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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

Yapılan literatür ve sektör uygulamaları araştırmaları ile üretici/tedarikçilerle gerçekleştirilen çalıştaylar 

sonucunda elde edilen bilgi birikimi çerçevesinde geliştirilen çözüm topolojisi ve tasarımları, uygulama 

felsefesi, temel gereksinimler ve SEDAŞ pilot uygulama bölgesine uygunluk gibi kriterler doğrultusunda 

irdelenmiştir. 

Otonom arıza restorasyon sistemleri, tekrar kapama manevraları ile giderilemeyen kalıcı arızalara karşı 

kullanılmaktadır. Fider karakteristiğine göre geçici ve kalıcı arızaların oransal payları değişkenlik göstermekte; 

yer altı şebekelerde meydana gelen arızaların neredeyse tamamının kalıcı olduğu, havai hatlardaki arızaların 

ise yaklaşık %50-90’ı arasında bir orana geçici olayların sebep olduğu değerlendirilmektedir.1  

Bu bağlamda ele alınan ve kavramsal tasarımları gerçekleştirilen çözümler temel olarak şu alternatifleri 

içermektedir: 

 Dağıtık kontrol sistemi uygulaması 

o Master RTU’lu kontrol sistemi 

o Siemens SICAM PAS 

 Peer-to-peer kontrol sistemi uygulamaları 

o İstasyon içi otomatik kaynak aktarımı 

o Ters Yönlü Kilitleme ile Bara Koruma  

o Kesici Arızası Koruma Şeması 

o Sekonder şebeke uygulaması 

o S&C IntelliTeam 

 Haberleşmesiz kendi kendini iyileştiren şebeke uygulamaları 

o Radyal fider yapılarında PulseCloser uygulaması 

                                                           
1
 Wang, L., “The Fault Causes of Overhead Lines in Distribution Network”, MATEC Wev 
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o Açık ring şebeke yapılarında PulseCloser 

 Merkezi kontrol sistemi uygulamaları 

o Yazılım eklentisi: Iberdrola AGR/ARA 

o DMS uygulaması 

Bununla birlikte kendi kendini iyileştiren sistem mimarilerinin farklı çalışma modları da bulunmaktadır: 

 Closed loop mode 

 Advisory mode 

 Open loop mode 

 Coordinated mode 

 Microgrid mode 

Kendi kendini iyileştiren şebeke uygulamalarının değerlendirilmesi için başarı kriterleri olarak kabul 

edilen belli başlı parametreler ve uygulamada karşılaşılabilecek engel başlıkları aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 

Tablo 1. Uygulama Başarı Parametreleri ve Bariyerler 

Başarı Parametreleri Bariyerler 

Güvenilirlik Finans kaynakları 

Dayanıklılık Ekipman uyumluluğu 

Ekonomiklik Veri yönetimi 

Güvenlik Sistem entegrasyonu 

 Siber güvenlik 

 Personel güvenliği 

 

Birçok farklı topolojinin bölgede bulunması, farklı kendi kendini iyileştiren şebeke çözümlerinin 

uygulanabilmesi ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi açısından bu proje çerçevesinde büyük önem arz 

etmektedir. Öte yandan özellikle şehir merkezlerinde birden çok TEİAŞ Merkezi ile bağlantının bulunması, 

kendi kendini iyileştiren şebeke uygulamalarında büyük öneme sahip olan alternatif manevra seçeneklerinin 

çokluğuna ve bu sayede kısmi enerji restorasyonunun sağlanabilmesine yardımcı olmuştur. Bununla birlikte 

alternatif manevra olanaklarının çokluğu, gerçek saha uygulamasına geçilmeden önce ciddi bir şebeke analiz 

çalışması yapılarak olası manevralarda şebekede gözlemlenen değişikliklerin incelenmesini gerektirmiştir. 

Seçilen çözüm uygulamaları için SEDAŞ Yahya Kaptan bölgesi şebekesine özel kavramsal tasarımlar 

yapılmış ve çalışma prensipleri ele alınmıştır. Yapılan tasarımlarla ilgili varsayımlar ilgili iş paketi çıktılarında 

detaylı bir şekilde yer almaktadır. 

Bununla birlikte, bu proje çerçevesinde Yahya Kaptan bölgesinde uygulanacak olan çözümlere ise 

maliyet, mühendislik eforu, yatırım planlaması gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak karar verilmiştir. 

Bu bağlamda pilot uygulama için seçilen şu çözümler ilgili asgari teknik gereksinimler geliştirilmiştir: 

 Master RTU uygulaması 

 Lokal SCADA uygulaması 

 İstasyon içi otomatik kaynak aktarımı uygulaması 
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 Sekonder şebeke peer-to-peer uygulaması 

Söz konusu minimum gereksinimler aşağıdaki ana başlıklar halinde sınıflandırılmıştır: 

 Temel uygulama gereksinimleri 

 Donanım gereksinimleri 

 Fonksiyonel gereksinimler 

 Haberleşme gereksinimleri 

Uygulama bazındaki minimum gereksinimlerin ardından önerilen minimum sinyal listesi hazırlanmış ve 

pilot uygulama için seçilen çözümlerle ilgili teknik tasarımlar, gereksinim tabloları ve şartnameler 

hazırlanmıştır. 

