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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu  

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # 22/9/2017 – 02/17/05 

Başvuru Sahibi: SAKARYA EDAŞ  

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Maltepe Mah. Orhangazi Cad.  
TrafoTesisleri  
54100 Sakarya 

Proje Adı: 
Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Teknolojisi ile 
SCADA Operasyonlarında Bakım-Onarım Eğitim Uygulama 
Projesi (S.A.R.P) 

Proje Bölgesi: Gebze 

Proje Süresi: 14 Ay 

Proje Sorumlusu: Turan ALDIRMAZ 

 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

 

SARP - Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Teknolojisi ile SCADA Operasyonlarında Bakım-Onarım 

Eğitim Uygulama Projesi SCADA bakım çalışmalarında ki mevcut deneyimler göz önünde bulunularak 

üretilmiştir. En önemli çıkış noktası ise mevcuttaki saha ekibinin tüm SCADA arızalarını çözümleyecek 

yetkinlikte olmamaları ve SCADA geliştirme bakım ekibinin Kocaeli-Bolu-Düzce-Gebze-Sakarya 

bölgelerine olası arızalarda seyahat etme zorunluluğunun olmasıdır. SCADA Sistemleri’nde bulunan 

koruma kontrol pano ve cihazları üzerinde rutin bakım faaliyetlerinin haricinde yaşanabilecek olası 

problemlerin çözümü için, iş kazalarının azaltılması, personelin işe adaptasyon süresinin kısaltılması, 

operasyonel hataların minimize edilmesi ve kaynak kullanım oranının yükseltilmesi amacıyla daha hızlı ve 

güvenli şekilde aksiyon alabilecek Artırılmış Gerçeklik teknolojisi tabanlı mobil platformlarda çalışacak bir 

sistem yazılımı ve görev destek algoritması geliştirilmesi hedeflenerek bu proje pilot olarak uygulamaya 

alınmıştır. Artırılmış Gerçekliğin ne olduğunu kısaca açıklamak gerekirse; Artırılmış Gerçeklik (AG) 

teknolojisi, bir anlamda, bilgisayarda yaratılmış sanal görüntüler ile gerçek dünya görüntülerini bir araya 

getirmektedir. Yani gerçekliğin yazılım ve donanım altyapısıyla değiştirilmesi, zenginleştirilmesi ve 

arttırılmasıdır. Bu kapsamda, gerçek görüntüler, çoğaltılmaktan çok değiştirilmekte, zenginleştirilmekte 

böylece gerçekliği algılama kapasitemiz artırılmaktadır. Zenginleştirme gerçek zamanlı 

gerçekleştirilmekte ve kullanıcı, çevredeki ögeler ile birebir etkileşim içinde olmaktadır. Bulunulan 

çevreyle ilgili sunulan yapay bilgi ve ögeler gerçek dünyayla bağdaştırılmaktadır. 

S.A.R.P Projesi   “Hazırlık Aşaması”, “Gereksinimlerin Geliştirilmesi Aşaması”, ”Sistem Teknik Çözüm 

Aşaması” ve “ Entegrasyon ve Doğrulama Aşaması” olmak üzere 4 fazdan oluşmuştur. 

İlk aşamada Projenin gereksinim ve donanım alt yapısı ile ilgili analiz çalışmaları yapılarak proje yönetim 

dokümanı oluşturulmuştur. Farklı tiplerde kabinler incelenerek bakım onarım senaryoları çıkarılmış ve bu 

senaryolar için iş akış senaryoları çizilmiştir. Yazılım ortamının geliştirileceği Android platformunun 

Artırılmış Gerçeklik ile ilgili gereksinimleri de analiz edilmiştir. Hazırlık aşamasında yapılan analizler 

sonucunda SCADA kabini içerisinde kullanılacak olan görseller belirlenerek senaryolar oluşturulmuştur. 

Uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlayacak donanımsal altyapı çalışmaları tamamlanmış ve test 

senaryoları hazırlanmıştır. Bu çalışmaların paralelinde ise saha elemanı tarafından kullanılacak mobil 
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cihazların (Tablet / Gözlük) veri işleme, depolama ve ağ kapasiteleri dâhilinde kamera görüntüsünün kayıt 

altına alınacağı uzaktan veri toplama sistemi yazılımı hazırlanmıştır. 2.faz çalışmaları sonrasında önceki 

fazlarda belirlenen ve kullanılmasına karar verilen  “ Hedef Görsellerin” uygulama tarafından tanınır hale 

getirilmesi ile ilgili Uygulama ile ilgili teknik çalışmalar ve ilişkili süreçler tamamlanmış, tasarım çalışmaları 

tamamlanan senaryolar gerçeklenerek Hedef Görseller uygulama tarafın tanınır hale getirilmiştir.  

Pilot yazılım çalışmaları ve senaryoların tamamlanması ile birlikte Entegrasyon ve Doğrulama aşamasına 

geçilmiştir. Teknik geliştirmeler sonucunda elde edilen tüm modüller birbiri ile entegre edilerek 

kullanılacak platform oluşturulmuştur.  SCADA merkezi çalışanları tarafından saha elamanlarının 

kullandığı mobil cihazlara (Tablet / Gözlük) SCADA merkezlerinin iletişim alt yapısı ve teknik kabiliyetleri 

çerçevesinde anlık veri aktarımının sağlanacağı ana kontrol merkezi ile saha elemanları arasında veri 

iletişimi yazılımı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmaları takiben entegrasyon ve uygulama beta 

testleri yürütülmüştür.  

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

 

Proje planı aşağıdaki gibidir. Proje ilerlemesi sırasında fazlar arasında bazı sapmalar olsa da sonuç olarak 

proje planına uygun olarak tamamlanmıştır. Proje ilk planlandığında 2. ve 3. fazlar belirgin şekilde 

ayrıştırılmışken, proje uygulanırken bu fazlar birlikte yürütülmüştür.  Sonuç olarak beklenen çıktılar elde 

edilmesinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.  
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C.2. İş Paketleri 

 

Faz-1: Hazırlık Aşaması 

Bu aşamadaki tüm görevler gerçekleştirilmiştir. Gerekli çıktılar elde edilmiştir. Bu iş paketinde 

tamamlanması gereken görevler aşağıdaki gibidir: 

Görevler 

a) Proje Planının oluşturulması 

b) SCADA Kabin çeşitlerinin incelenmesi 

c) Arıza Bakım durumlarının (use-case) incelenmesi 

d) Senaryolaştırılacak durumların kararlaştırılması 

e) Platform Artırılmış Gerçeklik gereksinim analizi 

f) Donanım altyapısı incelenmesi 

 

Bu iş paketindeki çalışmalar projenin zaman ve kaynak planına uygun şekilde tamamlanmıştır.  

İş Paketi çıktıları 

Bu görev listesine uygun olarak proje planı ve proje yönetim planı hazırlandı. Proje takvimi ve projenin 

SEDAŞ ve Aktek arasında nasıl yönetileceği tespit edildi. 

SCADA PANOLARI SİSTEM TASARIM SENARYOLARI dokümanı hazırlandı. Bu doküman aşağıdaki konuları 

içermektedir: 

 Senaryoların akış diyagramları 

o Her bir senaryonun iş akışının nasıl olacağı tespit edildi ve proje çıktısında elde edilecek 

uygulamadan bu akışlara uygun şekilde çalışması beklenmektedir. 

 Projeyi gerçekleştirmek için kullanılacak teknik altyapı 

o Projenin çıktısında ortaya çıkacak uygulamanın, hangi uygulama geliştirme platformların 

kullanılarak geliştirileceği çalışıldı. 

o Unity ve Vuforia geliştirme araçları, Android için ARCore, iOS için ARKit platformlarının 

denenmesine karar verildi. 

 Donanım altyapısı 

o Uygulamanın çalışacağı tablet, gözlük gibi donanımlar hakkında araştırma yapılmıştır. 

o Android olarak Galaxy serisi bir tablet, iOS olarak bir iPad ve gözlük olarak Hololens ya 

da Android işletim sistemi ile çalışan bir gözlük kullanılması öngörüldü. 

