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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Giriş: 

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde kaçak elektrik kullanımının yüksek olduğu kırsal ve bazı şehir 

merkezlerinde elektrik dağıtım panolarına sıklıkla izinsiz müdahaleler gerçekleşmekte ve bu müdahaleler 

sonucunda, dağıtım panolarının iç ve dış aksamları zarar görmekte, enerji kesintileri oluşmakta ayrıca can ve 

mal kayıpları meydana gelmektedir. Mevcut sistemde kullanılan panolar zayıf mukavemete sahip olması 

sebebi ile kolayca zarar görüyor ve zararın kim ve kimler yapıldığı anlaşılamıyor.  

Elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi, panolara müdahalenin engellenmesi ve meydana gelen müdahalelerin 

kim ve kimler tarafından yapıldığının belirlenmesi ile yapılan müdahale bilgisinin anında merkezi sisteme 

gönderilmesi amacıyla Yüksek Mukavemetli-Akıllı Pano Geliştirilmesi Projesine başlanmış ve proje 

çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Yapılan ilgili tüm çalışmaların detayları bu proje sonuç raporunun ilgili 

bölümlerinde yer almaktadır. 

B. Proje Kimlik Bilgileri: 

Başvuru Sahibi: DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: Şanlıurfa Yolu üzeri 3. Km Kayapınar/ Diyarbakır 

Proje Adı: Yüksek Mukavemetli – Akıllı Pano Geliştirilmesi Projesi 

Proje Bölgesi: DİCLE EDAŞ Sorumluluk Bölgesi 

Proje Süresi: 18 Ay 

Proje Sorumlusu: Süleyman KAYA 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

Şanlıurfa Yolu üzeri 3. Km Kayapınar/Diyarbakır 

E-mail: suleyman.kaya@dedas.com.tr 

Tel: +90 539 910 2781 

 

C. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

Projenin temel amacı elektrik dağıtım hatlarında kullanılan mevcut elektrik panolarının yerine yekpare yapıda 

mukavemeti yüksek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin açma – kapama işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan, 

açma – kapama işlemleri sırasında görüntü alan ve panoya yapılan müdahaleleri merkezi sisteme bildirecek 

uyarı sistemine sahip olan akıllı bir elektrik panonun tasarlanmasıdır. 

Bu kapsamda 5 adet yeni nesil yüksek mukavemetli - akıllı ASOP pano üretilmiştir. Üretilen panoların 

mekanik dayanımının artırılması için cam elyaf takviyesi arttırılmış hammadde ile poliürea kaplaması 

kullanılarak mekanik dayanımı %70 artırılmıştır. Panoların içine yerleştirilen darbe duyarlı sensörler ile 

müdahale anında merkezi sisteme bilgi gönderilmesi, pano açma kapama işlemlerini yapan kişilerin 

görüntülerini kaydeden bir kamera sisteminin entegrasyonu, elektromekanik bir kilitleme sistemi ile pano 

kilitlerinin yüksek güvenlikli olması ve yüksek mukavemet sağlayacak gövdenin haberleşme sistemine engel 

olmayacak şekilde tasarımı gerçekleştirilmiştir.   

Proje de üretilen panolar yüksek mukavemet özelliğini sağlamış, içerisinde yer alan darbe, sıcaklık ve kapı 

açıldığında devreye giren ışık sensörleri, kapağın açılması ile fotoğraf çeken sisteme sahip tasarlanan bir 

elektronik kontrol ünitesi ile, üretilen sunucu yazılım sayesinde GSM şebekesi üzerinden merkez birimlere 

iletim sağlamaktadır. Sunucu yazılımı Windows tabanlıdır. Projenin ilk safhalarında mobil bir uygulama 

hazırlanmış olup daha sonradan son kullanıcı olan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş personelinin Windows tabletlere 

geçmeleri sebebi ile mobil uygulama gereksinimi kalmamıştır. 

mailto:suleyman.kaya@dedas.com.tr
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Elektromekanik bir kilit sistemi tasarımı da yapılmış olan sistemde pano kapağının açılabilmesi için saha 

ekipleri tarafından Windows tabletler ile kullanıcı kodu ve parola girdikten 5 sn. içerisinde elektromekanik 

kilidin açılması gerekmek de olup, sadece anahtar ile açılmanın önüne geçilmiş ve kapak açma-kapama 

işlemlerinde yüksek güvenlik sağlanmıştır. 

