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EBİS Bildirim   

 Önsöz 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 1926 yılında kurulmuş olup kurulduğu günden günümüze 

SCADA, CBS, OSOS vb. sistemler ile elektrik dağıtım sisteminde öncülük yapmaya çalışmaktadır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 28.05.2014 tarih ve 5036 sayılı Dağıtım Şirketlerinin AR-

GE Bütçelerinin harcanmasını içeren kararı neticesinde AR-GE projeleri ve fikirlerine daha da 

ağırlık verilmiştir. Ocak 2015 döneminde EPDK'ya yapılan başvuruda projemiz kabul edilmiş ve 

sahada uygulamaya geçilmiştir. Proje detayları aşağıda verilmiştir. 

 

  



-2- 

 

 Proje Özeti : 

Elektrik Şebekesinin genişlemesine bağlı olarak şebeke üzerinde er alan cihazların konum bilgileri 

(açık/kapalı), gerilim, frekans, akım, güç, harmonik vb. bilgilerinin anlık olarak bilinmesi ve anında 

analiz edilmesi elektrik şebekelerinin işletilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Cihaz ve bunları 

yöneten sistemler arasında veri alışverişinin kesintisiz, sürekli ve kayıpsız olması istenmektedir. 

Elektriğin iletilmesi gibi verinin iletimi içinde bir ortam gerekmektedir. KCETAŞ zaman içinde 

telekom hatlarını, GSM hatlarını bu işlem için kiralamış ancak gelişen elektrik şebekesine rağmen 

halen GSM firmaları ve telekom altyapısının olmadığı yerler görülmüştür. Bunun için KCETAŞ'ın 

görev bölgesi içerisinde yer alan kendi enerji hatlarının ortam olarak kullanılarak telekom veya 

GSM hattının bulunduğu noktaya kadar verinin iletiminin sağlanması amaçlanmıştır. Dağıtım 

hatları üzerinden haberleşme (PLC) her zaman bir alternatif olarak düşünülmüş ancak dar band 

uygulamaları, haberleşmede gürültünün varlığı veri transferinin az olması gibi nedenlerden dolayı 

GPRS haberleşmenin önüne geçememiştir. Bu proje ile KCETAŞ'ın Melikgazi ilçesine bağlı 

bulunan Tekir yaylasında ve Talas bölgesindeki şebeke altyapısının haberleşme modeli 

oluşturularak etkinliği test edilmiştir. Sistem kurulurken AG tarafından alınan bilgiler coupler 

üzerinden OG sisteme aktarılmakta sonrasında yeniden coupler vasıtasıyla AG seviyesine 

aktarılmaktadır. Taşıyıcı sinyal geniş band üzerinden gönderildiğinden veri kaybı yaşanmamıştır. 

Ancak 2000 m geçen hatlarda veri iletimi sağlanamamıştır. Bunun olmayacağı firma tarafından 

söylenmiştir ancak tarafımızdan yine de denenerek teyit edilmiştir. Sistem özellikle haberleşme 

altyapısının olmadığı noktalarda 7 Mbit/s hızında veri aktarma yeteneği ile dağıtım şirketlerine 

kendi hatlarını kullanma konusunda avantaj sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geniş Band Haberleşme, PLC 
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 Giriş ve teorik çerçeve 

Bu rapor 28.05.2014 tarih ve 5036 sayılı Kurul kararına istinaden Ocak 2015 döneminde 

Kurumunuz tarafından kabul edilen , “OG DAĞITIM HATLARI ÜZERİNDEN GENİŞ BANT 

HABERLEŞME PROJESİ" hakkında düzenlenmiştir.  

