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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # 
22/9/2017 

02/17/05 

Başvuru Sahibi: SAKARYA EDAŞ  

Başvuru Sahibinin Adresi: 

Maltepe Mah. Orhangazi Cad.  

Trafo-Tesisleri-54100/Sakarya  

TÜRKİYE 

 

Proje Adı: 

Bakım Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım 

Programı Geliştirilmesi, Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin 

Operasyonel Süreçlere Uyarlanması 

Proje Bölgesi: Gebze 

Proje Süresi: 15 Ay 

Proje Sorumlusu: Gökmen HASANÇEBİ  

 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
 

Enerji dağıtım şirketlerinde, planlı ve plansız olmak üzere, iki tür enerji kesintisi yapılmaktadır. Planlı 

kesintiler, dağıtım şirketinin  insiyatifinde olan, bakım, yatırım vb. nedenler ile yapılan kesintilerdir. Plansız 

kesintiler ise yaşanan arızalardan kaynaklı kesintilerdir. 

SEDAŞ – AKTEK ortaklığı ile yapılan AR-GE projesinde, SEDAŞ dağıtım bölgesinde geçmiş dönemde yaşanan 

plansız kesinti bilgileri kullanılarak, gelecek dönemde yaşanabilecek arızalar tahmin edilmeye çalışılmıştır.  

Tahminleme için, Makine Öğrenmesi ve CRISP-DM metedolojisi kullanılmıştır. Metedoloji; Problemi 

Tanımlama, Veriyi Tanıma, Veriyi Hazırlama, Model Oluşturma, Değerlendirme ve Ürünleştirme aşamalarını 

içermektedir. 

Kurum bünyesinde yaşanan arıza türleri 26 başlık, ekipman türleri de 8 başlık altında ele alınmıştır. Bu şekilde 

her ekipman için, hangi arızanın yaşanabileceği tahmin edilmesi amaçlanmıştır. 

SEDAŞ dağıtım bölgesinde pilot seçilen bir bölgeden, arıza ile ilgili veriler dört başlık altında toplanmıştır. 

Toplanan veri başlıkları;  

 Kesinti verileri 

 Ekipman verileri 

 Coğrafi veriler 

 Meteoroloji verileri 

Toplanan verilerin kesinti ve ekipman verileri, SEDAŞ bilgi teknoloji altyapısından, coğrafi veriler ve 

meteoroloji verileri çevresel kaynaklardan temin edilmiştir. 

Veri hazırlama sürecinde, t anında yaşanan bir kesinti için;  

 Kesintiye neden olan ekipman(lar) bulunması 

 Bulunan ekipman(lar) özlük bilgilerinin bulunması 
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 Ekipman(lar) bulunduğu koordinatın 1 km’lik alanın coğrafi bilgilerinin bulunması 

  t anında ekipmanın bulunduğu coğrafi bölgenin meteorolojik verilerinin bulunması 

Adımlarından geçerek her kesinti için örneklem oluşturulmuştur.  

Doğrudan arıza ve çevresel bilgilerini içeren bu veri, tahminleme sürecinin öğrenme verisi olarak 

kullanılmıştır. 

Tahminleme teknolojik altyapısı makine öğrenmesi üzerine kurulmuştur. 

Makine öğrenme çalışmaları sürecinde, CRISP-DM metodolojisine göre, her aşamada kesinti ile ilgili verinin 

zenginleştirilmesi için veri toplama sürecine geri dönülmüştür. Bu süreçler kayıt altına alınarak, 

tahminlemede kullanılabilecek etkili verilerin tespit edilmesini sağlamıştır.  Eksik olan veya toplanamayan 

etkili veriler, gelecekte sistemin iyileştirilmesini kullanılmak üzere kayıt altına alınmıştır. 

Toplanan veriler,  eğitim verisi ve test verisi olarak ikiye ayrılarak, verinin modeli ne düzeyde açıklayabildiği 

ölçülmüştür. T-Testi, Anova vb. yöntemler ile faktör analizi yapılarak, modele katkısı olmayan veriler elemine 

edilmiştir. 

Veri istenen noktaya geldiğinde model oluşturularak, test verisi ile modelin başarımı ölçülmüştür.  

Sistemsel  olarak, her arıza türü – ekipman türü eşleşmesine göre bir model kurulabilir. Toplanan veriler temel 

alındığında Geçiçi Arıza-Kesici, Ayırıcı Arıza-Ayırıcı eşleşmesi üzerine model kurulmuştur. Örneğin, kurulan iki 

modelin test verisi ile ölçümleme yapıldığında, Geçiçi Arıza-Kesici modeli beklenen düzeyde modeli 

açıklamadığı görülmüştür. Ayırıcı Arıza-Ayırıcı modeli ise beklenen düzeyde modeli açıkladığı görülmüştür. 

