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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Sonuç Raporu 
 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
 

ARGE Proje Kabul # 
28.09.2016 tarih ve 42435421-120.05.05 E.47116 sayılı 

EPDK Yazısı 

Başvuru Sahibi: Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
100. Yıl Mah. Barbaros Cd. No24/1 (A Blok)Süleymanpaşa/ 

TEKİRDAĞ 

Proje Adı: 

Meteorolojik Veri Kullanılarak Elektriksel Arıza Kestirimi 

Yapılması ve Proaktif Onarım Faaliyetleri İçin Karar Destek 

Sistemi Geliştirilmesi (MAKPRO) 

Proje Bölgesi: 
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Hizmet Bölgesi (Tekirdağ, 

Kırklareli, Edirne ) 

Proje Süresi: 24 ay 

Proje Sorumlusu: Mehmet DÖNMEZ 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

mehmet.donmez@tredas.com.tr 

 

Tel: 0282 258 26 00 -15 

Bildirim Yükümlülüğü No:  693448 

 

B. Rapor Sonuç Değerlendirme Özeti: 
 

Elektrik dağıtım sistemlerinde elektrik arızalarının önceden kestirimi ve bu kestirimler doğrultusunda 

öngörüsel bakım faaliyetlerinin yürütülmesi kesinti yönetimi için kritik önem arz etmektedir. Elektrik dağıtım 

sistemlerinde özellikle havai hatlar için dış faktör kaynaklı kesintiler istatistiksel olarak büyük önem arz 

etmektedir. Literatür taramaları göstermektedir ki havai hatlarda meydana gelen arızaların büyük bölümü 

çevresel faktörler olan meteorolojik durumlar, ağaçlar ve hayvanlardan meydana gelmektedir. Sistemlerin 

doğru tasarımı ve bakım faaliyetleri meteorolojik faaliyetlerden kaynaklı kesintileri minimuma indirecek ve 

olası kesintilere en optimum şekilde onarım faaliyetleri uygulanabilecektir.  

Şiddetli hava koşullarında kesintiler daha olası olmakla birlikte, bu hava koşullarının oldukça düzensiz ve 

tahmin etmeleri çok zor olmaktadır. Hava durumuna bağlı olarak kesintileri doğru bir şekilde tahmin edebilen 

bir model, elektrik hizmetlerin kesintisi yönetimi, sistem tasarımı ve bakımı konusunda yardımcı olabilecektir. 

Çalışmanın başlangıcında detaylı bir proje planının hazırlanmasını takiben konunun akademik literatürde nasıl 

yer aldığı hangi çözüm yöntemleri ve metodu ile ilerlendiği yönünde yoğun çalışmalar yapılmıştır ve bu 

çalışma sonucunda elde dilen kazanımlar ile “Literatür Değerlendirme Raporu” oluşturulmuştur. Literatür 

taramasına ek olarak çalışmanın sektörel uygulamaları var mı hangi sektörlerde öngörüsel bakım faaliyetleri 

istenilen şekilde uygulanmış ve bunların elektrik dağıtım sektörüne nasıl uygulanabileceği ile ilgili detaylı bir 

çalışma gerçekleştirilmiş “Sektör Uygulama Raporu” ortaya çıkmıştır. Konunun hem yerel hem de küresel 

yetkili kurumlarda nasıl ele alındığı çalışmaları için mevzuat araştırmaları yapılmış ve bunun bulguları 

“Mevzuat Araştırma” Raporu şeklinde raporlanmıştır. Dokümantasyondaki amaç bilginin şirket içerisinde 

kalarak gerekli know-how bilgisinin şirket içerisinde yaygınlaştırılması ve bununla ilişkili diğer projelerde 

kaynak olarak kullanılması hedeflenmektedir. 
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Çalışmada kullanılacak verilerin keşfi ve temini için çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalarda öncelikle konu 

ile direk ilişkili geçmiş hava durumu verilerinin temini ve hava durumu tahmin verileri için dünyada 200.000 

üzerinde hava istasyonu olan The Weather Company firmasından geçmiş 3 yıllık hava/yüzey sıcaklığı, 

atmosferik basınç, rüzgar hızı ve yönü, nem oranı ve kar yağış miktarı gibi temel bilgileri içerecek şekilde 

geçmiş hava durumu verisi temin edilmiştir. Hava durumu tahmin verisinde önümüzdeki 15 gün için günlük 

ve saatlik düzenli veri sağlayacak API temini yapılmıştır. 

 Sağlanan bu dış kaynaklı veri setlerine ek olarak iç kaynaklı kurulum tüm şebeke modelini içeren CBS 

sisteminden direk, trafo, saha dağıtım kutusu (SDK) gibi temel ekipmanların X,Y (Enlem, Boylam) 

düzlem noktaları ve bu argümanların öz nitelik bilgileri temini yapılmıştır. Bir diğer iç kaynak istem 

olan SAP-PM modülünde yer alan geçmiş arıza istatistiklerinin tutulduğu detaylı bilgiler son 3 yıl için 

sağlıklı temin edilebilmiş ve bu verilerin düzenli olarak veri havuzunu beslemesi için entegrasyon 

geliştirmeleri yapılmıştır. 

Geliştirilecek sistemin karar destek sistemi olarak çalışması için teknolojik imkânlar nezdinde araştırmalar 

yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda Gartner raporlarında ürün bazlı olarak hep üst dilimde yer alan IBM 

ürünleri ile ilerlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu ürünler içerisindeki; 

 IBM SPSS Modeler ürünü ile tahminsel modeller kurgulanabilmekte. 

