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Proje Künyesi: 

Başvuru Sahibi: AKDENİZ EDAŞ + ÇAMLIBEL EDAŞ 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

 

 

AKDENİZ EDAŞ: GÖKSU MAH. SERİK 

CAD. NO:15 DEMOKRASİ KAVŞAĞI 

KEPEZ / ANTALYA 

 

 

 

Proje Adı: 

OG HAVAİ HAT FİDERLERDE ARIZA 

GÖSTERGE CİHAZLARI, HIZLI 

TEKRAR KAPAMALI KESİCİLER VE 

AYIRICILAR KULLANILARAK 

ENTEGRE FİDER OTOMASYON 

SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Proje Bölgesi (Uygulama yapılacak 

lokasyon): 

AKDENİZ VE ÇAMLIBEL EDAŞ 

SORUMLULUK BÖLGELERİNDEKİ 

UYGUN ENERJİ NAKİL HATLARI 

Proje Süresi: 19 Ay 

Proje Sorumlusu: 
FIRAT GÜLER 

MEHMET AKİF KELEŞ 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

 

 

FIRAT GÜLER: 

GÖKSU MAH. SERİK CAD. NO:15 ODA 

NO: 301 DEMOKRASİ KAVŞAĞI KEPEZ 

/ ANTALYA 

0 507 185 50 68 / 

firat.guler@akdenizelk.com.tr 
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Önsöz: 

Dağıtım sisteminde tedarik sürekliliği açısından en önemli konulardan bir tanesi OG havai hat 

şebekelerindeki arızaların minimize edilmesi ve olası arızaların da en kısa sürede giderilmesi 

olmaktadır. Havai hatlarda arızanın en kısa sürede giderilmesinde ise iki temel etken 

bulunmaktadır: (i) Arızanın yerinin en kısa sürede bulunması (ii) Arızanın en kısa sürede izole 

edilerek alternatif besleme topolojilerinin kullanılması.  

Özellikle kırsal havai hat şebekelerinde, coğrafik ve mevsimsel zorlukların da beraberinde, 

arıza yerinin en kısa sürede bulunması ciddi bir problem olmaktadır. Konvansiyonel olarak, 

uygulanan en belirgin yöntem, arızadan etkilenen bölgenin beslendiği fiderlerden başlayarak 

gözle kontrol yaparak arıza yerinin bulunmasıdır. 

Bazı bölgelerde ve bazı mevsimlerde, arıza yerinin bulunması çok uzun süren bir çalışma 

sonucunda gerçekleşebilmektedir. 

Teknolojik gelişme ile birlikte havai hatlardaki arızaların kısa sürede tespiti için Havai Hat 

“Arıza Gösterge Cihazları” (AGC) kullanılmaya başlanmıştır. 

Bununla birlikte havai hat dağıtım şebekesinin etkin ve verimli işletilmesinde son dönemde 

kullanımı artmaya başlayan tekrar kapamalı kesici “Recloser” ve kumanda edilen ayırıcı 

“Sectionalizer” sistemleri önemli bir ihtiyaca cevap vermektedirler. Bu sistemler sayesinde, 

yeri AGC kullanılarak tespit edilen arıza izole edilerek çok kısa sürede sistemin tekrar 

enerjilendirilmesi sağlanabilmektedir. Son birkaç yıla kadar ilk yatırım maliyeti yüksek olan 

bu sistemler, rekabetin hızla artmasının da etkisiyle, artık konvansiyonel dağıtım sistemlerine 

(modüler hücre ve beton köşkten oluşan) bile kıyas edilebilir bir hale gelmişlerdir.  

Ayrıca, konvansiyonel sistemlerde en çok yaşanan uygun arazi bulma ve kamulaştırma 

problemleri de bu sistemler sayesinde problem olmaktan çıkmaktadır. 

Dağıtım şirketleri açısından bakıldığında bu sistemlerin etkin ve en üst düzeyde verimli 

kullanılmasının en önemli yolu, AGC ile bu sistemlerin entegre edilerek izlendiği ve kumanda 

edilebildikleri bir yazılımın varlığı olmaktadır. Mevcut durumda, farklı marka cihazların 

kendilerine has özelliklerini barındıran yazılımları bulunmakla birlikte, genel olarak havai hat 

arızalarının izlenmesi, arıza lokasyonunun bulunması ve arızanın izole edilerek sistemin 

tekrar enerjilendirilmesi anlamında komple bir çözümün eksikliği bulunmaktadır. 

Yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılan gerekçeler ışığında, kullanımı giderek artan Arıza 

Gösterge Cihazları ile “Recloser” ve “Sectionalizer” sistemlerinin pilot uygulamasının 

yapılması ve beraberinde bütünleşmiş izleme ve kontrol imkânı sağlayacak bir yazılımın 

geliştirilmesi, bu sayede de elektrik dağıtım sisteminin – özellikle kırsalda – etkin ve verimli 

işletilmesinin sağlanması noktasında sonuçların elde edilmesi, bu projenin temel gerekçesidir.  
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Proje Özeti: 

Projenin temel amacı, havai hatlarda yaşanan arızaların en kısa sürede tespit edilmesi ve bu 

arızaların en kısa sürede giderilerek/izole edilerek sistemin tekrar enerjilendirilmesinin 

sağlanması için yardımcı donanımlar tesis edilecek ve geliştirilecek yazılım sayesinde entegre 

bir fider otomasyon sistemi geliştirilerek tedarik sürekliliğinin ve müşteri memnuniyetinin 

artırılmasının sağlanmasıdır. 

Bu proje sonunda elde edilecek sistem ile arıza gösterge ve “recloser-sectionalizer” cihazları 

sayesinde kendini tekrar eden kısa süreli arızalar tespit edilerek, bakım-onarım ve yatırım 

faaliyetlerinin sağlıklı biçimde planlanması sağlanabilecektir. 

 

Proje kapsamında,  

Dağıtım sisteminde kullanılan, kendi haberleşme ve basit izleme imkânları sunan farklı 

cihazların merkezi bir sisteme entegrasyonu sağlanmış olacaktır. 

Operasyonel kararların hızlı bir şekilde alınmasını sağlanacaktır. 

