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A. Proje Kimlik Bilgileri: 
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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 4 

Nisan 2017 tarihinde BEDAŞ ile ASELSAN arasında 2.375.015 TL tutarında sözleşme 

imzalanmıştır. Bu kapsamda proje boyunca yürütülen faaliyetler, edinilen kazanımlar, katma 

değer, deneyim ve öneriler aşağıdaki başlıklar altında sunulmaktadır.  
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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 ana 

bara ve 12 adet AG çıkış fiderine kadar ölçüm yapabilecek, yerli bir cihaz ve yazılım sistemi 

tasarlanmış, üretilmiş ve devreye alınmıştır. 

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 ve enerji 

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 geliştirilmiştir.  

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 ölçülebilmektedir. Cihaz, güç kalitesi parametrelerini 

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

ölçmektedir.  

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 kılınmıştır. 
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A.4 Projenin Önemi 

Projede prototip olarak üretilmesi planlanan ölçüm cihazları, elektrik dağıtım şirketlerinin 

fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çok deparlı ölçüm kabiliyetine sahip olarak 

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

vb. opsiyonel şebeke bilgiler de alınabilmektedir. 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 planlanmıştır. 

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 amaçlanmıştır. 

Geliştirilen cihaz ile problem olduğu düşünülen trafo merkezlerinde gerekli ölçümlerin 

yapılabilmesi sağlanacaktır. 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 toplanıp analiz edilmesiyle önleyici bakım, arıza 

giderme vb. çözüme yönelik yönlendirme yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda projede 

dağıtım şirketinin önceliklerine uygun olarak özgün İzleme ve Kontrol Yazılımını içeren alt 

sistem de geliştirilmiştir. 

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. 

Proje kapsamında İstanbul Avrupa yakasında, elektrik hizmeti alan müşterilerin memnuniyeti 

artacaktır. 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. 
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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. 
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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti 

4 Nisan 2017’de başlayan ve yaklaşık 21 ayda tamamlanan proje kapsamında BEDAŞ ve 

ASELSAN; AG şebekede bir ölçme, kontrol ve izleme sistemi tasarlayarak, hem analizör, hem 

sayaç olarak görev yapan, haberleşme altyapısına sahip, her fider için ayrı bir analizör 

kullanmak yerine tek cihazla ana bara ve 12 adet AG çıkış fiderine kadar ölçüm yapabilen, 

yerli bir cihaz ve yazılım sistemi tasarlamış, üretmiş ve BEDAŞ dağıtım şebekesinde 

kullanıma almıştır. 

Proje süresince 5 adet DEPAR Ölçüm Cihazı tasarlanıp üretilmiş, cihazlardan ölçülen verilerin 

toplandığı, analiz edildiği ve alarm yönetiminin yürütüldüğü İzleme ve Kontrol Yazılımını 

(Merkezi Yazılımı) geliştirilmiştir. Üretilen cihazların merkezi yazılım ile haberleşmesi 

gerçekleştirilmiş ve sistem seviyesinde doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri tamamlanarak 

sistem devreye alınmıştır. 

DEPAR Ölçüm Cihazları ve İzleme ve Kontrol Yazılımı ile 3000’i aşkın veri uzaktan 

izlenebilmekte, 12 AG fideri ve ana bara güç kalitesi ve enerji parametreleri takip 

edilebilmekte, olumsuz şebeke olayları için anında alarm oluşturulmaktadır. ASELSAN ve 

BEDAŞ; geliştirdikleri bu sistem ile dağıtım şebekesini AG kılcallarına kadar izleyerek 

kontrol edilebilmesini sağlamış ve geleceğin akıllı şebekelerine ulaşmaya yönelik büyük bir 

adım atmıştır. (Görsel 1) 

 

Görsel 1 BEDAŞ TM 21488’de Kurulu DEPAR Ölçüm Cihazı 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  

Projenin gerçekleşme bazlı nihai iş planı ve zaman takvimi Ek-1’de sunulmaktadır.  

Proje başvurusunda belirtilen 18 aylık süreye iş paketi bazlı genel olarak uyulmakla birlikte; 

 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 DEPAR cihazlarının üretilmesi ve yazılımlarının sonlanması öngörülenden daha 

uzun sürmüştür. Bu nedenle proje Ekim 2018 yerine yaklaşık 2.5 aylık bir gecikme ile Aralık 

2018’de tamamlanmış ve proje hedeflerine ulaşılmıştır. 

C.2. İş Paketleri 

Proje iş paketleri ilerleme raporlarında da belirtildiği üzere plana uygun olarak 

gerçekleştirilmiş, DEPAR cihazları ve merkezi yazılımın BEDAŞ dağıtım sistemine dahil 

edilmesiyle proje amaç ve hedeflerine ulaşılmıştır. 

Bu bölümde; proje süresi boyunca gerçekleştirilen çalışmalar iş paketi bazında sunulmaktadır. 

C.2.1 DEPAR Ölçüm Cihazı Donanım Tasarım (1A1) 

DEPAR Ölçüm Cihazı için gereksinimlerin belirlenmesinin ardından cihaz tasarım ve 

doğrulama faaliyetleri sürdürülmüştür. 

İlk başta DEPAR cihazında anakart, sigorta okuma kartı ve akım ölçme kartı olmak üzere 3 tip 

kart olması kurgulanmıştır. 28-29 Kasım 2017 tarihlerinde BEDAŞ trafo merkezinde yapılan 

testler sonucunda donanım mimari değişikliğine gidilerek sigorta ve akım okuma yetenekleri 

tek bir kartta toplanmıştır. 

Son durumda DEPAR Ölçüm Cihazı donanımı içerisinde 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 
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atmasına bağlı kesintileri tespit etmek ve 4 adet fider için faz ve nötr hattından geçen akımları 

ölçmektir. 

Her bir DEPAR cihazında 1 adet anakart ve 3 adet fider okuma kartı bulunmaktadır. Kartlara 

ilişkin fotoğraflar Görsel 2 ve Görsel 3’te sunulmuştur. 

 

Görsel 2 DEPAR Fider Okuma Kartı

 

Görsel 3 DEPAR Anakartı 

Proje boyunca 3 adet anakart prototipi, 7 adet fider okuma kartı prototipi üretilerek 2 adet 

prototip birim toplanmıştır. Cihaz geliştirme ve doğrulama çalışmaları için üretilen 2 prototip 

cihaza ek olarak üretilen 5 adet cihaz sahada kurulmuştur. 

Toplanan prototip birimlerden biri üzerinde ön 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 
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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. 

C.2.2 DEPAR Ölçüm Cihazı Mekanik Tasarım (1A2) 

DEPAR Ölçüm Cihazının mekanik gereksinimleri belirlendikten sonra tasarım ve doğrulama 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Mekanik model tasarımı yapılmış, birimin iç yerleşimi ve dış konnektör arayüzleri 

belirlenmiştir. İlk prototip mekanik kutu tasarımı Görsel 4’te verilmiştir. 

 

Görsel 4 İlk DEPAR Mekanik Kutusu 

Yapılan testler ve değerlendirmeler sonucunda cihaz mekanik tasarımında iyileştirmelere 

gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararlara göre USB ve Ethernet konnektörleri ön yüzeye 

alınmış, değişen kartlara istinaden arka yüzeydeki konnektör yerleşimi değişmiş, SIM kart 

erişim kapağı ve cihaz serigrafisi tekrar belirlenmiştir. Cihazın mekanik yapısının son hali 

Görsel 5’te, SIM kart kapağı Görsel 6’da, serigrafinin son hali  Görsel 7’de verilmiştir. 