Bu proje ile; 

 Dicle bölgesinde izinsiz olarak pano kapaklarının açılmasını engellenmesi 

 Yetkili olmayan kişilerce yapılan bilinçsiz müdahalelere engel olarak yaralanma ve ölüm vakalarının 

oluşumunu önlenmesi 

 Sadece yetkili saha personellerince panoların açma-kapama işlemlerini gerçekleştirmesi, giriş yapan 

kişilerin kayıt altına alınmasını sağlaması 

 Elektrik pano kapaklarının kilitlerini yüksek güvenlikli ve elektromekanik bir yapıda olabilecek 

şekilde tasarlaması 

 Kamera ve darbeye duyarlı uyarı sistemine ait cihaz ve sensörleri geliştirmek ve elektrik panolarına 

entegre edilmesi 

 Elektrik panolarının fiziksel müdahalelere karşı zarar görmesini engellemek için kompozit 

malzemeler kullanılarak güçlendirmesi 

 Gövde hammaddesi ile Faraday kafesi oluşturmayacak ve dolayısıyla haberleşme sistemine engel 

olmayacak bir yapı kurulması 

 Yüksek güvenlikli güçlendirilmiş yerli üretim elektrik panosu üretilmesi sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 1. YMAP1 Önden ve Yandan Görünüş 

              

                                                                               

                                                           
1 YMAP: Yüksek Mukavemetli-Akıllı Pano 
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D. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

D.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Küresel ölçekte etkili olan COVID-19 salgınının yayılmasını yavaşlatmak üzere 2020 yılı başından itibaren 

ilgili merciiler tarafından muhtelif zamanlarda ve kapsamda uygulamaya geçirilmiş olan sokağa çıkma 

kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması gibi tedbirler sebebiyle; yürütücüsü olduğumuz Yüksek 

Mukavemetli – Akıllı Pano projesinin malzeme ve ekipman tedariki, deney çalışmaları, grup çalışmaları ve 

koordinasyon toplantıları gibi faaliyetler sekteye uğramıştır. Bunların sonucu olarak, Şirketimizin ve proje 

paydaşlarımızın gösterdiği tüm iyi niyetli çabalara rağmen, mevzu bahis projenin iş planı ve zaman takviminde 

aksama meydana gelmiştir. Konuyla alakalı Dicle Elektrik tarafından 27/08/2020 tarih ve 134986 sayılı yazı 

ile EPDK’dan süre uzatımı talep edilmiştir. Sonrasında EPDK’nın 01/10/2020 tarih ve 01/20/45 sayılı Ar-Ge 

Komisyonu Kararı ile projenin toplam süresi 18 Ay olarak belirlenmiştir. Gerekli tedbirler alınarak proje 

çalışmaları tamamlanmıştır. 

Tablo 1. Proje İş Planı Tablosu 

İŞ 

PAKETİ 

PAKET 

SÜRESİ 

BİTİŞ 

HEDEFİ 

ÇIKTI 

NUMARASI 
ÇIKTI BAŞLIĞI BAŞLANGIÇ 

HEDEF 

BİTİŞ 

TARİHİ 

DURUM 

1 2 AY 2. Ay sonu Çıktı 1 

 Literatür taraması tamamlandı. Teknolojik 

yapılabilirlik etüdü yapıldı. 

 Pano gövdesi için özel hammaddesi 

elektromekanik kilit, kamera ve darbeye duyarlı 
uyarı sistemi tespiti yapılıp seçilmişti. 

 Benzer panoların yurtdışındaki örnekleri 
tasarımsal olarak incelenmişti. 

 Dicle EDAŞ bölgesinde pilot seçimi için yer 
tespiti çalışmaları gerçekleştirildi. 

 

27.09.2019 27.11.2019 TAMAMLANDI 

2 3 AY 5. Ay sonu Çıktı 2 

 Ürün Tasarımı – Modellemesi bitirilmiştir. 

 Prototip ürün üretilmiştir 

 Prototip ürün üzerinde kalite kontrol testleri 
yapılmıştır. 

 Elektromekanik kilit, kamera ve darbeye duyarlı 

uyarı sistemi ile ilgili özel yazılımlar yapılıp 

tespit edilen model için mekanik ve elektronik 

kısmının ürün hazırlığı yapılmıştır. 