 IBM Maximo ürünü ile ekiplerin optimum şekilde yönetimi için SPSS den çıkan arıza tahminlerine ve 

iş yüküne göre ekip yönetimi yapılabilmekte. 

 IBM Cognos ürünü ile sistemden raporlamalar oluşturulup ölçme değerlendirmeler ve sistem 

performansı takip edilebilmekte. 

 IBM Netezza Pure Data Appliance ürünü ile veri havuzu oluşturulmakta ve sistemlerin besleneceği 

kaynak veri sağlanmakta. 

Yukarıda sayılan yazılımların kurulumu gerçekleşmiş olup birbirleri ile entegrasyonu sağlanmıştır sistem uçtan 

uca ayağa kaldırılmıştır. 

Proje içerisinde oluşturulan veri havuzu hem proje dahilinde kullanılacak verilerin ortak bir platforma da 

düzenli ve standart şekilde saklanması hem de proje dışında kurumun kesinti yönetimi ve şebeke verilerini 

raporlayabileceği platform oluşturulması hedefine baz teşkil etmektedir. 

Projenin analitik fazında kesinti tahminine yönelik ekipman bazlı kesinti modelleri kurulmuştur. TREDAŞ 

bünyesinde yer alan yaklaşık 100 bin OG direk, 200 bin AG direk ve 10 bin trafo için kesinti tahmin modelleri 

kurulmuş ve günlük olarak çalıştırılmaktadır. 

Projenin bir diğer fazı olan Faz-4’de projenin kesinti tahmini sonrası işlerin optimize edilmesi adımını 

içermektedir. IBM Maximo yazılımı ile oluşturulan platform ile TREDAŞ bünyesindeki CRM ve SAP-PM 

sistemlerine ve kesinti tahmin sistemi olan IBM SPSS Modeler sistemine bağlantılar yapılmıştır. TREDAŞ’ın 

kesinti tahmin sistemi haricinde normal kesinti bildirim sisteminden gelen arıza kayıtları ve kesinti 

sisteminden gelen tahmin kayıtları ortak bir platformda toplanıp ekiplere iş atamalarının yapılması, ekipler 

mevcut arıza kaydını kapadıktan sonra en yakın arıza kaydına yönlendirilmesi gibi optimizasyon çalışmaları da 

bu fazda hayata geçirilmiştir. 

 

 



TRAKYA EDAŞ MAKPRO AR-GE Projesi Sonuç Raporu Formu  Sayfa 3/19 
 

 

 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi:  
 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje Orijinal iş planı ve mevcutta gerçekleşen ve tekrar planlanan iş planı aşağıda verilmiştir; 

 

Başlangıçta tasarlanan iş planında yazılımların kurulacağı donanım temininde yaşanan aksaklıklar 

(yurtdışından ekipman getirme süreçleri ve prosedürleri, tedarikçi firma süreçleri vb. ) ve yaz dönemindeki 

izin ve bayram tatilleri gibi resmi tatil günleri kaynaklı proje planında sapmalar gerçekleşmiştir. Bu sapmalar 

paralel işlerin öne alınması ile hesaplanan yeni proje planında bitiş tarihini değiştirmediği gözlemlenmiştir. 

Proje esnasında bekleme zamanları daha çok iş analizi/ işi anlama çalışmaları ile geçirilerek proje paydaşlarını 

aktif ve beraber çalışma kültürünü geliştirmesi yönünden faydalı olmuştur. 
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Tablo 1: Proje Çıktılar Listesi 

 

 

 

 

 

 

Çıktı Zaman Planı Teslim Tarihi Gerçekleşen Teslim Tarihi 

Literatür Araştırma Raporu 03.07.2017 05.07.2017 

Sektör Araştırma Raporu 04.07.2017 05.07.2017 

Mevzuat inceleme Raporu 07.07.2017 05.07.2017 

Faz-1 Kapanış Raporu 07.07.2017 17.07.2017 

Yazılım Kurulum Topoloji Dokümanı 30.08.2017 07.09.2017 

Yazılım Sistem Bağlantı Dokümanı 01.09.2017 07.09.2017 

Kurulan Yazılımların Kurulum 

Dokümanı ( Her Bir Yazılım İçin ) 
30.08.2017 07.09.2017 

Faz-2 Kapanış Raporu 08.09.2017 07.09.2017 

Model Karşılaştırma ve Değerlendirme 

Raporu 
20.02.2018 28.02.2018 

Faz-3 Faz Kapanış Raporu 27.02.2018 08.03.2018 

Kullanıcı Rolleri Dağılımı Raporu 01.03.2018 23.03.2018 

Arıza Yönetimi ve Ekip Optimizasyonu 

Entegrasyonları Raporu 01.03.2018 28.03.2018 

Model Doğruluk ve Performans Raporu 01.03.2018 26.03.2018 

Faz- 4 Kapanış Raporu 09.03.2018 28.03.2018 

MAKPRO Çözümleri Fizibilite Raporu 15.03.2018 12.04.2018 

Proje Test Analizleri Raporu 15.03.2018 12.04.2018 

 

Nihai Ürün “Meteorolojik Veri 

Kullanılarak Elektriksel Arıza Kestirimi 

Yapılması ve Proaktif Onarım 

Faaliyetleri İçin Karar Destek Sistemi” 

Oluşturulması ve Raporu 

 