 Bu iş paketinde tespit edilen geliştirme araçları, platformlar ve donanımlar bir sonraki iş 

paketinde detaylı incelenerek tekrar gözden geçirilmiştir. 
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Faz-2: Gereksinimlerin Geliştirilmesi Aşaması 

Bu iş paketinde tamamlanan gereken görevler aşağıdaki gibidir: 

Görevler 

a) Tasarım Senaryolarının Oluşturulması 

b) Hedef Görsellerin (Image Marker) Oluşturulması 

c) Donanım Altyapısı Gereksinimlerinin Çıkarılması 

 

İş Paketi çıktıları 

Hazırlanması planlanan tüm senaryoların ekran tasarımları tamamlandı. Bu çizimlere uygun şekilde 

senaryoların geliştirilmesi yapılmıştır.  

Projede geliştirme araçları olarak Unity ve Vuforia kullanılması kararlaştırıldı.  

Vuforia nesne tanıma adımlarını gerçekleştirmek için; 

Unity ise; 

 Tüm sahnelerin hazırlanması, 

 Menülerin oluşturulması,  

 Çalışanların yönlendirilmesinin sağlanması, 

 3 boyutları çizimlerin ve uygun animasyonların uygulanması, 

 Verilerin toplanması  

konularını gerçekleştirmek için kullanılmıştır.   

ARCore, ARKit ve CoreML gibi teknolojilerin bu proje için kullanılmamasına -yeterli miktarda cihazı 

desteklememesi, nesneleri tanımadaki başarı oranının düşüklüğü, tanıma sonucunda koordinatların 

tespit edilememesi gibi sebeplerle- karar verildi.  

Hedef görsel çözümünde gerçekleştirilen testler ışığında, Vuforia ile kullanılan nesne tanıma 

yöntemlerinin, cihazdan cihaza değişiklik göstermesinin en uygun çözüm olduğuna karar verildi. Aşağıda 

yöntemlerle ilgili kısa bilgiler verilmiştir. 

 Image Target  Single Image: Cihazların resimlerinin çekilmesi yöntemi ile yapılmaktadır. W 

Otomatların açık ya da kapalı olduklarını anlayabilmek için bu yöntem kullanıldı. 

 

 VuMark  Vuforia’a özel kare kod benzeri gömülü bir nesne tanıma yöntemidir. Büyük cihazları 

tanımada diğer metotlardan istenen verim alınamadığı Vumark yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde 

cihaza özel bir etiket yaratılarak, cihaza kasasına yerleştirilmiştir. 
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 3D SCAN  3 boyutlu tarama yöntemi ile hedef görsel oluşturmayı sağlamaktadır. Cihazların en hızlı 

ve en kolay şekilde tanıyan yöntem olduğu için en çok bu yöntemle hedef görseller hazırlandı. 

 

 Model Target  Cihazın ana hatlarının belirlenerek o hatların yakalandığında cihazı tanımayı sağlayan 

yöntem.  

Uzaktan veri toplama modülü hazırlandı. Bu modül ile; 

1. Her adımda operatör ile etkileşim sırasında kayıt işlemi yapılmaktadır. Bu kayıt içerisinde 

yapılan çalışmanın tekil numarası, senaryonun numarası her adımda geçirilen süre, her adımda 

basılan tuş gibi bilgiler tutulmaktadır. Bu şekilde aşağıdaki  raporlamalar yapılabilmektedir. 

 Hangi senaryoların daha çok çalıştığı (problemin oluşma sıklığı), 

 Hangi adımlarda daha uzun vakit geçirildiği, 

 Arızaların daha çok hangi problemden kaynaklandığı 

2. Problem çözülmüyor ise problem kaydı veri deseni. 

Bu sayede çözülemeyen arızaların neden çözülemediği ile ilgili kayıtlar saklanmaktadır. 