 Özel hazırlanmış Cam Elyaf Takviyeli Polyester 

hammaddesi hazır hale getirilmiştir. 

 Elektromekanik kilit, kamera ve darbeye duyarlı 
uyarı sistemi montajı ve yazılımı yapılmış 

olacaktır. 
 

27.11.2019 20.03.2020 TAMAMLANDI 

3 5 AY 10. Ay sonu Çıktı 3 

 Sıcak iş çeliği modelleri tespit edildi. 

 Kalıp ısıtma yöntemi ve güç hesabı yapılmış 
olacaktır.  

 Ürün çıkış açıları tespit edildi. 

 CNC işleme ünitesinde yapımına başlandı. 

 Ürün parçaları toplanma işlemi yapılarak ısıtma 
için güç rezistansları montajı yapılmış olup ürün 

baskısına hazır hale getiriliyor.  

 Elektromekanik kilit, kamera ve darbeye duyarlı 

uyarı sistemi ile ilgili özel yazılımlar yapılıp 

tespit edilen model için mekanik ve elektronik 

kısmının ürün hazırlığı yapıldı. 

 Yazılım ve donanımsal olarak yapılan çalışma 
ile network entegrasyonu, cihaz kurulumu, 

teknik personel yetkilendirme, fotoğraf çekme, 
darbe sensörü, ısı ve nem sensörü, GSM modülü, 

operatör yazılımı gibi çalışmaların ön testleri 

başarı ile sonuçlanmıştır. 

 Özel hazırlanmış Cam Elyaf Takviyeli Polyester 

hammaddesi hazır hale getirildi. 

 Ürünlerin ilk baskısı gerçekleştiriliyor. Çıkan 
parçalar ve elektromekanik kilit, kamera ve 

darbeye duyarlı uyarı sistemi montajı yapılıyor. 

 Ürünler kontrol ve test için hazır hale getiriliyor. 

27.12.2019 27.10.2020 TAMAMLANDI 
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4 4 AY 14. ay sonu Çıktı 4 

 Güçlendirilmiş Elektrik Panosu EN 61439-1 ve 

EN 61439-5 standartlarına göre test edilmesi için 

akredite Laboratuvar olan LVT Laboratuvarı ile 

görüşme gerçekleştirilmiş olacaktır. Hazırlanan 

Numune Laboratuvara sevk edilmiş olacaktır. 

Standartlara göre testler yapılmış olacaktır.  

 Test İşleminden sonra LVT Laboratuvarı 

tarafından Muayene deney raporu verilmiş ve 

prototip üretim için onay alınmış olacaktır. 

27.10.2020  27.12.2020 TAMAMLANDI 

5 2 AY 16. ay sonu Çıktı 5 

 Test işlemlerinden başarı ile geçmiş 

güçlendirilmiş elektrik panosunun 5 adet prototip 

imalatı için özel hammadde planlaması ve 

elektromekanik kilit, kamera ve darbeye duyarlı 

sensörlerin hazırlanması için planlama yapılmış 

olacaktır. 

 Prototip üretim için baskı hazırlığı yapılmış 

olacaktır. 

 5 adet prototip üretimi yapılan güçlendirilmiş 

elektrik panosu ile elektromekanik kilit 

sisteminin montajı yapılmış olacaktır. 

 Pano içerisine sayaçlar ve pano için gerekli bütün 

şalt malzemelerin montajı yapılmış olacaktır ve 

son kontrolden geçirilip pilot bölgeye sevki 

yapılmış olacaktır. 

27.12.2020 27.01.2021 TAMAMLANDI 

6 2 AY 18. ay sonu Çıktı 6 

 5 adet prototip üretimi tamamlanmış olan elektrik 

panosunun sahada pilot uygulaması 

gerçekleştirilecektir. 

 İlgili hata analizi ve reworklar sahadan gelen geri 

bildirime göre tekrar çalışılacaktır. 

 Elde edilen veriler bir bütün haline getirilerek 

bilimsel indeksli dergi ve makale haline 

getirilecektir. 

 Patent/Faydalı model başvuruları 

tamamlanacaktır. 