15.03.2018 12.04.2018 

Proje Final Raporu 15.03.2018 12.04.2018 
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C.2. İş Paketleri 

 

İş Paketi No Faz-0 

İş Paketi/ Faaliyet Türü  Yazılım Temini     

İş Paketi Adı Kullanılacak Yazılım Lisanslarının Temin Edilmesi 

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi 

Öngörülen Bitiş 

Tarihi  
Bitiş Tarihi  

01.05.2017 12.05.2017 01.08.2017 

İş Paketi Detayları 

Bu iş paketinde IBM in aşağıdaki listedeki yazılım, donanım ürünleri ve 

hava durumu için api key temini gerçekleştirilmiştir; 

 

IBM PureData System for Analytics N3001-001 Appliance Install 

Appliance + Subscription (Netezza) 

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Processor Value Unit 

(PVU) License + SW Subscription  

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 

Authorized User License + SW Subscription  

IBM SPSS Modeler Professional Authorized User License + SW 

Subscription  

IBM SPSS Modeler Server Professional Processor Value Unit (PVU) 

License + SW Subscription  

IBM InfoSphere DataStage (PDA ile birlikte gelen) 

IBM BigInsights (PDA ile birlikte gelen) 

IBM Cognos (PDA ile birlikte gelen) 

IBM Watson IoT Bluemix Platform 

IBM Maximo Asset Management Concurrent User License + SW 

Subscription  

IBM Maximo Asset Management Scheduler  Concurrent User License + 

SW Subscription  

IBM Maximo Health Safety and Environment Manager Concurrent User 

License + SW Subscription  

TWC Weather verisi 

 

Tamamlanan Görevler 
Yazılımların satın alınmasının gerçekleştirilmesi ve lisans kodları temin 

edilerek yazılımların teslim alınması tamamlanmıştır.  

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Yazılım satın alma dokümanları ( PoE 

dokümanı ) 
01.08.2017 
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İş Paketi No Faz-1 

İş Paketi/ Faaliyet Türü  Proje Yönetimi  Hazırlık   

İş Paketi Adı Proje Yönetimi Başlangıç Çalışmaları, Teknik Başlangıç Çalışmaları 

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi 

Öngörülen Bitiş 

Tarihi  
Bitiş Tarihi  

08.05.2017 14.07.2017 17.07.2017 

İş Paketi Detayları 

Bu iş paketinde proje de görev alacak organizasyon planın belirlenmesi 

gerçekleştirilmiş ve proje zaman planı oluşturulmuştur. 

 

Bu iş paketinin teknik başlangıç çalışmaları adımında konu ile ilgili;  

 

 Akademik literatür çalışmaları derlenmiş akademik dünyada mu 

konu ile ilgili yaklaşımlar, algoritmalar, önemli değişkenler gibi 

kısımlar incelenmiştir. 

 Sektör uygulamaları araştırılmış özellikle tüm üretim ve dağıtım 

sektöründe yeni bir trend olan öngörüsel bakım çalışmaları 

araştırılmış yerel ve global düzeyli örnekler incelenmiştir. 

 Mevzuat inceleme çalışmaları yapılmış, bu çalışmalarda 

ülkemizde enerji mevzuatlarını inceleyen kurum olan EPDK ve 

TEİAŞ bünyesinde öngörüsel bakım çalışmaları ile ilgili mevzuat 

çalışmaları araştırılmış bu kurumlara ek olarak global elektrik 

otorite kuruluşları da incelenmiştir. Bu çalışma neticesinde aktif 

bir mevzuat bulunamamış ve raporlanmıştır. Alınan karar 

doğrultusunda mevzuat inceleme raporu devam niteliğindeki 

raporu projenin analitik fazının kapatılması ile sektöre öneriler 

şeklinde projenin önemli çıktıları sunulması hedeflenmiştir. 

 

Tamamlanan Görevler 

 

1. Organizasyon planın hazırlanması 

2. Proje zaman planının hazırlanması  

3. Literatür araştırmalarının yapılması  

4. Sektör uygulama araştırmasının yapılması  

5. Mevzuat incelemelerinin yapılması  

6. Faz kapanışı ile ilgili rapor hazırlanması ve proje sponsor ve üst 

yönetimine sunulması  

 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Organizasyon Planı 01.06.2017 

Proje Zaman Planı 01.06.2017 

Literatür Araştırma Raporu 05.07.2017 

Sektör Araştırma Raporu 05.07.2017 

Mevzuat inceleme Raporu 05.07.2017 

Faz Kapanış Raporu 17.07.2017 
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İş Paketi No Faz-2 

İş Paketi/ Faaliyet Türü  
Yazılımların 

Kurulması 
 

Sistemin 

hazırlanması 
  

İş Paketi Adı Yazılımların Kurulması 

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi 

Öngörülen Bitiş 

Tarihi  
Bitiş Tarihi  

02.05.2017 08.09.2017 07.09.2017 

İş Paketi Detayları 

Bu iş paketi geliştirilecek karar destek sisteminin çalışacağı donanımların 

temin edilmesi ve ilgili donanımlara satın alınan yazılımların 

kurulmasından oluşmaktadır.  

 

Donanımların temini beklenen süreden uzun sürmesi sonucu yazılım 

kurulumlarında, öngörülemeyen resmi tatil ve izinler dönemi sonucu 

öngörülen tarihte 2,5-3 aylık bir sapma meydana gelmiştir. Bu sapma proje 

planını etkilememsi için paralelde yapılması gereken çalışmalar 

gerçekleştirilmeye çalışılmış yoğun iş analizi toplantılarına zaman 

ayrılması sağlanmıştır. 