KCETAŞ, sorumlu olduğu bölgede enerji kalitesinin gözlemlenmesi ve elektriğin sürekliliğini 

sağlamak amacıyla yatırımlar yapmaktadır. KCETAŞ'ın elinde bulunan birçok sistemin merkezde 

bulunan cihaz ve yazılımlarla haberleşmesi gerekmektedir. Sonuç olarak dağıtım Şebekesinin 

bulunduğu hemen hemen her noktada da yer alan OSOS, SCADA, Şebeke Kalitesi Gözlemleme vb. 

sistemlerinin haberleşmesinin sağlanması için güvenilir, stabil, gerçek zamanlı, genişbant ve düşük 

maliyetli bir haberleşme altyapısı ihtiyacı mevcuttur. Bu ihtiyaç kapsamında ve gelişen haberleşme 

teknolojisine bağlı olarak dağıtım hatları üzerinden haberleşme yapısı alternatif olarak 

değerlendirilmiş ve OG elektrik hatları üzerinden yüksek hızlı geniş bant haberleşme (BPL) 

uygulaması gerçekleştirmek üzere 2015/73438 kayıt numaralı, “OG DAĞITIM HATLARI 

ÜZERİNDEN GENİŞ BANT HABERLEŞME PROJESİ MAL ALIMI” ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu ihale kapsamında Z Endüstriyel Haberleşme Sistemleri Ticaret Ltd. Şti. en uygun teklifi vererek 

30/07/2015 tarihinde malzemelerin teslimi, ilk montajlara süpevizörlük edilmesi ve eğitimlerini 

kapsayan sözleşmeyi Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile imzalamıştır. 

Bu belge; uygulama yapılan alanlardaki montaj süreçleri, test süreçleri ve sonuç ile ilgili bilgileri 

içermektedir. 

 

 Projenin amacı, kapsamı ve önemi  

Bu proje ile; 

 KCETAŞ'ın mevcut OG dağıtım şebekesi kullanılarak haberleşme altyapısının kurulması, 

 3'üncü parti haberleşme şirketlerinden bağımsız haberleşme imkânına kavuşulması, 

 Büyük enerji kesintilerinde haberleşmenin 3'ncü parti firmalara bağımlı olmadan kesintisiz 

devamının sağlanması, 

 Çift taraflı ve kotasız, limitsiz haberleşme imkânının sağlanması, 

 Gerçek zamanlı haberleşme altyapısının kurulması, 

 OG şebeke arasında hatlar üzerinden (ve ileride ihtiyaç duyulması durumunda AG hatlar 

üzerinden) haberleşme imkânının sağlanması 
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amaçlanmıştır. Amaçlar doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir ve başarılı sonuç alınmıştır. 

KCETAŞ bazı noktalarda G.SHDSL bağlantılarını kapatmayı ve BPl haberleşmesine geçmeyi dahi 

düşünmektedir. 

 Projeye ilişkin tasarım – metotlar ve prosedürler 

Proje başlangıcında hücre tipleri (gaz izoleli, hava izoleli),  kablo kesitleri ve tipleri üzerinde tek hat 

üzerinden planlar gerçekleştirilmiştir. Buna uygun olarak ve uygulamamız çerçevesinde yer altı 

hatları üzerinde çalışma planlanmıştır. Seçilen istasyonlar arası tüm bağlantılar yer altı kablosu ile 

yapılmaktadır ve şebeke gerilimi 31,5kV’dur. Çoğu hücre gaz izoleli olmakla birlikte bazı hücreler 

hava izole tiptedir. Her hücre ve kablo tipine uygun coupler ve bakır montaj aparatı proje öncesi 

montaja uygun olarak hazırlanmıştır. 

Haberleşme için bağlantı yapılacak iki istasyon arasında karşılıklı coupler ve Modem takılma 

zorunluluğu vardır. Bu coupler ve modemler aynı faza takılmalıdır. Projelendirme yapılırken 

elektrik kesintilerinin ardından önce faz sırası tespit edilmiş ve daha sonra her iki istasyon arası 

bağlantı (her link) için Headend-Repeater çifti ayarlanmış, her modem çifti için eşsiz bir ID ve IP 

seçilmiştir. Aynı istasyondaki bir sonraki link için kullanılan modemlerin farklı ID’de olmasına 

dikkat edilmiştir. 