27.01.2021 27.03.2021 TAMAMLANDI 

                                                                                                  

D.2. İş Paketleri 

Proje başvuru dokümanında belirtilen iş paketlerindeki faaliyetlere, aynı zamanda sözleşme imzalanma tarihi 

olan 27.09.2019 tarihinde başlamış olup ilgili iş paketleri doğrultusunda proje çalışmaları tamamlanmıştır.  

Tablo 2. İş Programı ve Zaman Çizelgesi 

 

İŞ PAKETİ 

NO
İŞ PAKETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1
Literatür Taraması ve 

Planlama

2
Prototip Tasarımı - 

Modelleme

3 Test ve Belgelendirme

4 Prototip Üretimi 

5
Pilot Uygulama ve 

Bilgilendirme/Paylaşım 

İŞ PROGRAMI 1. YIL 2. Yıl

İŞ PROGRAMI VE ZAMAN ÇİZELGESİ
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D.2.1 1.İş Paketi 

İş programı ve zaman çizelgesine uygun olarak, literatür çalışmaları ve araştırmalar gerçekleştirilmiş, 

mukavemeti artırılmış dayanıklı kompozitin kullanım alanları ve dayanımın artırılması için yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Yüksek mukavemetli kompozit günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlara en iyi örnek 

olarak kompozit yol ızgaraları, tren ray traverslerini ve rögar kapaklarını verebiliriz. Yüksek mukavemet ile 

üzerinden geçen yüklere karşı dayanım göstermektedirler. Bilindik üretici firmalar ile iletişime geçilmiş 

ürünlerin üretim aşamaları incelenmiştir.  Yapılan detaylı analizler ile mukavemetin artırılması için cam elyaf 

takviyeli kompozit içinde kullanılacak elyaf oranı ve kompozit ile birleşim şekli üzerine çalışmalar yapılarak 

uygun hammaddenin oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca elektromekanik olacak olan pano kilitleri için 

araştırma ve tasarım çalışmaları yapılarak merkezi yazılım üzerinden tablet veya mobil uygulama ile şifre 

oluşturularak saha personelinin panoyu açabilmesi için en uygun elektromekanik kilit ve kilit ünitesi 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

Offline akıllı kilit ünitesi ile saha personeli mobil uygulama veya tablet üzerinden merkezi yazılımdan şifre 

alarak pano kapılarını açabilmektedir.  Saha personeli tarafından şifre ve kullanıcı kodu ile pano açılmak 

istenildiğinde elektromekanik kilit 5 sn. süresince enerjilenmekte ve saha personeli kilidi açabilmektedir. 

Offline akıllı kilit ünitesi, tablet üzerinden merkezi sunucuya kapı açık kapalı bilgilerini iletebilecektir.  

 
Şekil 2. Elektromekanik Kilit Sistemi Ön ve Arka Görünümü 

 
 

D.2.2 2.İş Paketi 

Bu paket kapsamın da tasarım adımlarının gerçekleştirilmesi sağlanmış, Solidworks programı ile ürüne ait 

tasarımlar yapılarak bölgesel yükler uygulanmak suretiyle mukavemet kontrolleri gerçekleştirilmiştir. 

Elektromekanik kilit, kamera, ısı sensörü, nem sensörü ve darbeye duyarlı uyarı sistemi programda ürüne 

monte edilerek işlevselliği kontrol edilmiştir. 
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Şekil 3. Solidworks ile Yapılan Ön ve Arka Tasarımlar 

         

Mukavemeti yüksek akıllı pano için sistemin merkez ile haberleşmesini sağlayacak, sensörlerden ve kilit 

mekanizmasından gelen verileri merkezi sisteme aktaracak elektronik bir kontrol ünitesinin ve bu üniteden 

gelen verilerin izlenebileceği bir merkezi yazılım kurulumu mimarisinin tasarımları yapıldı. Kontrol ünitesi 

sistem yapısı olarak sensörlerden, kameradan ve elektronik kilit ünitesinden gelen verileri anlık olarak GSM 

üzerinden merkezi yazılıma göndermektedir. 

Kontrol kartı aşağıdaki özellikleri desteklemektedir: 

 Pano teknik müdahale esnasında pano kapağının açılması ile birlikte otomatik olarak fotoğraf 

çekilerek sunucuya aktarılacaktır. İstendiği takdirde kontrol kartı üzerinde bulunan buton ile teknik 

personelde fotoğraf çekebilecektir. 

