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1.Önsöz 

 

Bu projede Bursagaz şebekesin işletilmesine yönelik olup, şebeke işletimi için kullanılan 

uygulamaların tek bir sisteme entegre edilerek toplanan verilerle şebekenin risk düzeyinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.  

Proje için EPDK (Enerji Piyasa Denetleme Kurumu) Ar-Ge komisyonuna Temmuz/2015 

döneminde başvurulmuş olup komisyon tarafından kabul edilmiştir. Bu projeye destek ve 

katkılarından dolayı EPDK’ya teşekkürlerimizi sunarız. 

 

2.Proje Özeti 

 

Şebeke işletimine yönelik; SAP PM, SCADA, GIS, Deprem Algılama gibi sistemler 

bulunmaktadır. Bununla beraber; bakım, katodik koruma, kaçak arama, kazı kontrol, PE vana 

yönetimi gibi sistematik uygulamalar mevcuttur. Bu unsurların her birisi bağımsız çalışmakta, 

kendi uzman personeli tarafından yönetilmekte ve kendi birimlerinde rapor ve sonuçları 

kaydedilmektedir. Her bir uygulamanın şebekeye bireysel etkisi bilinmekle birlikte, bunların 

bütününü matematiksel bir model ile birleştirerek tamamı ile ilgili sonuç üretebilecek bir sistem 

mevcut değildir.  

SPRING (System for Pipeline Risks and Integrity of Natural gas Grid:  Doğal gaz 

Şebekelerinde Risk ve Bütünsellik Sistemi), bu bütünselliği sağlamak adına geliştirilen bir 

sistemdir. Dağıtım sektöründe dünyada hiç bir örneği olmayan bu sistemin, en iyi uygulama 

adayı olabileceğini belirtmekte fayda vardır. 

 

  3.Sistematik Uygulamaları Yapılan Uygulamalar 

Bursagaz bünyesinde kurulu olan ve şebekeye hizmet eden sistemler ve şebeke güvenliğine 

yönelik faaliyetler aşağıda 11 maddede özetlenmektedir. Anlatılan bu uygulama ve faaliyetlerin 

her birinin çıktılarının değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve istenen formatta raporlara 

dönüştürülmesi SPRING sistemi tarafından yapılacaktır.  
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3.1 SAP PM Sistemi 

 

SAP PM modülü, Bursagaz doğalgaz şebekesinin işletme ve bakım süreçlerini yönetmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Modül üzerinden doğalgaz ekipmanları ile ilgili aşağıdaki işler 

yürütülebilmektedir: 

 Periyodik bakımları planlanmakta ve otomatik iş emrine dönüştürülmekte,  

 Arızi bakım / kazı kontrol / ihbar / operasyon bildirimleri iş emrine 

dönüştürülmekte,  

 Çalışma tamamlandıktan sonra bildirim ve iş emirleri kapatılmakta ve kullanılan 

malzemeler düşülmektedir 

 Yapılan çalışmalar raporlanabilmektedir. Kullanılan malzeme, zaman aralığı, 

bölge, ilgili ekipman, işi yapan kişi parametreleri baz alınarak rapor 

oluşturulabilmektedir. 

SAP PM modülünde; Bursagaz şebekesi ağaç yapısında sırasıyla teknik birim istasyonları, 

, ekipman, malzeme basamaklarına ayrılarak tanımlanmıştır.  SAP PM ağaç yapısı örneği 

aşağıdaki şekilde verildiği gibidir: 

 

Teknik Birim Ekipman Malzeme 

BG-GURNIL1 (Gürsu Nilüfer RMS-A) 
Filtre, Regülatör, Isıtıcı, 

Transmitter vb. 

Filtre Kartuş 

Pastilya 

Mebran 

Redüktör 

Kontroller 

Saplama 

somun 

BG-GURNIL1-IH (İletim Hatları 40 Bar) 

40 barlık çelik hat üzerindeki 

VO ( Vana Odası ) 

BG-GURNIL1-IH-SI (Şehiriçi Dağıtım 

İstasyonları) 

Filtre, Regülatör, Isıtıcı, 

Transmitter vb. 