 

Görsel 5 Nihai DEPAR Mekanik Kutusu 
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Görsel 6 SIM Kart Erişim Kapağı 

 

Görsel 7 DEPAR Cihaz Ön ve Arka Yüzey Serigrafisi 

Cihazın montajı için gerek duyulan montaj aparatı (Görsel 8) ile cihaz taşıma çantası (Görsel 

9) tasarlanmıştır. 

 

Görsel 8 DEPAR Montaj Aparatı 
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Görsel 9 DEPAR Taşıma Çantası 

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

olarak kullanılacak tıpalar seçilmiş ve temin edilmiştir. (Görsel 10) 

 

Görsel 10 DEPAR USB ve RJ45 Tıpaları 

DEPAR cihazının zayıf yüzeylere monte edilebilmesi için destek aparatı tasarlanmış ve 

üretilmiştir. (Görsel 11) 

 

Görsel 11 DEPAR Cihazı Destek Parçası 
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C.2.3 DEPAR Ölçüm Cihazı Yazılım Tasarım (1A3) 

DEPAR Ölçüm Cihazının yazılım gereksinimleri belirlendikten sonra tasarım ve doğrulama 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Cihaz yazılımı; başta güç kalitesi ve enerji parametrelerinin ölçümü ve kaydedilmesi, merkezi 

yazılım ile 104 protokolü ile haberleşme, cihaz web arayüzü ile ayarların girilmesi ve verilerin 

izlenmesi olmak üzere proje başvuru formunda ve teknik şartnamede belirtilen tüm işlemleri 

gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz merkezi yazılım 104 haritası “Ek-3 DEPAR 104 

Protokol Haritası”nda verilmiştir. 

Proje boyunca cihaz yazılımına dair yapılan çalışmalar faz faz aşağıda sıralanmaktadır: 

Faz-1: 

 Cihazın harici belleğinden USB arayüzü ile veri transferini sağlanmasına dair yapılar 

gerçeklenmiştir.  

 TCP\IP Ethernet Arayüzü gerçeklenmiştir.  

 Dahili belleğe TCP\IP üzerinden erişim sağlamak için FTP Server gerçeklenmiştir.  

 Cihaz üzerinde yapılacak olan ölçümlerin görüntüleneceği LCD birimine ait kodlamalar 

tamamlanmıştır. 

Faz-2: 

 Güç kalitesi parametrelerinde yer alan gerilim çukuru, gerilim tepesi ve gerilim kesintisi 

ölçümleri için gerekli olan kodlamalar tamamlanmıştır.  

 Ana kartta, I2C haberleşme protokolü üzerinden IO Expander (ayrık giriş/çıkış 

çoklayıcı), dahili sıcaklık sensörü ve timer (zamanlayıcı) entegrelerine erişim sağlanmış 

ve karta bu fonksiyonlar kazandırılmıştır.  

 Cihazın PT100 sensör girişlerinden sıcaklık bilgisi okumak için gerekli olan ADC 

(Analog dijital çevirici) okuma altyapısı tamamlanmıştır.  

 Cihaz röle çıkışlarını sürme çalışmaları tamamlanmıştır.  

 Frekans, akım, gerilim gibi parametreler için alarm altyapısı oluşturulmuştur. 

 Ölçülen güç kalitesi parametrelerinin ve oluşan alarmların log dosyasına yazma 

yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

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

ilgili çalışmalar yapılmıştır.  
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 GSM/GPRS modemini gerçekleme çalışmaları yapılmıştır. 

Faz-3: 

 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.  

Faz-4: 

 Merkezi yazılımdan röle çıkışlarına ait IOA adreslerinden mesaj geldiğinde, ilgili röle 

çıkışını açma/kapama yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

 Merkezi yazılımla haberleşme kurulamadığı durumda, verileri depolayarak haberleşme 

kurulduğunda gönderme yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

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

ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.  
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 Cihaz ile merkezi yazılım arasında haberleşme kurulduğunda, cihaz kutusu üzerinde yer 

alan haberleşme LED’inin periyodik olarak yanması sağlanmıştır. 

 Akü düşük gerilimi ve akü bağlantı durumu için alarm altyapısı oluşturulmuştur. 

 Web arayüz yazılımından APN adresini değiştirme yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

 Web arayüz yazılımından GSM modemi anlık resetleme ve periyodik olarak günlük 

resetleme yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

 Cihaz üzerinde yer alan tuşlara belirli kombinasyonla basıldığında, GSM modemi 

resetleme yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

 Web arayüz yazılımından saat dilimi belirleme yeteneği cihaza kazandırılmıştır. 

 Cihaz yazılım versiyonu, web arayüz yazılımında temel ayarlar sayfasına eklenmiştir. 

 RTC (Real Time Clock) sensörü ayağa kaldırılarak, cihaza güç verildiğinde zaman 

bilgisini bu sensörden okuma yeteneği kazandırılmıştır. 

 LCD üzerinde yer alan ağ bilgisi menüsüne, cihazın ethernet arayüzüne ait IP adresi ve 

cihaz üzerinde bulunan SIM karta ait IP adresi bilgileri eklenmiştir. 

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

kayıt işlemlerinin başlatıp durdurulacağı, alarm kayıt dosyalarının izleneceği web 

arayüzü tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Cihaz web arayüzüne ait sayfalar aşağıda 

yer almaktadır. 
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Görsel 12  Web Arayüzü Giriş Ekranı 

 

 

Görsel 13 Web Arayüzü Ana Bara Ölçüm Değerleri Sayfası-1 
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Görsel 14 Web Arayüzü Ana Bara Ölçüm Değerleri Sayfası-2 

 

 

 

Görsel 15 Web Arayüzü Fider Ölçüm Değerleri Sayfası 
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Görsel 16 Web Arayüzü Temel Ayarlar Sayfası 

 

  

 

Görsel 17 Web Arayüzü Bağlantı Ayarları Sayfası-1 
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Görsel 18 Web Arayüzü Bağlantı Ayarları Sayfası-2 

 

 

 

 

Görsel 19 Web Arayüzü Bağlantı Ayarları Sayfası-3 
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Görsel 20 Web Arayüzü Bağlantı Ayarları Sayfası-4 

 

 

 

Görsel 21 Web Arayüzü Alarm Eşik Değerleri Sayfası-1 
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Görsel 22 Web Arayüzü Alarm Eşik Değerleri Sayfası-2 

 

 

 

 

Görsel 23 Web Arayüzü Alarm Eşik Değerleri Sayfası-3 
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Görsel 24 Web Arayüzü Sıcaklık Sensörleri Yapılandırma Sayfası 

  

 

 

Görsel 25 Web Arayüzü Sıcaklık Sensörleri Ölçüm Değerleri Sayfası 
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Görsel 26 Web Arayüzü Zaman Ayarları Sayfası-1 

 

 

 

 

Görsel 27 Web Arayüzü Zaman Ayarları Sayfası-2 
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Görsel 28 Web Arayüzü Ağ/Modem Ayarları Sayfası 

 

 

 

