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ÖNSÖZ 
 
Elektrik dağıtım sistemlerinde Akıllı Şebeke Sistemleri adı altında tam otomasyon 

hedefli çalışmalarına son yıllarda hız verilmiş olup, bu alanda haberleşme teknolojilerindeki 
hızlı gelişmelerin de güncellenerek sürece katkısı sağlanması için uğraşı verilmektedir. 
Uzaktan sayaç okuma sistemleri hızlı gelişmelerin yaşandığı bu dallardan biri durumundadır. 
Özellikle çalışmalar; Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri içerisinde yer alan ve bu alanda Ar-
Ge faaliyetlerinin yoğunlaştığı GPRS ve daha gelişmiş bir teknoloji alt yapısına sahip PLC 
haberleşme yapısı üzerinde odaklanmış durumdadır. Fakat kurulum ve işletme maliyetleri 
göz önüne alındığında Dağıtım Sektörü için alternatif haberleşme metotları kaçınılmaz bir 
ihtiyaç noktası haline gelmektedir. Günümüzde Dağıtım Kanallarında sadece uzaktan sayaç 
okuma sistemlerinin kurulumu ihtiyaçlara cevap verememekte olup, bunun haricinde 
okumanın ilişkilendirileceği abone yönetim sistemlerinin de aynı süreç içerisinde birbirleri ile 
ilintili olacak şekilde tasarlanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ön plana çıkmaktadır. 
Bu projede, SEDAŞ&LUNA işbirliği ile özellikle sadece optik arayüze sahip olan elektronik 
elektrik sayaçların OSOS sistemine dahil edilmesini için alternatif iletişim ağının 
tasarlanması, bu yapının iletişime geçerek alınabilecek olan tüm sayısal işaret ve bilgilerin 
işlenmesinin görselleneceği Abone Yönetim Sistem Yazılımı’nın değerlendirilmesi ele 
alınacaktır. 

 
PROJE ÖZETİ 
 

Projenin amacı; okuma dönemi içinde çeşitli sebeplerden (kapı kapalı, sayaç tehlikeli 
yerde, köpek var vs.) dolayı okunamayan veya abonenin coğrafi konumu ve hava muhalefeti 
gibi sebeplerden dolayı endeks verileri alınamayan sayaçların uzaktan okuma sistemine 
dahil edilerek düzenli okunabilir hale getirilmesidir. Ayrıca personel, ekipman, araç 
giderlerinde ve okuma emisyon gün sayısında %80 - %65 oranında iyileştirme sağlayacak 
olan RF yapısının pilot uygulamasının kurulması ve buna ait yazılım sistemlerinin 
oluşturulması hedeflenmiştir. 



Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda öncelikle mevcut elektronik elektrik 
sayaçlarının OSOS sistemine dahil edilmesini sağlayacak olan RFOOC (RF’li Optik Okuma 
Cihazı) tasarımı tamamlanmış ve belirlenmiş olan abonelere 16.11.2016 tarihinden itibaren 
29 adet monofaze, 12.01.2017 tarihinden itibaren 30 adet trifaze aktif sayaç ise 1 adet RF 
alıcı/verici özelliğine sahip GPRS modem ve 1 adet Repeater cihazı üzerinden montajı 
sağlanmış ve okumalarına başlanmıştır. Diğer taraftan SEDCOM yazılım sisteminin 
içerisinde sadece RF’li okuma yapısına ait olan sayaçlar değil, mevcut OSOS sistemine ait 
30 adet Büyük Müşteriler abonesi olan aktif&reaktif elektronik elektrik sayaçlarının da 
okunması 01.03.2017 tarihinden itibaren verilerinin alınması çalışmalarını yerine getirilmiştir. 

RFOOC üniteleri takılarak RF’li yapıya dönüştürülmüş olan sayaçların; araç içi veya 
yaya personel okunmada kullanılacak olan saha okuma yazılım sistemi ile birlikte sahadan 
toplanmış olan verilerin işlenecek olduğu ve tüm abone, trafo, modem, sayaç ve aydınlatma 
kontrol sistemini de içerisinde bulunduran SEDCOM yazılımını tamamlanarak test işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.  

