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A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # Mart 2016 

Sözleşme İmza Tarihi 04 Nisan 2017 

Başvuru Sahibi: 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN) 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş: Hürriyet Mahallesi Abide-i 

Hürriyet Caddesi No: 168 Kağıthane, İstanbul 

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş: Mehmet 

Akif Ersoy Mahallesi, 296. Cadde No: 16, 06370 

Yenimahalle, Ankara  

Proje Adı: 
Alçak Gerilim Şebekesinde Fider Ölçme, İzleme, Analiz ve 

Koruma Sistemi Tasarımı Projesi 

Proje Bölgesi: İstanbul 

Proje Süresi: 18 Ay + 3 Ay 

Proje Sorumlusu: İbrahim Can TAŞTAN 

Proje Sorumlusu İletişim 

Bilgileri: 

e-mail:              ibrahim.tastan@bedas.com.tr 

Tel:                   0 553 545 45 05 

 

 

 

A.1 Önsöz 

Mart 2016 tarihinde EPDK tarafından desteklenmesi kabul edilen Alçak Gerilim Şebekesinde 

Fider Ölçme, İzleme, Analiz ve Koruma Sistemi Tasarımı Projesi kapsamında tasarım, üretim, 

geliştirme, test ve teslimat faaliyetlerinin ASELSAN tarafından gerçekleştirilmesine yönelik 

04.04.2017 tarihinde BEDAŞ ile ASELSAN arasında 2.375.015 TL tutarında sözleşme 

imzalanmıştır. Bu kapsamda proje bilgileri ve Nisan 2018 – Eylül 2018 tarihleri arasında 

yürütülen faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında sunulmaktadır.  

Sözleşme süresinin 31.12.2018’e kadar uzatılması için başvuru yapılmıştır. 
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A.2 Proje Özeti  

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde yaşanan arızaların büyük bir kısmı AG şebeke kaynaklı olup, 

bunlar genel olarak; “aşırı yüklenme, gevşek bağlantı, dengesiz yükler ve nötr iletkeninin aşırı 

yüklenmesi, ekonomik ömrü dolan ve/veya kalitesiz malzeme, kötü işçilik kaynaklı sıkıntılar, 

sigorta yanması” olarak sayılabilir. Önerilen proje kapsamında; AG şebekede bir ölçme, 

koruma ve izleme sistemi tasarlanarak, hem analizör, hem sayaç olarak görev yapacak, 

haberleşme altyapısına sahip, her fider için ayrı bir analizör kullanmak yerine tek cihazla 12 

adet AG çıkış fiderine kadar ölçüm yapabilecek, yerli bir cihaz ve yazılım sistemi tasarımı 

planlanmaktadır.  

Bu projenin esas amacı; fiderleri ölçmek, haberleşme sistemi ile bu ölçüm verilerini merkezdeki 

yazılıma iletmek ve herhangi bir anormal durumda da alarm oluşturmak ve önlem almak 

şeklinde özetlenebilir. Elektrik enerjisi servisinde hizmet sürekliliğinin ve teknik kalitenin 

incelenmesi (tüketiciler açısından bir avantaj), altyapıya ilişkin doğru bir planlama için bilgi 

üretilmesi, sağlıklı bir talep tahmini için bilgi üretilmesi, kayıp-kaçak konusunda dar bölgeler 

için fikir sahibi olmak da proje amaçları arasındadır. 

A.3 Proje Kapsamı 

Proje kapsamında;  

 OG/AG trafo merkezlerinin sekonder çıkışlarındaki güç kalitesi parametrelerini ölçen 

ve kullanıcı girdilerini de dikkate alan Depar Ölçüm Cihazı ile 

 Cihazlardan ölçülen verilerin toplandığı, analiz edildiği ve alarm yönetiminin 

yürütüldüğü İzleme ve Kontrol Yazılımı geliştirilecektir.  

 

Depar ölçüm cihazı ile AG şebekede fider bazlı güç kalitesi parametreleri (gerilim, akım, 

frekans, dengesizlik, harmonikler) ile birlikte güç, enerj, güç faktörü, toplam harmonik 

bozulma gibi elektriksel parametreler ölçülebilecektir. Cihaz, güç kalitesi parametrelerini TS-

EN-61000-4-30 standardında tanımlı Sınıf-S ölçüm hassasiyeti ve metoduna uygun olarak 

ölçecektir.  

Cihazdan ölçülen verilerin toplandığı, analiz edildiği ve alarm yönetiminin yürütüldüğü 

İzleme ve Kontrol Yazılımını (Merkezi Yazılımı) da içeren alt sistem sayesinde ise elektrik 

dağıtım şebekesinin alçak gerilim kısmında yaşanan problemlerin daha yüksek çözünürlükte 

anlaşılması, hızlı bir şekilde teşhis edilmesi, muhtemel arızaların arıza oluşmadan tespiti veya 

arızaların çok daha hızlı olarak giderilmesi mümkün olacaktır.  
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Proje sonunda,  

 5 adet Depar Ölçüm Cihazı tasarlanıp üretilecek, 

 İzleme ve Kontrol Yazılımı geliştirilecek, 

 Üretilen cihazların merkezi yazılım ile haberleşmesi gerçekleştirilecek,  

 Sistem seviyesinde doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri yürütülecektir. 