Görsel 29 Web Arayüzü Sayısal Giriş Durum Bilgileri Sayfası 
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Görsel 30 Web Arayüzü Röle Çıkış Durum Bilgileri Sayfası 

 

 

 

Görsel 31 Web Arayüzü Cihaz İçi Hata Durum Bilgileri Sayfası 
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Görsel 32 Web Arayüzü Akü Durum Bilgisi Sayfası 

 

 

 

Görsel 33 Web Arayüzü Bağlantı Durum Bilgisi Sayfası 
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Görsel 34 Web Arayüzü Günlük Ölçüm Kayıtları Sayfası-1 

 

 

 

Görsel 35 Web Arayüzü Günlük Ölçüm Kayıtları Sayfası-2 
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Görsel 36 Web Arayüzü Günlük Ölçüm Kayıtları Sayfası-3 

 

 

 

 

Görsel 37 Web Arayüzü Alarm Kayıtları Sayfası-1 
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Görsel 38 Web Arayüzü Alarm Kayıtları Sayfası-2 (Alarm İndirme Yeteneği) 

 

 

 

 

Görsel 39 Web Arayüzü Cihaz Hata Kayıtları Sayfası 
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Görsel 40 Web Arayüzü Veri Gönderimi Sayfası-1 

 

 

 

Görsel 41 Web Arayüzü Veri Gönderimi Sayfası-2 
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Görsel 42 Web Arayüzü Güvenlik Sayfası 

 

 

 

Görsel 43 Web Arayüzü Veri İzleme Sayfası (Kısıtlı Kullanıcı) 
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 Anlık ölçümlerin, cihaz bilgi ve hatalarını izleneceği LCD ekran tasarım çalışmaları 

tamamlanmıştır. Cihaz LCD ekranına ait tasarım sayfaları aşağıda yer almaktadır. 

 

Görsel 44 LCD Menü Ekran-1 

 

 

Görsel 45 LCD Menü Ekran-2 
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Görsel 46 LCD Menü Ekran-3 

 

 

Görsel 47 LCD Menü Ekran-4 
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Görsel 48 LCD Menü Ekran-5 

 

 

Görsel 49 LCD Menü Ekran-6 
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Görsel 50 LCD Menü Ekran-7 

 

 

Görsel 51 LCD Menü Ekran-8 
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Görsel 52 LCD Menü Ekran-9 

 

 

Görsel 53 LCD Menü Ekran-10 
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Görsel 54 LCD Menü Ekran-11 

C.2.4 Merkezi Yazılım Tasarım (1A4) 

Merkezi yazılım (İzleme ve Kontrol Yazılımı) gereksinimleri belirlendikten sonra tasarım ve 

doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Merkezi yazılım; başta DEPAR cihazlarından gelen tüm verilerin grafiksel olarak izlenmesi, 

verilerin farklı formatlarda raporlanması, anlık alarmların yönetilmesi, 104 protokolü ile 

cihazlar ile haberleşme olmak üzere proje başvuru formunda ve teknik şartnamede belirtilen 

tüm işlemleri gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Tamamlanan merkezi yazılıma ait 

kullanıcı ekran görüntüleri başlıklar altında aşağıda verilmiştir. 
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Kullanıcı Yönetimi:  

Yetkili kullanıcının tüm kullanıcıları listeleyebilmesi, arayabilmesi, yeni kullanıcılar 

tanımlayıp silebilmesi yeteneklerini kapsamaktadır. 

 

Görsel 55 İzleme ve kontrol yazılımı kullanıcı yönetimi-1 

 

 

Görsel 56 İzleme ve kontrol yazılımı kullanıcı yönetimi-2 
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Hiyerarşik Bölge Yönetimi 

Yetkili kullanıcının, hiyerarşik olarak trafo merkezlerini atayabileceği birimler oluşturmasına 

olanak sağlayan yetenek kümesidir. Yetkili kullanıcı bu arayüzden trafo merkezleri için 

yaratılan ölçümlerin detaylarına ve bu ölçümler için yapılandırma ekranlarına ulaşabilmektedir. 

 

Görsel 57 İzleme ve kontrol yazılımı hiyerarşik bölge yönetimi-1 

 

Görsel 58 İzleme ve kontrol yazılımı hiyerarşik bölge yönetimi-2 
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Trafo Merkezi Yönetimi 

Yetkili kullanıcının trafo merkezlerini listeleyebildiği, arayabildiği ve ekleme güncelleme 

yapabildiği yetenekleri içermektedir. 

 

Görsel 59 İzleme ve kontrol yazılımı trafo merkezi yönetimi-1 

 

 

Görsel 60 İzleme ve kontrol yazılımı trafo merkezi yönetimi-2 
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Görsel 61 İzleme ve kontrol yazılımı trafo merkezi yönetimi-3 

 

 

Görsel 62 İzleme ve kontrol yazılımı trafo merkezi yönetimi-4 
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Uzak Cihaz Yönetimi 

Yetkili kullanıcının DEPAR cihazlarını görüntülemesi, araması, bağlantı durumlarını 

gözlemlemesi ve bağlantıyı aktif/deaktif hale getirmesini sağlayan yetenek kümelerini içerir. 

Ayrıca bu arayüzden cihazın web arayüzüne erişim sağlanabilmektedir. 

 

Görsel 63 İzleme ve kontrol yazılımı uzak cihaz yönetimi 
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Limit Yönetimi 

Yetkili kullanıcının deparlara ya da baralara ait ölçümlere alarm oluşturulabilmesi için gerekli 

limitlerin tanımlandığı, güncellendiği ve listelendiği yeteneklerdir. 

 

Görsel 64 İzleme ve kontrol yazılımı limit yönetimi-1 

 

 

Görsel 65 İzleme ve kontrol yazılımı limit yönetimi-2 
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Alarm Yönetimi 

Kullanıcının kendi sorumluluk bölgesindeki canlı ve geçmiş alarmları izleyebilmesi, 

okuyabilmesi ve filtreleyebilmesi için gerekli yetenek kümesini oluşturmaktadır. 

 

Görsel 66 İzleme ve kontrol yazılımı alarm yönetimi-1 

 

 

Görsel 67 İzleme ve kontrol yazılımı alarm yönetimi-2 
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Görsel 68 İzleme ve kontrol yazılımı alarm yönetimi-3 

Veri Paneli (Dashboard) Yönetimi 

Kullanıcının deparlardan ve baralardan gelen ölçümleri grafiksel veya tablo halinde izleyip bu 

verileri dışarı aktarabileceği yeteneklerden oluşmaktadır. 

 

Görsel 69 İzleme ve kontrol yazılımı dashboard yönetimi-1 
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Görsel 70 İzleme ve kontrol yazılımı dashboard yönetimi-2 

 

 

Görsel 71 İzleme ve kontrol yazılımı dashboard yönetimi-3 

 



 

47 

 

Görsel 72 İzleme ve kontrol yazılımı dashboard yönetimi-4 

 

 

Görsel 73 İzleme ve kontrol yazılımı dashboard yönetimi-5 
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Görsel 74 İzleme ve kontrol yazılımı dashboard yönetimi-6 

Haritada Alarm Yönetimi: 

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

görebilmesi yeteneğini içermektedir. 

 

Görsel 75 İzleme ve Kontrol Yazılımı Haritada Alarm Yönetimi-1 



 

49 

 

Görsel 76 İzleme ve Kontrol Yazılımı Haritada Alarm Yönetimi-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. 