 Kısıtlama ve sınırlamalar 

Montaj yapılan noktalarda KCETAŞ’ın uygulaması kapsamında istasyonlar arası bir istasyonda 

kabloların zırhlarının topraklandığı ve diğer uçta topraklanmadığı görülmüştür. Yurtdışının 

güvenlik riski oluşturacağı yorumu KCETAŞ yetkililerinin bilgilerine sunulmuştur. Montajın bu 

şekilde devam edilmesi durumunda hattın kaza ile kesilmesi ile zırhta yüksek gerilim olacağı ve 

coupler cihazın modeme bunu aktarabileceği ve o esnada çalışma yapılması durumunda bu 

gerilimin teknisyenlerin ulaşabileceği yere gelme ihtimali belirtilmiştir. Kendilerinin onayı ve 

güvenlik riskinin olmadığını belirtmeleri üzerine montajlara devam edilmiştir. Bu durum şu şekilde 

özetlenmiştir 

 Proje süreci hakkında detaylı bilgiler  

Bu proje ile iki farklı alanda uygulama gerçekleştirilmiştir. 

1. Bölge olarak KCETAŞ'ın Talas ilçesine bağlı yerleşim bölgesindeki şebeke altyapısı 

kullanılmıştır. Belirtilen bölge şehir içerisinde merkezi bir bölgede olup sahada yer alan cihazların 
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haberleşme alt yapısı BPL OG hatlar üzerinden sağlanmış ve KCETAŞ’ın kullandığı diğer geniş 

bant haberleşmenin olduğu istasyonlar arası haberleşme yedekliliği sağlanmıştır. 

2. Bölge olarak KCETAŞ'ın Melikgazi ilçesine bağlı bulunan Tekir yaylasındaki ( Erciyes Dağı) 

şebeke altyapısı kullanılmıştır. Belirtilen bölge GSM haberleşmesi açısından sıkıntılı bir bölge olup 

sahada yer alan cihazların haberleşme alt yapısı BPL OG hatlar üzerinden sağlanması ve 3G 

şebekenin yeterli olduğu istasyona kadar taşınması sağlanmıştır. Ancak uzun haberleşme mesafesi 

olan noktalarda haberleşme sağlanamamıştır. 

1.1 Talas Bölgesi Uygulaması 

Bu alandaki uygulamada da 12 istasyon mevcuttur. İstasyon listesi, yapılan bağlantılar ve 

istasyonlar arası kuş uçumu mesafeler şu şekildedir: 

İstasyon Adı 
İstasyon 

Kodu 

Bağlantı yapılacak 

İstasyon Adı 

Bağlantı yapılacak 

İstasyon Kodu Mesafe 

Erciyes -6 TR358 DM12 TR2204 1080m 

DM12 TR2204 Oğulcuklu TR2203 517m 

Oğulcuklu TR2203 Alparslan Türkeş TR2206 332m 

Alparslan Türkeş TR2206 DM14 TR2205 283m 

DM14 TR2205 Pazaryeri TR2215 200m 

Pazaryeri TR2215 Portakal Yanı TR2220 400m 

Portakal Yanı TR2220 Aydın İnşaat TR2225 550m 

Aydın İnşaat TR2225 Gemak TR2226 300m 

Gemak TR2226 KINAŞ TR2224 453 m 

KINAŞ TR2224 Anayurt DM1 TR2160 886m 

Anayurt DM1 TR2160 Erciyes 15 TR2155 1100m 

Tablo 1:Talas İlçesi Trafo Binaları ve Mesafeleri 

Buradaki bağlantıda kullanılan cihazların IP dağılımı, cihazların ID’leri ve cihazların Head End ya 

da Repeater olduğunu gösteren şema aşağıdaki gibidir. 