Pilot bölge uygulaması neticesinde 29 adetlik monofaze sayacının manuel okumasına 
göre sayaçların toplu olduğu noktalarda %90, dağınık olan noktalarda ise %98 oranında 
okuma hızında iyileştirme elde edilmiştir. Diğer taraftan hava muhalefeti sebebi ile veya 
abonelerin mevsimlik kullanmakta olduğu noktalarda sayaçlara erişimin sağlanamadığı için 
yılda maksimum 6 minimum 2 kez okunan abonelerin istenilmesi durumunda saatlik 
okumaları da alınabilecek seviyeye getirilmiş olacaktır.  

1. PROJE HEDEFİ 
RF teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilecek abone yönetim sistemi komplesinden 

beklenen proje çıktıları: 

 Geliştirmeye açık, elektrik dağıtım firmalarının Veri Yönetim Sistem bileşenlerinin 
tamamına cevap verebilen abone yönetim sistem yazılımına sahip olunması 

 Haberleşmesiz elektronik elektrik sayaçlarına eklenecek olan RF haberleşmeli optik 
okuma cihazı ile OSOS sayacına dönüştürülmesi  

 Milli Yazılıma sahip otomatik sayaç okuma sistemi sayesinde adede bağlı kalınmadan 
tüm abonelerin sisteme dahil edilme imkanı ve yazılım lisans bedelleri gibi ödenen 
bakımından elde edilecek kazanımlar 

 Eksiksiz – periyodik okunması gereken abonelerin düzenli ve hızlı şekilde okunması 

 Düşük yatırım maliyetli OSOS kurulumunun sağlanması 

 Optimum seviyede düşük OSOS İşletme giderlerinin elde edilmesi 

2. PROJENİN KAPSAMI 
         Mevcut Otomatik Sayaç Okuma Sistem verileri: 

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ olarak sistemde kayıtlı abone yapısı Tablo 2.1.’de, bu 
abonelerin okuma programına alınan adetsel dağılımı ise Tablo 2.2’de verilmiştir. İlgili 
tabloda; Ölçme ve Veri Yönetim Grup Müdürlüğüne bağlı Veri Yönetim Müdürlüğü’nün 
sorumluluğunda bulunan ve her ay düzenli olarak manuel ve otomatik olarak okuması 
gerçekleştirilen 1.364.840 adet abone dağılımı görülmektedir. 

 



 
Tablo 2.1. Okuma Planına Alınan Abone Dağılım Tablosu 

 

 
Tablo 2.2. SEDAŞ Abone Dağılım Tablosu 

 
Tablo 2.3. Abone Grubu Dağılımı 

 

%98,90’lık orana sahip olan Alçak Gerilim grubundan daha ziyade %1,1’lik paya sahip Orta 
Gerilim ve Aydınlatma abonelerinde uzaktan okuma sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

Uzaktan okuma yapılabilen abone sayaçlarının dağılımı ise tablo 2.4’de verilmiştir.   



Tablo 2.4. SEDAŞ Uzaktan Okuma Sistemlerine göre okunan İl bazlı abone sayıları 

OSOS (CONVERGE) sistemi AG veya OG grubundan beslenen müşterileri içermektedir. Bu 
müşterilerinin seçimi enerji tüketim değerlerine göre gerçekleştirilmektedir. Orta Gerilimden 
beslenen abone gruplarının %95’lik oranında abonesi uzaktan okumaya geçirilmiş durumda 
iken, Converge sisteminde yer alan diğer abone sayısı ise; Ticarethane sınıfı abonesi olup 
enerji tüketim değeri yıllık 30MW üstü değeri aşan aboneler oluşturmaktadır. 

ASOS yapısı Genel Aydınlatma sayaçlarının uzaktan okuma yapısıdır.  Genel Aydınlatma 
abone sayaçlarının okunan sayaç yapısına dahil grubunda  %96,64’lük oranında uzaktan 
okuma yapısına geçilmiş durumdadır. 

AR&GE yapısı ise, 2015 yılı içerisinde EPDK’nın onayı doğrultusunda gerçekleştirilen Ar-Ge 
projesi kapsamında belirlenen AG ve OG yapısına sahip abonelerin uzaktan okuma sistemi 
yapısıdır. 