Proje sürecinde, birçok farklı model test edilmiş olup, doğru tanımlaman veriler ile örneklem sayısı az olsa 

bile daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Çevresel verilerden, metoroloji verileri sistemin dinamik verisi olup, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 

alınan haftalık  tahminler ile sisteme eklenmektedir. Tahminleme yapılmak istenen zaman için, sistemde 

meteoroloji verisi olmalıdır. 

Çevresel verilerden bir diğeri olan Coğrafi veriler için detaylı bir çalışma yapılmıştır. Doğrudan, Türkiye’deki 

coğrafi bir koordinatın, arazi örtüsü hakkında veri toplayabileceğimiz bir kaynak bulunamamıştır. Yapılan 

araştırmada, Avrupa Çevre Ajansı’nın CORINE projesi kapsamında, 39 üye ülkeden arazi örtüsü bilgisinin 

topladığı bilgisine ulaşılmıştır. Türkiye’de üye ülkelerden biridir. Avrupa Çevre Ajansı, tüm arazi verisini 

“Lambert Azimuthal Equal Area - EPSG:9820” projeksiyonu ile TIFF dosyası olarak yayınlamaktadır. Bu resim 

dosyası üzerinde ters mühendislik yapılarak, istenen enlem/boylam değerinin arazi örtüsünü hesaplayabilen 

bir program geliştirilmiştir. Türkiye’nin enlem/boylam aralığı 1 km’lik alanlara bölünürek hayali bir grid elde 

edilmiştir. Makine öğrenmesinde kullanacağımız coğrafi veri bu şekilde elde edilmiştir. Örneğin, t anında 

yaşanan bir plansız kesintide, tespit edilen ekipmanın coğrafi verisi, ekipmanın SEDAŞ sisteminde kayıtlı 

koordinat bilgisinin oluşturulan hayali gridte hangi kareye denk geliyorsa o bilgi olacaktır. Böylece ekipmanın 

hangi çevresel şartlardan(göl bölgesi, tarım alanı, orman, mera, maden sahası vb. ) etkilendiği somut olarak 

bilinecektir.  

Proje kapsamında yukarıda bahsedilen tüm süreçlerin yönetilmesi(verilerin toplanması, verilerin yönetilmesi, 

model oluşturma ve tahminleme yapma vs.) web tabanlı bir program geliştirilmiştir. Geliştirilen bu program 

ile tahminler ve mevcut veri görselleştirme araçları ile kullanıcıya trend hakkında da bilgi vermektedir. 
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SEDAŞ tarafından verisi sağlanan pilot bölgede veri toplanabilen senaryolar için testler yapılmıştır. Yapılan 

testler sonucunda, doğrudan hangi ekipmandan kaynaklı olduğu bilinen geçmiş arızalardan oluşturulan 

örneklemlerin daha başarılı olduğu görülmüştür. Burada etkin bir değerde, kısa vadeli tahminlerdeki 

başarıdır. Buda doğrudan meteoroloji verisi ile ilişkilidir. Meteoroloji tahminlerinden, tahmin edilmek istenen 

tarih uzadıkça, başarı düşmektedir. Gelecekte meteoroloji tahminlerinin iyileşmesi, projenin başarımını 

doğrudan arttıracak unsurlardan biridir. Bir diğer unsurda nitelikli verinin arttırılmasıdır, burada nitelikli 

verinin en önemli bileşinin verinin doğruluğudur. 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje planı aşağıdaki gibidir. Proje ilerlemesi sırasında fazlar arasında bazı sapmalar olsa da sonuç olarak proje 

planına uygun olarak tamamlanmıştır.  

Proje ilk planlandığında 2. ve 3. fazlar belirgin şekilde ayrıştırılmışken, proje uygulanırken bu fazlar birlikte 

yürütülmüştür.  Sonuç olarak beklenen çıktılar elde edilmesinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.  

 

C.2. İş Paketleri 

 

Faz-1: Planlama ve Hazırlık 

Bu aşamada, proje kapsamının, amacı ve yaklaşımı belirlenmiştir. Literatür taraması yapılmıştır. Veri 

setleri analiz edilip modelleme yapılmıştır. Sonuç model gereksinimleri tanımlanmıştır. 

Bu aşamadaki tüm görevler gerçekleştirilmiştir. Gerekli çıktılar elde edilmiştir.  