Sistemin geçmiş veriler kullanılarak sağlayacağı arıza analizleri ile daha stratejik ve 

yönetimsel kararlara destek olunması sağlanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: 

Arıza gösterge cihazı, fider otomasyonu, tedarik sürekliliği, recloser, sectionalizer  
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1 PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Dağıtım sisteminde tedarik sürekliliği açısından en önemli konulardan bir tanesi OG havai hat 

şebekelerindeki arızaların minimize edilmesi ve olası arızaların da en kısa sürede giderilmesi 

olmaktadır. Havai hatlarda arızanın en kısa sürede giderilmesinde ise iki temel etken 

bulunmaktadır: (i) Arızanın yerinin en kısa sürede bulunması (ii) Arızanın en kısa sürede izole 

edilerek alternatif besleme topolojilerinin kullanılması.  

Özellikle kırsal havai hat şebekelerinde, coğrafik ve mevsimsel zorlukların da beraberinde, 

arıza yerinin en kısa sürede bulunması ciddi bir problem olmaktadır. Konvansiyonel olarak, 

uygulanan en belirgin yöntem, arızadan etkilenen bölgenin beslendiği fiderlerden başlayarak 

gözle kontrol yaparak arıza yerinin bulunmasıdır. 

Bazı bölgelerde ve bazı mevsimlerde, arıza yerinin bulunması çok uzun süren bir çalışma 

sonucunda gerçekleşebilmektedir. 

Teknolojik gelişme ile birlikte havai hatlardaki arızaların kısa sürede tespiti için Havai Hat 

“Arıza Gösterge Cihazları” (AGC) kullanılmaya başlanmıştır. 

Bununla birlikte havai hat dağıtım şebekesinin etkin ve verimli işletilmesinde son dönemde 

kullanımı artmaya başlayan tekrar kapamalı kesici “Recloser” ve kumanda edilen ayırıcı 

“Sectionalizer” sistemleri önemli bir ihtiyaca cevap vermektedirler. Bu sistemler sayesinde, 

yeri AGC kullanılarak tespit edilen arıza izole edilerek çok kısa sürede sistemin tekrar 

enerjilendirilmesi sağlanabilmektedir. Son birkaç yıla kadar ilk yatırım maliyeti yüksek olan 

bu sistemler, rekabetin hızla artmasının da etkisiyle, artık konvansiyonel dağıtım sistemlerine 

(modüler hücre ve beton köşkten oluşan) bile kıyas edilebilir bir hale gelmişlerdir.  

Ayrıca, konvansiyonel sistemlerde en çok yaşanan uygun arazi bulma ve kamulaştırma 

problemleri de bu sistemler sayesinde problem olmaktan çıkmaktadır. 

Dağıtım şirketleri açısından bakıldığında bu sistemlerin etkin ve en üst düzeyde verimli 

kullanılmasının en önemli yolu, AGC ile bu sistemlerin entegre edilerek izlendiği ve kumanda 

edilebildikleri bir yazılımın varlığı olmaktadır. Mevcut durumda, farklı marka cihazların 

kendilerine has özelliklerini barındıran yazılımları bulunmakla birlikte, genel olarak havai hat 

arızalarının izlenmesi, arıza lokasyonunun bulunması ve arızanın izole edilerek sistemin 

tekrar enerjilendirilmesi anlamında komple bir çözümün eksikliği bulunmaktadır. 
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Yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılan gerekçeler ışığında, kullanımı giderek artan Arıza 

Gösterge Cihazları ile “Recloser” ve “Sectionalizer” sistemlerinin pilot uygulamasının 

yapılması ve beraberinde bütünleşmiş izleme ve kontrol imkânı sağlayacak bir yazılımın 

geliştirilmesi, bu sayede de elektrik dağıtım sisteminin – özellikle kırsalda – etkin ve verimli 

işletilmesinin sağlanması noktasında sonuçların elde edilmesi, bu projenin temel başlatılma 

gerekçesidir.  

Projenin temel amacı, havai hatlarda yaşanan arızaların en kısa sürede tespit edilmesi ve bu 

arızaların en kısa sürede giderilerek/izole edilerek sistemin tekrar enerjilendirilmesinin 

sağlanması için yardımcı donanımlar tesis edilecek ve geliştirilecek yazılım sayesinde entegre 

bir fider otomasyon sistemi geliştirilerek tedarik sürekliliğinin ve müşteri memnuniyetinin 

artırılmasının sağlanmasıdır. 

Bu proje sonunda elde edilecek sistem ile arıza gösterge ve “recloser-sectionalizer” cihazları 

sayesinde kendini tekrar eden kısa süreli arızalar tespit edilerek, bakım-onarım ve yatırım 

faaliyetlerinin sağlıklı biçimde planlanması sağlanabilecektir. 

Proje kapsamında,  

 Dağıtım sisteminde kullanılan, kendi haberleşme ve basit izleme imkânları sunan 

farklı cihazların merkezi bir sisteme entegrasyonu sağlanmış olacaktır. 

 Operasyonel kararların hızlı bir şekilde alınmasını sağlanacaktır. 

 Sistemin geçmiş veriler kullanılarak sağlayacağı arıza analizleri ile daha stratejik ve 

yönetimsel kararlara destek olunması sağlanacaktır.  
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Şekil 1 Projenin Kapsamı 

 

Projenin en yenilikçi yönü marka ve modelden bağımsız, arıza gösterge cihazları, HTKK ve 

OYA’ların izlenebildiği ve kumanda edilebildiği bir fider otomasyon sisteminin 

geliştirilmesidir. Bu kapsamda geliştirilen yazılımın öne çıkan yönleri aşağıdaki şekilde 

verilmektedir. 
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Şekil 2 Geliştirilecek Sistemin Yenilikçi Yönleri 

 

Projede geliştirilmesi hedeflenen yazılımın/sistemin öne çıkacak teknik özellikleri ise 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

Şekil 3 Geliştirilecek Sistemin Öne Çıkan Teknik Özellikleri 

 

 



AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş./ Ar-Ge Projesi   Sayfa 10 / 25 

Projenin temel hedefi,  

 Temin edilecek ekipmanlar ve geliştirilecek yazılım sayesinde havai hatlardaki arızaların 

en kısa sürede lokasyonunun belirlenmesi,  

 Arızalara ilgili ekiplerin en kısa sürede müdahale etmesinin sağlanması,  

 İmkan dahilinde arızaların izole edilerek sistemin yeniden enerjilendirilmesi ve tedarik 

sürekliliğinin artırılması için pilot uygulama yapılarak sisteme olan etkilerinin gözlenmesi  

 Pilot uygulama sonucunda fayda-maliyet analizi yapılarak sistemde yaygın kullanımına 

dönük sağlıklı değerlendirme için gerekli deneyimin elde edilmesidir. 
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2 İŞ PAKETLERİ 