Projenin uygulama kapsamı olarak, mevcutta yer alan abone dağılımları da göz önünde 
bulundurularak RF teknolojisinden faydalanılacak olan optimum verim anlamında abonelere 
göre OSOS dağılımı: 

 

3. PROJE METODOLOJİSİ 
 

Proje kapsamında izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir; 

 SEDCOM yazılımına ait tasarım girdilerinin belirlenmesi ve RFOOC tasarım 
çalışmalarına başlanılmasına aynı anda başlanılmıştır. 

 SEDCOM üzerinde yapılacak olan çalışmalarda öncelikle mevcut OSOS programının 
uyumluluk program yapısının oluşturulması kapsamında gerekli olan çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

 Mevcut yapı içerisindeki sayaçları da kapsayacak şekilde, GPRS ve RF yapılarını 
içerisine dahil edecek SEDCOM yazılım çatısı ve tasarım girdileri belirlenmiştir. 

 SEDCOM veri tabanı oluşturmasından sonra, mevcut OSOS yapıları (ASOS, OSOS 
ve Converge) içerisindeki abonelerden belirli adetteki örnek abone sayaçları 
SEDCOM yapısına girişi sağlanmıştır. 

 Transfer gerçekleştirilmesinden sonra, SEDCOM üzerinden mevcut detaylı analiz 
raporlarının çekilmesi işlemleri tamamlanmıştır. 

 RFOOC elektronik ve mekanik tasarım girdilerinin belirlenmesinden sonra, PCB 
elektronik devre tasarımı ile endüstriyel ürün tasarımları gerçekleştirilmiştir. 

 Kompanentleri belirlenen RFOOC için gerekli malzeme tedariği sağlanmıştır. 

Kentsel Alanlar 
Kırsal Alanlar Genel Aydınlatma Endüstriyel Alanlar 

RF/RS-485:  

Daha çok merkezi 

sayaçların kullanıldığı 
alanlar 

(SEDCOM YAZILIM) 

RF:  

Abone yoğunluğu 

olan alanlarda  

(SEDCOM 
YAZILIM) 

RS485:  

Mevcut Aydınlatma 

Sayaçlarının okunduğu 

ASOS sayaçlarını 
SEDCOM yazılımına 

dahil edilmesi 

(ASOS YAZILIM) 

RS-485  

Endüstriyel müşteriler 

için kurulmuş olan 

Converge yazılımından 
alınan verilerin 

SEDCOM’a yazılımına 
dahil edilmesi 

(CONVERGE YAZILIM) 



 Endüstriyel ürün tasarımlarına göre ortaya çıkan Partlar üzerinden, her bir parçanın 
kalıpsız PC hammaddesinden prototiplerinin elde edilmesi sağlanmıştır. 

 PCB örnekleri toplanan elektronik devre komplesi ile prototipleri yapılan optik okuma 
cihazının plastik aksamı birleştirilerek RFOOC numuneleri elde edilmiştir. 

 RFOOC ile prototipleri yapılan klemens kapakları belirlenen abone sayaçlarına 
montajı gerçekleştirilmiştir. 

 Mobil Veri Yönetim Araçları içerisinde RF üzerinden okunacak sayaçlar için gerekli 
olan modüller ve alıcı komplesini oluşturan yazılımsal ve donanımsal ekipmanların 
tedariği tamamlanarak kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

  Mobil araçlar aracılığı ile RFOOC montajı gerçekleştirilmiş sayaçların verileri 
okunarak SEDCOM veri tabanına sayaç okumalarının aktarımı sağlanmıştır. 

 SEDCOM Veri Tabanından geçmişe dönük okuma sonuçlarının raporlarının alınarak 
proje kapanışı sağlanmıştır. 

4. YAZILIM & DONANIM TASARIM SÜRECİ 

4.1. Yazılımsal Tasarım Çalışmaların 
Bu alanda öncelikle SEDCOM yazılım mimarisi ve tasarım girdileri belirlenmiştir. Sunucu 
tarafındaki ICT ekipman ve yardımcı sağlayıcı donanım ihtiyaçları belirlenmiş olup, uygun 
özelliklerdeki server ihtiyacı belirlenerek, kurumu sağlanmıştır. 