Bu alandaki BPL OG hatları üzerinden geniş ağ bağlantısı Erciyes-6 ( TR358) istasyonundaki 3G 

ve G.SHDSL bağlantısı ile Erciyes-15 (TR2155) istasyonundaki 3G ve G.SHDSL bağlantısının 

yedekli olarka çalışması hedeflenmiştir ve bu sayede SCADA bağlantısı bir istasyonda giderse, 

diğer istasyondan haberleşmesi sağlanmıştır. 

İstasyonlarda kullanılan Cisco Router’lar üzerinden ilgili firmanın ayarların yapması ile sistem 

devreye alınarak test edilmiş ve SCADA verimli ve stabil şekilde herhangi bir bağlantı gitse dahi, 

BPL üzerinden diğer yedekli bağlantıya ulaşarak haberleşmiştir.  
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Tüm istasyonlarda 24V DC yedek besleme bağlantısı mevcuttur. Tedarik edilen modemlerin de 

buna uyumlu olması ile kesintisiz haberleşme sağlanmıştır.  
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Şekil 1: Talas Bölgesi Trafo Hat Şeması 
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İstasyonlar arası tüm bağlantılar yer altı kablosu ile yapılmaktadır ve şebeke gerilimi 31,5kV’dur. 

Çoğu hücre gaz izoleli olmakla birlikte bazı hücreler hava izole tiptedir. 

Haberleşme için bağlantı yapılacak iki istasyon arasında karşılıklı coupler ve Modem takılma 

zorunluluğu vardır. Bu coupler ve modemler aynı faza takılmalıdır. Projelendirme yapılırken her iki 

istasyon arası bağlantı (her link) için Headend-Repeater çifti ayarlanmış, her modem çifti için eşsiz 

bir ID ve IP seçilmiştir. Aynı istasyondaki bir sonraki link için kullanılan modemlerin farklı ID’de 

olmasına dikkat edilmiştir. 

Hücrelerde elektrik kesintilerinin ardından montaj yapılacak faz belirlenmiş ve coupler cihazlar ve 

baraya montaj bakır kesitler hazırlanmıştır. Coupler cihazlar aşağıdaki belirtilen şekilde faza 

bağlanacak kısımdan, silikon izolasyon kısmından, Toprak bağlantılarından ve modeme giden BNC 

konnektörden oluşmaktadır. Faz kablosunun zırhı topraklanmış olmalıdır: 

 

Şekil 2: Coupler Cihazı 

Coupler cihazların montajı esnasında aşağıdaki talimatlara uymaya özen gösterilmiştir. 

  

Şekil 3: Coupler cihazı bağlantısı 
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Hem toprak bağlantısı hem de faz bağlantıları mümkün olduğunca kısa tutulmaya çalışılmıştır. 

Uzatılması gereken durumlarda modem bağlantısının hücre dışına çıkarılması gerekliliği nedeni ile 

bu BNC uçlu kablo uzatılmıştır. Azami kablo uzunluğu 2-3 m olarak kullanılmıştır. Bazı montaj 

görüntüleri şu şekildedir: 

 

 

Şekil 4: Montajdan resimler 

 

Şekil 5 Montajdan Görüntüler 
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Şekil 6: Montajdan resimler 
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Şekil 7 : Montajdan resimler 
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Şekil 8: Montajdan resimler 

 

Montaj yapılan noktalarda KCETAŞ’ın uygulaması kapsamında istasyonlar arası bir istasyonda 

kabloların zırhlarının topraklandığı ve diğer uçta topraklanmadığı görülmüştür. Yurtdışının 

güvenlik riski oluşturacağı yorumu KCETAŞ yetkililerinin bilgilerine sunulmuştur. Montajın bu 

şekilde devam edilmesi durumunda hattın kaza ile kesilmesi ile zırhta yüksek gerilim olacağı ve 

coupler cihazın modeme bunu aktarabileceği ve o esnada çalışma yapılması durumunda bu 

gerilimin teknisyenlerin ulaşabileceği yere gelme ihtimali belirtilmiştir. Kendilerinin onayı ve 

güvenlik riskinin olmadığını belirtmeleri üzerine montajlara devam edilmiştir. Bu durum şu şekilde 