A.4 Projenin Önemi 

Projede prototip olarak üretilmesi planlanan ölçüm cihazları, elektrik dağıtım şirketlerinin 

fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çok deparlı ölçüm kabiliyetine sahip olarak 

tasarlanacaktır. Analizörden alınabilen bütün parametrelere ek olarak, sıcaklık, sigorta arızası 

vb. opsiyonel şebeke bilgilerinin alınması da beklenmektedir. Bu sayede, AG şebekede bir 

ölçme, koruma ve izleme sistemi tesis edilerek, şebekenin AG kısmıyla ilgili birçok sıkıntının 

bu sistem vasıtasıyla giderilmesi ve/veya azaltılması beklenmektedir. 

Türkiye’de birim alan başına düşen yük yoğunluğu en fazla olan elektrik dağıtım şirketi olan 

BEDAŞ elektrik dağıtım şebekesinde yaklaşık 12 bin trafo, toplam 85 bin AG fideri ve bir 

trafoda ortalama 12 AG fideri bulunmaktadır.  Bu kapsamda 12 adet analizör ile yapılabilecek 

ölçüm işleminin tek cihaz ile yapılması, ayrıca bir analizörden öte, çok daha fonksiyonel bir 

ölçme, koruma ve izleme sistemi konseptinin tasarlanması planlanmaktadır. 

Geliştirilecek cihaz ile problem olduğu düşünülen trafo merkezlerinde gerekli ölçümlerin 

yapılabilmesi sağlanacaktır. Problem tespit edilip giderildikten sonra da bir başka trafoda 

benzer çalışmalar devam edecektir. 

Cihazlar, problemin süreklilik arz ettiği, devamlı olarak izleme gerektiren trafolara, (uzun süreli 

izleme ve ölçüm verileri alınması ihtiyacından dolayı), bir kere monte edilecek ve o trafoda 

sabit olarak kalacaktır.  

Cihazlardan edinilen veriler bir merkezde toplanacak, analiz edilecek, önleyici bakım, arıza 

giderme vb. çözüme yönelik yönlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda projede dağıtım şirketinin 

önceliklerine uygun olarak özgün İzleme ve Kontrol Yazılımını içeren alt sistem 

geliştirilecektir. 

Projede, AG şebekesinden alınan detaylı verilerin yorumlanması ile yapılabilecek iyileştirmeler 

raporlanacaktır.  Özellikle AG şebeke kayıplarının azaltılması, problemlerin erkenden tespit 

edilerek henüz arıza ortaya çıkmadan gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. 
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Proje kapsamında İstanbul Avrupa yakasında, elektrik hizmeti alan müşterilerin memnuniyeti 

sağlanmış olacaktır. Ayrıca, tedarik sürekliliği, hizmet kalitesi ve verimliliğinin iyileştirilmesi, 

müşterilere ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Bu proje sonrasında, kayıp/kaçak oranları ve SAIDI-SAIFI endekslerinin iyileştirilmesi, 

yatırım, işletme ve Ar-Ge faaliyetleri ile BEDAŞ elektrik dağıtım şebekesinin uluslararası 

kalite standartlarına ulaşması için hedefler belirlenecektir. 

Benzer çalışmaların diğer dağıtım şirketleri için yapılmasının da önü açılacaktır. 

Gerçekleştirilen çalışma ve sonuçlarının ilgili konferans, dergi ve sektör toplantılarında 

paylaşılması planlanmaktadır. Böylece, ülkemiz açısından oluşacak katkının sektör, bilim 

dünyası ve halkımız için daha da yaygınlaşması sağlanacaktır. 

A.5 Ürün/Sistem Tanıtımı 

Proje kapsamında tasarlanacak DEPAR Ölçüm Cihazı ve İzleme ve Kontrol Yazılımı ile ilgili 

detay bilgiler aşağıda özetlenmiştir:  

 

DEPAR Ölçüm Cihazı: 

 Cihaz, EPDK hizmet kalitesi ve tedarik sürekliliği yönetmeliğine uygun olarak 

OG/AG trafoların sekonder taraflarındaki 12 adet deparın, TS-EN-61000-4-30 

standardında tanımlı aşağıdaki güç kalitesi parametrelerini Sınıf-S ölçüm 

hassasiyeti ve metoduna uygun olarak ölçecektir: 

o Gerilim, Akım, Frekans 

o Gerilim Tepesi, Gerilim Çukuru ve Kesinti 

o Gerilim/Akım Dengesizliği  

o Gerilim/Akım Harmonikleri  

 Cihaz aşağıdaki elektriksel parametreleri hesaplayacaktır: 

o Aktif/Reaktif/Görünür Güç 

o Aktif/Reaktif/Görünür Enerji 

o Güç Faktörü 

o Gerilim/Akım/Toplam Harmonik Bozulma 
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 Deparların bağlı olduğu sigortaların ve termik manyetik şalterlerin durum bilgisini 

tespit edebilecektir. 