Mühendislik çalışmaları kapsamında geliştirilen detaylı tasarımlar ışığında pilot saha uygulamaları 

başarıyla devreye alınmış ve doğrulama testlerine tabi tutulmuştur. Proje kapanışı sonrasında, operasyonel 

olarak sistemin izlemesine devam edilecektir. 

Self-Healing uygulamasında diğer dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

 Self-healing mekanizmasının hiçbir koşul altında sistemin normal çalışma düzenini bozmaması 

 Tüm temel güvenlik gereksinimlerinin sağlanması 

 Bir Self-Healing uygulama bölgesinin diğer self-healing uygulama bölgesindeki çalışma şartlarının 

etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda geliştirilen bilgi birikimi ve elde edilen 

sonuçlar kısaca özetlenecek olursa: 

 Otonom sistem uygulamaları için tasarım ve saha şartları arasındaki farkların tespit edilmesi, 

adaptasyon ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

 Uygulamaya geçmeden önce uygulama bölgesi dağıtım şebekesi için optimum şebeke topolojisinin 

belirlenmesi önem arz etmektedir. 

 Otonom sistem dahilinde yer alacak SCADA’ya entegre olmayan istasyonlar arasından stratejik 

olanların entegrasyon kapsamına alınması gerekmektedir. 

 Oluşturulan arıza ve yeniden enerjilendirme senaryolarının yük akışı analizleri ile doğrulanarak hat ve 

transformatör kapasitelerinin kısıtlılık durumları için yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi 

gerekmektedir. 

 TEİAŞ bağlantı sözleşme güçlerinin yük akışı analizleri çerçevesinde dikkat edilecek faktörler arasına 

dahil edilmesi gerekmektedir. 

 Uygulama bölgesinde öngörülen 5 ve 10 yıllık yük artışlarının yük akışı analizleri çerçevesinde 

dikkate alınması gerekmektedir. 

 Kısa devre analizleri sonucunda görülen adaptif röle koordinasyon çalışmalarının uygulamaya 

geçilmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 Sahada insan müdahalesi olmadan çalışacak bir sistemin varlığı ve çalışma felsefesi doğrultusunda 

sahaya erişimi olan bütün ekiplerin farkındalığının artırılması gerekmektedir. 

 Olası riskler için bir aksiyon listesi hazırlanmalı ve söz konusu liste uygulamaya geçildikten sonra 

düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. 
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 Riskler için alınacak aksiyonlar uygulanacak çözüm özelinde ve aksiyonun alınacağı yer 

(algoritma/donanım/SCADA merkezi vb.) kategorisinde ayrıştırılmalıdır. 

 Eğitim çalışmalarında, projenin neden yapıldığı ve proje sonucunda ne gibi operasyonel faydalar 

beklendiği, katılımcılara açık ve net bir şekilde aktarılmalıdır.  

 Teste başlamadan önce şebeke ve insan güvenliğini tehdit edecek bir durumun olmadığından emin 

olunması için “test öncesi ön koşullar” belirlenmelidir.  

 Her bir teste ilişkin test kodları atanmalı ve testin açıklaması amacıyla birlikte verilmelidir. Böylece 

testi yapan personelin yapılacak işi tam olarak kavraması ve olası olumsuzlukları kolayca 

adresleyebilmesi sağlanmalıdır.  

 Testin uygulanması aşamasında, sistemin otomatik olarak tamamlaması gereken adımlar, beklenen 

çalışma dizisine uyumlu olarak verilmelidir. Böylece, süreç esnasında istenmeyen ve öngörülemeyen 

çalışma durumları önlenebilmektedir. 

 Devreye alma çalışmaları ve kontrolleri sırasında personelin prosedürlere uygun olarak çalışmalarını 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Olumsuz durumlarda sorunun net bir şekilde prosedür ve formlara 

uygun olarak belirlenen sorumlulara iletmesi gerekmektedir. 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

26.01.2017 başvuru tarihli “Uygun Anahtarlama Operasyonları ile Kendi Kendini İyileştiren Şebekeye 

Geçiş Projesi”, EPDK’nın 31.03.2017 tarihli 01/17/15 no’lu kararına istinaden 16.06.2017 tarihinde 

başlamıştır. 