Yazılım çalışmaları 2 farklı alanda paralel yürütülmüştür: 

 Saha okuma yazılımı (Araç içi ve personel okuma arayüz yazılımları) 

 SEDCOM sunucu yazılımı 
 

SEDCOM sunucu yazılımında kendine özel, bağımsız bir işletim sistemi değil, mevcutta 
kullanılan Abone.NET, Converge ve ASOS yazılım sistemleri ile entegre olabilecek, belirtilen 
yazılımların içeriğinde yer alan özellikleri ve hatta daha fazlasına imkan sağlayabilen, 
gerekmesi durumunda uyumlaştırma yazılımları ile belirtilen yazılımlar ile senkronize şekilde 
çalışması en büyük tasarım girdisini içermektedir. 

 

4.2. Endüstriyel Ürün Tasarımı: 
Endüstriyel ürün tasarım süreci monofaze ve trifaze elektronik elektrik sayaçlarının 

klemens kapakları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Pro-engineer endüstriyel tasarım yazılımı 
kullanılarak tasarlanmış olan partların öncelikle kalıpsız 3D modelleme teknolojisi sayesinde 
PC hammaddesinden örme metodu ile ilk prototipleri elde edilmiştir. 

  

4.3. Elektronik PCB Tasarımı: 
Öncelikle saha montajı yapılacak olan monofaze ve trifaze RFOOC (RF Optik Okuma Cihazı) 
tasarım girdileri belirlenmiştir. Buna gore: 

 Sayaç ile haberleşmenin sağlanabilmesi için optik komponentler 

 Sayaca uzaktan kablosuz erişimin sağlanması için rf komponentler 

 Bütün çevre birimlerini yönetecek bir mikrokontrolör 

 Optik ve RF birimlerini bir arada çalışmasını sağlayacak baskı devre 

 RF ve Optik birimlerini çalıştırabilmek için enerjisini takıldığı sayacın klemens 
bloğundan alan besleme devresi 

 Klemens bloğu ile bağlantıyı sağlayacak komponentler 
 



Diğer taraftan tasarım girdisi oluşturulan RFOOC cihazlarını sahada yürütecek Mobil 
Ekipman Araçlarının tasarım girdileri belirlenmiştir: 
 
Kullanılan Eagle Elektronik Devre Tasarım Programı ile tasarımı girdileri belirlenen PCB 
yapıları bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. 

5. PİLOT BÖLGE SEÇİMİ ve SAHA KURULUMU 
Pilot bölge seçilirken özellikle RF alanında saha şartlarını zorlayabilecek noktaların tespiti 
yapılmak istenmiştir. Bu sebepten dolayı: 

 Pilot uygulama esnasında olası uygunsuzlukların doğması durumunda sorunların 
halledilmesi amacı ile sayaçlara müdahale edilmesi olanaklarına 

 RF sinyallerinin sahada yayılımının veya absorbe edilebilecek çevresel koşulların 
oluşumuna 

 Sayaçlara erişim noktasında bina içerisinde olan noktalara 

 Özellikle doğal EMC şartlarının simüle edilebileceği manyetik alan bölgesinin 
oluşumlarının 

Sağlanmasına dikkat edilmiştir.  

Monofaze kurulumları SEDAŞ kampüs alanı içerisinde yer alan prefabrik lojmanları 
yerleşkesinde bulunan sayaçlara sağlanmıştır. Çevre şartları incelendiğinde: 

 TEİAŞ 5. Bölge İndirici Merkezine en yakın 150m uzaklıktadır 

 Bina üzerinden 60m’den 34.5 KW enerji nakil hattı geçmektedir. 

 Çevresinde RF sinyallerini absorbe edebilecek yeşillendirmenin yer almaktadır. 

 Sayaçlarının kırsal bölgelerde bulunan abone yapısına uygun şekilde bina dışındadır. 
 