 Trafo merkezi içerisinde farklı yerlerden sıcaklık ölçümü alabilecektir. 

 Güç kalitesi ve diğer ölçümlerle ilgili bilgileri, dâhili GSM/GPRS modemi 

üzerinden merkezi yazılım ile IEC-60870-5-104 haberleşme protokolüne uygun 

olarak paylaşacaktır. 

 Güç kalitesi ve diğer ölçümlerle ile ilgili olay ve alarmlardan anında merkezi 

haberdar edebilecektir. 

 Kullanıcı arayüzü için üzerinde LCD ekran, LED ve tuşlar bulunacaktır.  

 Aldığı ölçümleri dahili hafızasında saklayabilecektir. 

 Cihaz, kabinet ve panel montaja uygun olarak tasarlanacaktır. 

 

İzleme ve Kontrol Yazılımı (Merkezi Yazılım): 

 Depar Ölçüm Cihazlarından alınacak veriler sayesinde, olağandışı durumlar; yer, 

tip ve zaman olarak merkezi yazılım aracılığıyla çok hızlı tespit edilebilecek, 

tüketici korunurken diğer taraftan elektrik enerjisi servisinin sürekliliği ve 

güvenilirliği artırılmış olacaktır. 

 Merkezi yazılımın ilgili arayüzünde kullanıcının veri girişi yapacağı ekranlar 

bulunacaktır.  

 Merkezi yazılıma gönderilen veriler, kullanıcının belirlediği normlara uygun olarak 

yorumlanabilecektir (aşırı yüklenme, faz arızası, sigorta arızası gibi).  

 Merkezi yazılımın, alarm yönetimi yeteneği olacaktır. Kullanıcının talebi 

doğrultusunda belirlenen parametreler incelenecek ve ilgili alarmlar oluşturularak 

dağıtım şirketinin gerekli önlemi almasına destek olunacaktır.  

 Kestirimci bakım yeteneği, ölçüm değerlerinin yorumlanması ile dengesiz yüklü 

deparların tespit edilebilmesini; sıcaklık değeri ile çok yüklü, gevşek bağlantı ve 

kötü işçiliği olan deparlarda olası arızalar için önlemlerin alınabilmesini mümkün 

kılacaktır. 

 Toplanan verileri kullanacak olan dağıtım şirketi; daha sağlıklı kısa, orta ve uzun 
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dönemli talep tahmini yapabilecek ve enerji girdi maliyetlerini önemli ölçüde 

düşürebileceklerdir. Ayrıca orta ve uzun dönemde altyapı planlamalarına ilişkin 

sağlıklı veri sahibi olacaklardır. 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Proje kapsamında Nisan 2018 – Eylül 2018 altı aylık döneminde teknik ve idari çalışmalar 

yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Bu dönemde yürütülen faaliyetler aşağıda sunulmaktadır: 

 11 Mayıs 2018 tarihinde ASELSAN Macunköy/Ankara yerleşkesinde BEDAŞ ile 

ASELSAN arasında proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda 

projenin mevcut durumu değerlendirilmiş, toplantı sonrasında geliştirilen prototip 

DEPAR cihazı ile İzleme ve Kontrol Yazılımı demoları yapılmıştır.  

Prototip DEPAR cihazı ve Schneider ION7650 cihazı Omicron test sistemine 

bağlanarak iki cihazın enerji ve güç ölçüm verileri karşılaştırılmış ve DEPAR web 

arayüz menüleri gösterilmiştir. Cihazların ölçüm verilerinin yakın olduğu 

gözlemlenmiştir. İzleme ve Kontrol Yazılımı demosunda DEPAR cihazından gelen 

veriler gösterilmiş, yazılımın yetenekleri sergilenmiştir. 

Alınan geri bildirimler doğrultusunda tasarım ve geliştirme çalışmalarına devam 

edilmiştir. 

 

Görsel-1 11 Mayıs 2018 İzleme ve Kontrol Yazılımı Demosu  
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 27 Haziran 2018 tarihinde ASELSAN Macunköy/Ankara yerleşkesinde BEDAŞ ile 

ASELSAN arasında proje ilerleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda projedeki 

tamamlanan ve süren faaliyetler değerlendirilmiş ve gelecek dönem aktivitelerinin 

üzerinden geçilmiştir. Özellikle yazılım faaliyetlerinin yüksek iş gücü gerektirmesi 

nedeniyle proje süresinin 31 Aralık 2018’e kadar uzatılması yönünde başvuru 

yapılmasında mutabık kalınmıştır. Toplantı sonrasında yapılan DEPAR cihazı ile 

İzleme ve Kontrol Yazılımı demosunda önceki toplantıda alınan geri bildirimlerin 

gerçeklendiği gösterilmiştir. 