 

Görsel 77 İzleme ve Kontrol Yazılımı Çoklu Dashboard Yönetimi 
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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 78 İzleme ve Kontrol Yazılımı Rapor Yönetimi-1 

 

Görsel 79 İzleme ve Kontrol Yazılımı Rapor Yönetimi-1 
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Alias Set Yönetimi: 

Yetkili kullanıcının DEPAR cihazlarından gelen sayısal verilerin izleme ve kontrol yazılımında 

nasıl adlandırılacağını belirlemesini ve bu adlandırmaları değiştirebilmesi yeteneklerinden 

oluşmaktadır.  

 

Görsel 80 İzleme ve Kontrol Yazılımı Alias Set Yönetimi-1 

 

Görsel 81 İzleme ve Kontrol Yazılımı Alias Set Yönetimi-2 
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Kullanıcı ve Rol Yönetimi:  

Yetkili kullanıcının Admin, Moderatör (Bölgesel Admin) ve Operatör rolünde kullanıcıları 

ekleme, silme ve güncelleme gibi operasyonlarını yönetmesi için gerekli altyapı ve kullanıcı 

arayüzü oluşturulmuştur. 

 

Görsel 82 Kullanıcı Yönetimi 

Bölgesel Admin Rolü: Bölgesel Admin rolünü kullanıcıya atama yeteneği eklenmiştir. 

 

Görsel 83 Bölgesel Admin (Moderator) Ekleme 

C.2.5 Cihaz - Merkezi Yazılım Entegrasyon Testleri (1A5) 

DEPAR cihazı ve merkezi yazılım tasarım ve doğrulama çalışmalarının tamamlanmasının 

ardından sistem seviyesi entegrasyon testleri gerçekleştirilmiştir. 
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Sistem entegrasyon testleri, test edilebilir yapılara bölünerek gerçekleştirilmektedir. Proje 

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

 DEPAR cihazının kendi içinde (yerel) testleri (TEY-1) 

 Cihaz ve merkez yazılım testleri (TEY-2) 

TEY-1 ve TEY-2 gerçekleştirilmiştir. Bu testler kapsamında çıkan tasarım hataları hata kayıt 

sistemine girilerek ilgili tasarım ekiplerine iletilmiştir. Hatalar tasarım ekipleri tarafından 

düzeltildikçe testler tekrar koşularak hataların ortadan kalktığı doğrulanmıştır. Entegrasyon test 

altyapısı Görsel 84’te, testler esnasında uygulanan örnek test sinyali ekran görüntüleri Görsel 

85 ve Görsel 86’da gösterilmiştir. 

 

Görsel 84 Sistem Entegrasyon Test Altyapısı 
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Görsel 85 Örnek Test Sinyali -1 

 

Görsel 86 Örnek Test Sinyali -2 

 

Entegrasyon testleri tamamlandıktan sonra, 5 adet cihazın GSM üzerinden merkez yazılım 

bağlantıları yapılarak testleri gerçekleştirilmiştir. Sistem sahaya gitmeden önce olası hatalar 

kontrol edilmiştir. Sistemin 5 cihaz ve merkezi yazılım ile birlikte düzgün olarak çalıştığı teyit 

edilmiştir. (Görsel 87) 
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Görsel 87 5 DEPAR Cihazı Test Altyapısı 

C.2.6 Üretim (1B1) 

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

yerleştirilecek DEPAR cihazlarının üretim çalışmaları yürütülmüştür. Bu iş paketi kapsamında 

aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir: 

 Üretim planlama ve tedarik ekipleri tarafından DEPAR cihazı malzeme siparişleri 

geçilmiş ve malzemeler kalite onayından geçerek temin edilmiştir. 

 Üretim ekipleri tarafından sahaya yerleştirilen 5 DEPAR cihazı için 5 anakart ve 15 

fider okuma kartının üretimi, testi ve üretim kalite denetimi gerçekleştirilmiştir. 
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 Kart üretiminin ardından 5 DEPAR cihazı, birim seviyesinde üretilmiş, test kalite 

denetimleri tamamlanarak sahaya sevke hazır hale getirilmiştir. Birim üretimine ait 

örnek bir fotoğraf Görsel 88’de sunulmuştur. 

 

Görsel 88 Birim Üretim Aşamasında DEPAR Cihazı 

 Merkezi yazılım donanım bileşenleri ile DEPAR cihazlarının saha kurulumu için 

gerekli diğer bileşenler temin edilmiş ve üretilmiştir. 

C.2.7 Saha Entegrasyonu (1B2) 

C.2.7.1 Merkezi Yazılım Saha Entegrasyonu 

İzleme ve Kontrol (Merkezi) Yazılım ve Donanım bileşenleri 12-13 Eylül tarihlerinde 

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

ait yerleşim şeması Görsel 89’da sunulmaktadır. 
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Görsel 89 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 90’da; DEPAR Projesi İzleme ve Kontrol 

Yazılım Operatör Odası, Görsel 91’de gösterilmektedir. 
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Görsel 90 İzleme ve Kontrol Merkezi Veritabanı ve Uygulama Sunucuları 

 

Görsel 91 İzleme ve Kontrol Merkezi Operatör Odası 
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C.2.7.2 DEPAR Saha Entegrasyonu 

DEPAR cihazı saha entegrasyonları 10-18 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 4 adet 

DEPAR cihazı BEDAŞ OG/AG trafo merkezlerine kurulmuş ve devreye alınmış, 1 adet 

DEPAR cihazı test faaliyetleri için BEDAŞ Ar-Ge merkezinde çalışır hale getirilmiştir. 

Kurulum yapılan trafo merkezlerinin yerleri (TM21400, TM20526, TM21488, TM21766) ile 

fider sayıları ve kurulum tarihleri Görsel 92’de verilmiştir. 

 

Görsel 92 DEPAR Cihazı Kurulu BEDAŞ Trafo Merkezleri 

Kurulum öncesinde elektrik kesintileri yapılarak tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Ardından 

her bir trafo merkezinde tespit çalışması yapılmış, cihaz yerleşim yeri ve kablo boyları 

belirlenmiştir. DEPAR cihazı ve AG pano arası kablo takımı hazırlanmış, DEPAR montaj 

aparatı sabitlenmiştir. Kablo takımı DEPAR cihazına takılmış, DEPAR cihazı montaj aparatına 

sabitlenmiş ve daha sonra AG panoda gerilim, sigorta ve akım bağlantıları gerçekleştirilmiştir. 

Entegrasyon sürecine ait fotoğraflar Görsel 93, Görsel 94, Görsel 95, Görsel 96 ve Görsel 97’de 

verilmiştir. 
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Görsel 93 DEPAR Cihazı Montaj Parçasının Montajı 

 

Görsel 94 DEPAR Cihazı Kablo Takımı (Montaj Öncesi) 
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Görsel 95 DEPAR Cihazı Kablo Takımı (Montaj Esnası) 

 

Görsel 96 DEPAR Cihazı Kablo Takımı (Montaj Sonrası) 
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Görsel 97 Kurulumu Tamamlanmış DEPAR Cihazı 

Akım bağlantıları için kelepçeli akım trafoları kullanılmıştır. (Görsel 98, Görsel 99) 

 

Görsel 98 Fider Akım Trafoları (400A/5A) 
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Görsel 99 Ana Bara Akım Trafoları (2500A/5A) 

Kurulumların ardından sisteme enerji verilerek, DEPAR cihazlarının beklendiği gibi çalıştığı 

test edilmiştir. (Görsel 100) 

 

Görsel 100 DEPAR İşletme Testleri 
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Trafo merkezlerine kurulan 4 DEPAR cihazı ve BEDAŞ Ar-Ge merkezine kurulan 1 DEPAR 

cihazı Görsel 101, Görsel 102, Görsel 103, Görsel 104 ve Görsel 105’te yer almaktadır.  