 Teknik personel tarafından panoya erişim sağlanabilmesi için tablet üzerinden talepte bulunulacaktır. 

Talep sonrası sistem otomatik olarak elektromekanik kilidin açılabilmesi için belirli süre kilide enerji 

gönderecektir. Bu süre içerisinde personel anahtarla kilidi açacak ve pano içerisinde çalışma 

yapabilecektir. 

 Panoda enerji kesintisi durumunda, entegre edilen akü ve UPS sistemi devreye girmektedir. UPS 

ünitesi 7 saat süreyle sistemi besleyebilecek kapasitededir.  

 Herhangi bir genel arıza durumunda ise pano üzerinde adaptör jack girişi ile elektrik beslemesi 

dışarıdan yapılarak kapının açılması sağlanabilmektedir. 
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Şekil 4.  Kontrol Kartı Mimarisi 

                                

Merkezi yazılım sistemi ile, 

1. Offline akıllı kilit ünitesi ile saha personeli mobil uygulama üzerinden merkezi yazılımdan şifre 

alarak pano kapılarını açabilecekler.  

2. Offline akıllı kilit ünitesi, mobil uygulama üzerinden merkezi sunucuya kapı açık kapalı bilgilerini 

iletebilecek.  

3. Kontrol Kartı, offline akıllı kilit ünitesi ile entegre çalışabilecek ve kilit üzerindeki her türlü bilgiyi 

anlık olarak GSM şebekesi üzerinden merkezi sunucu yazılımına iletecektir.  

4. Kontrol Kartı, pano kapısının açılması ve kapanması durumlarını anlık olarak merkezi sunucuya 

iletebilecektir.  

5. Kontrol Kartı, darbe algılaması durumunda, darbe bilgisini anlık olarak merkezi sunucuya 

iletebilecektir.  

6. Kontrol Kartı, periyodik olarak güncel durumunu merkezi sunucuya iletebilecektir.  

7. Kontrol Kartı, Bluetooth üzerinden mobil uygulama ile bağlantı kurup, pano kapısını açma 

isteklerini şifre ile doğrulayarak yerine getirecektir.  

8. Kontrol Kartı, pano kapısı açıldığında, kapıyı açan kişinin fotoğrafını çekip merkezi sunucuya 

iletebilecektir.  

9. Merkezi sunucu iletişim modülü (middleware), GSM şebekesinden gelen cihaz bağlantılarını kabul 

edip, cihazlar ile ilgili bilgileri veri tabanına kaydedecektir.  

10. Merkezi sunucu iletişim modülü (middleware), gelen verileri zaman etiketi ile kaydedecektir.  

11. Merkezi sunucu GUI modülü, middleware tarafından kaydedilen verileri kullanıcı ekranında 

gösterecek, geçmişe dönük raporlayabilecektir.  

12. İzlenecek/yönetilecek panoların tanımları Merkezi sunucu GUI modülü üzerinden yapılabilecektir.  

13. İzlenecek/yönetilecek panoların tanımlı olduğu bölge, il, ilçe, mahalle, sokak gibi sınıflama 

tanımlamaları Merkezi sunucu GUI modülü üzerinden yapılabilecektir.  

14. Kontrol Kartının ürettiği alarmlar Merkezi sunucu GUI modülü üzerinden izlenebilecektir.  

15. Saha personeli tanımları Merkezi sunucu GUI modülü üzerinden yapılabilecektir.  
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Aşağıda yer alan şekilde pano ile merkezi yazılım arasında yer alan haberleşme sisteminin mimarisi 

gözükmektedir. 

 

 

Şekil 5. Merkezi Yazılım Mimarisi 

 
 
Yüksek mukavemetli akılı pano kontrol ünitesi, yazılım ve saha personeli arasında bir iş akış diyagramı 

oluşturulmuş ve yapılan tasarımların bu sürece uygun olması sağlanmıştır.  