 13 Ağustos 2018 tarihinde ASELSAN Macunköy/Ankara yerleşkesinde BEDAŞ ile 

ASELSAN arasında proje ilerleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Dönem içinde yapılan 

tasarım ve doğrulama çalışmaları ele alınmış, güncel proje planı üzerinden geçilmiş, 

toplantı sonrasında ufak bir demo yapılmıştır.  

 Önceki ilerleme toplantısında kararlaştırıldığı üzere 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde 

İzleme ve Kontrol Yazılım ve Donanım bileşenleri Taksim/İstanbul’daki  BEDAŞ Ar-

Ge Merkezi’ne kurulmuş ve devreye alınmıştır. Faaliyete ait ayrıntılı bilgiler B.3 İş 

Paketleri bölümünde “Kontrol ve İzleme Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin 

Kurulumu” başlığında yer almaktadır. 

 Proje kapsamında tasarım, doğrulama, test, saha entegrasyonu ve üretim çalışmaları eş 

güdümlü olarak devam etmektedir. 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  

Projenin güncel iş planı ve zaman takvimi Ek-1’de sunulmaktadır.  

 DEPAR cihazı gömülü yazılımının öngörülenden fazla iş gücü kaynağı ve zaman 

gerektirmesi, 

 Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu mevcut durum kaynaklı 

yurtdışından malzeme temin sürelerinin çok uzaması (4-5 haftada temin edilen ürün, 

artık 13-14 haftada temin edilebiliyor) 

nedenleriyle proje başvurusunda öngörülen 18 aylık takvimde yaklaşık 3 aylık bir sapma 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle proje süresinin 31 Aralık 2018’e kadar uzatılması için 

başvuru gerçekleştirilmiştir. Projenin bu tarihe kadar tamamlanacağı öngörülmektedir, bu 

hedefi sağlamak için BEDAŞ ve ASELSAN çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 
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B.3. İş Paketleri 

İş paketleri kapsamında çalışmalar sistem tasarım, mekanik tasarım, donanım tasarım, yazılım 

tasarım, test, kurulum ve üretim ana başlıklarında gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde 

yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 

SİSTEM TASARIM 

 Sistem tasarımında güncelleme ve detaylandırma gerektiren konular tespit edilmiş, bu 

konulara yönelik sistem tasarımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sistem 

tasarımı ile ilgili dokümanlar güncellenmiştir. 

 DEPAR cihazlarının uzaktan izlenmesi ve kontrolü için BEDAŞ’ta kurulacak kontrol 

merkezi bileşenleri için uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, zamanlama 

sunucusu, istemci ve monitörler temin edilmiştir. Böylelikle kontrol merkezinde İzleme 

ve Kontrol Yazılımının kullanılacağı prototip sistem ASELSAN’da oluşturulmuştur. 

 

Görsel-2 İzleme ve Kontrol Merkezi Prototip Donanımları 

 Sistem entegrasyon testlerinde kullanılmak üzere 4G modem (TP-Link Archer MR200) 

temin edilmiş ve DEPAR cihazı ile birlikte harici modem çalışma senaryoları 

kapsamında test edilmiştir. 

 Tasarım ekipleri ile birlikte (donanım, mekanik, yazılım ve test) sistem tasarımı ile ilgili 

teknik toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 Sistem üretim fazı için sistem malzeme dokümanları ve listeleri tamamlanmış ve üretim 

siparişleri verilmiştir. 

 BEDAŞ ile birlikte sistem tasarımı ile ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
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 Test mühendisliğine DEPAR cihazı ve sistemin entegrasyon testlerinde destek 

verilmiştir. Testler devam etmektedir. 

MEKANİK TASARIM 

 DEPAR cihazı mekanik modeli ve montaj aparatı üretim için dokümante edilmiş ve 

üretim siparişleri verilmiştir. 

 DEPAR cihazı ön panel Ethernet (RJ45) ve USB (Type-A) arayüzlerinde sızdırmazlık 

önlemi olarak kullanılacak tıpalar seçilmiş ve numune temin edilmiştir. 

 

Görsel-3 DEPAR Cihazı USB ve RJ45 Tıpaları 

 DEPAR cihazı arka panel serigrafisi ve ön panele yapıştırılacak membran yapının 

üretim dokümanları hazırlanmış ve siparişi verilmiştir. 

 DEPAR cihazının saklanabilmesi ve taşınabilmesi için çanta tasarımı yapılmış ve 

prototip üretimi gerçekleştirilmiştir.  

  

Görsel-4 DEPAR Cihazı Çanta Prototipi 
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DONANIM TASARIM 

DEPAR Ölçüm Birimi donanımı içerisinde son durumda 2 tip kart bulunmaktadır; bunlar 

anakart ve fider okuma kartıdır. Anakartın işlevi üzerinde bulunan işlemci sayesinde cihazın 

yazılımsal görev, algoritma ve haberleşme yeteneklerini gerçekleştirmektir. Fider okuma 

kartının işlevi, AG fiderlerde bulunan sigorta çıkışlarındaki gerilim varlığını ölçerek sigorta 

atmasına bağlı kesintileri tespit etmek ve 4 adet fider için faz ve nötr hattından geçen akımları 

ölçmektir. Bu kartların tasarım, üretim ve doğrulama çalışmaları ile ilgili son durum aşağıda 

belirtilmekte olup kartlara ilişkin fotoğraflar Görsel 5 ve Görsel 6’da sunulmuştur.  