 

Tamamlanan Görevler 

1. Yazılımların optimum düzeyde çalışacağı donanım listelerinin 

Şirketimize iletilmesi – DATAMIND 

2. Donanım teminin yapılması – TREDAŞ 

3. Temin edilen donanım yazılım kurulumuna hazırlanması ( Host ve 

IP bilgilerinin sağlanması, Windows işletim sistemi ve java gibi 

temel bileşenlerin kurulması ) – TREDAŞ 

4. Hazırlanan sistemde SPSS, Cognos, DataStage, CNDS 

yazılımlarının kurulumlarının ve entegrasyonlarının 

gerçekleştirilmesi -  DATAMIND 

5. Arıza İş Emri yönetimi yazılımı Maximo ve bileşenlerinin 

kurulması – IBM 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Yazılım Kurulum Topoloji dokümanı 07.09.2017 

Yazılım Sistem Bağlantı Dokümanı 07.09.2017 

 

 

Kurulan Yazılımların Kurulum Dokümanı 

( Her Bir Yazılım İçin ) 
07.09.2017 
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İş Paketi No Faz-3 

İş Paketi/ 

Faaliyet 

Türü 

 Analitik Fazı  
Geliştirmeler / İş 

Paketi İç Test  
  

İş Paketi Adı Analitik Model Geliştirme 

İş Paketi 

Takvimi 

Başlangıç Tarihi 
Öngörülen Bitiş 

Tarihi  
Bitiş Tarihi  

01.05.2017 27.02.2018 08.03.2018 

İş Paketi 

Detayları 

Bu iş paketinde projenin en önemli fazı olan elektrik arızalarının mevsimsel olaylar ile 

ilişkilendirilmesi noktasında veri madenciliği teknikleri kullanılarak model geliştirilmiştir. 

 

Analitik model geliştirilme sürecinde dünyada kabul görmüş bir metodoloji olan CRISP-

DM metodolojisine göre ilerleme sağlanmaktadır. Bu metodolojinin adımlarını ve projemiz 

üzerindeki ilerlemesini aşağıdaki gibidir; 

   

1. İşi Anlamak – Bu adım için iş birimleri ile yoğun toplantılar yapılmıştır. Operasyon 

ekibinin kayıtlarındaki arıza istatistik verileri ve şebeke modeli incelemeleri 

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılacaklar belirlenmiştir.  

 

2. Veriyi Anlamak –  Bu adımda elde edilebilen kaynaklardan veri temini ve verinin 

anlaşılması çalışması gerçekleştirilmiştir. TREDAŞ CBS ekibinden şebeke modeli 

içinde yer alan direk, trafo, hat ve box gibi temel elemanlar üzerinden alınabilen 

temel bilgiler incelenmiştir.  

 

Bakım onarım ekibinden SAP-PM üzerinde tutulan arıza istatistik verileri 

incelenmiş ve tutulma şekilleri incelemeleri yapılmıştır. 

 

Dış veri kaynağı olan hava durumu verileri incelenmiş, verilerin tutulma formatları 

incelenmiştir. 

 

3. Veriyi Hazırlamak – Veri hazırlama adımında veri havuzu olarak kullanılacak 

Netezza kurulumu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır; 

a. Veri Merkezinde Kabin ayarlanması ve Sunucunun yerleştirilmesi. - 

Tamamlandı 

b. Sunucu kurulumu için kurulum dokümanı doldurulması ve IBM global ekibine 

onay için iletilmesi/ düzeltmeler. - Tamamlandı 

c. IBM global ekibinin donanımı çalıştırması ve ilk düzenlemeler. – Tamamlandı. 

 

Veri hazırlama adımında ek olarak tespit edilen veri kaynaklarına IBM SPSS toolu yardımı 

ile bağlantı sağlanması için Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ile hem SAP hem de CBS sistemi 

için yapılan adımlar aşağıda listelenmiştir; 

 

a. SAP-PM entegrasyonu; 

 

SAP_PM modülünün veri tabanına ODBC bağlantısı ile ulaşılarak SAP ekibi tarafından 

günlük hazırlanan tablolar Netezza’ya taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
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b. CBS Sistemi entegrasyonu; 

 

CBS sisteminde analizler ile tespit edilen veri kaynakları SPSS sunucusunda oluşturulan 

CBS_DOSYA klasörüne belirlenen aralıklar ile excel dosyaları şeklinde bırakılacak ve 

SPSS sistemi manuel tetiklenerek bu kayıtların alınması sağlanacaktır. SPSS tarafından 

alınan kayıtlar Netezza veri havuzu sistemine tarihsel olarak basılarak arşiv oluşturulacak 

ve çalışan kestirim modelleri güncel kayıtlardan ilerleyecektir. 

 

İç kaynaklara ek olarak sağlanan hava durumu verisine ulaşım için The Weather Company’ 

den temin edilen api key ler kullanılarak IBM SPSS aracı ile veri çekme işlemi başlatılmış 

ilk aşamada Trakya bölgesinde tespit edilen 100 bölge için geçmiş 3 yıllık hava durumu 

verisi çekilmiştir. Seçilen bu 100 bölge TREDAŞ şebeke ekipmanlarının yoğunluğunu 

gösterecek şekilde kümelere bölümleme yöntemi olarak ekipman X,Y koordinatlarının K-

Means Algoritmasına girdi olarak verilmesi ve k değerinin 100 belirlenmesi ile algoritma 

küme içerisinde homojen kümeler arası heterojen kümeler oluşturmuştur. Kümeleme analizi 

ile en optimum kümeler belirlenmiştir. Aşağıda TREDAŞ bölgesi olan Trakya haritasında 

kümelere ayrılan 100 bölgenin merkez noktaları gösterilmiştir. 