BG-GURNIL1-IH-SI-DH (Dağıtım Hattı 

20 Bar) 

 VO ( Vana Odası ) 

 Müşteri İstasyonu 

BG-GURNIL1-IH-SI-DH-BR (Bölge 

Regülatörleri) Bölge Regülatörleri 

BG-GURNIL1-IH-SI-DH-BR-PE (PE 

Hatlar 4 Bar) 

Müşteri İstasyonu 

Servis Regülatörleri   

BG-SCADAA1(Scada Teknik Birimi) SCADA Ekipmanları   

                                        Şekil-1: SAP PM ağaç yapısı 
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SAP PM tarafından yönetilen şebeke yönetimi ile ilgili işler listesi: 

a) Tüm A tipi RMS’ lerin planlı bakımları (planlama, uygulama, raporlama) 

b) Tüm Müşteri İstasyonları, Bölge Regülatörleri, Vana Odaları entegre ekipmanlarının 

planlı bakımları (planlama, uygulama, raporlama). 

c) Katodik Koruma T/R ünitelerinin planlı bakımları (planlama, uygulama, raporlama). 

d) Tüm A tipi RMS’ lerde bulunan sıcaklık, basınç, fark basınç transmitter doğrulama 

ve kalibrasyonları (planlama, uygulama, raporlama). 

e) Katodik koruma ölçümleri (planlama, uygulama, raporlama) 

f) Kaçak arama (planlama) 

g) a, b, c ve d maddelerinde geçen tüm noktalara ilişkin topraklama ölçümleri 

(planlama, uygulama, raporlama). 

h) a, b, c ve d maddelerinde geçen tüm ekipmanlarla ilgili oluşan arızaların çözümü (iş 

emri, uygulama, raporlama). 

i) a, b, c ve d maddelerinde geçen tüm ekipmanlarla ilgili oluşan yeni işlerin 

uygulanması çözümü (iş emri, uygulama, raporlama). 

j) Acil 187 hattına gelen ihbarların yönetimi (iş emri, uygulama, raporlama). 

k) Bursa ilinde 3. Şahıs kazıları için izin ve kontrol (iş emri, uygulama, raporlama). 

3.2 SCADA Sistemi 

 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemi ile şebeke yönetimini 

kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bursagaz Nilüferköy yerleşkesine 

kurduğu Şebeke Kontrol ve İzleme merkezi ile dağıtım şebekesini etkin bir şekilde 

yönetmektedir.  

                                                 Şekil-2: Bursagaz Scada Merkezi Görüntüsü 

RMS’ler, MS’ler, Bölge Regülatörleri, ve 28 vana odası SCADA sistemi üzerinden 

yönetilmektedir. Sistem işletim planına akış ve basınç değerleri gibi temel endüstriyel 

süreç değişimlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması işlemlerinin entegre edilmesinin 

yanında, elektrik motorlu hat vanaları aracılığıyla belli bir bölgedeki gazın ana şebekeden 

ayrıştırılarak izolasyonunun sağlanması gibi ; acil durumlarda etkin şebeke yönetimini 

sağlayacak fonksiyonlar da bulunmaktadır.  
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Bursagaz SCADA sistemi yaşanabilecek bir doğal afet durumunda doğalgazı güvenli bir 

şekilde kullanmaya devam etmesi amacıyla haberleşme altyapısını mevcut GSM ve 

Telekom altyapısı ile birlikte bunlardan bağımsız, radyo haberleşme sistemi üzerinden de 

yönetmektedir. RMS istasyonları verilerin yoğun olduğu noktalar olduğundan ilk olarak 

ADSL üzerinden haberleşmekte olup yedek olarak RF haberleşme de bulunmaktadır. 

Şehrin yüksek tepelerine kurulan 4 adet radyo repeater antenleriyle bu haberleşme 

sağlanmaktadır.  

Protex adlı Excel tabanlı bir yazılım ile SCADA üzerinde toplanan tüm veriler anlık, 

saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlanabilmektedir. Bunun yanında simülasyon 

özelliğiyle olası şebeke hasarlarında hangi hatların gazsız kalacağının senaryoları SCADA 

sisteminden yapılabilmektedir. 