özetlenmiştir:
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Şekil 9: Yurt dışından gönderilen montaj şeması 
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Ayrıca bu durumdan kaynaklı bazı modemlerin bağlantı sonrası sigortasının yandığı 

gözlemlenmiştir. KCETAŞ teknik ekibinin müdahalesi ve yurtdışından alınan destek ile cihaz 

sigortaları yeni ve daha yüksek akımlı versiyon ile değiştirilmiş ve aynı duruma bir daha 

rastlanmamıştır. 

Montajların ardından 2 adet farklı PC ve iki personel yardımı ile BPL bağlantısının her iki ucu olan 

Erciyes-6 ve Erciyes-15 arası dosya transferi üzerinden hız denemeleri yapılmıştır. Hız denemeleri 

Açık kaynak kodlu Jperf yazılımının 2.0.2 sürümü ile gerçekleştirilmiştir. 12 istasyon arasında ve 

saat 17:00 civarı yapılan testler sonucu: 

Erciyes-6’dan Erciyes-15 tarafına ortalama 7Mbit/sn ile veriler aktarılabilmiştir. Test sonuç 

ekranı şu şekildedir: 
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Şekil 10 : Erciyes 15 Erciyes 6 Test Ortamı 

Erciyes-15’dan Erciyes-6 tarafına ortalama 4Mbit/sn ile veriler aktarılabilmiştir. Test sonuç ekranı şu şekildedir. 

Ayrıca tepki sürelerinin 12ms’yi aşmadığı da her iki testen görülmektedir.
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1.2 Erciyes Bölgesi Uygulaması 

Bu alandaki uygulamada 15 istasyon mevcuttur. İstasyon listesi, yapılan bağlantılar ve istasyonlar 

arası kuş uçumu mesafeler şu şekildedir: 

İstasyon Adı 
İstasyon 

Kodu 

Bağlantı yapılacak 

İstasyon Adı 

Bağlantı 

yapılacak 

İstasyon Kodu Mesafe 

DM20 TR1605 DM21 TR1604 4553 m 

DM 20 TR1605 
KASKI TR 

(SERÇEL DEPO) 
BÖTR192 

1628 m 

KASKI TR 

(SERÇEL DEPO) 
BÖTR192 TR1 BCTR25-26 

756 m 

TR1 
BCTR25-

26 
TR2 BCTR24 

491 m 

TR2 BCTR24 TR3 BCTR27-28 886 m 

TR3 
BCTR27-

28 
TR4 AGTR43 

1823 m 

TR4 AGTR43 TR6 AGTR38 2150 m 

TR6 AGTR38 DM 24 AGTR42 2182 m 

DM 24 AGTR42 DM 25 AGTR44 500 m 

DM 25 AGTR44 TR8B AGTR45 1650 m 

DM 25 AGTR44 DM 22 AGTR40 1547 m 

DM 22 AGTR40 Erciyes Kabin 2 TR1340 1460m 

Erciyes Kabin 2 TR1340 DM 23 İtfaiye AGTR47 1000m 

TR8B AGTR45 Orduevi yanı AGTR48 300m 

Orduevi yanı AGTR48 DM 23 İtfaiye AGTR47 1700 

Tablo 2 : Melikgazi İlçesi Tekir Yaylası Trafo Binaları ve Mesafeleri 

Buradaki bağlantıda kullanılan cihazların IP dağılımı, cihazların ID’leri ve cihazların Head End ya 

da Repeater olduğunu gösteren şema aşağıdaki gibidir.
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Şekil 11 : Tekir yaylası uygulama alanı 
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Bu alandaki BPL OG hatları üzerinden geniş ağ bağlantısı DM20 ( TR1605)) istasyonundaki 

3G bağlantısı ile KCETAŞ’ın belirleyeceği diğer istasyonlardaki 3G bağlantısının yedekli 

olarak çalışması hedeflenmiştir ve bu sayede SCADA bağlantısı bir istasyonda giderse, diğer 

istasyondan haberleşmesi sağlanmıştır. 