 
Şekil 1 - Trakya MAKPRO Bölgeleri 

Bir diğer dış kaynak olarak değerlendirilen ekipmanın çevresinden orman, deniz ve 

yüksekliğinin tespiti olmuştur. Ekipmanın çevresinden orman olup olmadığı bilgisi Orman 

Genel Müdürlüğü geodata uygulaması üzerinde sağlanan orman lokasyonlarının 1 km yarı 

çapı çevresinde ekipman olması halinde bu ekipmanın öznitelik bilgileri arasına orman 

çevresinde bilgisi düşülmüştür. Bu çalışma ilk etapta bir defaya mahsus yapılmıştır şebeke 

verisinin güncellenmesi ile bu hesaplamada güncellenecektir. 

 

Ekipman çevresinde deniz bulunma bilgisi için manuel olarak işaretlenen deniz kıyı 

noktalarına ekipmanların 5 km’den yakın olması bilgisine bağlı olarak ekipman 

özniteliklerine çevresinde deniz var ve yakın olduğu denizin ismi işlenmektedir. 

 

Ekipmanın deniz seviyesinden yüksekliği bilgisi için nereden alınabileceği noktasında 

araştırmalar yapılmıştır. İlk inceleme olarak Google’ un X, Y koordinatı gönderildiği zaman 

Z bilgisini ileten Elevation API’si incelenmiş ancak API kısıtının olması dolayı ile 

vazgeçilmiş, bir diğer servis sağlayıcı olarak Microsoft’un Bing servisi tespit edilmiştir. 

Bing servisi ile tüm ekipmanların yükseklik bilgisi çekilmiş ancak bilginin doğruluğu için 

farklı kaynaklardan çapraz kontroller yapıldığı zaman doğruluğun çok düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Bu aksaklıklar sebebi ile ekipman yükseklik bilgisi projede kullanılmamıştır.  
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4. Modelleme – Oluşturulan değişken setleri ile modelleme çalışmalarına 

başlanılmıştır. Modelleme çalışmalarında öncelikli olarak; 

 

a. OG bazlı tahmin; 

 

TREDAŞ bünyesinde yer alan yaklaşık 100 bin OG direği için geçmiş 3 yıllık arıza ve bakım 

istatistikleri ve geçmiş hava durumu dikkate alınarak kestirim modeli geliştirilmiştir. Model 

geliştirilirken modelleri mevsim bazda ayrılması kararlaştırılmış böylelikle mevsim 

içerisinde gerçekleşen spesifik hareketlerin yakalanması ve model başarısının artacağı 

öngörülmüştür.  

 

Modelleme aşamasında veri madenciliği literatüründe sıklıkla kullanılan C&RT, CART, C5 

ve QUEST karar ağacı algoritmaları farklı parametreler ile uygulanmıştır. 

 

Her bir mevsim için en az 4 en fazla 6 model geliştirilmiş ve model geliştirme safhasında bu 

modellerin beraber kullanılması (Literatürde Ensemble teknik olarak geçmekte) ile model 

başarısının artırılması hedeflenmiş ve modeller yazılan döngüler ile 2li, 3lü, 4lü 

kombinasyonla denenmiş ve sonuçlar “Model Değerlendirme ve Karşılaştırma Raporunda” 

dokümante edilmiştir. 

 

b. AG bazlı tahmin ve Trafo Bazlı tahmin 

 

AG bazlı tahmin modelinde de OG bazlı tahmin için ilerlenen yöntemlerin aynısı ile 

ilerlenerek modeller oluşturulmuştur. Trafo bazlı modelde ilerleme yapılırken mevsimsel 

bazlı model kurulmadan ilerleme seçilmiştir. 

 

Yukarıda açıklanan model geliştirme safhaları yüksek hesaplama zamanı istemektedir. Hem 

model geliştirme hem de geliştirilen bir modelin kombinasyonları ile deneme işlemi bir OG 

direğin 1 mevsimi için 2 gün makinenin sürekli çalışması ile bulunmuş ve OG direği için 4 

mevsim ( 2*4 = 8 gün ), AG direği 4 mevsim ( 2*4 = 8 gün ), ve Trafo modeli geliştirme 

süreci 3 gün sürmekte ve işlemler paralel yapılarak model geliştirmenin sadece makinelere 

yaptırıldığı safha yaklaşık 8-9 gün makineler 24 saat çalışarak tamamlanmaktadır.  

 

 

5. Geliştirme & Test - Projede bu aşamada geliştirilen modellerin değerlenme 

ölçüsünün belirlenmesi ve belirlenen ölçüte göre model seçim çalışmaları 

yapılmıştır. 