Kart Tipi 

Birim 

İçerisinde 

Bulunma 

Adedi 

Tasarım 
Prototip 

Üretim 
Doğrulama 

Anakart 1 Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı 

Fider okuma kartı 3 Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-5 DEPAR Fider Okuma Kartı 
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Görsel-6 DEPAR Anakartı 

Donanım tasarımında bu dönemde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

 3 adet anakart prototipi, 7 adet fider okuma kartı prototipi üretilerek 2 adet prototip 

birim toplanmıştır.  

 Toplanan bu birimlerden biri üzerinde sıcak-soğuk ve nem testleri gerçekleştirilmiş, 

birim testlerden başarıyla geçmiştir.  

 Bunun yanı sıra, birim içerisindeki kartlarda bulunan gerilim darbesi koruma yapısına 

sahip başka bir prototip kartta SP-Method 1618’de tanımlandığı şekilde ESİM firması 

aracılığı ile 12kV gerilim darbesi testi yapılmıştır. Gerilim darbesi koruma devrelerinin 

çalıştığı, kartın zarar görmediği görülmüştür. Buna göre, birim içerindeki kartların da 

aynı koruma devre yapısına sahip olmasından dolayı, birimin de aynı testten başarı ile 

geçeceği değerlendirilmiştir. Bu teste ilişkin ayrıntılı bilgiler ve sonuçlar “Ek-2 DEPAR 

Cihazı Gerilim Darbesi Test Raporu”nda yer almaktadır. 
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YAZILIM TASARIM  

 

1. DEPAR CİHAZ YAZILIMI (GÖMÜLÜ YAZILIM)  

Cihaz gömülü yazılım tasarımı kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 Güç kalitesi parametrelerinde yer alan gerilim dengesizliği, akım dengesizliği, akım ve 

gerilimdeki toplam harmonik bozulma, 4 bölgede güç ve enerji ölçümü için gerekli olan 

kodlamalar tamamlanarak bu verilerin web arayüzü üzerinden görüntülenebilmesi 

sağlanmıştır.  

 Web arayüz yazılımından yeni kullanıcı ekleme ve eklenen kullanıcının yetki seviyesini 

tanımlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Web arayüz yazılımından enerji sayaçlarını sıfırlama, fabrika ayarlarına geri dönme ve 

cihazı yeniden başlatma yetenekleri cihaza kazandırılmıştır 

 Frekans, akım, gerilim, sigorta durumu, sayısal giriş durumu ve akü durumu gibi 

parametreler için alarm altyapısı oluşturulmuştur. 

 GSM Modem, RTC, SPI hatları, IO Expander (ayrık giriş/çıkış çoklayıcı), dahili 

sıcaklık sensörü ve fiderler için hata tespit altyapısı oluşturulmuştur. 

 Oluşan alarm ve hataların log dosyasına yazılarak, bu log dosyalarını web arayüzü 

üzerinden izleme ve indirme yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

 Merkezi yazılımla haberleşmek için kullanılacak olan IEC 60870-5 104 protokolü ile 

ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır.  

 GSM/GPRS modemini gerçekleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

 NTP sunucu ile zaman senkronizasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Yapılandırma ayarlarının yapılacağı, anlık ölçümlerin izleneceği, veri gönderimi ve veri 

kayıt işlemlerinin başlatıp durdurulacağı, alarm kayıt dosyalarının izleneceği web 

arayüzü tasarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.  

Bu kapsamda hazırlanan web arayüzü tasarım görselleri aşağıda sunulmaktadır. 
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Görsel-7: Web Arayüzü Giriş Ekranı 

 

Görsel-8: Web Arayüzü Hesap Ayarları Sayfası 



 

16 

 

Görsel-9: Web Arayüzü Ana Bara Ölçüm Değerleri Sayfası-1 

 

 

 

Görsel-10: Web Arayüzü Ana Bara Ölçüm Değerleri Sayfası-2 
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Görsel-11: Web Arayüzü Fider Ölçüm Değerleri Sayfası 

 

 

 

Görsel-12: Web Arayüzü Temel Ayarlar Sayfası 
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Görsel-13: Web Arayüzü Bağlantı Ayarları Sayfası-1 

 

 

 

Görsel-14: Web Arayüzü Bağlantı Ayarları Sayfası-2 

 



 

19 

 

Görsel-15: Web Arayüzü Bağlantı Ayarları Sayfası-3 

 

 

 

Görsel-16: Web Arayüzü Alarm Eşik Değerleri Sayfası 
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Görsel-17: Web Arayüzü Sıcaklık Sensörleri Yapılandırma Sayfası 

 

 

 