 

Görsel 101 TM 21400’de Kurulu DEPAR Cihazı 

 

Görsel 102 TM 20526’da Kurulu DEPAR Cihazı 
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Görsel 103 TM 21488’de Kurulu DEPAR Cihazı 

 

Görsel 104 TM 21766’da Kurulu DEPAR Cihazı 
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Görsel 105 BEDAŞ Ar-Ge Merkezinde Kurulu DEPAR Cihazı 

C.2.8 Kabul Muayene ve Testler (1B3) ve Teslimat (1B4)  

Proje kapsamında ASELSAN tesislerinde iki Fabrika Kabul Testi (FKT), BEDAŞ tesislerinde 

bir Saha Kabul Testi (SKT) gerçekleştirilmiştir.  

FKT-1, 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Ağırlıklı olarak merkezi yazılım yetenek ve 

işlevleri, DEPAR cihazı yetenek, işlev ve fiziksel özellikleri test edilmiştir. Test sonuçları 

tutanak hazırlanarak kayıt altına alınmış, iyileştirme maddeleri not edilmiştir. 

FKT-2, 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmıştır. DEPAR cihazı güç kalitesi ve ölçüm 

yetenekleri, cihaz-merkezi yazılım haberleşmesi test edilmiş, FKT-1’de tespit edilen hataların 
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üzerinden geçilerek not edilen iyileştirme maddelerinin uygulandığı gözlemlenmiştir. FKT-2 

esnasında çekilen bir fotoğraf Görsel 106’da yer almaktadır. 

 

Görsel 106 DEPAR FKT-2 Testleri 

SKT, 26 Aralık 2018 tarihinde saha kurulumlarının ardından yapılmıştır. Merkezi yazılımın 5 

DEPAR cihazı ile haberleştiği test edilmiş, çevre koşulları test raporları incelenmiştir. Testlerin 

tamamlanmasıyla nihai teslimat gerçekleştirilmiştir. 

C.2.9 Sistem Mühendisliği (1C) 

Proje boyunca teknik olarak projenin sağlıklı yürütülmesi ve hedeflere ulaşılması için 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ekiplerin koordinasyonu ve süreçlerin uygulanması 

sağlanmıştır. Sistem tasarımı oluşturularak; mekanik, donanım, yazılım, test tasarımlarına girdi 

oluşturulmuş ve tasarım süreci takip edilmiştir.  

Proje kapsamında tasarlanacak sistemin gerekleri BEDAŞ ve ASELSAN arasında imzalanan 

teknik şartname ve görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. ASELSAN tarafından sistem 

gereksinimleri detaylandırılarak sistem gerekesinim özellikleri dokümanı hazırlanmıştır. 
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Sistemi oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin arayüzleri Görsel 107’deki blok şemada 

gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

 

Görsel 107 Sistem Blok Şeması 

Öncelikle sistem tasarımı ile ilgili detaylar belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki bileşenler ile 

ilgili tasarım yapılmıştır. 

 Cihaz web arayüzü tasarımı 

 Cihaz LCD menü tasarımı 

 Cihaz LED senaryoları 

 Cihaz – İzleme ve Kontrol Yazılımı IEC 60870-5-104 haberleşme arayüzü 

 Cihaz kayıt dosyaları tasarımı  

 Cihaz yapılandırma ayarları 
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 Cihaz için bütün güç kalitesi (IEC 61000-4-30 Sınıf S) ve diğer ölçüm verilerinin 

belirlenmesi 

 Sistem zaman senkronizasyonu yetenekleri/tasarımı 

 Sistem ve cihaz kullanıcı yönetimi tasarımı 

 Sistem alarm ve senaryoları 

 İzleme ve kontrol yazılımı veri izleme tasarımı 

 İzleme ve kontrol yazılımı alarm yönetimi tasarımı 

 İzleme ve kontrol yazılımı raporlama tasarımı 

Saha entegrasyon çalışmalarının gerçekleştirileceği trafo merkezleri için BEDAŞ ile birlikte 

2017 Ağustos ayı içerisinde saha gezisi gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bu çalışmalar 

neticesinde trafo tiplerinin ve trafodaki pano, ekipman, kablo vb. ekipman yerleşimlerinin trafo 

merkezleri arasında büyük farklılıklar gösterebildiği görülmüştür. Bina tipi trafo merkezlerinde 

BEDAŞ Ölçüm Cihazı montajı için yeterli alan bulunduğu tespit edilirken, köşk tipi trafo 

merkezlerinde kısıtlı alan bulunduğu gözlenmiştir. Duvara veya pano üzerine kurulum 

sağlayacak montaj adaptörü ile cihazın trafo merkezlerine kurulumunun gerçekleştirilebileceği 

değerlendirilmiştir. Ayrıca çoğu trafo merkezinde cihazın DC beslemesi için 24VDC akü 

grubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Akım trafolarının fiderlere kolay montajı için, farklı 

kesitlerde kablolar için farklı büyüklükte harici akım trafoları kullanılabileceği 

değerlendirilmiştir. 12 fiderli trafo merkezlerinde 1 fiderin sokak aydınlatması için ayrıldığı, 

bu kablo için panoda kullanılan sigortaların genelde 100-150A olduğu, kablo kesitlerinin 35 

mm2 mertebesinde olduğu tespit edilmiştir. AG ana bara ve aydınlatma fiderinde sayaçlar için 

halihazırda 5A çıkışlı akım trafoları bulunduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 

DEPAR cihazı kurulumlarının TM 21400, TM 20526, TM 21488, TM 21766, TM 27359 

numaralı trafo merkezlerinde yapılmasına karar verilmiştir. İncelenen örnek köşk ve beton tipi 

trafo merkezleri Görsel 108 ve Görsel 109’da gösterilmiştir.  
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Görsel 108 Örnek Köşk Tipi Trafo Merkezi 

 

 

Görsel 109 Örnek Bina Tipi Trafo Merkezi 

Trafo merkezlerinden birine ait örnek tek hat şema Görsel 110’de verilmiştir. 

 

Görsel 110 Trafo Merkezi Tek Hat Şeması Örneği 
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Sistemde kullanılacak malzemelerden bazıları belirlenmiş ve tedarik edilmiştir: 

 2500/5A Akım Trafosu : Jiangyin Spark XH-160x80 2500/5A 

 400/5A Akım Trafosu : Jiangyin Spark XH-SCT-T36 400/5A 

 NTP Sunucu  : Meinberg Lantime M200/GPS 

Sistem doğrulama testleri için test cihazı yatırımları, haberleşme altyapısı kurulumu ve 

malzeme temini (PT 100 sıcaklık sensörleri) gerçekleştirilmiştir. 

Sistem tasarımında güncelleme ve detaylandırma gerektiren konular tespit edilmiş, bu konulara 

yönelik sistem tasarımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sistem tasarımı ile ilgili 

dokümanlar güncellenmiştir. 