 

Değerlendirme ölçütü olarak klasik başarımdan ziyade (modelin doğru söyledikleri ve yanlış 

söylediklerinin oranı) modelin söylediği arıza tahminlerinden % kaç ı gerçekleştiğinin 

ölçüsü olan hassaslık (precision) ölçüsünden yararlanılmıştır. Bu ölçüt ile modelin hatalı 

alarm üretmesi engellenmiş ve daha az ama ürettiği alarmların doğruluğu yüksek alarmlar 

olması sağlanmıştır. Son raporlanan çalışmalar da modelin hassaslık ölçüsü %20 ile %30 

arasında değiştiği gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAKYA EDAŞ MAKPRO AR-GE Projesi Sonuç Raporu Formu  Sayfa 11/19 
 

6. Canlıya Alma – Modelin canlıya alma çalışması SPSS in yardımcı yazılımı CNDS 

aracılığı ile yapılmış hazırlanan streamler CNDS aracılığı ile günlük çalışacak 

şekilde dizayn edilmiştir. 

 

Aşağıda CNDS’de tasarlanan kesinti tahmini için mevcut akış gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2- CNDS Kesinti Tahmin Akışı 

 
IBM SPSS CNDS yazılı ile geliştirilen modellerin ve entegrasyon akışlarının versiyonlaması 

ve ortak bir platformda tutulması sağlanmıştır. Böylelikle kurumsal hafıza ve ekipler 

arasında işlerin yönetilmesi için platform olmaktadır. 
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Genel CRISP-DM1 akışı; 

 

 
Şekil 3 - CRISP-DM Akışı 

 

 

 

Tamamlanan 

Görevler 

1. Netezza Ürün Kurulumu  

2. SPSS İle Veri Kaynaklarına Bağlanılması 

3. Verilerin Sisteme Aktarılması 

4. Analitik Modelleme, İşin anlaşılması 

5. Tahmin Modeline Girecek Değişkenlerin Seçilmesi 

6. Tahmin Modelinin Oluşturulması 

7. Tahmin Modeli Test Çalışmaları 

8. Tahmin Modeli Uygulamaya Alma ve Tablolanması 

İş Paketi 

Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Model Karşılaştırma ve Değerlendirme Raporu 28.02.2018 

Faz-3 Faz Kapanış Raporu 08.03.2018 

 

 

 

 

                                                           
1- 1 https://www.the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf 

 

https://www.the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf
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İş Paketi No Faz-4 

İş Paketi/ 

Faaliyet 

Türü 

 Geliştirme ve Uygulama  
Raporlama / İş Emri 

Oluşturma 
  

İş Paketi Adı Geliştirme ve Uygulama Fazı 

İş Paketi 

Takvimi 

Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi  Bitiş Tarihi  

03.08.2017 27.02.2018 28.03.2018 

İş Paketi 

Detayları 

Bu iş paketinde; 

 

a. Entegrasyon adımların tamamlanması tüm sistemlerin entegre olması bu fazda 

gerçekleştirilmiştir. 

b. Faz-3 de tamamlanan kesinti tahmin sonuçlarının Maximo entegrasyonu ve mevcut arıza 

verilerinin Maximo da optimize edilmesi adımları yapılmıştır. 

c. Kesinti tahmin sistemi için raporlama alt yapısı kurulması ve temel raporların oluşturulması 

adımları bu fazda yapılmıştır. 

 

 

Yapılan çalışmaların özetlenmesi; 

 

a. Entegrasyonlar; 

 

Tüm sistemlerin entegrasyon çalışması kapsamında aşağıdaki grafikte gösterilen Maximo yazılımın 

ortada olduğu entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
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Bu entegrasyon adımlarında CRM sisteminden; 

 

Kofra No - Abone No bilgisinin alınması için SPSS tarafından ODBC ile CRM sisteminin veri 

tabanına bağlanılmış ve tablodan günlük kofra no bilgileri alınmıştır. Yapılan entegrasyon çalışmaları 

“Arıza İş Emri Entegrasyon” raporunda dokümante edilmiştir. 

 

 

b. Arıza Yönetim Sistemi - İş Optimizasyonu 

 

Maximo yazılımı ile hem SPSS tarafından gelen tahmini arıza kayıtları hem de mevcut gerçekleşen 

arızaların ortak bir platformda toplanım iş optimizasyonu adımı gerçekleştirilmiştir. 

 

CRM tarafından gelen arıza ihbarları hem SAP-PM sistemine hem de Maximo sistemine düşmektedir. 

SAP-PM tarafına düşen iş emirleri gerçek arıza olarak işaretlenmekte ve buradaki ekip yoğunluğu ile 

beraber açık arıza işleri Maximo'ya iletilmekte. Maximo ekranından CRM den gelen açık arızalar 

işaretlenmiş olarak gelmekte, SPSS den gelen tahminler ise işaretsiz olarak Maximo ekranında 

görünmekte. Atama yapacak operatörler işaretsiz gelen SPSS kayıtlarını isterler ise belirli özelliklerine 

bakarak seçebilmektedirler, bu seçme işlemi için operatörün önüne arıza tahminin gerçekleşme 

olasılığı, TREDAŞ bünyesinde hesaplanan işin önceliklendirme skoru (TREDAŞ tarafından verilen 

optimizasyon formülasyonunun 0-100 arasına min-max normalizasyonu ile normalleştirilmiş sonucu 

kullanılmaktadır.) ve tahmin skorunun dikkat ettiği ekipman bölgesindeki sıcaklık, yağış, rüzgar hızı 

gibi parametrelere bakarak SPSS den gelecek iş emrinin işaretlenip ataması yapılabilmektedir. 

İşaretlemesi yapılan SPSS iş emri Maximo tarafından CRM’e SPSS ihbar şeklinde düşmekte ve CRM 

den de SAP-PM’e arıza/bakım kaydı olarak açılmaktadır. 