Şekil 6. Yüksek Mukavemetli Akıllı Pano İş Akış Şeması 
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Şekil 7. Yüksek Mukavemetli Akıllı Pano İş Akış Diyagramı 

 

Şekil 8. YMAP Mobil Uygulama-Operatör Yazılımı ve Network Planı 
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D.2.3 3.İş Paketi 

Bu iş paketi kapsamında Solidwork programı ile tasarımı yapılarak mukavemet kontrolünden geçmiş olan 

Yüksek Mukavemetli-Akıllı Pano için kalıp güçlendirme çalışmalarına başlanmış, kalıp ısıtma yöntemleri ve 

güç hesapları yapımı, ürünün çıkış açıları hesapları da yapılarak CNC işleme ünitesinde kalıplar hazırlanarak 

ürün baskısına hazır hale getirilmiştir. 

Elektronik kontrol ünite kartı tasarımı ve baskısı yapılmış, hazırlanan elektronik kontrol ünitesinde kamera ve 

sensörler ile akıllı kilit mekanizmasının birleşimi gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 9. Elektronik Kontrol Ünitesi Önden Görüntüsü 

 

                                                             

Şekil 10. Elektronik Kontrol Ünitesi Arkadan Görüntüsü 

 

                                                              

 



11 
 

Şekil 11. Elektronik Kontrol Ünitesi İç Tasarım 

 

                                                         

Merkezi yazılım sistemi tasarımı da belirtilen kriterler ile hazırlanmış, kullanıcı ekranları oluşturulmuştur. 

Şekil 12. YMAP Yönetim Uygulaması-Giriş Ekranı 

 

Şekil 13. YMAP Yönetim Uygulaması-Operatör Ekleme 
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Şekil 14. YMAP Yönetim Uygulaması-Pano Takip Ekranı 

  

Cihazların aktif olup olmadıkları ile ilgili veri alınacaktır. Sahada meydana gelen darbe, sıcaklık değişimi ve 

pano içerisinde ışık oluşması gibi değişkenler ilgili ekranlardan izlenebilecektir. Log takibi için Pano ID si 

girilerek veya listeden seçilerek o pano ile ilgili yapılan işlemlerin listelenmesi ve detayları 

görüntülenebilmektedir. 

D.2.4 4.İş Paketi 

Güçlendirilmiş elektrik panosu numune olarak hazırlanarak LVT test laboratuvarlarına teste gönderilmiş ve 

EN 61439-1 VE en 61439-5 standartlarına göre testlerden başarıyla geçmiştir. LVT laboratuvarı tarafından 

muayene deney raporları oluşturulmuş ve prototip üretim için onay alınmıştır. 

D.2.5 5.İş Paketi 

Test işleminden başarı ile geçmiş güçlendirilmiş elektrik panosunun 5 adet prototip üretimi için baskı 

hazırlıkları başlatılarak kalıp yerleşim süreçleri ve hammadde planlamaları ile ürün ortaya çıkarılmıştır. 

Panoların içerisine sayaç, şalt malzemeleri, elektronik kilit sistemi, elektronik kontrol ünitesi ve sensörler de 

monte edilerek son kontrolleri yapılmış ve sevkiyata hazır hale getirilerek saha kurulumları yapılmak üzere 

pilot bölgeye nakledilmiştir. 

Şekil 15. Kontrol Ünitesi Bağlantı Görseli 
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Şekil 16. YMAP Önden Görünüşü, Kontrol Ünitesi ve Sıcaklık Sensörü 

 

Kontrol sisteminin enerji kesintisi altında da çalışabilmesi için akü ve UPS sistemi Akıllı Pano için de 

bulunmaktadır. 

Şekil 17. UPS 220/12V ve 12V AKÜ 

 

 

D.2.6 6.İş Paketi 

Üretilmiş olan prototip yüksek mukavemetli akıllı panolar sahada Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş saha personeli 

tarafından kurulmuş olup, merkezi yazılım üzerinden merkez ve saha operatörleri ile anlık haberleşme ve veri 

akışı gerçekleşmektedir. Pilot uygulaması yapılan panolar izlenecek ve sahadan gelen geri bildirimler ve hata 

analizleri ile yeni çalışmalar yapılarak sistemin en optimum şekilde çalışması sağlanacaktır. Süreç içinde elde 

edilen verilen bir bütün haline getirilerek şirket içi ve dışı bilgi paylaşımı faaliyetlerinde de kullanılacaktır. 
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Şekil 18. Operatör Ana Sayfa 

 

 

Şekil 19. Operatör Cihaz Ekleme 
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Şekil 20. Operatör Pano İzleme Ekranı 

 

 

Şekil 21. Operatör Cihaz Ekranı 
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D.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

EPDK’nın 15.03.2019 tarih ve 01/19/09-10 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile projemizin toplam bütçesi 

695.500 TL olarak belirlenmiş olup, TÜFE 357,44 dikkate alındığında bütçe rakamımız 624.512 TL olarak 

takip edilmektedir.  

