniteden MODBUS RTU 

protokolü ile okunan değerler MODBUS TCP protokolüne çevrilir ve 3G ağı 

üzerinden merkezi yazılıma iletilir. Haberleşme güvenliği jenerik 3G standartlarının 

yanı sıra modeme atanan özel APN ve merkezi yazılım önündeki firewall ile 

sağlanmıştır.  
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 Merkezi yazılım alarm oluştuğunda SMTP protokolüyle ilgili ekiplere e-posta 

göndererek bilgilendirmektedir.  

, 

 

Şekil 5: Alarm e-postası Örnek Görüntüsü 

 

Merkezi İzleme (SCADA) Yazılımı 

Merkezi İzleme (PCVUE marka SCADA) yazılımı sahalardan gelen sıcaklık verilerini 

değerlendirip alarm seviyesine ulaşıldığında saha bilgisini, sıcaklık seviyesi yüksek sensörün 

bilgisini alarm olarak göstermekte ve aynı zamanda tanımlı bakım ekiplerine mail olarak 

bilgilendirmede bulunmaktadır. SCADA’da alarm seviyeleri önceliklendirmeler ile 

çalışmaktadır. Sıcaklık seviyesi 65 derece eşik değerini geçince alarm listesine “ x 

merkezdeki y fazı 65 dereceyi aştı” şeklinde uyarı alarmı gelmektedir. Sıcaklık seviyesi 75 

derece eşiğini aştıktan sonra ise alarm listesine “ x merkezdeki y fazı 75 dereceyi aştı” uyarısı 

gelmektedir. Ayrıca 75 dereceyi aşan merkezde, eşiği aşan fazlar kırmızı renkte yanıp 

sönmektedir 
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Proje uygulamasında, AKEDAŞ’ın saha tecrübesi, yurtdışı örnekleri ve proje amacı hesaba 

katılarak her trafo için 6 nokta, AG panolar için 2 nokta sıcaklık ölçüm noktası olarak 

belirlenmiştir. Bu noktalar: 

 Trafo yük tarafındaki bushingler ve nötr fazı – 4 adet 

 Trafo gövdesi – 2 adet  

 AG Pano içindeki giriş noktaları 

 

Saha No Saha İsimleri Kesinti Tarihi 

Kurulan Sistem 

Sayısı 

1 Sümbüllü Mono. 24/2/17 1 

2 11H1 Kök 24/2/17 1 

3 11J1 Kök 24/2/17 1 

4 11F3 Kök 24/2/17 1 

5 11F2 Kök 24/2/17 1 

6 Boğaziçi Mod5 25/2/17 1 

Şekil 6: Merkezi İzleme (SCADA) Yazılımı 
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7 3D1 25/2/17 1 

8 4D1 25/2/17 1 

9 4E 1  25/2/17 1 

10 5D1 25/2/17 1 

11 Terziler Sitesi 26/2/17 1 

12 20 Numara 26/2/17 1 

13 Aynalı Han 26/2/17 1 

14 Eski Saç Kabin 26/2/17 1 

15 Eski Elektrik Arıza İç Kısım 26/2/17 1 

16 Eski Köy Arıza 27/2/17 1 

17 Eski Tıp Fakültesi 27/2/17 1 

22 Uğur Göz 5/3/17 1 

18 Gölçüler Monoblok 5/3/17 1 

19 Gözde Otopark 5/3/17 1 

20 Horozun Çayı 5/3/17 1 

21 İş Bankası 5/3/17 1 

23 41 Numara Kök 5/3/17 1 

24 Özel İdare Lojman 19/3/17 1 

25 Sanayi TR 19/3/17 1 

26 5 NoluTrafo 19/3/17 1 

27 Şelale Park 19/3/17 1 

32 Ulu Cami Monoblok 26/3/17 1 

28 Merkez Eski Adliye 26/3/17 1 

29 Merkez Nüfus İdaresi 26/3/17 1 

30 Mezarlık Yanı 26/3/17 1 

31 Nokta Monoblok 26/3/17 1 

32 Kapalıçarşı 2/4/17 1 

34 Sanayi Tr22 2/4/17 1 

35 Sanayi Tr33 2/4/17 1 

36 Sanayi Tr34 2/4/17 1 

Tablo 1: Pilot Bölge Uygulama Lokasyonları 
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  Pano Sahaları 