Bu iş paketinde tamamlanan görevler aşağıdaki gibidir: 

Görevler 

a) Proje Yönetim Planı 

b) Öngörü Modelleme Çalışması Dokümanı 

c) Sistem Tasarım Dokümanı 
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d) Test Senaryoları Dokümanı 

e) Sonuç Modeli 

f) Teknik Altyapı, Sensör Geri Besleme Analizi ve Çözüm Dokümanı 

 

Bu iş paketindeki çalışmalar projenin zaman ve kaynak planına uygun şekilde tamamlanmıştır.  

İş Paketi çıktıları 

Proje Yönetim Planı hazırlandı. Proje takvimi ve projenin SEDAŞ ve Aktek arasında nasıl yönetileceği 

tespit edildi. 

Öngörü Modelleme Çalışması Dokümanı hazırlandı. Dokuman kapsamında aşağıda verilen adımlar ve bir 

senaryo tanımlanmıştır. 

1. Problemin tanımı 

2. Verilerin Elde Edilmesi  

3. Verilerin İşlenmesi 

4. Özelliklerin Çıkarımı  

5. Sınıflandırma Metotları  

6. Sonuçların Değerlendirilmesi  

 

Sistem Tasarım Dokümanı hazırlandı. Doküman kapsamında, sistemin bileşenleri aşağıdaki başlıklar 

altında verilmiştir. 

1. Sistem Tasarımı 

a. Sistem Akış Şeması  

2. Veri Tabanı  

3. Ana Veri Setleri 

a. Arıza Veri Setleri 

b. Tahmin Veri Setleri 

4. Veri Aktarımı 

a. Coğrafi Sınıflandırma Verileri 

b. Hava Durumu Bilgileri 

c. Kesinti Kayıtları 

d. Arıza Kayıtları 

e. Arıza Olmayan Ekipman ve Anlık verileri 

f. Arızalara ilişkin çevresel veriler 

g. Kesinti - Arıza Veri Modeli 

5. Makine Öğrenmesi 

a. Araçlar 

6. Tahmin 

a. Tahminleme iş Akışı 

b. Tahminleme Çıktısı 

7. Bakım Planlama 

8. Mobil Uygulama ve Artırılmış Gerçeklik 

Projeyi gerçekleştirmek için kullanılacak teknik altyapı 
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Test Senaryoları Dokümanı hazırlanmıştır. Doküman kapsamında test adımları detaylı bir şekilde 

tanımlanmıştır. 

Sonuç Modeli Dokümanı hazırlanmıştır. Model senaryo kapsamlı bir şekilde doküman içeriğinde 

verilmiştir. 

Teknik Altyapı, Sensör Geri Besleme Analizi ve Çözüm Dokümanı hazırlandı. Proje kapsamında teknik 
isterler detaylı şekilde tanımlanmıştır. 
 

Faz-2: Gereksinimlerin Geliştirilmesi Aşaması 

Bu aşamada, veri toplama yazılımları gerçekleştirilmiştir, tahminleme modelinin çalışması sağlanmıştır. 
 

Bu iş paketinde tamamlanan gereken görevler aşağıdaki gibidir: 

Görevler 

a) Veri Toplama Sistem Tasarımı Dokümanı 

b) İş Gereksinim Dokümanı 

c) Sistem Mimarisi 

d) Veri Toplama Framework Yazılımı 

e) Arıza Tahminleme Yazılımı 

 

İş Paketi çıktıları 

Veri Toplama Sistem Tasarım Dokümanı hazırlanmıştır. Doküman kapsamı aşağıdaki gibidir. 

1. Veri Tipleri  

2. Veri Kaynakları  

3. Kesinti Verileri  

4. Ekipman Verileri  

5. Coğrafi Veriler  

6. Meteoroloji Veriler  

7. Verilerin Elde Edilmesi ve Filtrelenmesi  

 

İş Gereksinim Dokümanı hazırlanmıştır. Kapsam aşağıdaki gibidir. 

1. İş Gereksinim Konusu 

2. Proje İsterleri 

a. Projenin Amacı 

b. Projenin Kapsamı 

c. Fonksiyonel Tasarım 

3. Proje Beklenen Sonuçları 

 

Bu fazda, Sistem Mimarisi belirlenmiştir.  
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Coğrafi verileri toplama yazılım için framework yazılım tamamlanmıştır.  

 

 
 

Arıza tahminleme yazılımı sistemsel tasarımı tamamlanmıştır. 