İş Paketi-1: Pilot Uygulama Yapılacak Bölgeler ile Temin Edilecek Cihazların Teknik 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

01.10.2014 – 31.12.2014 

 Pilot uygulama yapılacak farklı yük ve şebeke karakteristiğine sahip fiderlerin 

belirlenmesi için analiz çalışmalarının yapılması  

 Kullanılacak ekipman marka ve modellerinin belirlenerek detaylı karşılaştırma 

çizelgelerinin oluşturulması  

 Seçilen fiderlere göre ekipman adetlerinin net olarak belirlenmesi  

 Temin edilecek ekipmanlar için teknik şartnamelerin oluşturulması 

 İhale sürecinde teknik değerlendirme raporlarının hazırlanması  

 Temin edilecek ekipmanlardan alınacak veri tiplerine göre veri tabanı mimarisini 

çıkarılması  

 Yazılım isterlerinin belirlenmesi  

 Her iki dağıtım şirketinde gerekli alt yapının kurulması için alınacak donanımların 

(sunucular) temini için teknik dokümanların hazırlanması 

İş Paketi-2: Donanımların Temini ve Saha Uygulamaları 

01.01.2015 – 31.12.2015 

 Kullanılacak ekipmanlardan numune ürünlerin temin edilmesi ve montaj öncesi 

programlama ve ayar işlerinin öğrenilmesi ve kurulumlar sırasında süpervizörlük 

verilmesi  

 Projede kullanılacak recloser, sectionaliser ve haberleşmeli tip arıza gösterge cihazlarının 

haberleştirilebilmesi ve verilerin uzaktan okunması için gerekli yazılımların 

gerçekleştirilmesi 

 Sahada tesisi gerçekleştirilen cihazların devreye alma çalışmalarının yapılarak cihazların 

merkez sunucularla haberleştirilmesinin sağlanması 

İş Paketi-3: İzleme ve Kontrol Yazılımın Geliştirilmesi 

01.01.2015 – 31.12.2015 

 Farklı marka ve model cihazlardan veri toplayacak alt biriminin tasarımı ve geliştirilmesi 
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 Farklı sistemlere entegrasyonu sağlayacak “universal” veri transferi alt biriminin 

geliştirilmesi  

 Yazılım isterleri dokümanına göre tasarlanan yazılımın arayüz, analiz, sorgulama, 

raporlama ve kullanıcı yönetimi alt modüllerinin geliştirilmesi  

 Yazılım alt modüllerinin entegrasyonu ve arayüz çalışmalarının tamamlanması  Komple 

yazılımın fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi  

 

İş Paketi-4: Saha Uygulamalarının Takibi, Sonuçların Analizi ve Raporlanması 

01.01.2016 – 31.05.2016 

 Tesis edilen cihazların performanslarının takibi, gerekli durumlarda yer/cihaz 

değişiklikleri ile bakım-onarımların planlanması  

 Gerçekleştirilen analizler ışığında proje sonuç raporunun oluşturulması 

 Geliştirilecek yazılımdan ve ilgili birimlerden alınan veriler ışığında proje kapsamında 

belirtilen değerlendirmelerin yapılabilmesi için gerekli analizlerin ve raporların 

gerçekleştirilmesi 

 

3 BÜTÇE 

Proje kapsamında paydaş şirketler olan Akdeniz EDAŞ ve Çamlıbel EDAŞ tarafından yapılan 

harcamalar aşağıda tablolarda sunulmuştur. Ayrıca EK-10’da alınan malzemelere ve 

danışmanlık hizmetlerine ait faturalar paylaşılmıştır. 

TARİH FIRMA ACIKLAMA HARCANAN  İADE 

EDİLEN 

  ENDOKS PROJE DANIŞMANI HAKEDİŞLERİ                  

477.330,00 TL  

                           

-   TL  

28.04.2015 ENDOKS 1 NOLU HAKEDİŞ                    

35.000,00 TL  

                           

-   TL  

03.11.2015 ENDOKS 2 NOLU HAKEDİŞ                     

35.000,00 TL  

                           

-   TL  

03.11.2015 ENDOKS 3 NOLU HAKEDİŞ                   

140.000,00 TL  

                           

-   TL  

28.12.2015 ENDOKS 4 NOLU HAKEDİŞ                   

120.000,00 TL  

                           

-   TL  

22.08.2016 ENDOKS 5 NOLU HAKEDİŞ                    

95.000,00 TL  

                           

-   TL  

file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Hakedişler/Recloser%20Endoks%202%20Nolu%20Hakediş.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Hakedişler/Recloser%20Endoks%203%20Nolu%20Hakediş.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Hakedişler/Recloser%20Endoks%204%20Nolu%20Hakediş.pdf
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23.12.2015 AKDEN 1 NOLU HAKEDİŞ                     

52.330,00 TL  

                           

-   TL  

    DONANIM-YAZILIM-SARF MALZEME-EĞİTİM-

BELGELENDİRME 

                 

490.962,05 TL  

                           

-   TL  

27.08.2015 Partner Kalite Kaydedici                       

9.941,50 TL  

                           

-   TL  

27.08.2015 Partner Recloser                     

43.132,20 TL  

                           

-   TL  

27.08.2015 Partner Sectionalizer                    

37.234,70 TL  

                           

-   TL  

18.09.2015 Partner Haberleşmesiz Tip AGC                     

25.102,56 TL  

                           

-   TL  

02.10.2015 Form 

Elektrik 

Haberleşmesiz Tip AGC                     

25.102,56 TL  

                           

-   TL  

02.10.2015 Form 

Elektrik 

Haberleşmeli Tip AGC                     

31.543,20 TL  

                           

-   TL  

02.10.2015 Form 

Elektrik 

Haberleşme Ünitesi (Receiver)                     

37.744,00 TL  

                           

-   TL  

20.10.2015 Endoks Fider Koruma Rölesi                   

133.216,72 TL  

                           

-   TL  

05.11.2015 Endoks Recloser                     

43.132,20 TL  

                           

-   TL  

05.11.2015 Endoks Sectionalizer                    

37.234,70 TL  

                           

-   TL  

21.11.2015 Endoks Haberleşmeli Tip AGC                     

14.318,64 TL  

                           

-   TL  

21.11.2015 Endoks Haberleşmesiz Tip AGC                     

12.727,67 TL  

                           

-   TL  

21.11.2015 Endoks Haberleşmeli Tip AGC                     

13.770,96 TL  

                           