1 İşBankası 5/3/17 1 

2 Ulu Cami Monoblok 26/3/17 1 

3 NoktaMonoblok 26/3/17 1 

4 MerkezEskiAdliye 26/3/17 1 

Tablo 2: Pilot Bölge Uygulama Lokasyonları 

 

 

 

Şekil 7: 3G Modem ve Ana Ünite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Trafo Bushing - Sensör Uygulama 
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Şekil 10: Trafo Bushing ve Gövde Sıcaklık Sensör Uygulaması 

 

  

Şekil 9: Trafo Bushing Sıcaklık Ölçümü 
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Şekil 11: Trafo Uygulama Anten ve Sensör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 12: Pano Uygulama 
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Kısıtlama ve Sınırlamalar 

Sensörler yoğun su (yağmur vb.) altında çalışamadıklarından dolayı, direk tipi trafolara 

montajı yapılamamış bu nedenle tercih edilen edilen bütün trafolar bina içerisinde bulunan 

trafolar olmuştur. Uygulama için seçilen bina içi trafolar ise geçmiş yıllarda en çok sıcaklık 

artışı yaşanan trafolardan oluşmuştur. 

Proje Süreci Hakkında Detaylı Bilgiler 

2016 Temmuz döneminde EPDK'ya yapılan Ar-Ge projeleri başvurularında “Gerçek Zamanlı 

Sıcaklık Takibi ile Kesinti Önleme Sistemi ve Pilot Bölge Uygulaması” projemiz sunulmuş ve 

Kurum tarafından kabul edilmiştir. Projenin Kurum tarafından onayının ardından BTG 

Danışmanlık firması ile sözleşme süreci başlatılmış olup, 12.12.2016 tarihinde firma ile 

sözleşme imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanılmıştır. Pilot bölge için uygun merkezler, 

proje teknik sorumluları ile birlikte değerlendirilerek seçilmiş olup Tablo 1 ve Tablo 2’de liste 

halinde paylaşılmıştır. Projede kullanılacak olan ilgili ekipmanlar daha önce ülkemizde 

kullanılmayıp, dünya örnekleri incelenerek tercih edildiğinden dolayı malzemeler firma 

tarafından yurt dışından ithal edilmiştir. Bu ekipmanlar 03.02.2017 tarihinde proje 

sözleşmesine uygun olarak AKEDAŞ tarafından teslim alınmış ve sahada uygulamaya 

başlanmıştır. AKEDAŞ bünyesinde bulunan Şebeke İşletme Müdürlüğünce Ar-Ge Proje Ekibi 

koordinatörlüğünde montaj yapılacak lokasyonlar için planlı kesintiler ilgili mevzuata uygun 

olarak planlanmış ve BTG firması tarafından 24.02.2017 tarihi ile saha montajlarına 

başlanılmıştır. Planlanan şekilde son planlı kesinti ile 4 trafo binasına daha montaj yapılarak 

saha montaj çalışmaları tamamlanmıştır. 

Mevzuata uygun şekilde yapılan planlı kesintiler doğrultusunda montajları tamamlanan 

lokasyonlar için merkezi SCADA sistemine sıcaklık verileri iletilmeye başlanmıştır. 

Veriler alınmaya başlandıktan sonra SCADA yazılımı üzerinde çalışmalar yapılmaya 

başlanmış, sıcaklık eşik değerleri belirlenerek 65 derece uyarı sinyali için sarı flaşörler, 75 

derece tehlike uyarı sinyali için kırmızı renkte flaşör vb. düzenlemeler yapılarak SCADA 

yazılımı tamamlanmış ve testleri yapılmıştır. Kullanıcılara danışman firma tarafından ilgili 

eğitimler verilmiştir. 