Ayrıca her senaryo için bir senaryo kaydı tutulmaktadır. Sistemde bulunan senaryolar jSON tipinde 

bir dosyada tanımlanmaktadır.  Bu şekilde; bilgileri sistematik bir şekilde tanımlanabilecek ve 

ekranların hazırlanması sırasında bir standart oluşturulabilmektedir. 

 Her senaryonun adımları,  

 Ekranda çıkacak Mesaj,  

 Ekranda bulunacak butonlar,  

 Her butona basıldığında akışın devam edeceği sonraki adım 
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Faz-3: Sistem Teknik Çözüm Aşaması 

Bu iş paketinde tamamlanan gereken görevler aşağıdaki gibidir: 

Görevler 

a) Uygulama ile ilgili teknik çalışmalar ve ilişkili süreçler tamamlanması  

c) Belirlenen ve tasarım çalışmaları tamamlanan senaryolar gerçeklenecek ve “Hedef Görsel’ler” 
uygulama tarafından tanınır hale getirilmesi 

c) Pilot yazılım oluşturulması 

 

İş Paketi çıktıları 

Ekran tasarımları yapılmış senaryolar mobil ortamda (iOS, Android) çalışır hale getirildi. 1 senaryo 

Microsoft Hololens gözlükte çalıştırıldı. 

Hazırlanan uygulama gerekli cihaz tanıma adımlarını gerçekleştirmektedir. Cihazın tanınmasından sonra 

ilgili menü adımına uygun senaryo çalışmaktadır. Çalışan, bu senaryoya uygun şekilde 

yönlendirilmektedir. Çalışanın seçtiği butonlar takip edilmektedir. Tanınan cihazın 3 boyutlu çizimleri 

yapılmıştır. Senaryo adımlarında gerçekleştirilmesi gereken aksiyonları gösteren animasyonlar 

tamamlanmıştır. 

Hazırlanan uygulama Android, iOS ve UWP işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Cep telefonu, tablet 

üzerinde çalışmaktadır. Projede gözlük olarak Microsoft’un ürettiği Hololens ürünü kullanıldı. 

Bu tarz bir uygulamanın gözlüklerde kullanımının daha kolay olduğu net şekilde söylenebilir. Tablet ve 

telefonlarda çalışanın elinde bir cihaz taşımasından dolayı hareketleri kısıtlanmaktadır. Gözlük 

kullanırken elleri boşta kaldığı için rahatlıkla tarif edilen işi yapabilmektedir. Ancak Hololens’in 

maliyetleri çok yüksek olduğu için tablet veya telefon çok daha az maliyetli bir çözüm olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Faz-4: Entegrasyon ve Doğrulama Aşaması 

Görevler 

a) Teknik geliştirmeler sonucunda elde edilen tüm modüller birbiri ile entegre hale getirilerek nihai 
olarak kullanılacak platform elde edilmesi 

c) Entegrasyon ve uygulama beta testleri ile ilgili çalışmalar tamamlanması 

c) Son kullanıcı tarafından kabul testleri tamamlanması. Bu testler sonucunda gerekirse iyileştirme 
çalışmaları yapılması 

 

Bu fazda daha önceden hazırlanan program parçaları ve senaryolar bir araya getirilmiştir. Testler yapılmış 

ve testlerde karşılaşılan problemler giderilmiş, iyileştirmeler yapılmıştır. Bu fazda senaryolarda kullanılan 

3 boyutlu çizimlerden bazıları tekrar yaptırılmıştır. Böylece daha gerçekçi ve çizimler, animasyon elde 

edilmiştir. Senaryolarda yarım kalan, eksik olan kısımlar tespit edilmiş ve bu kısımlar iyileştirilerek daha 

doğru senaryo çözümleri geliştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen çözümün bazı ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir (örnekler farklı cihaz ve işletim 

sistemlerinden alınmıştır) 
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Çalışan gerçekleştireceği bakım aktivitesini menüden seçebilir. 