-   TL  

21.11.2015 Endoks Haberleşme Ünitesi (Receiver)                        

4.242,56 TL  

                           

-   TL  

29.09.2015 Endoks Rebutsel Modem                    

22.517,88 TL  

                           

-   TL  

    EDAŞ PERSONEL GİDERİ                    

84.372,92 TL  

                           

-   TL  

    2015 YILI PERSONEL MAAŞI                    

81.637,70 TL  

                           

-   TL  

    2016 YILI PERSONEL MAAŞI                       

2.735,22 TL  

                           

-   TL  

    DİĞER ( SEYAHAT, KONAKLAMA, FUAR…. VS)                    

10.412,37 TL  

                 

630,10 TL  

31.03.2015   MEHMET SEVİMLER-ANKARA ARGE PROJE TOPLANTISI- 

MASRAF MAHSUBU 

                            

55,23 TL  

                           

-   TL  

20.04.2015   FIRAT GÜLER MASRAFI-TAKSİ ÜCR.                             

40,00 TL  

                           

-   TL  

29.04.2015   TAKSİ ÜCR-MEHMET SEVİMLER MASRAF                             

30,00 TL  

                           

-   TL  

29.04.2015   YEMEK BED-MEHMET SEVİMLER MASRAF                                                        

file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Hakedişler/Hibrit-Recloser%20Akden%201%20Nolu%20Hakediş.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/PARTNER%20FATURA%2027.08.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/PARTNER%20FATURA%2027.08.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/PARTNER%20FATURA%2027.08.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/PARTNER%20FATURA%2018.09.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/FORM%20FATURA%2005.08.20156.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/FORM%20FATURA%2002.10.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/FORM%20FATURA%2002.10.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2020.10.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2005.11.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2005.11.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2021.11.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2021.11.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2021.11.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2021.11.2015.pdf
file:///D:/Users/msevimler/Desktop/RECLOSER/Faturalar/ENDOKS%20FATURA%2029.09.2015.pdf
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37,03 TL  -   TL  

29.04.2015   HAVATAŞ-MEHMET SEVİMLER MASRAF                               

7,63 TL  

                           

-   TL  

30.06.2015   TESİS MALZ.FT.SABİT KIYMETE DEVİR-(ŞUBAT-MART-

NİSAN-MAYIS) 

                                   

-   TL  

                    

55,23 TL  

30.06.2015   TESİS MLZ.FT.SABİTE DEVİR-(ŞUBAT-NİSAN-MAYIS)                                    

-   TL  

                 

114,66 TL  

23.07.2015   185592 FT.LEXELL TRAVEL-ABP TUR.OTO.İNŞ.TEKS.GIDA 

VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET SEVİMLER 

                         

295,10 TL  

                           

-   TL  

23.07.2015   TESİS SABİTE D-185592 FT.LEXELL TRAVEL-ABP 

TUR.OTO.İNŞ.TEKS.GIDA VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET 

SEVİMLER 

                                   

-   TL  

                 

295,10 TL  

31.07.2015   TESİS MLZ.SABİTE DEVİR-MEHMET SEVİMLER-MASRAF 

BİLDİRİM FORMU 

                                   

-   TL  

                 

125,00 TL  

31.07.2015   TESİS MLZ.SABİTE DEVİR-MEHMET SEVİMLER-MASRAF 

BİLDİRİM FORMU 

                                   

-   TL  

                      

6,78 TL  

31.07.2015   TAKSİ ÜCR-MEHMET SEVİMLER MASRAF                          

125,00 TL  

                           

-   TL  

31.07.2015   YEMEK BED-MEHMET SEVİMLER MASRAF                             

33,33 TL  

                           

-   TL  

31.07.2015   HAVATAŞ-MEHMET SEVİMLER MASRAF                               

6,78 TL  

                           

-   TL  

31.07.2015   TESİS MLZ.SABİTE DEVİR-MEHMET SEVİMLER-MASRAF 

BİLDİRİM FORMU 

                                   

-   TL  

                    

33,33 TL  

01.08.2015   YMM-ARGE HARCAMALARININ 264 DEN ÇEKİLMESİ                          

630,10 TL  

                           

-   TL  

24.08.2015   MEHMET SEVİMLER-USVİZE BAŞVURU ÜCRETİ-MASRAF 

MAHSUBU 

                         

448,30 TL  

                           

-   TL  

06.11.2015   682074 FT.LEXELL TRAVEL-ABP TUR.OTO.İNŞ.TEKS.GIDA 

VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET SEVİMLER 

                         

207,99 TL  

                           

-   TL  

06.11.2015   682075 FT.LEXELL TRAVEL-ABP TUR.OTO.İNŞ.TEKS.GIDA 

VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET SEVİMLER 

                      

4.640,06 TL  

                           

-   TL  

24.11.2015   MEHMET SEVİMLER MASRAFI-ABD RECLOSER 

SECTİONALİSER ARGE PROJESİ FABRİKA KABUL RESTİ 

                              

7,63 TL  

                           

-   TL  

24.11.2015   MEHMET SEVİMLER MASRAFI-ABD RECLOSER 

SECTİONALİSER ARGE PROJESİ FABRİKA KABUL RESTİ 

                      

3.289,73 TL  

                           

-   TL  

24.11.2015   MEHMET SEVİMLER MASRAFI-ABD RECLOSER 

SECTİONALİSER ARGE PROJESİ FABRİKA KABUL RESTİ 

                            

60,19 TL  

                           

-   TL  

14.04.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

25,00 TL  

                           

-   TL  

15.04.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

52,00 TL  

                           

-   TL  

25.05.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

14,00 TL  

                           

-   TL  

25.05.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

28,00 TL  

                           

-   TL  

26.05.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

24,00 TL  

                           

-   TL  
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26.05.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

20,00 TL  

                           

-   TL  

24.05.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

17,00 TL  

                           

-   TL  

23.05.2016   YEMEK-MEHMET SEVİMLER                             

25,00 TL  

                           

-   TL  

27.05.2016   KONAKLAMA BEDELİ-MEHMET SEVİMLER                          

180,00 TL  

                           

-   TL  

11.05.2016   ULAŞIM-MEHMET SEVİMLER                             

10,00 TL  

                           

-   TL  

11.05.2016   ULAŞIM-MEHMET SEVİMLER                             

26,27 TL  

                           

-   TL  

11.05.2016   ULAŞIM-MEHMET SEVİMLER                             

77,00 TL  

                           

-   TL  

                 

1.063.077,34 TL  

                 