28-29 Kasım 2017 tarihlerinde, DEPAR Cihazının ölçüm yeteneğini test etmek amacıyla, 

Beylikdüzü/İstanbul’da BEDAŞ’a bağlı TM 21488 trafo merkezinde ilk saha testi 

gerçekleştirilmiştir. Testte tek fidere ait parametreler ölçülmüş, bu parametreler DEPAR Cihazı 

LCD ekranı ve web arayüzü üzerinden gösterilmiştir. Başarıyla tamamlanan bu testte tek fider 

üzerinden frekans, gerilim, akım, güç faktörü, aktif güç, reaktif güç, aktif enerji, reaktif enerji, 

gerilim toplam harmonik bozulması (THDV) ve akım toplam harmonik bozulması (THDI) 

parametreleri ölçülmüştür. Ayrıntılı test raporu “Ek-4 DEPAR Test Raporu”nda, test 

düzeneğini gösteren fotoğraf Görsel 111’de verilmiştir. 

 

Görsel 111 BEDAŞ TM 21488’deki Depar Cihazı Testi 
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Gerçekleştirilen saha testinde edinilen deneyimler ve geri bildirimler ile DEPAR Cihazı 

donanım ve mekanik tasarımında bazı modifikasyonlara gidilmiştir. 

DEPAR cihazlarının uzaktan izlenmesi ve kontrolü için BEDAŞ’ta kurulan kontrol merkezi 

bileşenleri için uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, zamanlama sunucusu, istemci ve 

monitörler öncelikle prototip olarak temin edilmiştir. Böylelikle kontrol merkezinde İzleme ve 

Kontrol Yazılımının kullanıldığı prototip sistem ASELSAN’da oluşturulmuştur. (Görsel 112) 

 

Görsel 112 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. 

Merkezi Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin kurulumu ve DEPAR saha entegrasyonu ile tüm 

testlerde görev alınmış ekiplere destek verilmiştir. 

C.2.10 Proje Yönetimi (1D) 

BEDAŞ tarafından “Alçak Gerilim Şebekesinde Fider Ölçme, İzleme, Analiz ve Koruma 

Sistemi Tasarımı Projesi” kapsamında yapılan AR-GE destek başvurusu EPDK tarafından Mart 

2016 tarihinde kabul edilmiştir. Müteakiben ilgili projede altyüklenici olarak görev alacak olan 

ASELSAN ile BEDAŞ arasında sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Ancak gerek proje 

çıktısı sistem ve ürünlerin teknik gereksinimlerinin detaylı bir şekilde ele alınarak belirlenmesi 

ve gerekse proje çıktısı sistem ve ürünler için her iki kurumun da hak sahipliğinin söz konusu 

olacağı bir proje modelinin ilk defa uygulanacak olması sebebiyle sözleşme görüşmeleri 

öngörülen süreden daha ileri bir tarihte sonlandırılmıştır. 4 Nisan 2017 tarihinde BEDAŞ ile 

ASELSAN arasında tasarım, geliştirme, üretim ve test faaliyetlerine yönelik sözleşme 

imzalanmıştır. 
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25 Mayıs 2017 tarihinde ASELSAN Macunköy/Ankara tesisinde Proje Başlangıç toplantısı 

düzenlenmiştir. 

8 Ağustos 2017 tarihinde BEDAŞ / İstanbul yerleşkesinde teknik değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Ardından 9 Ağustos 2017 tarihinde DEPAR ölçüm cihazlarının 

yerleştirileceği muhtemel trafo merkezleri ziyaret edilmiş ve cihazların mekanik yerleşimine 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür.  

11 Kasım 2017 tarihinde ASELSAN Macunköy/Ankara yerleşkesinde BEDAŞ ile ASELSAN 

arasında proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda projenin mevcut 

durumu değerlendirilmiş, Kasım 2017’de BEDAŞ’a bağlı bir trafo merkezinde 

gerçekleştirilecek saha testine ilişkin planlama yapılmıştır. Bunların yanı sıra, geliştirilen 

prototip Depar Cihazı ile ASELSAN yerleşkesi içinde şebeke bağlantısı sağlanarak tek fider 

için akım, gerilim, güç ve enerji ölçüm testleri gerçekleştirilmiştir. Görsel 113’te test ortamını 

gösteren bir fotoğraf yer almaktadır. 

 

Görsel 113 ASELSAN yerleşkesindeki Depar Cihazı Testi 

28-29 Kasım 2017 tarihlerinde, DEPAR Cihazının ölçüm yeteneğini test etmek amacıyla, 

Beylikdüzü/İstanbul’da BEDAŞ’a bağlı TM 21488 trafo merkezinde ilk saha testi 

gerçekleştirilmiştir. 
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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. (Görsel 114) 

 

Görsel 114 İzleme ve Kontrol Yazılımı Demosu 

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.  
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12-13 Eylül 2018 tarihlerinde İzleme ve Kontrol Yazılım ve Donanım bileşenleri 

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

10-11 Ekim 2018 tarihlerinde ASELSAN’da 1. Aşama Fabrika Kabul Testleri 

gerçekleştirilmiştir. 

29-30 Kasım 2018 tarihlerinde ASELSAN’da 2. Aşama Fabrika Kabul Testleri 

gerçekleştirilmiştir. 

10-14 Aralık 2018 tarihlerinde DEPAR cihazlarının BEDAŞ trafo merkezlerine kurulumu, 

devreye alınması ve İşletme Testleri gerçekleştirilmiştir. 

17-18 Aralık 2018 tarihlerinde BEDAŞ Ar-GE merkezindeki merkezi yazılım üzerinden 

İşletme Testleri gerçekleştirilmiştir. 

26 Aralık 2018 tarihinde BEDAŞ Ar-Ge merkezinde Saha Kabul Testleri ve teslimat 

gerçekleştirilmiştir. 

C.2.11 Sistem Test ve Değerlendirme (1E) ve Altyapı (1G) 

C.2.5 bölümünde açıklanan Sistem Entegrasyon Testleri dışında proje kapsamında 

gerçekleştirilen test ve altyapı çalışmaları aşağıdaki dört başlık altında gerçekleştirilmiştir. 

 Sistem İşletme Testleri (tasarım doğrulama) 

 Üretim Test Altyapısı Geliştirme 

 Üretim Testleri 

 Çevre Koşulları Testleri 

C.2.11.1 Sistem İşletme Testleri 

Sistem Gereksinim Özellikleri (SGÖ) dokümanı incelenerek işletme test prosedürleri 

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

Hazırlanan Sistem İşletme Test Tanımı (SİTET) dokümanına göre sahada 10-18 Aralık 2018 

tarihleri arasında işletme testleri gerçekleştirilmiştir.  