 

Faz-3: Sistem Teknik Çözümleme 

Bu iş paketinde tamamlanan gereken görevler aşağıdaki gibidir: 

Görevler 

a) Pilot Çalışan Sistem Modeli 

b Pilot Çalışan Sistem Yazılımı 

 

Bu fazda pilot olarak çalışan sistem yazılımı tamamlanmıştır.  
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Faz-4: Entegrasyon ve Doğrulama 

Bu iş paketinde, test senaryoları işletilerek sistem test edilmiştir. 

Görevler 

a) Raporlama Ekranları 

b) Otomatize Yönetim Sistem Yazılımı 

 

 
 



9 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
SEDAŞ ve AKTEK’in beraber geliştirdiği bu projede, arızaya neden olması muhtemel ekipmanların önceden 

tahminlenerek bakım kaynaklarını daha etkin kullanılması amaçlanmıştır.  

Proje, makine öğrenme teknolojisi ve artırılmış gerçeklik teknoloji üzerine kurgulanmıştır. Makine öğrenme 

teknolojilerinde en önemli unsur geçmiş dönem verisidir. Bu verinin doğruluğu, çeşitliliği zenginliği 

tahminleme başarımını doğrudan arttırmaktadır. Çalışma kapsamında bu bilinç kuruma doğrudan yansımıştır. 

Belirlenmiş olan etkin veriler, iş süreçlerinin bir parçası olacak şekilde plana alınmıştır. 

Proje ile beraber, makine öğrenme teknolojisinin SEDAŞ bünyesinde iyileştirilme ihtiyacı duyulan süreçleri 

için yeni fikirler vermiştir. 

Toplanan verilerin görselleştirilmesi ile, istenen filtreler sisteme verilerek trend hakkında fikir sahibi 

olunmuştur. 

Orta vadede kazanımlar, tahminleme sonuçlarını dikkate alarak yapılan bakımlar, plansız kesinti sayısını 

azalmasına, müşteri memnuniyetinin artmasına ve bakım kaynaklarının daha etkin kullanılmasını 

sağlayacaktır. 

 
 
 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
Proje sürecinde genel olarak yaşanan sorunları iki başlık altında toplayabiliriz. 

1. Veri toplama sürecinde karşılaşılan problemler: 

 

a. Yeterli verinin olmaması 
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Proje süresince en çok karşılaşılan ve risk grubu en fazla olan problemdir. Bu noktada genel 

yaklaşım her zaman verinin bir noktadan alınıp, modele dahil etme şeklinde olmamıştır. SEDAŞ iş 

süreçleri analiz edilerek, kullanılacak veri üretilmiştir. Örnek olarak her plansız kesinti bir ekipman 

ile eşleşmemiştir. Bu noktada kesintinin Fider noktasında hareketle her plansız kesinti içinde 

ekipman(lar) bulunmuştur. Benzer yaklaşım meteoroloji verisinde de benimsenmiştir, toplanan 

meteoroloji verisi, ölçümü yapan istasyon noktasını ifade etmektedir, burada matematiksel 

enterpolasyon yöntemi kullanılarak, meteorolojik ölçümler istenen noktaya indirgenmiştir. 

Üretilemeyecek veriler için, yapılan tespitler de çok önemlidir. Değerli olan bu veri SEDAŞ’ın 

yetkilelerine raporlanarak kurumun kayıt altına alınması sağlanmıştır. Bu durum gelecekte benzer 

nitelikte yapılacak/yapabilecek projelerin başarımını doğrudan etki edecek bir faktördür. 

 

b. Manuel giriş yapılan veri setleri 

Manuel girişi yapılan veri setleri de oldukça önemlidir. Sayının fazla olduğu durumlarda iş 

birimlerinden gerekli iş kuralları alınarak, anlamlı olan veriler modele dahil edilip, anlamsız 

olanlar modelden çıkarılmıştır. Bu gibi durumlarda her manuel girişi yapılan veri, modelden 

çıkarılmamalıdır. 

 

c. Eksik veri setleri 

Eksik veri setlerinde literaturde var olan çeşitli yöntemlerde mevcuttur. Ortanca değerin 

alınması, aritmetik ortalamanın alınması, min, max değerin kullanılması gibi yöntemler örnek 

olarak verilebilir. Bu durum problemin niteliğine göre değişebilmektedir. Proje kapsamında 

yapılan denemelerde başarılı sonuçlar vermediği için projede bu yöntemler kullanılmamıştır. 

Problemin tipine göre değerlendirilebilir. 