Görsel-18: Web Arayüzü Zaman Ayarları Sayfası-1 
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Görsel-19: Web Arayüzü Zaman Ayarları Sayfası-2 

 

 

 

Görsel-20: Web Arayüzü Sayısal Giriş Durum Bilgileri Sayfası 
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Görsel-21: Web Arayüzü Röle Çıkış Durum Bilgileri Sayfası 

 

 

 

Görsel-22: Web Arayüzü Cihaz İçi Hata Durum Bilgileri Sayfası 



 

23 

 

Görsel-23: Web Arayüzü Akü Durum Bilgisi Sayfası 

 

 

 

Görsel-24: Web Arayüzü Bağlantı Durum Bilgisi Sayfası 
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Görsel-25: Web Arayüzü Günlük Ölçüm Kayıtları Sayfası 

 

 

Görsel-26: Web Arayüzü Alarm Kayıtları Sayfası-1 
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Görsel-27: Web Arayüzü Alarm Kayıtları Sayfası-2 (Alarm İndirme Yeteneği) 

 

 

 

Görsel-28: Web Arayüzü Cihaz Hata Kayıtları Sayfası 
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Görsel-29: Web Arayüzü Veri Gönderimi Sayfası-1 

 

 

Görsel-30: Web Arayüzü Veri Gönderimi Sayfası-2 
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Görsel-31: Web Arayüzü Güvenlik Sayfası 

 

2. İZLEME VE KONTROL YAZILIMI 

Bu dönemde İzleme ve Kontrol Yazılımı geliştirme çalışmalarında yapılanlar aşağıda 

listelenmiştir: 

 Yazılıma yeni işlev ve yetenekler eklenmiştir (harita üzerinde alarm gösterimi, 

dashboardda çoklu grafik gösterim ve yönetimi, ön tanımlı rapor alımı vb.). 

 Yazılım, simülatör ve DEPAR cihazı ile uzun süreli çalıştırılarak performans testleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 Entegrasyon testlerine başlanmış, işlev ve performansa dair tespit edilen hatalar 

giderilmiştir. 

2.1. Haritada Alarm Yönetimi 

Kullanıcının, kendi yetki bölgesinde oluşan canlı ve geçmiş alarmları harita üzerinde 

görebilmesi yeteneğini içermektedir. 
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Görsel-32 İzleme ve Kontrol Yazılımı Haritada Alarm Yönetimi-1 

 

Görsel-33 İzleme ve Kontrol Yazılımı Haritada Alarm Yönetimi-2 

2.2. Çoklu Dashboard Yönetimi 

Kullanıcının, deparlardan ve baralardan gelen farklı ölçümleri birden fazla grafik veya tablo 

üzerinde izlemesini sağlayan yeteneklerden oluşmaktadır. Dashboard ekranları arasında grafik-

tablo geçişleri yapılabilmekte, ekran üzerindeki yerleri değiştirilebilmekte ve her bir grafik 

verisi pdf ve excel formatında dışarı aktarılabilmektedir. 
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Görsel-34 İzleme ve Kontrol Yazılımı Çoklu Dashboard Yönetimi 

2.3. Rapor Yönetimi 

Yetkili kullanıcının, ön tanımlı raporları trafo merkezi ve uzak cihaz özelinde seçim yaparak 

istediği dönem için raporlayabilmesini sağlayan yeteneklerden oluşmaktadır. Raporların 

içerikleri ve formatları önceden tanımlanmış olup seçilen zaman aralığına göre ilgili veriler 

işlenmekte, pdf ve excel formatlarına rapor çıkarılmaktadır. 

 

Görsel-35 İzleme ve Kontrol Yazılımı Rapor Yönetimi-1 
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Görsel-36 İzleme ve Kontrol Yazılımı Rapor Yönetimi-1 

2.4. Alias Set Yönetimi 

Yetkili kullanıcının DEPAR cihazlarından gelen sayısal verilerin izleme ve kontrol yazılımında 

nasıl adlandırılacağını belirlemesini ve bu adlandırmaları değiştirebilmesi yeteneklerinden 

oluşmaktadır.  

 

Görsel-37 İzleme ve Kontrol Yazılımı Alias Set Yönetimi-1 
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Görsel-38 İzleme ve Kontrol Yazılımı Alias Set Yönetimi-2 

 

TEST 

Proje kapsamında dönem içinde gerçekleştirilen test çalışmaları aşağıda belirtilen 3 grup altında 

toplanmıştır:  

 Sistem Entegrasyon Testleri (Tasarım doğrulama) 

 Sistem İşletme Testleri (Tasarım doğrulama) 

 Üretim Test Altyapısı Geliştirme 

Tasarım doğrulama çalışmalarında hedefler; 

 Sistemin, sistem gereksinimlerine göre doğru tasarlandığının teyit edilmesi, 

 Sistem gereksinimlerinin tamamının sistem tarafından gerçekleştirildiğinin test ve 

analiz yöntemleri ile gösterilmesidir. 

Bu kapsamda yapılan testlerde, tasarım hataları tespit edilerek ilgili tasarım ekiplerine 

raporlanmaktır.  