Bu bölgedeki hat uzunluğu nedeni ile sorunlar çıkmıştır. Aşağıdaki bağlantılar hat uzunlukları 

nedeni ile gerçekleştirilememiştir: 

TR4 AGTR43 TR6 AGTR38 2150 m 

TR6 AGTR38 DM 24 AGTR42 2182 m 

Tablo 3: Haberleşemeyen Trafo binaları 

Ayrıca aşağıdaki bağlantıda da haberleşme sorunu vardır: 

DM 25 AGTR44 TR8B AGTR45 1650 m 

Bu kapsamda istasyonlarda kullanılan Cisco Router’lar üzerinden ilgili firmanın ayarların 

yapılabilmesi ve yedekli haberleşmenin sağlanabilmesi için Erciyes tarafı ikiye bölünerek 

ilerlenmiştir. Bu iki kısım 10.102.16.X ve 10.102.332.X IP blokları ile yine Cisco Router 

servisini veren ilgili firmanın ve BPL modem tedarikçisinin önerileri ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu şekilde her iki alanda sistem devreye alınarak test edilmiş ve SCADA kısmında belirtilen 

istasyonlarda herhangi bir 3G bağlantısı gitse dahi, BPL üzerinden diğer yedekli bağlantıya 

ulaşacak şekilde yapılması hedeflenmiştir.  

Tüm istasyonlarda 24V DC yedek besleme bağlantısı mevcuttur. Tedarik edilen modemlerin 

de buna uyumlu olması ile kesintisiz haberleşme sağlanmıştır.  

DM20 (TR1605) ile DM21  (TR1604) arası bağlantı Havai hat olup geri kalan tüm bağlantılar 

yer altı kabloludur ve şebeke gerilimi 31,5kV’dur. Çoğu hücre gaz izoleli olmakla birlikte 

bazı hücreler hava izole tiptedir. 

Haberleşme için bağlantı yapılacak iki istasyon arasında karşılıklı coupler ve Modem takılma 

zorunluluğu vardır. Bu coupler ve modemler aynı faza takılmalıdır. Projelendirme yapılırken 

her iki istasyon arası bağlantı (her link) için Headend-Repeater çifti ayarlanmış, her modem 

çifti için eşsiz bir ID ve IP seçilmiştir. Aynı istasyondaki bir sonraki link için kullanılan 

modemlerin farklı ID’de olmasına dikkat edilmiştir. 

Hücrelerde elektrik kesintilerinin ardından montaj yapılacak faz belirlenmiş ve coupler 

cihazlar ve baraya montaj bakır kesitler hazırlanmıştır. Coupler cihazlar aşağıdaki belirtilen 

şekilde faza bağlanacak kızımdan, silikon izolasyon kısmından, Toprak bağlantılarından ve 

modeme giden BNC konnektörden oluşmaktadır. Faz kablosunun zırhı topraklanmış 
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olmalıdır. İlgili şemalar Talas projesi uygulaması kısmında paylaşılmıştır. Coupler cihazların 

montajı esnasında belirtilen talimatlara uymaya özen gösterilmiştir. 

Hem toprak bağlantısı hem de faz bağlantıları mümkün olduğunca kısa tutulmaya 

çalışılmıştır. Uzatılması gereken durumlarda modem bağlantısının hücre dışına çıkarılması 

gerekliliği nedeni ile bu BNC uçlu kablo uzatılmıştır. Azami kablo uzunluğu 2-3m olarak 

kullanılmıştır. Sadece TR7B’deki TR8B’ye giden linkin coupler bağlantı kablosu yaklaşık 5 

m’dir. 