 

d. Aykırı veriler 

Aykırı verilerin, tespit edilmesi çok önemli bir unsurdur. Bu noktada bizim yaklaşımımız her 

ortanca değerden en uzak değerin aykırı olarak görmek yerine, iş birimleri ile yakın çalışmak 

olmuştur. Aykırı gözüken bazı verilerin süreçte olabileceği görülmüştür. 

 

2. Model kurulumunda karşılaşılan problemler; 

 

a. Elde verinin modele açıklayamaması 

Arıza türü – ekipman eşleştirmesi sonucu kurulmak istenen modelin kabul edilen metrik (R2, 

MSE vb.) karşılayamaması durumunda, tekrar veri toplama sürecine dönülmelidir, 

açıklanamayan modeller, tekrar veri toplama ile açıklanabilen senaryolarımız olmuştur. 

 

b. Overfitting ve Underfitting problemi 

Model kurulumunda, overfitting ve underfitting problemlerini görmekte çok önemlidir. Bu 

noktada eğitim verisinin içeriği ile durum normalize edilmelidir. 

 

c. Dengesiz veri setleri 

Örneklem sayısının fazla olması, her durumda modeli başarılı kılmaz. Örneğin, 50 senaryosu 

olan bir problemde, eğitim verisinin tümünün 3 senaryoyu içermesi, örneklem sayısına bağlı 

olmaksızın başarısız bir model ile sonuçlanır. Bu nedenle veriyi modele vermeden önce 

dağılımı incelenmelidir. En ideali normal dağılıma yakın bir dağılım ile model kurmaktır. 
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F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
Projeyi gerçekleştirirken yaşanan durumlarla ilgili olarak diğer şirketlere öneri olarak aşağıdaki konuları ele 
alabiliriz: 
 
Makine Öğrenme Teknolojisi ve Veri Toplama 

Makine öğrenmesi, veriyi bilgiye, değere, sürece hatta paraya dönüştürme yöntemidir/sanatıdır.  
 
Her kurumda, ihtiyaç duyulan veriler(arızalar, şikayetler, satışlar, yatırımlar vb) tutulmaktadır. Fakat yalnızca 
tutulmaktadır.  
 
Veriler arasında olan/olabilecek pattern’lerin görülmesi, kuruma değer katmaktadır. Bu değer, kaliteli hizmet, 
kaynakların etkin yönetimi, süreçlerin iyileşmesi, müşteri memnuniyeti, trendi görme vb. birçok kazanıma 
karşılık gelmektedir. 
 
Makine öğrenme teknolojisi, hype eğrisi ölçeğinde değerlendirildiğinde artık olgunlaşmış düzeydedir. Yetersiz 
donanım kaynakları ile çözülemeyen birçok problem makine öğrenme teknolojisi ile çözülebilmektedir. Tek 
ihtiyacımız olan şey veridir.   
 
Dağıtım şirketleri bu konuda, muazzam bir veri akışının merkezinde olan kurumlardır. Yapılması gereken bu 
verileri anlamlandırmaya çalışmalarıdır, bu çalışmalar istenen sonuçların elde edilmemesi durumunda bile 
kazanımdır. Kazanım neyin eksik olduğunun, neyin kayıt altına alınması gerektiğinin tespitidir. 
 
Görselleştirme Araçları 

Her geçen gün, kayıt altına alınan veri miktarı artmaktadır. Verilere bakılarak kararlar alınmaya 

çalışılmaktadır. Bu noktada makine öğrenme sürecini destekleyici bir unsurda verilerin görselleştirilmesidir.  

Sözgelimi, 30.000 satırlık saha verisi kişiye çok daha birşey söylemez, fakat bu veri görsellleştirilip, kullanıcının 

önüne sunulur ise anlamlandırabilmek, yorumlayabilmek çok daha kolay olacaktır. Zaman faktörünün çok çok 

önemli olduğu çağımızda, hızlı ve doğru karar alabilmenin önemli bileşenlerinden biri de verinin 

görselleştirilmedir. 

Proje kapsamında, görselleştirme araçlarını çok sık kullandık, bu araçlar tahminleme öncesinde de sonrasında 

da kullanıcıya değerli bilgiler verdi. Somut çıktıların dışında, sektör bilgisi ile birleştirildiğinde kişilere diğer 

süreçlerde de fikirler verdi. Örneğin yaşanmış iş kazalarının coğrafi noktalara dağılımının görselleştirilerek 

kullanıcının önüne sunulması; bu örnek senaryo ile iş kazalarını önlemeye yönelik alınacak önlemler 

konusunda, lokasyon, kişi, sektör vb. konuların nasıl önceliklendireceği konusunda bambaşka fikirler verdi.  