 

 

 

Örneğin “EKK Haberleşme Yok” senaryosu için cihazlar öncelikle EKK cihazını görüp cihazı tespit eder. Sonra 

3 boyutlu EKK cihazı nesnesini gerçek cihazın birebir üstüne yerleştirir. Senaryoda takip edilecek adımları birer 

birer çalışana aktarır. Aşağıdaki alınan adımda EKK cihazının ethernet kablosunun takılı olup olmadığı kontrolü 

sağlanmaktadır. Soldaki cihaz iPad PRO, sağdaki cihaz Galaxy Tab S4 tablettir. 
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Aşağıdaki resimler Hololens’ten alınmıştır. İlk resimde çalışanın önüne servis talebi gelmektedir. Ekranda 

yapacağı bakım aktivitesinin basit bir tanımı bulunmaktadır. Bunun yanında 3 boyutlu bir redresör çizimi 

dönerek belirmektedir. Cihazın nasıl bir görünümü olduğu çalışana gösterilmektedir. 

 

Senaryo başladığında çalışan isterse bakım yapacağı cihazla ilgili detayları görebilmektedir. Aşağıdaki resimde 

redresör tüm modüllerine parçalanmış ve çalışana gösterilmektedir. Çalışan bu parçaları gözlemledikten 

sonra bakım senaryosunu işletmeye devam edebilir. 
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Uzaktan destek uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama öncelikle Unity ortamında geliştirilmiş ve test 

edilmiştir. Ancak Android üzerinde çok yavaş çalıştığı tespit edilmiştir. O yüzden ayrı bir uygulama olarak 

tekrar yazılmıştır. Yeni hali Android işletim sisteminde, Windows PC (laptop)’larda ve iOS üzerinde web 

tarayıcısı ile çalışmaktadır. Bu modül sayesinde çalışan bir senaryodaki adımları yerine getirmeye çalıştıktan 

sonra problemi çözemezse bir uzman ile görüşebilmektedir. Bu görüşme sesli ve görüntülü olarak 

yapılmaktadır. Uzman kişi kendi ekrnanında bir noktaya dokunduğunda çalışan da kendi ekranında aynı 

noktada bir ok görmektedir ve uzman kişinin göstermeye çalıştığı noktayı (cihaz, düğme vs.) daha iyi tespit 

edebilmektedir. 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

SEDAŞ ve Aktek’in beraber geliştirdiği bu uygulama çalışanın belirli çözümler için eğitimi ve rehberlik amacıyla 

artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmaktadır. Çözüm 2 temel teknoloji üzerinden çalışmaktadır; nesne 

tanıma ve artırılmış gerçeklik. Nesne tanıma ile çalışan işe başlamadan önce çalışacağı ekipman ile ilgili çok 

fazla bilgi sahibi olmak zorunda değildir. Artırılmış gerçeklik kısmı ile çalışana problemin çözümü için gerekli 

iş talimatları 3 boyutlu nesneler ve animasyonlar kullanılarak anlatılmaktadır. 

Proje sonucunda elde edilen en önemli çıktılar; 

 Çalışanın eğitim sürelerinin kısalması, 

 Daha hızlı teşhis ve çözüm imkanları sayesinde verimliliğin artması, 

 İllerin zorluk derecesinin azalması, 

 Problemleri çözmek için bakım adımlarının anlatılarak rehberlik edilmesi ile üretkenliğin artması, 

 İnsan hatası ve güvenlik risklerinin azalması 
 
olarak sayılabilir. 

Otomasyon işi yüksek uzmanlık gerektirmektedir. Bu da çalışanın belirli bir iş için gereken eğitim ihtiyacının 
artmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla çalışan sayısı limitli kalmaktadır. Proje sonucu elde edilen 
uygulamanın rehberliğiyle senaryolarda gerçeklenen problemlerin çözümlenmesi için diğer çalışanlar 
kullanılabilmektedir. 
 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen Deneyimler: 
Uzaktan destek uygulamasının Android sistemde çok yavaş işlemesinin tespit edilmesi: Uzaktan destek 

uygulaması Unity ortamında geliştirilmiştir fakat bu geliştirme Android sistemde verimli olarak 