İşletme testler iki aşamada yapılmıştır. Testlerin bir bölümü cihazların kurulumlarının yapıldığı 

trafo merkezlerinde cihaza doğrudan bağlanılarak gerçekleştirilmiştir. Her cihaz için belirlenen 

testler kurulumlar sonrası yapılmıştır. Testleri tamamlanan cihazların merkez yazılıma 

bağlantıları yapılmıştır. İşletme testlerinin geri kalan bölümü BEDAŞ Ar-Ge Merkezi’ne 

kurulan merkez yazılım üzerinden yapılmıştır. Bu kapsamda sahaya kurulan dört cihazın ve 
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BEDAŞ Ar-Ge laboratuvarında bulunan bir cihazın merkez yazılım ile sorunsuz 

haberleşebildiği doğrulanmıştır. (Görsel 115, Görsel 116, Görsel 117, Görsel 118, Görsel 119) 

     

Görsel 115 Sistem İşletme Testleri (TM21400) 

 

Görsel 116 Sistem İşletme Testleri (TM20526) 
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Görsel 117 Sistem İşletme Testleri (TM21488) 

   

Görsel 118 Sistem İşletme Testleri (TM21766) 

 

Görsel 119 Sistem İşletme Testleri (Merkezi Yazılım) 
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BEDAŞ Ar-Ge Merkezi’ndeki merkezi yazılım ile gerçekleştirilen işletme testlerinde 

kaydedilen ekran görüntüleri aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Ekran görüntülerinden de 

anlaşılacağı üzere cihazların aldığı veriler merkezi yazılıma sorunsuzca iletilmekte ve sistemler 

sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. (Görsel 120, Görsel 121, Görsel 122, Görsel 123, Görsel 124, 

Görsel 125) 

 

Görsel 120 Veri İzleme Paneli 1 

 

Görsel 121 Veri İzleme Paneli 2 
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Görsel 122 Veri İzleme Paneli 3 

 

Görsel 123 Veri İzleme Paneli 4 
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Görsel 124 Veri İzleme Paneli 5 

 

Görsel 125 Veri İzleme Paneli 6 

C.2.11.2 Üretim Altyapısı Geliştirme 

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

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

kartlar üzerinde oluşturulan dokümanları doğrulamak amaçlı testler gerçekleştirilmiş ve altyapı 

üretime kazandırılmıştır. (Görsel 126, Görsel 127 Görsel 128, Görsel 129 Görsel 130) 
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Görsel 126 Anakart Üretim Test Altyapısı 

 

Görsel 127 Anakart Test Düzeneği Bağlantı Şeması 
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Görsel 128 Fider Kartı Üretim Test Altyapısı 

 

Görsel 129 Fider Kartı Test Düzeneği Bağlantı Şeması 
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Görsel 130 Birim Üretim Test Altyapısı 

C.2.11.3 Üretim Testleri 

Üretim tarafından dizilen kartlar (anakart ve fider okuma kartları) ve oluşturulan birim, 

hazırlanan test altyapısı ile test edilmiştir. 

C.2.11.4 Çevre Koşulları Testleri 

DEPAR cihazının sistem gereksinimleri incelenmiş ve çevre koşulları testleri aşağıdaki standart 

ve prosedürlere göre gerçekleştirilmiştir: 

 IEC 60721-3-3 Sınıf 3K6 standardına uygun olarak IEC 60068-2-1 standardına göre   

-25 ˚C sıcaklıkta 16 saat işlevsel, 

 IEC 60721-3-3 Sınıf 3K6 standardına uygun olarak IEC 60068-2-2 standardına göre 

+55 ˚C sıcaklıkta 16 saat işlevsel, 

 IEC 62586-1'e göre %0-95 nem aralığında 24 saat işlevsel 

 

ACS DY110C test chamberi ile gerçekleştirilen testler Görsel 131’de yer almaktadır. 
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Görsel 131 Çevre Koşulu Test Kabini 

Ön panel IP41 su sızdırmazlık testi için DEPAR cihazı yağmurlama testine sokulmuştur. Test 

sırasında çekilen fotoğraf Görsel 132’de verilmektedir. 

 

Görsel 132 DEPAR Cihazı Yağmurlama Testi 

 

C.3. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Alttaki tablodan da anlaşılacağı üzere gerçekleşen bütçe revize bütçenin altında kalmış olup 

neredeyse başvurulan bütçeye çok yakındır. Gerek projenin kabulünden ASELSAN ile 

sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen yaklaşık 10 aylık hukuki ve teknik sözleşme ve 

şartname süreçleri gerekse 18 aylık projenin 3 ay uzatılması sebebiyle kısmen sapmalar 

meydana gelmiş olup, genel itibariyle kaynak kullanımı açısından makro sapmalar 

oluşmamıştır. 
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Başvurulan 
 Bütçe (18 Ay) 

Revize  
Bütçe 

Gerçekleşen  
Bütçe (21 Ay) 

BEDAŞ 

BEDAŞ  
Personel 

₺150.000,00 ₺150.000,00 ₺185.425,00 = ₺185.425,01 

BEDAŞ  
Seyahat 
ve Diğer 

₺35.100,00 ₺35.100,00 ₺35.100,00 > ₺10.000,00 

ASELSAN 
A.Ş. 

Aselsan  
Yazılım 

₺1.439.900,00 

₺2.374.900,00 ₺2.375.015,00 = ₺2.375.015,00 
Aselsan  
Donanım 

₺861.500,00 

Aselsan  
Seyahat 

₺73.500,00 

   ₺2.560.000,00 ₺2.595.540,00 > ₺2.570.440,01 

 

Bu zamansal sapmaların sebepleri arasında Yurtdışından temin edilen ürünlerin normalden 

fazla gecikmesi, projenin ortalarında TEDAŞ tarafından proje konusu cihaza paralel 

sayılabilecek ancak makro farklılıkların bulunduğu bir analizör şartnamesinin yayımlanması ve 

bu durumun analizi vb. dış unsurları saymak mümkündür. 

Projede yoğun emeği geçen gerek ASELSAN gerekse BEDAŞ personellerinin bütçesi zaman 

planındaki bu tür sapmalardan etkilenmiş olsa da iki taraf da özverili çalışmalarını 

esirgemeyerek kaynak planlamasını buna göre revize etmişlerdir. 

  

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer 

Proje kapsamında DEPAR Ölçüm Cihazı ile İzleme ve Kontrol Yazılımı geliştirilmiş ve 

BEDAŞ dağıtım sistemine entegre edilmiştir. Geliştirilen sistemlere ilişkin bilgiler ve proje 

sonucunda elde edilen katma değer aşağıda belirtilmiştir. 

DEPAR Ölçüm Cihazı: 

 Cihaz, EPDK hizmet kalitesi ve tedarik sürekliliği yönetmeliğine uygun olarak 

OG/AG trafoların sekonder taraflarındaki ana bara ve 12 adet fiderin, TS-EN-

61000-4-30 standardında tanımlı aşağıdaki güç kalitesi parametrelerini Sınıf-S 

ölçüm hassasiyeti ve metoduna uygun olarak ölçmektedir: 
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o Gerilim, Akım, Frekans 

o Gerilim Tepesi, Gerilim Çukuru ve Kesinti 

o Gerilim/Akım Dengesizliği  

o Gerilim/Akım Harmonikleri  

 Cihaz aşağıdaki elektriksel parametreleri hesaplamaktadır: 

o Aktif/Reaktif/Görünür Güç 

o Aktif/Reaktif/Görünür Enerji 

o Güç Faktörü 

o Gerilim/Akım/Toplam Harmonik Bozulma 

 Deparların bağlı olduğu sigortaların ve termik manyetik şalterlerin durum bilgisini 

tespit etmektedir. 

 Trafo merkezi içerisinde 4 farklı yerden sıcaklık ölçümü almaktadır. 

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

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

olarak paylaşmaktadır. 

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

haberdar etmektedir. 