 

c. Kesinti Yönetim Sistemi İçin Raporlama Altyapısı 

 

Projenin bu fazında bir diğer yapılacak kalem raporlama alt yapısının ayağa kaldırılmasıdır. 

Raporlama platformu için IBM Cognos üzerinde raporlama çalışmaları yapılmıştır. IBM Cognos 

ortamı veri havuzu ortamı olan Netezza’ya bağlanarak burada ilgili tabloların metadata verileri 

Cognos altına taşınmıştır. Taşınan bu veri tabloları ile kullanıcılar SQL veya farklı bir programlama 

dili yazmadan kendi raporlarını sürükle bırak şeklinde oluşturabilme imkanı oluşturulmuştur.  

 

Temel olarak Arıza Listesi, Hava durumu kalite rapor, yıldırım tahmin verileri ve girilen CBS No 

noktasının hava durumu verisini gösteren temel raporlara IBM Cognos sisteminde oluşturmuştur. 

 

Örnek; TWC sisteminden alınan tahmin hava durumunun gerçekleşen veriler ile kıyaslamasını içeren 

hava kalitesi gösterge paneli; 
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Şekil 4 - TWC Hava Durumu Tahmin Kalitesi2 

Tamamlanan 

Görevler 

 

1. IBM SPSS Ürünü Tahmin çıktılarının Maximo ürününü tetiklemesi 

2. Tetiklenen Maximo yazılımın sistemde tanımlan kısıtlar nezdinde optimum karar ile ekip 

yönlendirmesinin yapılması 

3. Maximo iş emrinin TREDAŞ CRM sistemi besleyerek iş emrinin oluşturulması 

4. Maximo yazılım ve kullanıcı testlerinin oluşturulması 

5. CRM sisteminden gelen arıza kayıtlarının alınması 

6. Maximo da onaylana iş schedule planlarının SAP-PM ortamına iletilmesi 

7. IBM Cognos Temel Raporlarının oluşturulması 

8. Raporlama ortamının oluşturulması 

9. Kullanıcı testleri 

 

İş Paketi 

Çıktıları 

Çıktılar Bitiş Tarihi 

Kullanıcı Rolleri Dağılımı Raporu 23.03.2018 

Arıza İş Emri Entegrasyonu Raporu 28.03.2018 

Model Doğruluk ve Performans Raporu 26.03.2018 

Faz- 4 Kapanış Raporu 28.03.2018 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://172.26.17.119:9300/bi/ (TREDAŞ IBM Cognos Raporlama Paneli) 

http://172.26.17.119:9300/bi/
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İş Paketi No Faz-5 

İş Paketi/ 

Faaliyet Türü 

 Proje kapanış  
Testler ve Canlıya 

Alma Çalışmaları 
  

      

İş Paketi Adı Testler, Canlıya Alma, Proje Kapanışı ve Final Raporu 

İş Paketi 

Takvimi 

Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi  Bitiş Tarihi  

08.03.2017 15.03.2018 12.04.2018 

İş Paketi 

Detayları 

 

Bu iş paketinde bu zaman kadar ayağa kaldırılan sistemin bütünleşik testlerinin yapılması 

ve analitik model sonuçlarının izlenmesi ve test / düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu iş paketinde ayrıca geliştirilen karar destek sisteminin hangi kullanıcı grupları 

tarafından teslim alıp sürekliliğinin devam ettirileceği gibi konular netleştirilme 

çalışmaları yapılıp, ekipler ile kullanıcı devir çalışmasında bu tarz sistemlerin sektörde ve 

ilişkili sektörlerde nasıl kurgulandığına yönelik toplantılar yapılmıştır. 

 

 

 
Şekil 5 - Genel MAKPRO Mimarisi 
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Şekil 6 - Kullanıcı Rolleri Dağılımı 

 

 

Analitik model çıktılarının haftalık bazda performans değerlendirmesi yapılmış sonuçlar 

raporlanmıştır.   

 

Bu iş paketinde geliştirilen karar destek sistemi ile ilgili genel kurgu  ve bu ürünün diğer 

dağıtım şirketlerine uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili öneriler oluşturulmuştur.  

 

 

Tamamlanan 

Görevler 

1. Analitik model çıktılarının haftalık bazla performans ölçümlemeleri yapılması. 

2. Tüm sistemin uçtan uça testlerinin yapılması 

3. Analitik modelin test sonuçlarına göre varsa fine-tuning çalışmaları yapılması. 

4. Geliştirilen projenin ülke ekonomisine katkı sağlaması için diğer dağıtım 

şirketlerinde uygulanabilirliği için inceleme ve araştırmalar yapılması. 

Sonuçların fizibilite raporunda dokümanlaştırılması. 

5. Proje final raporunun yazılması. 

İş Paketi 

Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

MAKPRO Çözümleri Fizibilite 

Raporu 
12.04.2018 

Proje Test Analizleri Raporu 12.04.2018 

 

Nihai Ürün “Meteorolojik 

Veri Kullanılarak 

Elektriksel Arıza Kestirimi 

Yapılması ve Proaktif 

Onarım Faaliyetleri İçin 

Karar Destek Sistemi” 

Oluşturulması ve Raporu 

 

12.04.2018 

Proje Final Raporu 12.04.2018 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
 

Proje ile TREDAŞ bünyesinden birçok değer üretildiği düşünülmektedir bunlar; 

 Veri havuzu yapısı ile beraber varlık yönetim sisteminin temelleri atılması, 

 Kesinti tahmin sistemi ile arızaların gerçekleşmeden önce tespit edilmesi ve hem ekip hem de bakım 

çalışmalarının yapılabilmesinin önü açılmıştır. 