630,10 TL  

   TOPLAM  :                

1.062.447,24 TL  

 

Tablo 1 Akdeniz EDAŞ Proje Harcamaları 

KATEGORİ ACIKLAMA HARCAMA FISTARIH 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (1500064) 40.983,60 TL 30.06.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500105) 112.408,15 TL 30.09.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500092) 35.474,32 TL 30.09.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500122) 39.758,67 TL 31.10.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500107) 11.594,00 TL 31.10.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C1500126) 3.214,88 TL 30.11.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500147) 22.523,94 TL 31.12.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500144) 45.175,41 TL 31.12.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500143) 34.849,60 TL 31.12.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri SİVAS AMBAR (C-1500136) 48.696,50 TL 31.12.2015 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri ARIZA GÖSTERGE CİHAZI(GSM MODÜL) 2.503,06 TL 01.01.2016 

Donanım - Sarf Malzeme Giderleri ETHERNET CİHAZI ADAPTÖRÜ 7.875,00 TL 01.01.2016 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri MAYIS-2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 11.395,55 TL 29.05.2015 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri HAZİRAN -2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 11.395,55 TL 30.06.2015 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri TEMMUZ  -2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 11.758,27 TL 31.07.2015 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri AĞUSTOS  -2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 12.436,53 TL 31.08.2015 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri EYLÜL  -2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 12.501,91 TL 30.09.2015 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri EKİM  -2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 12.501,63 TL 31.10.2015 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri KASIM  -2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 12.501,63 TL 30.11.2015 

İş Paketine Ait Edaş Personel Giderleri ARALIK  -2015 AR-GE PERSONEL GİDERİ 12.501,63 TL 31.12.2015 

Proje Danışmanlık - Paydaş Maliyetleri ENDOKS ÇEDAŞ-2015-58.01.01.ARGE 1 NOLU 

HAKEDİŞ  

35.000,00 TL 11.08.2015 

Proje Danışmanlık - Paydaş Maliyetleri ENDOKS ÇEDAŞ-2015-58.01.01.ARGE 2 NOLU 

HAKEDİŞ  

35.000,00 TL 11.08.2015 

Proje Danışmanlık - Paydaş Maliyetleri ENDOKS ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ 3  NOLU 

HAKEDİŞ BEDELİ 

140.000,00 TL 04.11.2015 



AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş./ Ar-Ge Projesi   Sayfa 16 / 25 

Proje Danışmanlık - Paydaş Maliyetleri ENDOKS ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ 4  NOLU 

HAKEDİŞ BEDELİ 

80.000,00 TL 01.01.2016 

Seyehat Konaklama Giderleri 682039 - LEXELL TRAVEL FATURA 9.280,12 TL 04.11.2015 

Seyehat Konaklama Giderleri 682052 - LEXELL TRAVEL FATURA 411,00 TL 05.11.2015 

Seyehat Konaklama Giderleri 682051 - LEXELL TRAVEL FATURA 283,88 TL 05.11.2015 

Seyehat Konaklama Giderleri MEHMET AKİF KELEŞ HACAMA BELGESİ 3.261,48 TL 30.11.2015 

Seyehat Konaklama Giderleri MURAT AKIN AKKAN HARCAMA GİDER BELGESİ 3.544,71 TL 30.11.2015 

 Toplam 808.831,02 TL  

Tablo 2 Çamlıbel EDAŞ Proje Harcamaları 

ŞİRKET TOPLAM HARCAMA 

AKDENİZ EDAŞ          1.062.447,24 TL  

ÇAMLIBEL EDAŞ              808.831,02 TL  

TOPLAM          1.871.278,26 TL  

Tablo 3 Toplam Proje Harcamaları 

 

4 PROJE ÇIKTILARI, EK DOKÜMANLAR ve AÇIKLAMALARI 

Proje kapsamında aşağıdaki temel çıktılar elde edilmiştir: 

 

Ürün İnceleme Raporu 

Proje kapsamında kullanılan bütün temel ekipmanlar için piyasadaki mevcut ürünler detaylı 

incelenmiş, üretici firmalardan ürünlerle alakalı teknik toplantılar yapılmış ve ürünlerin öne 

çıkan veya dezavantajlı yönleri rapor haline getirilmiştir. 

Söz konusu doküman EK-1’de verilmektedir. 

 

Arıza Gösterge Cihazları Teknik Şartnamesi 

Mevcut durumda TEDAŞ MYD teknik şartnamesi olmayan ve proje kapsamında temin ve 

tesis edilen arıza gösterge cihazları için piyasadaki mevcut ürünler incelenmiş, kapsamlı bir 

ihtiyaç analizi ve karşılaştırma yapılarak, malzeme temin sürecinde kullanılmak üzere gerekli 

teknik şartname hazırlanmıştır.  

Söz konusu teknik şartname EK-2’de verilmektedir. 
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Recloser ve Sectionalizer Teknik Şartnamesi 

Mevcut durumda TEDAŞ MYD teknik şartnamesi bulunan (TEDAŞ-MYD/2004-047.B) ve 

proje kapsamında temin ve tesis edilen recloser (tekrar kapamalı kesici) ve sectioanlizer 

(otomatik yük ayırıcısı) ürünleri için mevcut şartname incelenmiş, teknolojik gelişmelere 

paralel olarak yeni ürünler detaylı biçimde araştırılmış, kapsamlı bir ihtiyaç analizi ve 

karşılaştırma yapılarak, malzeme temin sürecinde kullanılmak üzere gerekli teknik şartname 

hazırlanmıştır. 

Söz konusu teknik şartname EK-2’de verilmektedir. 

 

 

Saha Tespit Raporları 

Proje kapsamında her iki dağıtım bölgesinde de (ÇAMLIBEL EDAŞ ve AKDENİZ EDAŞ) 

öncelikle mevcut arıza kayıtları incelenmiş, arıza ekipleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 

çalışma yürütülecek fiderler belirlenmiştir. Akabinde seçilen fiderler ve üzerindeki bütün DM 

ve KÖK binaları gezilerek saha keşif çalışması yapılmıştır. Saha keşif çalışmalarında arıza 

gösterge cihazları, tekrar kapamalı kesiciler ve otomatik yük ayırıcılarının hangi noktalara 

tesis edileceği, hangi ekipmandan kaç adet kullanılacağı belirlenmiştir. 

Söz konusu dokümanlar (ÇAMLIBEL EDAŞ ve AKDENİZ EDAŞ için ayrı)  EK-3A ve EK-

3B’de verilmektedir. Keşif çalışmaları sonucu hazırlanan malzeme listeleri ise EK-4’te 

sunulmaktadır. 