 

               Şekil-3: SCADA rapor örneği 

 

3.3 Coğrafi Bilgi Sistemi ( GIS ) 

 

GIS sistemi, Bursagaz’ ın dağıtım şebekesiyle ilgili birçok konumsal ve işletmesel bilgiyi 

dijital yapıya kavuşturan bir bilgi sistemidir. Altlık olarak MapInfo programını kullanan 

bu sistem sahada yapılan çalışmalara ve güncel imar planlarına paralel olarak Bursagaz 

personeli tarafından sürekli güncellenmektedir. 

Bursagaz GIS Sistemi üzerinden aşağıdaki işlemler yapılabilir.  

 Vana modülü (Bir tehlike anında hangi vananın/vanaların kapatılması gerektiğini 

ve bu vana/vanalar kapatıldığı takdirde hangi binaların gazsız kalacağı bilgisini 

veren modül) 

 Çeşitli Sayısal Analizler (Mahallelere göre fittings sayısı, çaplara göre boru hattı 

oranı vb.) 

 Acil müdahalelerde Web CBS üzerinden fittings elemanlarının yerlerini 

sorgulanması 

 Abone ve gaz kullanıcı sorgulama (Bu sorguda bireysel tüketicilerin aylık olarak 

kaç m3 doğalgaz tükettiği görülebilir) 

 İmar planları görülebilir: 

o Hat cinsi, boru çapı ve boru et kalınlığı hakkında bilgi alma 

o Çeşitli sorgulamalar (Bina sorgulama, poligon sorgulama, BR sorgulama, 

vana sorgulama, servis kutusu sorgulama) 

o Sanal Bina Çizimi 
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o Adres sorgulama 

o As-Built çizimi 

               

                                                     Şekil-4: GIS örnek ekran görüntüsü 

 

3.4 Deprem  Riskleri Yönetim Sistemi 

 

Bursagaz herhangi bir deprem durumunda depremin potansiyel etkilerini (patlama, yangın 

vb.)  şebekesinde minimize etmek amacıyla 2015 yılında deprem risk yönetim sistemini 

kurdu.  

 

                                                           Şekil-5: İvmeölçerlerin şebeke üzerindeki yeri 

Sistemin ana bileşenleri deprem izleme ve erken uyarı sisteminden meydana gelmektedir. 

Gaz şebekesinde 10 farklı noktaya deprem sensörü montajı yapılmış olup (Şekil-12) 



 
8 

 

deprem izleme sistemi Bursagaz Scada sistemi ile entegre edilmiştir. Şekil 13’de radyo ve 

3G haberleşme teknolojisinin kullanıldığı risk yönetim sistemi gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil-6: Risk yönetim Sistemi 

Deprem sensörleri sahadaki deprem verilerini ölçer ve bu verileri deprem izleme sistemine 

aktarır. Sistem bu verileri yorumlar ve SCADA sistemi için dijital alarm çıkışı üretir. Her 

bir alarm çıkışı önceden tanımlanmış görevleri tetikler. Erken uyarı sistemi henüz devreye 

alınmamış olup çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.5 Katodik Koruma Faaliyetleri 

 

Bursagaz çelik şebekesinin korozyona karşı korunmasına yönelik kurulu sistemidir. 

Sistemin en önemli ekipmanları arasında dış akım kaynaklı koruma yöntemi olarak bilinen 

6 adet Trafo redresör ünitesi, 513 adet ölçüm noktası (CTP, HVAC, ST, SIJ, EPC) , anot 

ve çinko yatakları bulunmaktadır. Ölçümü yapılan kutular homojen olarak 3 guruba 

ayrılmış olup, yılda 2 defa ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümler SAP sisteminde periyodik 

olarak planlanmış ve Z3 bildirimi olarak yaratılmaktadır. Çelik boru hattı üzerinde yapılan 

ölçümler Şekil-14‘de görüleceği üzere katodik ölçüm formlarında kayıt altına 

alınmaktadır. Aynı zamanda Trafo redresör ünitelerinin ölçümleri düzenli olarak takip 

edilmektedir. Ölçümlerden elde edilen sonuçlar belli aralıklarda yorumlanıp gerekli arıza 

ve iyileştirme çalışmaları iki kişilik bir ekiple yapılmakta ve sistemin sürekliliği 

sağlanmaktadır. Tüm bu formlar EXCEL formatında saklanmaktadır. 
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3.6 Bursagaz Kaçak arama faaliyetleri  