Üretim test altyapısının amacı; üretim testleri için test altyapısı oluşturarak üretim testlerini 

hızlandırmak ve seri üretim aşamasında oluşabilecek hataları tespit edebilmektir.  

1. Sistem Entegrasyon Testleri 
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Bu kapsamda IEC 61000-4-30, IEC62586-2 standartları ve Sistem Tasarım Tanımı (STT) 

dokümanı incelenerek entegrasyon test prosedürleri tanımlanmış ve bu doğrultuda Sistem 

Entegrasyon ve Test Tanımı (SETET) dokümanı hazırlanmıştır.  

Yapılacak testler için ihtiyaç duyulan altyapılar belirlenmiş ve testler öncesinde aşağıdaki 

hazırlıklar yapılmıştır: 

 Test cihazlarının temini  

 Kutu ve kablaj tasarımı 

 Omicron cihazı kullanılarak güç kalitesi test senaryolarının hazırlanması 

Entegrasyon test altyapısı Görsel- 39’da gösterilmiştir.  

 

Görsel 39 – Sistem Entegrasyon Test Altyapısı 

Sistem entegrasyon testleri, test edilebilir yapılara bölünerek gerçekleştirilmektedir. DEPAR 

sisteminde 2 adet test edilebilir yapı (TEY) oluşturulmuştur. Bunlar; 

 Birimin kendi içinde (yerel) testleri (TEY-1) 

 Cihaz ve merkez yazılım testleri (TEY-2) 

TEY-1 ve TEY-2 testleri tamamlandıktan sonra 5 cihaz ile merkez yazılımın entegrasyon testi 

gerçekleştirilecektir. 
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Bu rapor döneminde TEY-1 testleri gerçekleştirilmiştir. TEY-1 testleri kapsamında çıkan 

tasarım hataları hata kayıt sistemine girilerek ilgili tasarım ekiplerine iletilmiştir. Hatalar 

tasarım ekipleri tarafından düzeltildikçe testler tekrar koşularak hataların ortadan kalktığı 

doğrulanmaktadır. 

2. Sistem İşletme Testleri 

Sistem Gereksinim Özellikleri (SGÖ) dokümanı incelenerek işletme test prosedürleri 

tanımlanmış ve bu doğrultuda Sistem İşletme Test Tanımı (SİTET)  dokümanı hazırlanmıştır. 

Sistem işletme testleri sistem sahaya kurulduktan sonra, sistemin son konfigürasyonu üzerinde 

koşturulacaktır. Sistem işletme testlerinden bazı adımların (sahada gerçekleştirilemeyecek 

ölçümleri içeren) fabrika ortamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

3. Üretim Altyapısı Geliştirme 

Üretim testleri ana kart, fider okuma kartı ve birim olmak üzere 3 seviyede gerçekleştirilecektir. 

Bu kapsamda test altyapısı ve yapılacak testleri anlatan dokümanlar hazırlanmıştır. Oluşturulan 

dokümanları doğrulamak amaçlı üretim ile beraber prototip kartlar üzerinde testler 

gerçekleştirilmiştir.  

Anakart üretim test altyapısında altta yer alan başlıklar altında testlerin gerçekleştirilmesine 

başlanmıştır. Üretilen her bir anakart için bu testler tekrar edilecektir. 

 Kısa devre testleri 

 Besleme devreleri testleri 

 Giriş / Çıkış testleri 

 FPGA ve Led testleri 

 Ethernet testi 

 SPI arayüz testi 

 Ana bara ölçüm testleri 

 Röle testi 

 Sayısal giriş testi 

 PT100 sıcaklık sensörü testi 

 RS232 Arayüz testi 

 I2C Arayüz Testi 

 USB Arayüz Testi 

 GSM/GPRS Modül Testi 
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Anakart üretim test düzeneği ve bağlantı şeması Görsel-40 ve Görsel-41’de verilmiştir. 

 

Görsel 40 – Anakart Üretim Test Altyapısı 

 



 

35 

Görsel 41 – Anakart Test Düzeneği Bağlantı Şeması 

Fider okuma kartı üretim test altyapısında altta yer alan başlıklar altında testlerin 

gerçekleştirilmesine başlanmıştır. Üretilen her bir fider okuma kartı için bu testler tekrar 

edilecektir. 

 Kısa devre testleri 

 Besleme devreleri testleri 

 SPI arayüz testi 

 Fiderlere ait ölçüm testleri 

Fider kartı üretim test düzeneği ve bağlantı şeması Görsel-42 ve Görsel-43’te verilmiştir. 

 

Görsel 42 – Fider Kartı Üretim Test Altyapısı 



 

36 

 

Görsel 43 – Fider Kartı Test Düzeneği Bağlantı Şeması 

Önümüzdeki dönemde kart testleri tamamlandıktan sonra kartlar, sistem kasası ve diğer 

bileşenler birleştirilerek birim haline getirilecek ve birim testleri gerçekleştirilecektir. 