Montaj yapılan noktalarda KCETAŞ’ın uygulaması kapsamında istasyonlar arası bir 

istasyonda kabloların zırhlarının topraklandığı ve diğer uçta topraklanmadığı Erciyes 

tarafında da görülmüştür.  Yurtdışının güvenlik riski oluşturacağı yorumu KCETAŞ 

yetkililerinin bilgilerine sunulmuştur. Montajın bu şekilde devam edilmesi durumunda hattın 

kaza ile kesilmesi ile zırhta yüksek gerilim olacağı ve coupler cihazın modeme bunu 

aktarabileceği ve o esnada çalışma yapılması durumunda bu gerilimin teknisyenlerin 

ulaşabileceği yere gelme ihtimali belirtilmiştir. Kendilerinin onayı ve güvenlik riskinin 

olmadığını belirtmeleri üzerine montajlara devam edilmiştir.  

Ayrıca bu durumdan kaynaklı bazı modemlerin bağlantı sonrası sigortasının yandığı 

gözlemlenmiştir. KCETAŞ teknik ekibinin müdahalesi ve yurtdışından alınan destek ile cihaz 

sigortaları yeni ve daha yüksek akımlı versiyon ile değiştirilmiş ve aynı duruma bir daha 

rastlanmamıştır.  

Uygulama esnasında yaşanan sıkıntılar ve yapılan değişiklikler şu şekildedir. 

1. Orijinal IP listesi sıralı gitmesine rağmen sigorta nedenli modemlerin yanması ile 

yenilerin (yedeklerin) montajı ardından IP sıralamasında kayma olmuştur. Çalışmaya 

etkisi yoktur. Ancak sahadaki modemlerin üzerindeki IP etiketleri doğru değildir ya da 

doru olmadıkları da vardır. Nihai IP listesi bu raporda sunulmuştur. 

2. TR4-TR6 ve TR6-TR7A linkleri verimli çalışmamıştır. Ping ve veri kayıpları 

olmuştur. 

TR4 AGTR43 TR6 AGTR38 2150 m 

TR6 AGTR38 DM 24 AGTR42 2182 m 

Tablo 4: Linkleri çalışmayan trafo binaları 

 

Buradaki linkin iyileştirilmesi adına yurtdışından özel olarak half-band modem getirilmiştir. 

Bu modemler eskileri ile değiştirilmiştir ancak iletişim sağlanamamıştır. Bu esnada KCETAŞ 
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ekiplerinin bir adet half band modemi de (10.102.1.22 IP’li) değiştirmeyi unuttuğu 

gözlemlenmiştir. Bu modem KCETAŞ’a daha sonra değiştirmeleri üzere bırakılmıştır. 

 

Proje kapsamında 2 km’den uzun mesafelerde haberleşmeme riski mevcuttur. Bu risk 

kapsamında bu linkler sağlanamamıştır. 

 

3. DM20 ile DM21 arası yine mesafeden dolayı haberleşme çalışması başarısız olmuştur. 

DM20 TR1605 DM21 TR1604 4553 m 

4. DM25 le TR8B bağlantılarında sıkıntılar yaşanmıştır. 

DM 25 AGTR44 TR8B AGTR45 1650 m 

Orijinal bağlantıda bu istasyonda 2 modem ve 3 coupler T tipi konnektör ile 

bağlanmıştır.  

 

Şekil 12: DM 25 Bağlantısı 

Bu bağlantıyı iyileştirmek adına Bu bağlantıya proje kapsamında ücretsiz olarak ek modem 

sağlanmıştır ve bağlantı şekli her coupler’a bir modem olacak şekilde güncellenmiştir. 
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Şekil 13: DM25 Switch Bağlantısı 

Montajın ardından ücretsiz olarak switch de sağlanmıştır. Ancak KCETAŞ’ın kendisine ait 

Endüstriyel Switch kullanması gerekmektedir. Bu bağlantıların ardından haberleşme kalitesi 

artmış ancak DM25 ile TR8B kesilmiştir. Burada farklı faz üzerinden montajı KCETAŞ 

tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca TR8B’deki modemin ring oluşturması nedeni ile Cisco 

sistemine dahil edilirken ilgili ringin yapılması şarttır. 