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

 Aldığı ölçümleri dahili hafızasında saklayabilmektedir. 

 Cihaz, kabinet ve panel montaja uygun olarak tasarlanmıştır. 

 

İzleme ve Kontrol Yazılımı (Merkezi Yazılım): 

 Depar Ölçüm Cihazlarından alınan veriler sayesinde, olağandışı durumlar; yer, tip 

ve zaman olarak merkezi yazılım aracılığıyla çok hızlı tespit edilmekte, tüketici 

korunurken diğer taraftan elektrik enerjisi servisinin sürekliliği ve güvenilirliği 

artırılmaktadır. 

 Merkezi yazılımın ilgili arayüzünde kullanıcının veri girişi yapacağı ekranlar 

bulunmaktadır.  



 

87 

 Merkezi yazılıma gönderilen veriler, kullanıcının belirlediği normlara uygun olarak 

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

 Merkezi yazılımın, alarm yönetimi yeteneği vardır. Kullanıcının talebi 

doğrultusunda belirlenen parametreler incelenmekte ve ilgili alarmlar oluşturularak 

dağıtım şirketinin gerekli önlemi almasına destek olunmuştur.  

 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 

kılınmıştır. 

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlar, Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler  

Projenin başlangıç aşamasında TEDAŞ tarafından Taslak Enerji Analizörü Teknik 

Şartnamesi yayınlanmasının ardından nihai şartnamenin yayınlanması çok uzun sürmüştür. 

Bu dönemde TEDAŞ ve EPDK ile pek çok görüşme gerçekleştirilmiş ve belirsizliklerin 

giderilememesi bir süre proje odağının sapmasına neden olmuştur. BEDAŞ ve ASELAN, 

enerji analizör teknik şartnamesini beklemeden DEPAR cihazını planlandığı şekilde 

geliştirmek hususunda anlaşmıştır. Kurumlar arası iletişimin artırılması ve karar verme 

süreçlerinin hızlandırılmasının Ar-Ge projelerinin tamamlanması açısından önem arz ettiği 

sonucuna varılmıştır. 

Projede geliştirilen DEPAR Ölçüm Cihazı için gereken yazılım iş gücünün proje başında 

öngörülenden çok daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu proje süresinin 3 ay kadar 

uzamasına neden olmuştur. Proje iş gücü tahminlerinin başvuru sürecinde daha ayrıntılı 

çalışılmasının bu tarz hataların önüne geçeceği değerlendirilmektedir. 

DEPAR cihazlarının saha kurulumundaki kablaj ve etiketleme çalışmalarının uzun zaman 

aldığı ve çok dikkat gerektirdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda trafo merkezlerinin ve 

bağlantıların çok farklı olması standart bir çözüm üretilmesine engel olmaktadır. İlerleyen 

aşamalarda kablaj üretim faaliyetinin sahada yapılmayıp ölçüm alınıp hazır kablaj 

üretilmesinin daha iyi olacağı değerlendirilmektedir. 

Proje boyunca tasarım ve entegrasyon aşamalarında tespit edilen iyileştirme maddeleri Ek-

5’te verilmiştir. DEPAR cihazlarının ve sistemin yaygınlaşması durumunda getiri/götürü 
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analizi yapılarak bu iyileştirme maddelerinin uygulanması değerlendirilecektir. 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler 

Elektrik dağıtım şebekelerindeki sorunların büyük bir kısmı yalnızca BEDAŞ için değil tüm 

dağıtım şirketleri için AG şebeke kaynaklıdır. Dolayısıyla AG şebekenin ölçülmesi, 

izlenmesi ve analiz edilmesi diğer dağıtım şebekeleri için de önem arz etmektedir.  

DEPAR cihazının kullanılmasıyla BEDAŞ dağıtım şebekesinde gözlenmesi beklenen tüm 

iyileşmelerin diğer dağıtım şebekelerinde de gözleneceği değerlendirilmektedir. 

Geliştirilen DEPAR Ölçüm Cihazlarının diğer dağıtım şirketlerinin trafo merkezlerine de 

yerleştirilmesi ve AG dağıtım şebekelerinin izlenmesi önerilmektedir. 

Bu durumda diğer dağıtım şirketlerinin elde edeceği kazanımların başlıcaları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 DEPAR cihazlarından alınan veriler sayesinde, olağandışı durumlar; yer, tip ve 

zaman olarak merkezi yazılım aracılığıyla çok hızlı tespit edilmesiyle elektrik 

enerjisi servisinin sürekliliği, güvenilirliği ve tüketici memnuniyeti artırılmış 

olacaktır. 

 Uzun süre kullanım sonucunda dengesiz yüklü fiderler tespit edilerek; sıcaklık 

değeri ile çok yüklü, gevşek bağlantı ve kötü işçiliği olan deparlarda olası arızalar 

için önlemlerin alınabilmesi mümkün kılınmış olacaktır. Bakım ve onarım 

maliyetlerini azaltılması sağlanacaktır. 

 Toplanan veriler ile daha sağlıklı kısa, orta ve uzun dönemli talep tahmini 

yapabilecek ve enerji girdi maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceklerdir. Ayrıca 

orta ve uzun dönemde altyapı planlamalarına ilişkin sağlıklı veri sahibi 

olacaklardır. 

G. Sonuç ve Yorumlar 

4 Nisan 2017 tarihinde başlayan projede yaklaşık 21 aylık süre içinde DEPAR Ölçüm 

Cihazları tasarlanmış, üretilmiş ve devreye alınmış; İzleme ve Kontrol Yazılımı geliştirilerek 

BEDAŞ tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Çıktılar açısından proje hedeflerine uyularak, 

beklentilerin de ötesinde çalışan bir sistem ortaya konmuştur. 

Cihaz ve sistemlere dair ilk izlenimler çok olumlu olmakla birlikte sistem, proje sonrasında 

BEDAŞ dağıtım sisteminde kullanılıp test edilecek ve nihai amaçların sağlanıp sağlanmadığı 
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belirlenecektir.  

DEPAR Ölçüm cihazları kullanılarak AG şebekenin izlenmesi ve kontrol edilmesiyle; 

tedarik sürekliliği, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması, SAIDI-

SAIFI endekslerinin iyileştirilmesi ve BEDAŞ elektrik dağıtım şebekesinin uluslararası 

kalite standartlarına daha da yaklaşması beklenmektedir.  

Sağlayacağı faydalar göz önünde bulundurulduğunda DEPAR cihaz sayısının öncelikle 

BEDAŞ dağıtım şebekesinde artırılması ardından diğer dağıtım şirketlerince de cihazın 

kullanılması öngörülmektedir. 

 

H. Ekler 

EK-1 NİHAİ PROJE TAKVİMİ 

EK-2 DEPAR CİHAZI GERİLİM DARBESİ TEST RAPORU 

EK-3 DEPAR CİHAZINA AİT 60870-5-104 PROTOKOL HARİTASI 

EK-4 28-29.11.2017 DEPAR SAHA TEST RAPORU 

EK-5 ÜRÜN-SİSTEM İYİLEŞTİRME MADDELERİ 

EK-6 EPDK PROJE BAŞVURU DOKUMANI 

EK-7 EPDK PROJE KABUL-ONAY DOKUMANI 

EK-8 EPDK SÜRE ve BÜTÇE REVİZE KABUL BELGESİ VE EKLERİ 

 