 

Montaj ve Devreye Alma Raporu 

Temin edilen malzemelerin saha montajları ve devreye alma çalışmalarında yönergeler, dikkat 

edilecek hususlar ve devreye alma esnasında kullanılan ayarlar bir doküman haline 

getirilmiştir. 

Söz konusu doküman EK-5’te verilmektedir. 
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Fider Otomasyon Yazılımı Sistem İsterleri Dokümanı 

Proje kapsamında geliştirilen fider otomasyon yazılımının tasarım sürecinde kullanılmak 

üzere asgari fonksiyonel ve görsel isterleri belirlenmiş, kullanıcıların beklentileri analiz 

edilmiş ve bir doküman haline getirilmiştir. 

Söz konusu doküman EK-6’da verilmektedir. 
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5 SONUÇ ve YORUMLAR 

Temel Tespitler 

Projenin başlatılmasında da gerekçe olduğu üzere, projedeki temel beklenti özellikle kırsal 

şebekelerde tedarik sürekliliğinin iyileştirmesini destekleyecek havai hat arıza gösterge 

cihazları, otomatik tekrar kapamalı devre kesiciler ve otomatik yük ayırıcıları ile bu cihazların 

izlenmesi ve yönetimini sağlayacak fider otomasyon sistemlerinin farklı boyutlar (kullanım 

gerekliliği, kullanım noktalarının seçimi ve işletilmesi gibi) dikkate alınarak değerlendirilmesi 

ve bir sonuca ulaşılması olmuştur. 

Genel anlamda yukarıdaki gibi ifade edilebilecek beklenti somut üç ana başlıkta 

değerlendirilebilir: 

- Üç temel ekipmanın tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi (arızaların bulunması, hızlı 

biçimde izole edilmesi ve sistemin tekrar enerjilendirilmesi) açısından faydasının 

değerlendirilmesi 

-  Kullanılacak ekipmanların tesis edileceği noktaların tespitinde dikkat edilmesi 

gereken hususların belirlenmesi (hangi durumlarda hangi temel ekipmanların 

kullanılması/kullanılmaması gerektiği) 

- Fider otomasyon sisteminin minimum gereksinimlerinin analiz edilmesi ve tedarik 

sürekliliğinin iyileştirilmesi açısından faydasının değerlendirilmesi 

Yukarıda verilen ana amaçların/beklentilerin elde edilmesi ya da karşılanması anlamında 

projenin ilk somut faydası bu anlamdaki derinlikli bir çalışmanın gerçekleştirilmiş olmasıdır.  

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde öncelikle kullanımı öngörülen temel 

ekipmanların (havai hat arıza gösterge cihazları, otomatik tekrar kapamalı devre kesiciler ve 

otomatik yük ayırıcıları) fonksiyonel özellikleri dikkate alınarak  tedarik sürekliliğinin 

iyileştirilmesi açısından değerlendirilmiştir. Burada temel beklenti, hangi cihazların tedarik 

sürekliliğinin iyileştirilmesi açısından faydalı olacağı, ilk yatırım maliyetleri dikkate 

alındığında anlamlı bir yatırım olacağı ve en önemlisi doğrudan amaca ne kadar hizmet 

edeceğinin proje sonunda somut biçimde anlaşılmış olmasıdır. Bu anlamda 

değerlendirildiğinde, projedeki bu ana beklenti karşılanmış bulunmaktadır. 

Proje sonundaki çıktılar ışığında değerlendirildiğinde tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi 

anlamında önemli hususlar geçici arızalarda tekrar kapama ile sistemin enerjilendirilmesi, 

kalıcı arızalarda ise arızanın en kısa zamanda bulunması ve  izole edilmesidir. 



AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş./ Ar-Ge Projesi   Sayfa 20 / 25 

Eldeki mevcut istatistikler ve konuyla ilgili literatür ışığında elektrik dağıtım sistemindeki 

arızaların % 80’inin geçici arıza olduğu dikkate alındığında ilk öncelik geçici arızaların kalıcı 

arızaya dönüşmesinin engellenmesi ve geçici arızalarda tekrar kapama fonksiyonu 

kullanılarak ilgili fiderlerin tekrar enerjilendirilmesidir. Bu kapsamda da  otomatik tekrar 

kapamalı kesicilerin önemi ortaya çıkmaktadır. Ancak projedeki ana faydalardan birisi olarak 

mütaala edilen hususlardan birisi de tam burada ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki kırsal 

şebeke yapısı incelendiğinde geçmiş yıllardan beri tesis edilegelen DM ve KÖK binalarının 

yer seçimleri ve kullanılan ana anahtarlama ekipmanları, özellikle tekrar kapamanın amacına 

uygun yapılabilmesini imkan sağlayacak şekildedir. Özetle ifade etmek gerekirse, 

kullanılagelen koruma rölelerinin tekrar kapama fonksiyonları ve DM/KÖK binalarının 

lokasyonları, ana ve tali fiderlerdeki geçici arızaların akabinde fiderlerin büyük oranda tekrar 

enerjilendirilmesine imkan sağlamaktadır. 

Bu noktada ikinci madde ile ilişkili olmakla beraber konu otomatik tekrar kapamalı kesicilerin 

kullanılıp kullanılmamasından daha çok hangi noktalarda kullanılacağının belirlenmesine 

indirgenebilmiştir.  

Yukarıda belirtildiği gibi tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi anlamında önemli bir diğer 

husus ise kalıcı arızalarda ise arızanın en kısa zamanda bulunması ve  izole edilmesidir. 

Arızaların lokasyonlarının hızlıca bulunması/lokalize edilmesi arızaya müdahale edilme 

süresini kısalttığı gibi, konvansiyonel olarak kullanılan deneme-yanılma yönteminden (fider 

boyunca belirli kısımları izole ederek arıza üstüne kesicinin tekrar kapatılması ve arızalı 

bölgenin bulunmaya çalışılması) kaynaklı olarak ekipman ömürlerindeki azalmanın ve olası 

ek arızaların ortaya çıkmasını da engellemektedir. Burada havai hatlarda kullanılan arıza 

gösterge cihazları önemli bir araç olarak değerlendirilebilir. Haberleşmeli veya haberleşmesiz 

(sadece görsel) tipleri bulunan arıza gösterge cihazlarının kullanımın faydası noktası çok açık 

görünmekle birlikte önemli bir optimizasyon problemini de beraberinde getirmektedir. İlk 

yatırım maliyeti görece yüksek olan haberleşmeli arıza gösterge cihazlarının hangi 

durumlarda, hangi lokasyonlarda ve haberleşmesiz cihazlarla koordineli biçimde kaç adet 

kullanılacağı daha büyük önem arz etmektedir. 