02.04.2017 tarihinde teknik tüm çalışmalar tamamlanmış olup, proje sonuç raporu; alınan 

çıktılar değerlendirilerek hazırlanmaya başlanmış ve ilgili düzenlemeler ve eklemeler 

yapılarak tamamlanmıştır. 
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Sonuç ve Yorumlar 

Bu proje için elektrik dağıtım şebekemizdeki 36 adet trafo ve 4 adet AG hücresi seçilmiştir. 

Trafolarda 6 ayrı noktaya vidalama yöntemiyle yerleştirilen sıcaklık sensörleri sayesinde;  

 Trafolarda arızaya-kesintiye neden olabilecek aşırı ısınma, anında tespit 

edilebilmektedir.  

 Fazlardaki yük dengesizliği, her fazın bushinglerine yerleştirilen sıcaklık sensörlerinin 

sayesinde görülebilmekte, böylece operasyon sürekliliğini sağlayabilmek için alınan 

sıcaklık bilgisi yanında yük dengesizlikleri de anlık olarak tespit edilebilmektedir. 

Şebeke üzerindeki yük dağılımı hakkında verdiği bilgiler ile şebekenin planlanması 

ve optimizasyonu için de fayda sağlamaktadır.  

 Bushinglerde herhangi bir gevşeme, bağlantı noktasında korozyon gibi nedenlerle 

oluşacak aşırı ısınma da bu yöntemle bir arızaya neden olmadan tespit 

edilebilmektedir. 

EPDK tarafından 

Projenin kabulü 

Projenin kabulü 

Uygun olan sıcaklık sisteminin, pilot 

bölgedeki uygulama noktalarının seçilmesi 

ve mühendislik tasarımının yapılması 

Sıcaklık ölçme ve izleme sisteminin (Sensör 

sistemi ve Pilot SCADA) temin edilmesi 

Sıcaklık izleme sisteminin kurulması ve 

eğitiminin alınması 

Sözleşme sürecinin başlaması ve 

sözleşmenin imzalanması 

İlk sonuçların analiz edilmesi ve rapor 

haline getirilerek EPDK'ya sunulması. 
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 Kurulan sistemin ölçüm doğruluğu termal kameralarla da test edilmiş, yapılan 

testlerde en fazla 0.4 santigrat derecelik ölçüm farkı olduğu gözlenmiştir. Termal 

kameraların hassasiyeti de göz önüne alındığında bu fark oldukça ihmal edilebilir 

seviyede olup kurulan sistemin, sıcaklığı test edilen her noktada amacına uygun 

olarak yüksek doğrulukta ölçebildiği kanaatine varılmıştır.  

 Kurulum yapılan merkezlerde oluşan aşırı ısınmalardan merkezi yazılımın gönderdiği 

uyarı mesajları sayesinde haberdar olunarak olası arızaya müdahale süresi 

kısaltılmıştır. 

 Yüksek sıcaklıklara ulaşan trafoların patlamaları sonucunda yaralanma ve hatta 

ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmektedir. Bu projeyle sahada çalışan 

bakım ekipleri trafodaki sıcaklık değerlerinden ve yük durumundan haberdar olarak 

arıza ve kaza riskini bertaraf ettikten sonra çalışmalarını daha güvenli bir şekilde 

devam ettirme olanağına sahip olmuştur.  

 Projede hedeflenen amaçlara kurulumla beraber ulaşılmış, kurulan sistemin vaat ettiği 

gibi arızalar önlenerek şebekenin emre amadeliği artmış, ekipmanlar korunmuş, 

işletim ve bakım maliyetleri azalmıştır. Kurulumdan sonra hedeflenen amaçlara ek 

olarak fazlar arası yük dengesizliği ve şebeke optimizasyonu konusunda da bu 

projenin çok faydalı bilgiler sağladığı deneyimlenmiştir. 