 

Bursagaz bünyesinde kaçak arama faaliyeti yılda iki kez olacak şekilde planlanmakta ve 

uygulanmaktadır. Kaçak arama faaliyeti sırasında çelik ve PE hatların tamamının güzergah 

bilgisi GIS üzerinden alınarak planlama yapılmaktadır. Planlama sırasından ayrıca trafik 

durumu, araçların park durumları, sokakların dar veya geniş olmaları da göz önünde 

bulundurularak çalışma gece içinde planlanmaktadır. 

Kaçak arama faaliyeti OMD ve PMD olmak üzere iki tip cihaz ile yapılmaktadır. Bu 

cihazlar araçlara monte edilerek, çelik ve PE hatlarımızın üzerinde aracın 20 km/h hızla 

gitmesi sağlanarak hat üzerinde meydana gelen gaz kaçakları tespit edilebilmektedir. 

Kaçak arama ekibi çalışmaya başladıktan sonra güzergah üzerinde kaçak tespit ettiği 

noktaları acil kazı ekibine iş emri olarak atayarak boru hattındaki kaçağın hattın onarılarak 

giderilmesi sağlanır. 

                

                                                             Şekil-7: Kaçak arama cihazları 

TARİH SAAT 
KAÇAK 
ARAMA PE 
KM 

KAÇAK 
ARAMA ST 
KM 

KAÇAK BULUNAN YERİN 
NOKTASAL ADRESİ 

B
ÖL
G
E 

KAÇAK 
DEĞERİ 
OMD PPM 

KAÇAK 
DEĞERİ 

DF6              
PPM 

MÜDAHAL
E TARİHİ 

MÜDAHAL
E EDİLDİ 
(E/H) 

KAÇAK 
DURUMU 
(V/Y) 

YAPILAN 
İŞLEM 

KULLANILAN 
MALZEME 

KONTROL EDEN 

7.6.2009 
08:00-
16:00 

38 1 

Hacıseyfettin, Selimzade, Meydancık, 
Hocataşkın,Yeşil, 
Karamazak,Namazgah,Emirsultan ve 
Davutkadı mahalleri gezildi. 

9               
i.Beyazkaya-Z. 
Çetin 

Hacıseyfettin Mh. 5. Orta Sk. No:13/1 
10 280     H       

i.Beyazkaya-Z. 
Çetin 

Selimzade Mh. Eski Sk. No:19/1 

9 93     E V 

40*32 upponur 
saddle 

kapağında 
kaçak saddle 

değişti. 

1 m Q40 boru, 2 
adet Q 40 manşon, 

1 adet 40*32 
saddle tee, 1 adet 

Q32 manşon 

i.Beyazkaya-Z. 
Çetin 

Selimzade Mh. Çınarönü Sk. No:27 

9 115     E V 

40*32 
fusomatic 

saddle 
kapağında 

kaçak saddle 
değişti. 

1 m Q40 boru, 2 
adet Q 40 manşon, 

1 adet 40*20 
saddle tee, 1 adet 

Q20 manşon 

i.Beyazkaya-Z. 
Çetin 

8.6.2009 
08:00-
16:00 

26 1 

Kurtoğlu, Yenimahalle, Umurbey ve 
Karaağaç mahalleri gezildi. 

                
i.Beyazkaya-Z. 
Çetin 

Kurtoğlu Mh. Nakşi Çelebi- Meriç Sk. 
Kesişimi 

  21     H       
i.Beyazkaya-Z. 
Çetin 

Karaağaç Mh. İpekçilik Cd. No: 44 
  73     H       

i.Beyazkaya-Z. 
Çetin 

                    Şekil-8: Kaçak arama sonuç raporu 
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3.7 Polietilen Vana Kontrolü 

 

Bursagaz bünyesinde Polietilen vana bulma faaliyeti, polietilen vana kontrolü ile 

tetiklenmektedir. Bursagaz bünyesindeki bütün polietilen vanalar ayda bir kez kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda kontrol ortalaması 3 ay olsa da düzensiz kontrol 

periyodu vardır. Kontrol edildiğinde kontrol eden ekip tarafından coğrafi bilgi sisteminde  

koordinatları belli olan vanaların fiili olarak sahada yerinde görülememesi durumunda acil 

kazı ekibine iş emri açılarak kayıp vananın ortaya çıkarılması sağlanır. Çalışmaların 

sonuçları GIS’ teki haritaların güncellenmesinde kullanılmaktadır. 