çalışmadığından dolayı uygunluk için yeniden geliştirme yapılmıştır. Bu süreçde biraz zaman kaybı 

yaşanmıştır fakat farklı ortamlar denenerek buradaki risk fırsata dönüştürülmüştür. Geliştirilen yeni 

uygulama ile ilgili saha çalışanı senaryodaki adımları yerine getirmeye çalıştıktan sonra problemi çözemezse 

bir uzman ile sesli ve görüntülü olarak görüşebilmekte ve uzaktan destek ile görüntülü şekilde sorunu dijital 

olarak çözebilmektedir. Bu örnekte olduğu gibi Proje çalışmaları esnasında birçok sorun /risk ile 

karşılaşılabilir fakat alternatif uygulama /metotlarında denenerek varılmak istenen hedefe planlanan 

yöntemlerin dışında da varılabileceği görülmüştür.  

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler: 

Projeyi gerçekleştirirken yaşanan durumlarla ilgili olarak diğer şirketlere öneri olarak aşağıdaki konuları ele 
alabiliriz: 
 
VR ve AR  

Bu projede AR teknolojisi kullanılmıştır. AR ile VR arasındaki en büyük fark şudur: VR’da kişi tamamıyla kapalı 
ve özenle tasarlanan bir dünyayı deneyimlemektedir. Gerçek dünya ile ilişkisi tamamen kesilmektedir. AR’da 
ise kişi yine bir takım çizimler ve sanal bir takım yönlendirmeleri deneyimlerken aynı zamanda gerçek dünyayı 
da görmeye, yaşamaya devam etmektedir. Bu şekilde dünyadan kopmadan, çevresini görmeye, izlemeye 
devam ederken diğer yandan uygulamanın yönlendirmelerini yerine getirebilmektedir. Bu projede AR 
teknolojisi kullanılması sayesinde gerçek cihazlar üzerinde eğitim, iş başı rehberlik, otonom bakım gibi 
fonksiyonlar desteklenmiştir. VR dünyasında sadece tamamen sanal nesneler üzerinde gerçek dünyayı 
üzerinde hiçbir etkileşim olmadan bir deneyim sağlanmış olur. 
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Senaryoların olgunlaştırılması 

Senaryoların gerçeğe uygun, uygulanabilir olması gereklidir. Her senaryonun bu uygulamaya eklenmesi de 
uygun olmayabilir. Senaryolardaki yönlendirmeler, animasyonlar, görseller iyi tasarlanmalıdır. Çizimlerin ne 
kadar detaylı yapıldığı da uygulamanın kullanışlı olması ve görünümü açısından önemlidir. 
 
Veri tabanı ile entegre olması raporlama 

Bu projede sonradan eklenen ve önemli bir katkı sağlayan özelliktir. Çalışanın yaptığı tüm aktivitenin analitik 
olarak yorumlanabilecek şekilde veri tabanında saklanması önemli bir katkı sağlamıştır. Bu sayede yapılan 
bakım/onarım aktivitelerinin raporlanması, aşamaların gözlenmesi, karşılaştırılabilmesi sağlanmıştır. 
 
Uzaktan destek fonksiyonu 

Her ne kadar uygulamanın amacı kullanıcıya bir faaliyeti gerçekleştirmek olsa da günün sonunda kullanıcı bazı 
durumlarda bu faaliyeti başarılı bir şekilde tamamlayabilir. Bunun sebebi kullanıcının senaryoyu uygun şekilde 
uygulayamamış olması, doğru çözümün senaryolaştırılmamış olması vs. gibi birçok şey olabilir. Böyle bir 
durumda kullanıcının ana merkezdeki uzman bir profesyonel ile iletişime geçmesi, onunla sesli, görüntülü ve 
en önemlisi etkileşimli şekilde iletişime geçmesi kritik bir önemdedir. Onun yönlendirmeleri ile sorunu 
çözebilir. Bu destek için proje içerisinde bir uzaktan destek modülü geliştirildi. Bu destek için farklı üreticilerin 
sunduğu ücretli çözümler de bulunmaktadır. Vuforia’nın Chalk, Microsoft’un Remote Assist uygulamaları 
örnek olarak sayılabilir. 
 
 