Sonuç raporu tarihi itibari ile muhasebe sistemimizden elde edilen bilgi ve TÜFE 357,44 verisine göre; 111.663 

TL Personel, 4.688 TL Seyahat ve Konaklama, 1.596 TL Malzeme ve 465.417 TL Danışmanlık Hizmeti olmak 

üzere toplamda 583.364 TL harcama yapılmıştır. Bütçe Gerçekleşme oranımız %93 olarak tamamlanmış olup, 

proje için herhangi bir bütçe aşımı oluşmamıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Yüksek Mukavemetli-Akıllı Pano Projesi Bütçe Tablosu 

Bütçe Kalemleri 
Planlanan  Gerçekleşen 

EPDK Bütçe Tüfe 357 Bütçe Tüfe 357 Fiili 

Personel 60.000 53.876 111.663 

Malzeme/Hizmet/Danışmanlık 580.000 520.801 467.013 

Seyahat ve Diğer 55.500 49.835 4.688 

Toplam Bütçe 695.500 624.512 583.364 

 

E. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

Proje sonucu elde edilen bilgi, ürün ve benzeri çıktıları da içerecek şekilde yaratılan katma değer 

açıklanacaktır. Projeden elde edilen katma değerin niteliğine de bağlı olarak sonraki aşamalarda atılacak 

adımlara ilişkin görüşler ve önerilere yer verilecektir. Yine projenin yaygınlaştırılması için gerekli olabilecek 

mevzuat (teknik şartname, geçici kabul, birim bedel vs. ) değişiklik önerileri de bu kısımda belirtilecektir.  

 Proje kapsamında geliştirilen Kontrol Ünitesi ile birlikte saha verilerine uzaktan erişim 

sağlanmaktadır. Sahada panolara yapılabilecek herhangi bir dış fiziksel müdahalenin bildirimleri 

sisteme anlık olarak düşmektedir. Böylece sahada meydana gelebilecek fiziki müdahalelere daha hızlı 

erişim sağlanacaktır.  

 Değiştirilen kilit sistemi ile birlikte panoya yapılabilecek müdahale yöntemlerinin azaltılması 

hedeflenmiştir.  

 Kapalı network sistemi ile birlikte panoların haberleşmesi dış dünyaya kapatılmıştır. Böylece panoya 

erişim sadece izinli kanallardan yapılacağından yazılıma dışarıdan müdahalenin önüne geçilmiştir. 

 Kontrol Ünitesi üzerinden sürekli bir haberleşme yapılmasından dolayı sahadaki hangi panoda erişim 

sıkıntısı olduğu anlık olarak Pano Yönetim Yazılımı üzerinden görülebilmektedir.  

 Kontrol Ünitesine erişim izni verilecek personel bilgisi Pano Yönetim Yazılımı üzerinden 

tanımlanmaktadır. Böylece saha personelinin erişim izinleri çok hızlı bir şekilde verilecektir. 

 Panoların güçlendirilmesi amacıyla yüksek elyaflı özel formülasyonlu hammadde ile poliüretan 

kaplaması yapılmıştır. Böylece mekanik mukavemetlere dayanıklı olacaktır. 
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F. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 

Kontrol ünitesi için yaz ve kış aylarında minimum ve maksimum sıcaklık değerlerine göre seçilen 

donanımların çalışma sıcaklığı aralıklarına göre revizeler yapılmıştır. Özellikle yedek güç sistemi için tercih 

edilen donanım için çalışma sıcaklık aralığı çok kritik bir öneme sahiptir. Belirli sıcaklık değerlerinin üstünde 

donanım çalışmamakta ve donanım ömrü daha kısa sürede tükenmektedir. 