 

3.8 Kazı Kontrol Faaliyetleri 

 

Bursagaz’a ait mevcut doğalgaz hatlarının altyapı çalışmaları sırasında; hasar verilmeden 

tekniğe uygun olarak kapatılmasını sağlamak.  Altyapı kurumlarının çalışmalarını (Buski, 

Uedaş, Telekom v.b.),  inşaat kazılarını, merkezi yönetim (Hızlı tren v.b.) ve ilgili 

belediyelerin projelerini (metro, kavşak vb.) kontrol etmektir. 

Sahada kazı kontrol faaliyeti; ilk önce Bursagaz’ dan kazı izni alınıp alınmadığını kontrol 

eder, alınmamışsa çalışmaya müsaade etmeyerek kazı izni almaya yönlendirilir. Çalışma 

sırasında açığa çıkan hatların Yapım kontrol şartnamesine uygun olarak kapatılmasını 

denetler.  

                                     

                                                  Şekil-9: Doğalgaz hatlarına yaklaşım mesafeleri 

Diğer altyapı çelik boruları Bursagaz çelik boruları ile karşılaşması durumunda arasındaki 

mesafe en az 1 metre olmalı, sağlanamaması durumunda EPC ölçüm kutusu konması 

gerekmektedir. 

Elektrik kazılarında engellerden dolayı emniyet mesafesinin sağlanamaması durumunda ek 

tedbirler (izolasyon halısı, ateş tuğlası, kılıf boru vb) alınmaktadır. 

Hat hasarlarının sebepleri olarak; 

a) Kazı izni almadan çalışmak,  

b) Bünyesinde teknik personel bulundurmamak,  
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c) Ekiplerin yeterli tecrübeye sahip olmaması, 

d) Altyapıların teknik şartnameye uygun olarak imalatının yapılmaması, 

e) Kazı sırasında teknik emniyet tedbirlerinin alınmaması, 

f) Doğalgaz asbuilt hatlarının doğru olmaması (özellikle Botaş dönemi hatlar), 

g) Operatör hataları,  

h) Doğal afetler 

                 

                                                    Şekil-10: Kazı kontrol rapor ekranı 

 

3.9 Şebeke Hasar Yönetimi 

 

Şebeke üzerinde herhangi bir nedenle hattın delinmesi veya kopması sonucu oluşan gaz 

çıkışlarına sebep olan hasarlara Şebeke Hasarı denir. PE veya çelik Şebeke Hat Hasarı 

şeklinde ikiye ayrılır. Herhangi bir vatandaşın olaya tanıklık etmesi ve 187 telefon 

hattından Ana kumanda operatörlerine durumu ihbar etmesi ile süreç başlar ve ilgili ekipler 

sevk edilir. Saha Ekipleri bulundukları konumdan derhal olay yerine intikal ederler. Bu 

tarz olaylar öncelikli ihbar olarak adlandırılır. Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı Vana Modülü 

vasıtasıyla kapatılacak vanalar belirlenerek Acil Eylem Planı yapılır. Plana göre belirlenen 

vanalar kapatılarak gaz çıkışı kesildikten sonra PE hat hasarında Onarım ve Devreye Alma 

ekibi hattın onarım faaliyetini gerçekleştirir. Onarım faaliyetinden sonra hat tekrar 

gazlanır. Çelik hat hasarlarında ise kaynak işlemi yapılması gerekir. Hattaki gaz çeşitli 

ekipmanlar kullanılarak boşaltılır ve boru kaynak işlemi yapılmaya hazır hale getirilir. 