Projede bu anlamdaki beklenti hangi özelliklere sahip ve hangi tipteki arıza gösterge 

cihazlarının kullanımı yönünde bir değerlendirme yapılması olmuştur. Gerek proje 

başlangıcındaki piyasa araştırması gerekse saha tespit çalışmaları bu beklentinin de önemli 

ölçüde karşılanmasını sağlamıştır.  



AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş./ Ar-Ge Projesi   Sayfa 21 / 25 

Diğer temel ekipmanlardan birisi olan otomatik yük ayırıcısı ise tekrar kapamalı kesicilerin 

başarısız ikinici/üçüncü denemesi akabinde arızalı bölgenin izole edilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Süreç arızanın bulunması, izole edilmesi ve enerjinin tekrar verilmesi 

şeklinde değerlendirildiğinde arızalı bölgenin hızlı ve güvenli (özellikle iş güvenliği) biçimde 

izole edilmesi önem arz etmektedir. Projedeki temel beklentilerden birisi de mevcut saha 

koşullarında otomatik yük ayırıcılarının kullanımının ne kadar gerekli olduğunun 

değerlendirilmesi idi. Bu kapsamda, fonksiyonel olarak gereklilik net biçimde anlaşılmakla 

birlikte dağıtım bölgesindeki mevcut kırsal şebeke topolojisi fiili gerekliliği belirlemektedir. 

Proje kapsamında yürütülen saha çalışmaları bu anlamda somut tespitlerin yapılmasına imkan 

sunmuştur. 

Üç temel ekipmanın tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi açısından faydasının 

değerlendirilmesi açısından proje başında koyulan hedefler ve beklenen kazanımların tam 

olarak sağlandığı düşünülmektedir. 

İlk madde ile ilintili ve fayda-maliyet anlamında iç içe geçmiş diğer bir husus ise kullanımı 

hedeflenen bu üç temel ekipmanın hangi noktalarda ve hangi koşullarda kullanılacağının 

değerlendirilmesi olmuştur. Her bölgenin kendine özgü karakteristik özellikleri bulunmakla 

birlikte uygulanagelen yöntemlerin benzer olması genel anlamda kırsal şebekede özel 

durumlar dışında ortak bir karakteristiğin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu anlamda 

bölgelerin coğrafik koşulları temel bir parametre olarak öne çıkmaktadır. Üç temel ekipmanın 

da kullanılması/kullanılmaması veya hangi lokasyonlarda/durumlarda kullanılacağı 

hususlarının coğrafik koşulların şekillendirdiği şebeke yapısına oldukça bağlı olduğu 

görülmüştür. Özellikle otomatik tekrar kapamalı kesiciler ve yük ayırıcılarının kullanımının 

coğrafik koşullara ve şebeke yapısına oldukça bağımlı olduğu proje kapsamında yürütülen 

çalışmalarda da net biçimde gözlenmiştir. Kırsal şebekede kullanılan rölelerin tekrar kapama 

fonksiyonlarının aktif olarak kullanılması, otomatik tekrar kapamalı kesicilerin (recloser) 

ancak fiderlerin yetersiz bölümlendirildiği veya coğrafik koşulların  çok zor olması sebebiyle 

DM/KÖK binalarının tesis edilemediği noktalarda kullanımını anlamlı kılmaktadır. Her iki 

dağıtım bölgesinde de yürütülen çalışmalar bu tespitlerin somutlaştırılmasında oldukça etkili 

olmuştur. 

Otomatik yük ayırıcıların kullanımı da coğrafik koşullar, bu koşullarca şekillenen şebeke 

yapısı ve olası arızalara erişim süresinin kısalığına göre karar verilmesi gereken bir konu 

olarak değerlendirilmektedir. Burada önemli bir tespit, otomatik yük ayırıcıların kalıcı arıza 
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bulunan bölgeleri, otomatik tekrar kapamalı kesicinin ikinci/üçüncü başarısız denemesi 

akabinde izole etmek için kullanılmasıdır. Bu sebeple otomatik yük ayırıcıları, herhangi bir 

yükü ayırmak için değil, enerjisiz hatları ayırmak ve izole etmek için kullanılmaktadır. Bunun 

için de yük ayırıcısının fider başındaki veya kendinden önceki bir lokasyondaki tekrar 

kapamalı kesici ile koordineli çalışması gerekmektedir. Bu haberleşme ile yapılabileceği gibi 

tekrar kapama sayısı kullanılarak da yapılabilmektedir. Ülkemizdeki yaygın kullanım, yük 

ayırıcılarının arıza/tekrar kapama sayıcıları kullanılarak tekrar kapamalı kesici ile koordine 

edilmesi şeklinde olmaktadır. Bu durumda da otomatik yük ayırıcısının haberleşmeli 

olmasının önemi/gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Proje kapsamındaki çalışmaların 

neticesinde önemli tespitlerden birisi de bu olmuştur. 

Arıza gösterge cihazları açısından değerlendirildiğinde ise ekipmanların hangi 

lokasyonlarda/koşullarda kullanılacağı ve hangi özelliklere sahip olacakları da şebekenin dal-

budak yapısına bağlı olarak değişmektedir. Ancak sahada birçok uzun ve dağınık fiderde 

yapılan incelemelerde öne çıkan temel tespitlerden birisi, haberleşmeli cihazların ana fider 

üzerinde kullanılması ile kalıcı arızalarda saha ekiplerinin hangi kolda arızayı arayacağını 

bilerek aksiyon almalarına imkan sağlandığıdır. Sahada hangi kolda/tali fiderde arızayı 

arayacağını bilen arıza ekibi, arızanın tam lokasyonunu haberleşmesiz arıza gösterge 

cihazlarını izleyerek kısa sürede bulabilir ve arızayı izole ederek arızanın giderilmesi 

süresince arızalı kol dışındaki bölgelerin enerjilendirilmesini sağlayabilir. 

Kullanılacak ekipmanların tesis edileceği noktaların tespitinde dikkat edilmesi gereken 

hususların belirlenmesi açısından değerlendirildiğinde proje kapsamındaki çalışmalarda 

önemli tespitlerde bulunulduğu, bu anlamda proje başında koyulan hedefler ve beklenen 

kazanımların tam olarak sağlandığı düşünülmektedir. 