5. Erciyes tarafındaki sisteminde 2’ye bölünmesi ardından Cisco Router ilgili firma 

talebi ve yurtdışı tedarikçi firmanın tavsiyeleri ile 2 grupta IP aralıkları 10.102.16.X 

ve 10.102.32.X olarak ayrılmıştır. Çalışmaya etkisi yoktur ancak sahadaki modemlerin 

üzerindeki IP etiketleri farklılaşmıştır. 

Montajların ardından TR8B 10.102.16.28 modemi ile bu kısmın en uzak noktası olan TR7A 

10.102.16.23 istasyonlar arası bağlantı Ping atılarak test edilmiştir ve kesintisiz stabil 

haberleşme sağlanmıştır. Haberleşme hızı 7 Mbit/s olarak tespit edilmiştir. Test sonuç ekranı 

şu şekildedir: 
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Şekil 14: Test ekranı 

Diğer kısımda DM20 10.102.32.10 modemi ile bu kısmın en uzak noktası olan TR4 

10.102.32.20 istasyonlar arası bağlantı Ping atılarak test edilmiştir ve kesintisiz stabil 

haberleşme sağlanmıştır. Test sonuç ekranı şu şekildedir: 
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Şekil 15 : Test ekranı 

 Sonuç ve yorumlar: 

Talas uygulamasında hızlı devreye alma ve stabil haberleşme gerçekleştirilmiştir.  

Erciyes tarafında mesafelerden dolayı sıkıntılar yaşanmış ve ağların lokalleştirilmesi ile 

sıkıntılar aşılmıştır. 

Her iki uygulamada da KCETAŞ, yüklenici Z Endüstriyel, üretici PPC firması ve Türkiye 

ayağından sorumlu Mikronika firması ve Cisco Router ilgili firması yetkililerince işlemler 

yapılmış ve sistem devreye alınmıştır. 
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1.3 Proje Sonucu Yapılması Planlanan Ek işlemler 

1. Erciyes tarafında ikiye bölünen ağın Cisco Router yetkilileri tarafından Scada’ya 

entegre edilecektir.  Hangi istasyonlardan haberleşecekse ilgili bilgiler paylaşılacaktır 

ve TR8B’deki ring yapacak işlem yine ilgili BPL modem bağlantısı üzerinden Cisco 

Router yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir. 

2. TR8B ile DM25 arasındaki coupler ve coupler-modem bağlantı kabloları KCETAŞ 

tarafından kontrol edilecek. Mümkünse bu link başka faza alınacaktı. 

3. TR7A ile TR6 ve TR6 ile TR4 bağlantılarının da KCETAŞ tarafından başka faz 

üzerinden denenmesi sağlanacak ve bu esnada coupler ve coupler –modem kabloları 

kontrol edilecek. Ayrıca KCETAŞ’a verilen ve montajı yapılmayan 1 adet half-band 

modem de monte edilecek. 

4. TR4-TR6 ve TR6-TR7A ve DM21-DM20 arası uzak bağlantılar için, projede uzak 

bağlantılarda haberleşme riskinin olmasına rağmen Z Endüstriyel tarafından yeni nesil 

uzak haberleşme modemleri sağlanacak. Bu modemler şu an üretim aşamasında 

olduğu için Üretici Alman PPC firmasından haber beklenecek ve bu işlemler 

esnasında projenin ARGE amaçlı olması nedeni ile ek ücret çıkarılmayacaktır. 

 

Sonuç olarak sistem 2 km'yi geçmeyen işlemler için uygun olup diğer dağıtım şirketleri 

tarafından uygulanmasında fayda görülmektedir. 