Kaynak işlemini müşavir firmanın kontrolünde müteahhit firma sertifikalı kaynakçısı 

yapar. İşlem tamamlandığında ilgili kaynak testlerinin sonuçları olumluysa hat tekrar 

gazlanır ve işlem tamamlanır.  
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 Şekil-11: GIS vana modül görüntüsü 

 

Şekil-12: Çelik Hat Hasarı ve Hasarda Kullanılan Ekipmanlar  

 

Şekil-13: Çelik Boruların Kaynatılması ve Vana Odasının İlgili Kontrolleri 

 

3.10 Toprak Yapısı Analizi 

 

Daha önce Bursagaz tarafından sistematik olarak böyle bir faaliyet uygulanmamaktaydı. SPRING 

projesi kapsamında hayata geçirilmiştir. 
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                                                  4.SPRING Yazılımı Hakkında 

 

Proje kapsamında Bursagaz Boru Hattı Bütünsel Yönetim Sistemi (SPRING), Bursagaz 

Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş bünyesindeki dağıtım şebekesinin 

işletilmesi ve yönetilmesi için bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistemde temel olarak;  

    -Şebeke üzerindeki çelik hat, polietilen hat ve ekipmanlara ait anaverilerin aktarılması,  

 mevcutta kullanılmakta olan sistemlerle (SAP PM, SCADA, GIS, SAYS, Deprem algılama 

sistemi) entegrasyon kurularak, çelik hat, polietilen hat ve ekipmanlar için sisteme girilmiş olan 

verilerin aktarılması,  

   - Risk parametreleri, etki seviyeleri ve sistemin geneline uygulanacak analiz formülasyonun 

belirlenmesi,  

   - Belirlenen risk parametreleri ve entegrasyon sonrasında sisteme kayıt edilecek datalara göre 

şebeke, bölge, sektör ve sistemin en alt seviyesinden bulunan hatlar ve ekipman seviyesinde 

risk analiz raporlarının alınması, sağlanmıştır. 

4.1.SPRING Yazılımı Risk Parametleri 

 

Spring Projesi kapsamında Bursagaz şebekesinin riskleri matematiksel olarak belirlenerek bir 

risk skorunun hesaplanması amaçlanmıştır. Sistemin girdileri Madde 3’ de anlatılmıştır. Bu 

girdilerden gelen verilerle analizler yapılırken aşağıdaki etkenler hesaba katılmıştır.  

Bu Parametreler belirlenen 4 ana riski belirli matematiksel oranlarda etkilemektedirler. 

Belirlenen 4 Ana Risk: 

 3.Taraf Kaynaklı Riskler 

 Tasarımsal Riskleri 

 Operasyonel Riskler 

 Korozyon Riskleri 

 

Risk Parametleri 

 

 Toprak Dolgusunun Durumu 

 Hat Derinliği 

 Personel Durumu 

 Prosedür, Talimat ve Form Durumu 

 Kaçak Yaşanma Durumu 

 Loop Durumu 

 Boru/Ekipman Yaşı  

 Atmosferik Ortam Şartları 

 Toprak Korozivitesi 

 Özel Geçiş Durumu 

 Boru Katodik Koruma Ölçüm Sonuçları 

 Keson Katodik Ölçüm Sonuçları 
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 Topraklama Ölçüm Değerleri 

 Boya Kalınlığı Değeri 

 Scada/ Şebeke Güvenlik Sistemlerinin Varlığı 

 Acil 187 Etkinliği 

 Yol/Trafik Durumu 

 Halk Bilinç Düzeyi 

 Kazı Kontrol Sayısı 

 İzinli Kazılardaki Hasar Sayısı 

 Fiziksel Güvenlik Durumu 

 Bölgesel Yük Durumu 

 Scada Alarm Sayısı 

 Boru Et Kalınlığı 

 Yer Hareketlerinin Durumu 

 Periyodik Bakım Yapılma Durumu 

 Periyodik Kontrol Yapılma Durumu 

 Arıza Sayısı 

 PE Vanaların Durumu  

 

                                 5.SPRING yazılımı ve Bursagaz Şebekesinin İncelenmesi 

 

 

                                      Şekil-14: SPRING yazılımı ekran görüntüsü 

 

Yukarıda ( Şekil-14) risk SPRING yazılımı riks gösterge ekranınabulunmaktadır. Ekrana baktığımızda 

Bursagaz dağıtım şebekesinin toplam riskinin %36,68 olduğu ve güvenli risk sınırları içerisinde olduğu 
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görülmektedir. Bursagaz SPRING projesinde 4 ana risk bulunmaktadır. Toplam riskin dağılımına 

bakıldığında en yüksek riskin TASARIMSAL RİSK (Şebeke tasarım parametreleri) olduğu görülmektedir. 