 Projenin sac ayağından birisi olan fider otomasyon yazılımının temel özelliklerinin 

belirlenmesi ve getireceği faydaların değerlendirilmesi projedeki temel beklentiler olarak 

değerlendirilebilir. Birçok farklı üretici tarafından üretilen temel ekipmanların haberleşme ve 

kontrol yetenekleri ile tedarik sürekliliğini iyileştirmek için ihtiyaç duyulan özelliklerin ortak 

bir kümede birleştirilmesi projenin temel amaçlarından birisi olmuştur. Özetle, farklı 

üreticilerin farklı yetenekteki ve farklı haberleşme özelliklerine/protokollerine sahip 

cihazlarının farklılık gösteren özelliklerinden bağımsız olarak genelleştirilebileceği bir 

sistemin asgari isterlerinin belirlenmesi, bu özelliklerin nasıl ve ne oranda fayda 
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sağlayacağının değerlendirilmesi, en nihayetinde de bu amaca uygun bir sistemin 

geliştirilmesi hedeflenmiş; proje sonunda da bu hedefe ulaşılmıştır.  

Dolaylı Çıktıların Yorumlanması 

Bir önceki bölümde satır aralarında da ifade edildiği üzere proje kapsamında doğrudan 

hedeflenen çıktıların yanı sırsa, genel anlamda yatırım, işletme ve bakım faaliyetlerinin 

şekillendirilmesi açısından da dolaylı bir takım çıktılar elde edilmiştir. Bu çıktılar iki ana 

başlıkta değerlendirilebilir. Birincisi, herkesin bildiği ve kabul gören ancak saha tespitleri ve 

analizler ile desteklenmemiş bilgilerin doğrulanması; ikincisi ise herkesin uygulayageldiği 

ancak fiili olarak faydası kısıtlı ve teknik/ticari optimum noktadan uzak 

yöntemlerin/çözümlerin yanlışlarının anlaşılmasıdır.  

Bununla birlikte proje kapsamında kullanılan temel ekipmanların araştırılması sürecinde aynı 

amaca hizmet edecek farklı teknolojilerin ve çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi de önemli 

bir dolaylı çıktı olmuştur.  

Yorumlar ve Öneriler 

Proje sonucunda elde edilen çıktılar ile somut olarak aşağıdaki tespit ve önerilerde 

bulunulabilir: 

- OG dağıtım şebekesinde havai hat arıza gösterge cihazlarının kullanımı tedarik 

sürekliliğinin artırılması, bakım ve onarım giderlerinin azaltılması ve daha verimli ve 

güvenli bir şebeke işletimi açısından önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. 

- Özellikle kablosuz haberleşmenin yaygınlaşması ile birlikte kullanımı artan 

haberleşmeli arıza gösterge cihazları ile arızanın kısa sürede lokalize edilmesi 

mümkün olabilmektedir. 

- Kullanılacak arıza gösterge cihazlarının farklı haberleşme protokollerini desteklemesi, 

özellikle IC60870-5-104, farklı enerji yönetim sistemlerine entegre edilebilmeleri 

açısından önem arz etmektedir. 

- Mevcut kırsal OG şebeke yapımız ve ilk yatırım maliyetleri dikkate alındığında, 

otomatik tekrar kapamalı kesicilerin kullanımının teknik/ticari faydasının kısıtlı 

olduğu görülmektedir. Otomatik tekrar kapamalı kesicilerin DM/KÖK binası tesis 

edememe veya kamulaştırma problemleri vb gibi özel nedenler olduğunda 

uygulanabilir/rantabıl olduğu değerlendirilmiştir. 
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- Otomatik tekrar kapamalı kesicilerden beklenen faydaların, mevcut DM/KÖK 

binalarındaki tekrar kapamalı rölelerin haberleştirilmesi ve enerji yönetim sistemlerine 

entegrasyonu ile daha kısa sürede ve daha düşük maliyetler ile sağlanabileceği 

değerlendirilmektedir. 

- Otomatik yük ayırıcılarının ise daha çok arıza sonrası enerjisiz fiderlerde arızalı 

bölümlerin izole edilmesi amacıyla kullanıldığı, bu kullanım şeklinde cihazların 

haberleşme yeteneklerinin bir zorunluluk olmadığı ve aynı amaca hizmet edebilecek 

farklı cihazların olduğu  tespit edilmiştir. Arızaların izole edilmesi için tekrar kapama 

veya arıza akımı sayıcısı ihtiva eden basit sistemlerin kullanımı ile ilk yatırım 

maliyetlerinin düşeceği ve bu cihazların daha yaygın kullanımı ile tedarik 

sürekliliğinin daha fazla iyileştirilebileceği ön görülmektedir. 

- OG fider otomasyonu için farklı marka ve model ekipmanların izlenmesi ve 

yönetilmesi noktasında, cihazların yaygın haberleşme protokollerini desteklemesinin 

yanı sıra, kullanılacak enerji yönetim sistemlerinin de genelleştirilmiş esnek bir yapıya 

sahip olması gerekmektedir. 

 

Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılacak Çıktılar 

Sonuç raporunun aşağıdaki bölümleri: 

Önsöz 

Proje Özeti 

Anahtar Kelimeler 

Sonuç ve Yorumlar 

Arıza Gösterge Cihazı, Recloser ve Sectioanlizer Teknik Şartnameleri 

 

Paylaşılmasında Sakınca Görülen Çıktılar 

“Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılacak Çıktılar” başlığı altında yer almayan kısımların 

paylaşılmasında sakınca görülmektedir. 
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6 EKLER 

EK-1 Ürün İnceleme Raporu 

EK-2 Arıza Gösterge Cihazı, Recloser ve Sectioanlizer Teknik Şartnameleri 

EK-3A AKDENİZ EDAŞ Saha İnceleme ve Tespit Raporu 

EK-3B ÇAMLIBEL EDAŞ Saha İnceleme ve Tespit Raporu 

EK-4 Malzeme Listeleri 

EK-5 Montaj ve Devreye Alma Raporu 

EK-6 Fayda Maliyet Analiz Raporu 

EK-7 Fider Otomasyon Yazılımı Sistem İsterleri Dokümanı 

EK-8 Fider Otomasyon Yazılımı Tasarım Dokümanı 

EK-9 Fider Otomasyon Yazılımı Ekran Görüntüleri 

EK-10 Proje Harcamaları 

 