 

     

Şekil 5.1. SEDAŞ Prefabrik Lojmanları Yerleşkesinde Montaj Yapılan Aboneler 

 

 



 

 

Şekil 5.9. Trifaze Sayaçların Montajlandığı Camili Bölgesindeki Konumlar 
 

    
Şekil 5.2. Monofaze Sayaçlara RFOOC Saha Montajı 

 

        
Şekil 5.3. Trifaze Sayaçlara RFOOC Saha Montajı 

 

 
 

Trifaze sayaçlar genel sunucuya GPRS RTU üzerinden bağlantıya geçerken, RTU ile 
sayaçlar RF metodu ile haberleşmektedir. 1 adet GPRS modem üzerinden 256 adet sayaç 
erişim kapasitesi söz konusudur. Sayaçların bina içerisinde, 2 bölmeli bina giriş kısmı ve 
içeride yer alan saç metalden imal edilmiş olan sayaç panoları sebebi ile doğal bir Faraday 
Kafesi ortamı simüle edilmiştir. Belirtilen olumsuz iletişim ortamını engellemek amacı ile 
erişim sağlanamayan bina girişinin önüne Repeater Cihazı takılmış ve bu aktarıcı üzerinden 
diğer sayaçlarla iletişime geçilmiştir. 



 
           Şekil 5.6. Camili Bölgesinde Trifaze Sayaçların Montajlandığı Binalar 

 
 
 

                                             
Şekil 5.7. RF & GPRS Modem Montajı                                            Şekil 5.8. RF Repeater Montajı 
 

 

 

           Şekil 5.9. RFOOC Montajı Yapılmış Trifaze Sayaç Panosu 
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6. DC-OKUMA (MOBİL ARAÇ & PERSONEL İLE OKUMA) YAZILIMI: 
Sahada montajlanmış olan RFOOC cihazlı elektronik elektrik sayaçlarının gezici personel 
veya mobil araç ile tablet vasıtası ile okumasında kullanılan yazılımdır. İlgili yazılım 
sayaçların RF Modem kullanılmadığı durumda SEDCOM ile sayaç arasındaki köprü görevini 
görür.  

7. SEDCOM (SUNUCU YAZILIMI) GENEL BİLGİ: 
              SEDAŞ ve LUNA firmaları tarafından geliştirilen, web tabanlı SEDCOM yazılımı ile 
başta RF teknolojisi kullanılmış olan elektronik elektrik sayaçlarının yanında, PLC, GPRS gibi 
alternatif uzaktan okuma yöntemine sahip sayaçların yönetimi ve READOUT bilgilerinin 
okunması hedeflenmiştir. SEDCOM, özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren elektrik dağıtım 
firmalarının kullanımı için tasarlanmış olan abone yönetim sistemi olarak 
değerlendirilmektedir. 

               Web tabanlı yapısı sayesinde, herhangi bir programın kullanıcıların bilgisayarına 
kurulmasına gerek yoktur. Tüm dosyalar ve veriler, dağıtım şirketinin merkezindeki ana 
sunucuda depolanır. İnternet erişimine sahip herhangi bir aygıt ile (masaüstü bilgisayar, 
dizüstü bilgisayar, PDA, cep telefonu vs.) yazılıma erişilip kullanılabilir. Bu yapı, sahada 
çalışan herhangi bir operatörün internete bağlanabilen bir cep telefonu kullanarak, anlık data 
girişi ve rapor almasına izin verir. Farklı erişim haklarına sahip çok sayıda kullanıcı, sağlam 
güvenlik önlemleri ile sistem kullanımı için tanımlanabilir. 

               Dağıtım sistemindeki sayaç ve aboneler, bölge işletme müdürlükleri, indirici merkez 
bağlantıları gibi ortak özelliklerine göre gruplanabilirler. Bu sayede, abonelere dağıtılan güç 
ile dağıtım şirketine gelen güç arasındaki tutarsızlıkları değerlendirmek amacıyla çeşitli 
raporlar üretilebilir. Sistem kayıpları ve kaçakların kolaylıkla analiz edilmesi sonucunda bu 
raporlar düzeltici faaliyetlerin yapılmasında kullanılabilir. Sayaca yapılan tüm müdahaleler, 
hızlı bir biçimde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla anlık olarak kaydedilir ve 
sistem uyarılır. Abone tabanlı aylık raporlar ve analizler sayesinde izin verilen güç tüketimini 
aşan abonelerin tespiti mümkün olmaktadır. 