 Maximo yazılımı ile beraber mevcut arıza kayıtlarının yol ve zaman kısıtı altında çalıştırılabilmesi ve 

ekiplerden optimum seviyede faydalanılması. Arızalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi. Arıza 

Onarım ve Bakım (AOB) ekiplerinin daha verimli kullanılarak periyodik bakım vb. diğer faaliyetlere 

daha fazla iş gücü ayrılabilmesi ve toplam tüketici memnuniyetinin artışının sağlanması hedefinin 

gerçekleştirilmesi, 

 Mevsimsel/periyodik önleyici ekipman bakım çalışmalarının gerçekleşmiş arıza kayıtları üzerinden 

yeniden düzenlenmesi ile ekipman ömürlerinin uzatılması hedefinin gerçekleştirilmesi, 

 Veri odaklı yaklaşımın kuruma tanıtılması ve kurum kültüründe yer edebilmesi için çalışmalar, 

 Şirket verimizin kalite, işlevsellik ve gerçeklik açısından incelenmesi ve geliştirilmesi 

 Proje “Genel Sistem Mimarisi” nin tamamlanarak Şirketimiz Arıza Yönetim Sistemi ile tamamen 

entegre Karar Destek Sisteminin oluşturulması 

 

Şeklinde özetlenebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler 
 

Projede özellikle niş özellikteki IBM Netezza donanımın ayağa kaldırılması sürecinde aksaklıklar yaşanmıştır. 

Donanımın 10 Gbit lik fiber kablolar ile çalışması ve mevcut TREDAŞ ekipmanlarının 1Gbit lik altyapı ile 

çalışılması ve 10 Gbit deneyimi olmaması (Sistemin yeni olması sebebiyle ülkemizin çoğu yerinde bu sisteme 

geçilememiş olup, bu proje sayesinde Şirketimiz bu sistemi kullanmaya başlamış durumdadır.) kısa süreli 

gecikmeler yaşatmış ancak opsiyonlu çözüm yollarının aranması ve sonrasında yeni 10 Gbit lik switch alınması 

ile çözüme kavuşulmuştur. Bu deneyim ile yeni alt yapı sitemlerinde payı gittikçe artan 10 Gbitlik bağlantılı 

sunuculara önceden deneyimleme imkanı bulunmuş ve ekip olarak yetkinlik seviyesi arttırılmıştır. 

Projede bir diğer deneyim noktası entegrasyon noktalarının çok fazla olması ve sistemlerin entegrasyonlar ile 

birbirine bağlanması adımı olmuştur. Entegrasyon adımlarında farklı paydaşların yer alması ( TREDAŞ, IBM, 

DATAMIND, CRM - Dış kaynak, SAP - Dış kaynak ) entegrasyon adımlarını zorlaştırmıştır. Bu adımın çözümü 
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için sık toplantı ve ekiplerin iletişim kanallarının arttırılması ve entegrasyona başlamadan önce sık iletişime 

geçilmesi farklı ekiplerden kaynaklı yönetim zorluğunu kolaylaştırmıştır. 

Bazı alt yapısal sorunlar sebebiyle firmaların tüm hizmetlerini ülkemizde verememesi proje ilerleyişinde bir 

eksiklik oluşturmuştur. TWC’ nin verdiği hizmetler arasında yıldırım verisi sağlayabileceği yer almaktadır. 

Temin edilen veriler incelendiğinde ve ilgili firma ile iletişime geçilmesinin akabinde yıldırım tahmin verilerinin 

Türkiye 2017 – 2018 yıllarında sağlanamadığı bilgisi edinilmiştir.  Bu durum farklı arayışları beraberinde 

getirmiştir. Türkiye için yıldırım tahmin verisini sağlayacak bir kaynak bulunamaması sebebiyle Proje 

kapsamında geçmiş veri kayıtları kullanılarak “Yıldırım Tahmin Modülü” geliştirilmiş olup, gelecekte 

yapılabilecek çalışmaların temeli atılmıştır.  

 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler 
 

TREDAŞ şebeke sistemi kullanılarak geliştirilen kesinti yönetimini akıllı karar destek sistemine bağlayan 

sistem, kullanılan ekipmanlar, projenin boyutu ve kapsamı gibi özellikler düşünüldüğünde Türkiye’de ilk ve 

dünyada sayılı projelerden biridir. Burada kazanılan yerli know-how bilgisinin diğer elektrik dağıtım 

şirketlerine sıfırdan bir çaba harcamadan uygulanabilir olması ve kesinti yönetimi sisteminin veri odaklı 

mimariye dönüştürülmesi noktasında önemlidir. 

Bu sistemin diğer elektrik dağıtım sistemlerinde uygulanması için temel veri kaynakları; 

 En az 2-3 yıllık arıza ve bakım istatistiklerinin ekipman bazlı tutuluyor olması 

 Ekipmanların öznitelik bilgilerinin tarihsel şekilde tutuluyor olması 

Yukarıdaki 2 adımında sağlanmasından sonra dış kaynak hava durumunun bu veri entegre edilerek kesinti 

tahmin sistemi geliştirilebilmektedir.  

 