İZLEME VE KONTROL YAZILIM VE DONANIM BİLEŞENLERİNİN KURULUMU 

12-13 Eylül tarihlerinde İzleme ve Kontrol Yazılım ve Donanım bileşenleri 

Taksim/İstanbul’daki BEDAŞ Ar-Ge Merkezi’ne kurulmuş ve devreye alınmıştır. Kuruluma 

ait yerleşim şeması Görsel-44’te sunulmaktadır. 
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Görsel-44 İzleme ve Kontrol Merkezi Cihaz Yerleşim Şeması 

İlk olarak, BEDAŞ tarafından tahsis edilen DEPAR Projesi İzleme ve Kontrol Yazılım Operatör 

Odasına operatör bilgisayarı (istemci) ile ekranları kurulmuş ve gerekli ağ bağlantıları 

yapılmıştır. Ardından BEDAŞ sunucu odasına veritabanı ve uygulama sunucusu kurulmuş ve 

ilgili ağ bağlantıları gerçekleştirilmiştir. BEDAŞ Bilgi Teknolojileri biriminin desteğiyle ilgili 

tüm ağ ayarları gerçekleştirilmiş; İzleme ve Kontrol Yazılımı devreye alınmıştır. Sunucu 

odasına kurulumu yapılan sunucular Görsel 45’te; DEPAR Projesi İzleme ve Kontrol Yazılım 

Operatör Odası, Görsel 46’da gösterilmektedir. 
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Görsel-45 İzleme ve Kontrol Merkezi Veritabanı ve Uygulama Sunucuları 

 

Görsel-46 İzleme ve Kontrol Merkezi Operatör Odası 
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ÜRETİM 

Tasarım ekibi tarafından üretilen prototip kart ve birimlere ek olarak trafo merkezlerine 

yerleştirilecek DEPAR cihazlarının üretimine dair dönem içinde gerçekleştirilen çalışmalar 

aşağıda sıralanmıştır:  

 Tasarım ekibi tarafından her bir kart ve cihaz için üretime esas malzeme listeleri (BOM: 

Bill of Material) oluşturulmuştur. 

 Tasarım ekibi tarafından üretime esas malzeme dokümanları oluşturulmuş ve sisteme 

aktarılmıştır. 

 Üretim planlama ve tedarik ekipleri tarafından malzeme siparişleri geçilmiş ve 

malzemelerin çok büyük kısmı temin edilmiştir. 

 Giriş kalite ekipleri tarafından temin edilen malzemeler kalite kontrolünden geçirilmiş, 

uygun olmayanlar için uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmış veya tekrar temin etme 

yoluna gidilmiştir. 

 Üretim ekipleri tarafından sahaya yerleştirilecek 5 DEPAR cihazı için 5 anakart üretimi 

ve üretim kalite denetimi tamamlanmıştır. Kartların test çalışmaları devam etmektedir. 

 Üretim ekipleri tarafından sahaya yerleştirilecek 5 DEPAR cihazı için gerekli olan 15 

fider okuma kartından 8 tanesinin üretimi ve üretim kalite denetimi tamamlanmıştır. 

Kartların test çalışmaları devam etmektedir. Kalan 7 fider okuma kartının üretim 

faaliyetleri sürmektedir. 

 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Gerek Ebis sistemiyle gerekse KEP Eposta yolu ile iletilmiş olan Süre ve Bütçe kaynakları 

yazımızı bu dönem içerisinde iletttik. Bu belirtilen revizeler dışında bir sapma 

bulunmamaktadır. Süre için revize yazısında (temkinli olmak adına istediğimiz) 3 ay ek süre 

halen yeterli görülmektedir. Bütçe revize yazımızdaki Tablo ise aşağıdaki gibidir. 
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Ayrıca BEDAŞ seyahat giderlerinin planlananın çok altında kalacağı 

öngörülmektedir.(Yarısından az olması beklenmektedir.) 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

 Önceki ilerleme raporunda belirtildiği üzere; ilk olarak  taslak TEDAŞ Enerji Analizörü 

Teknik Şartnamesine dair yoğun çalışmaların ve belirsizliklerin iş gücü ve zaman 

kaybettirmesi,  ikinci olarak DEPAR cihazı gömülü yazılımının öngörülenden fazla iş gücü 

kaynağı ve zaman gerektirmesi, üçüncü olarak da Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde 

bulunduğu mevcut durum kaynaklı yurtdışından malzeme temin sürelerinin çok uzaması (4-5 

haftada temin edilen ürün, artık 13-14 haftada temin edilebiliyor olması)  nedeniyle projenin 

planlanan sürede (4 Ekim 2018) tamamlanamaması hususundaki risk gerçekleşmiştir. Yaklaşık 

3 aylık bir sapma ile projenin en geç 31 Aralık 2018’de tamamlanması planlanmaktadır ve bu 

amaçla süre uzatımı için başvuru yapılmıştır.  

BEDAŞ ve ASELSAN proje süresinin daha da uzamaması ve projenin hedeflerine ulaşması 

için yakın bir şekilde çalışmakta, riskleri analiz etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. 