8. Okuma Sonuçları  

8.1 Abone Bazında 

 

Seçilen aboneye ait, belirlenen tarih aralığındaki okuma verileri görüntülenir.  
Listeleme Tipi Seçimi: 
Hepsi: Bütün endeksler 
Readout: Sadece readout okuma endeksleri (parametreler dahil) 
YKP: Sadece yük profili endeksleri 
Aysonu: Sadece aysonu endeksleri 
Ekran; Seçilen aboneye ait okuma tarihi, tüketim değeri ve diğer bilgileri ekranda listeler. 
Excel: Liste sonucu excele aktarılır. 
Grafik: Görüntülenen değerlerin grafiksel gösterimi verilir. 
 



 

                      

 

8.2 Modem Bazında 

 

Bu ekranda seçilen modeme bağlı abonelere ait, belirlenen tarih aralığındaki okuma verileri 
görüntülenir.  
Listeleme Tipi Seçimi: 
Hepsi: Bütün endeksler 
Readout: Sadece readout okuma endeksleri (parametreler dahil) 
YKP: Sadece yük profili endeksleri 
Aysonu: Sadece aysonu endeksleri 
Ekran; Seçilen modeme bağlı abonelere ait okuma tarihi, tüketim değeri ve diğer bilgileri 
ekranda listeler. 
Excel: Liste sonucu excele aktarılır. 
Grafik: Görüntülenen değerlerin grafiksel gösterimi verilir. 
 



 

                                                       

 

                                                

8.3Trafo Bazında  

  
      Bu ekranda seçilen trafoya bağlı abonelere ait, belirlenen tarih aralığındaki okuma verileri 
görüntülenir.  

Listeleme Tipi Seçimi: 
Hepsi: Bütün endeksler 
Readout: Sadece readout okuma endeksleri (parametreler dahil) 



YKP: Sadece yük profili endeksleri 
Aysonu: Sadece aysonu endeksleri 
Ekran; Seçilen trafoya bağlı abonelere ait okuma tarihi, tüketim değeri ve diğer bilgileri 
ekranda listeler. 
Excel: Liste sonucu excele aktarılır. 
Grafik: Görüntülenen değerlerin grafiksel gösterimi verilir. 

 
 
                

9. Sonuç        

9.1. Haberleşmesiz sayaçların dönüşümü: 
Standart olarak üretimi gerçekleştirilen monofaze ve trifaze elektronik elektrik sayaçlarında 
dış ortam ile İletişim için sadece optik port arayüzü yer almaktadır. İlgili optik arayüz 
üzerinden sayacın yazılımında yer alan tüm programing ve seurce modunda sayaç 
üzerindeki künye ve yük profil çıktılarını iletebilmektedir. Bu sayaçların OSOS sistemlerine 
dahil edilebilmesi için: 

 RS-485’ li sayaç ile veya PLC haberleşme özelliğine sahip sayaç ile değişiminin 
yapılması 

 Merkezi sunucu ile iletişime geçmesi için GPRS RTU veya Consantratör cihazına 
bağlı olması gerekmektedir. 

 AG sınıfı aboneliklerde toplu yerleşim noktaları haricindeki, özellikle kırsal 
bölgelerdeki abonelikler müstakil tarzda olmasından dolayı herbir sayaca bir adet 
RTU cihazı gerekmektedir. 

Yukarıdaki gerek şartların özellikle AG aboneliklerinde uygulanması yatırım maliyetlerini 
arttıracağından, bu abone grubuna ait sayaçların manuel olarak okunması yoluna 
gidilmektedir. 

RF teknoloji alt yapısına sahip haberleşme ünitelerinin mevcut sayaçların üzerine montajı 
gerçekleştirildiğinde sayacın optik arayüzünden alınan veriler, gerek RF özellikli GPRS 
modeme gerek ise manuel veya araç içi okuma aracılığı ile merkezi sunucuya erişim 
sağlayacaktır. Bu sayede mevcutta bulunan standart bir sayaç RFOOC cihazı ile OSOS 
sayacına dönüşümü sağlanmış olacaktır.  