Hazırlanan Kontrol ünitesi üzerinde bulunan yazılımda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda veya 

sistemin enerji kesintisi sonrası yeniden başlayamaması durumunda yedek bağlantı sistemine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Kontrol ünitesine enerji verildiği takdirde yedek sistem devreye girecek ve panoya erişim için 

ikinci bir sistem kullanılacaktır. Yedek güç sistemi için kullanılan ekipmanın minimum bakım ihtiyacı olan 

bir ürün olması gerekmektedir. Bu noktada seçilen ürün saha şartlarına ve bakım periyotu uzun olan bir ürün 

tercih edilmiştir. 

G. Proje Kazanımlarının Diğer EDAŞ’lar ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler: 

Yüksek Mukavemetli-Akıllı Pano kaçak elektrik kullanımının çok olduğu bölgeler de, izinsiz müdahalelerin 

önüne geçmek, pano ve iç şalt malzemeleri ile sayaca verilen zararın önüne geçmek için kullanıma uygundur. 

Mekanik olarak kuvvetlendirilmesi sayesinde pano daha korumalı olacak ayrıca iç sensörler sayesinde 

dışarıdan yapılan herhangi bir müdahale durumunda merkezi sisteme anında haber göndererek yapılan 

müdahale bilgisini iletmektedir 

Ülkemizde kaçak elektriğin yüksek olduğu bölgelerde özellikle elektrik panosuna ait asma kilitler kırılarak 

izinsiz girişler sıklıkla yapılmakta ve fiziksel olarak zarar verici müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 

bilinçsiz yapılan müdahaleler sırasında bu kişilerin aktiviteleri ölümcül olabilecek yaralanmalar ile 

sonuçlanmıştır. Öte yandan elektrik dağıtımının sağlanması açısından da özellikle elektrik panolarında bulunan 

TMŞ (Termik Manyetik Şalter)’lere ve diğer pano bileşenlerine yapılan müdahaleler trafoların yanmasına ve 

elektrik dağıtımının bazı bölgelerde yapılamayacak bir noktaya gelmesine neden olabilmektedir. 

İlk yatırım maliyetinin yüksek olmasına rağmen, fotoğraf çekilmesi, darbe ve ısı değişimlerini anında ilgili 

birimlere iletmesi izinsiz müdahalelerde yüksek caydırıcılık, yüksek mukavemeti sayesinde çabuk tahrip 

olmayarak kesintisiz sürekli enerjinin sağlanması konusunda yardımcı olacaktır.  Bakım onarım ve değişimler 

daha az yapılacağı için işletme giderlerinde kazanımlar sağlanacak ve belirli süre içerisinde yatırım giderlerini 

amorti edeceği değerlendirilmektedir. 

Tablo 4. Yüksek Mukavemetli-Akıllı Pano Maliyet Analizi 

SIRA NO YMAP BİLEŞENİ MALİYET 

1 Güçlendirilmiş pano karkası 1.250,00 TL 

2 Ayırıcı, sigorta, kablolar vb. şalt malzemesi 2.100,00 TL 

3 Elektronik akıllı kart ünitesi (Sensörler dahil) 1.275,00 TL 

4 Elektromekanik kilit sistemi 165,00 TL 

5 Modem 350,00 TL 

6 UPS ve Akü Sistemi 680,00 TL 

TOPLAM 5.820,00 TL 

                             

Normal olarak bir panonun ortalama maliyet değeri 3.500 TL iken Yüksek mukavemetli panonun kalıp, 

yazılım ve tasarım maliyetleri dışındaki seri üretimdeki maliyeti ortalama 5.820,00 TL’dir. Kullanılan 
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elektronik kontrol ünitesinin ve üretimin seri üretime geçmesi ile maliyetlerin daha uygun noktalara geleceği 

düşünülmektedir.  İşletme ve kayıp kaçak geri kazanımlarına bakılarak maliyetlerin kabul edilebilir olduğu 

görülmektedir. 

Kayıp kaçak ve izinsiz müdahalelerin daha çok yaşandığı dağıtım bölgelerinde kullanımının çok uygun olduğu, 

izinsiz müdahalelerin önüne geçileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca şehir merkezlerinde elektrik dağıtımının 

genel olarak box panolar ile yapılması, box panoların kaldırım ve yol kenarlarına montajını gerektirmektedir. 

Taşıt trafiğinin olması sebebi ile de kazalara sebep olması durumunda panolar kullanılamaz duruma 

gelmektedir. Güçlendirilmiş pano ile oluşabilecek kazalarda panolardaki tahribatın daha az olacaktır. 

 

 