Her bir risk içerdiği belirli risk parametrelerine göre bir puan alır. Söz konusu riskin diğer risklere oranla 

daha yüksek seviyede olmasının nedenleri sağ tarafta grafiği gösterilen (Toprak dolgusu durumu, Hat 

derinliği vb.)  yüksek puan almış parametrelerdir. Bu risk parametreleri Bursagaz’ın saha faaliyetleri 

esnasında ölçülür ve online olarak SPRING veri tabanına akar. Bu veri tabanındaki veriler SPRING projesi 

kapsamında oluşturulmuş matematiksel metotlara göre analiz edilir ve risk puanları oluşur. 

 

 

                                                     Şekil-15: SPRING yazılımı ekran görüntüsü 

Örnekler üzerinde gidilecek olursa Risklerin alt birimlere göre dağılımında en yüksek skoru PE VANA 

almıştır. İlgili ekipmanın skorunun yüksek çıkmasının sebebi ağırlık olarak tasarımsal risk paremetreleri 

tarafından etkilenmesidir. Dashboard ekranımızın en alt kısmında ise risklerin bölgelere göre dağılımını 

görmekteyiz. Dağılımda en yüksek skoru 6. Bölge almıştır. Ortadaki tabloda 6. Bölgeyi etkileyen 

parametreler risk skorlarına göre büyükten küçüğe sıralanmıştır. En yüksek skoru olan yol trafik 

durumu risk parametresinin haritadaki dağılımı aşağıda görülmektedir. Haritadaki renkler risk skorlarını 

temsil etmektedir. Kırmızı renk en riskli bölge iken yeşil renk en güvenli bölgeye işaret etmektedir. 

Aşağıdaki şekillerde de aynı zamanda hatlar ve sektörlerdeki risk dağılımı görülmektedir. En riskli çıkan 

6. Bölge de Bursa şehrinin trafiğinin yoğun olduğu, yollarının dar olduğu dolayısı ile operasyon 

açısından müdahalenin zor olduğu görülür. Sonuç olarak ilgili bölge için Belediye ve Trafik Şube ile 

görüşülüp aksiyon planı oluşturulabilir. 
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        Şekil-16: SPRING yazılımı ekran görüntüsü – Yol Trafik Durumu 

 

 Şekil-17: SPRING yazılımı ekran görüntüsü – Yol Trafik Durumu 
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 Şekil-18: SPRING yazılımı ekran görüntüsü 

 

 

             Şekil-19: SPRING yazılımı ekran görüntüsü 
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    6.SONUÇ 

 

SPRING projesiyle şebekenin mevcut risklerinin görülmesi sağlanmış ve şebekenin işletmesel 

olarak takibi açısında öncü bir sistem geliştirilmiştir. Birbirinden bağımsız olarak yürütülen 

şebeke faaliyetlerini tek bir çatı altında toplanmış ve takibi daha kolay hale getirilmiştir. 

Şebekenin riskleri açısından da farkındalık yaratacak olan bu sistem Türkiye’de doğalgaz 

dağıtım şirketleri içinde öncü olmuştur. Türkiye’de doğalgazın yaygınlaşması ve mevcut 

şebekelerinde yaşlanmasıyla bu tip sistemlere ihtiyaç gün geçtikçe artacaktır. 

Böyle bir projenin Türkiye’de örneği olmaması nedeniyle, kurumumuza talepte bulunan Gaz 

Dağıtım Şirketlerine Ar-Ge projemizin hedefleri, gerçekleşmeleri, geliştirilen uygulamalar, 

geliştirme aşamasında karşılaşılan sorunlar, uygulamada sağlayacağı fayda ve zorluklar vb. 

başlıklarda paylaşımlar yapabiliriz.  

 

                                        

  

 
 

  

 

 

 

 

 