9.2. Okuma Kalitesi: 
Birçok elektrik dağıtım firmasının rutin aylık okunması gerekli olup, 



 Yazlık, Yayla Evi, Fındık Bahçesi vs. şeklindeki sezonluk kullanılan noktalarda yılda 
bir kez okumaya imkan olan noktalar 

 Sayaç bina içinde kapı kapalı 

 Sayaç Yok 

 Sayaç Tehlikeli Yerde 

 Köpek Var 

 Sayaç Yüksekte 

 Abone Okumaya İzin Vermiyor 

 Coğrafi konumdan dolayı 2 ayda bir okunmak zorunda kalınan kırsal aboneler 

 Hava Muhalefeti 
Gibi sebeplerinden dolayı sayaçlar okunamayabilir.  

İlgili sayaçlarda yapılacak olan tekbir çalışma ile sayacın GPS kodları girilerek sistem kaydı 
yapıldıktan sonra, gerek RTU üzerinden gerekse manuel olarak yukarıdaki okunmama 
sebepleri ortadan kaldırılarak sayaçlar kendi dönemsel okumaları gerekmesi durumunda 
saatlik periyotta dahi alınabilir.  

Sisteme dahil edilmiş olan bir RFOOC’lu abone sayacının okunmama durumu oluşması 
halinde, ilgili abonenin okunamayan raporu çekilerek, ilgili veri yönetim görevlisi teknisyenleri 
tarafından müdahalesi gerçekleştirilerek sorun halledilecektir. 4 aylık pilot bölge 
uygulamasında arıza sebebi ile okunamayan abone sayısı 1 adet olup, ilgili abonede 
RFOOC cihazı değişimi yapılsa dahi sorunun devam ettiği anlaşılmış olup, sayaç değişimi 
sağlanarak sorun giderilmiştir.  

Diğer taraftan GPRS RTU cihazına bağlı bulunan 30 adet Trifaze sayaç 30 günlük okuma 
döneminde kesinlikle bir kez okunabilmekte ve faturaya esas endeks tüketim değerleri 
alınabilmektedir. 

29 adet monofaze sayacın okuma süresi  1 personel ile manuel olarak okuması 32 dakika 
sürmekte iken (Normal Şartlar Altında), araç içi okuma ile aynı sayaç adedi 2:40 dakika 
sürmektedir. Toplu yerlerde (10’lu sayaç panoları olan toplu konutlar) ise manuel okuma 
süresi 24 dakika sürerken, RF ile okuma süresi 3:23 sürmektedir. Özetle okuma sürelerinde 
%92 - %80 arasında bir iyileşme elde edilmektedir. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri konusunda kullanılacak olan 
sistem dağılımı: 

9.3. Abone Yönetim Sistemi Kazanımları: 
Mevcutta kullanılmakta olan Abone.NET ve geliştirilmiş olan Abone.Portal şeklindeki abone 
yönetim sistemi yazılımları içerisinde yer alan, elektrik dağıtım firmalarının özellikle kayıt ve 
sürekli kontrolünü sağlamak zorunda olduğu mühür, sayaç, akım ve gerilim trafosu gibi enerji 
dağıtım enstrümanlarının sağlıklı takibi ile, sistem işletmesi esnasında kontrol edilebilirliği 
yüksek bir veri yönetimi konusunda SEDCOM üstün avantajlara sahip olması elde edilen en 
büyük kazançtır.  
Diğer taraftan yine işletme gider kalemleri arasında Elektrik Dağıtım Firmaları’nın en önemli 
konu başlıklarından biri de, kullanılan sistemlerin periyodik bakım masrafları ve yazılım 
geneline ödenen lisans bedelleridir. Ayrıca bu tarz OSOS yazılım sistemleri içerisinde okuma 
yapılan sayaç sayısına bağlı olarak kullanılan sistem lisans bedelleri de azımsanmayacak 
noktalardadır. 
 
9.4. Personel ve Araç Kazanımları: 
Özellikle kırsal alanlarda dağınık yerleşim gözlenen abone gruplarının okumaları için 
harcanan iş gücünde  ve araç yakıt giderlerinde avantajlar elde edilebileceği ön 
görülmektedir. Bu sayede elektrik dağıtım sektöründe yetiştirilmiş olan vasıflı elemanların 



veriyi toplama noktasından daha ziyade, oluşabilecek arıza veya gelişime katkı sağlayacak 
kurulum ve tesis iyileştirme faaliyetlerine kaynak oluşturulması da elde edilecek en büyük 
kazanım olacaktır. 