Proje Zaman Takvimi: 

Proje kapsamında yapılan incelemelerden ve araştırmalardan elde edilen bilgi birikimi sonucunda 

proje başlangıcında tek bir çözüm olarak hedeflenen pilot uygulama sayısı artırılmıştır. Güncellenen hedef ile 

saha uygulama kapsamında; yarı-merkezi, peer-peer ve istasyon içi otomatik kaynak aktarma çözüm 

mimarilerinin yer almasına karar verilmiştir. Bu sayede farklı çözüm mimarilerinin karşılaştırılması ve 

bölgemize en uygun topolojilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gerek proje hedefleri doğrultusunda 

planlanan saha uygulamalarındaki kapsam artışı, gerekse de proje süreci boyunca yaşanmış döviz 

paritesindeki dalgalanma sebebiyle donanımların/yazılımların satın alma ve tedarik süreçleri ötelenmiştir. 

Dolayısıyla proje devam ederken, EPDK tarafından onaylanmış ilk iş takviminin 6,5 aylık uzatım ile 

16.12.2018 tarihinden 30.06.2019 tarihine çekilmesi talep edilmiştir.  

Bu bağlamda, proje kapanışına kadar izlenen zaman planı özet olarak aşağıda verilmektedir: 
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REVİZE PROJE İŞ PROGRAMI VE ZAMAN ÇİZELGESİ 
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Projenin Haziran 2017-Aralık 2017 süre aralığını kapsayan dönem çalışmaları çerçevesinde;  

Literatür ve sektör uygulamaları araştırmaları gerçekleştirilmiş, kendi kendini iyileştiren şebeke 

uygulamaları konusunda uluslararası akademik ve sektör çalışmaları incelenerek raporlanmış ve farklı 

tedarikçilerle çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, fayda-maliyet metodolojisi geliştirilmiş böylece otonom 

şebeke uygulamalarına alınacak fiderlerin seçiminde kullanılacak bir karar-destek aracı oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda, self-healing çözümlerinin İzmit sınırları içerisindeki Yahya Kaptan bölgesinde uygulanmasına 

karar verilmiştir.  

Projenin Aralık 2017-Haziran 2018 zaman aralığını kapsayan dönem çalışmaları çerçevesinde;  

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda 9 adet farklı kendi-kendini iyileştiren şebeke mimarisi 

geliştirilmiştir. Geliştirilen mimarilerin, Yahyakaptan şebeke bölgesindeki tasarımları yapılmış, bu 

tasarımlarda self-healing uygulamasının fidere özgü getireceği katkılar ve uygulamanın tahmini maliyetleri 

verilmiştir. Uygulamaların çeşitliliği, çözümün oluşturacağı bilgi birikimi, çözümün ölçeklenebilirliği ve 

çözümün etkinliği kriterleri proje bütçesi kısıtı ile birlikte değerlendirilmiş ve üç farklı pilot uygulamanın (yarı-

merkezi, peer-peer, istasyon içi otomatik kaynak aktarma) hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Seçilen 

çözümlerde yer alan teknolojikler bileşenler ve ekipmanlar için şartnameler hazırlanmıştır.             

Pilot uygulama noktaları belirlendikten sonra Yahyakaptan bölgesindeki elektrik şebekesi, güç sistemi 

analiz yazılımında modellenmiştir. Dağıtım merkezleri ve trafo merkezlerinden temin edilen kalite kaydedici 

ölçüm verileri kullanılarak talep profilleri oluşturulmuş ve elektriksel yükler pilot şebeke bölgesindeki 

noktalara dağıtılmıştır. Seçilen pilot fiderler ve fiderlere özgü tasarlanan self-healing mimarilerinde, otomatik 

arıza izolasyonu ve yeniden enerjilendirme manevraları belirlenmiştir. Dağıtım şebekesindeki bir arıza 

durumunda insan müdahalesi olmadan sistem tarafından yapılacak anahtarlama manevraları, modellenen 

şebekede benzetilmiş böylece yük akışı ve kısa devre analizleri sonucunda aşağıdaki limitlerin ihlal edilip 

edilmediği kontrol edilmiştir:  

 Elektriksel ekipmanların aşırı yüklenmesi (havai hat, yer altı kablo, TEİAŞ transformatörleri vb.) 

 Hat sonu gerilim genliklerinin belirli bir değerinin altına düşmesi (Hizmet Kalitesi Yönetmeliği) 

 TEİAŞ YG/OG tesislerindeki koruma rölelerinin pick-up değerini aşması 

 Kısa devre akım genliklerinin aşılmaması (kısa süreli paralel çalışma durumu) 

Bu çalışmalara paralel olarak, kontrol sisteminin arızalara karşı kullanabileceği kaynak sayısını artırmak, 

dolayısıyla sistem dayanıklılığını güçlendirmek için SCADA kapsamında olmayan fakat otonom sistem 

açısından stratejik önem arz eden dağıtım merkezleri belirlenerek entegrasyon çalışmaları başlatılmıştır. 

Ayrıca, yapılan analizler doğrultusunda şebeke bölgesindeki teknik kayıpları minimize etmek için normal 

işletmedeki tadiye noktalarının, konumları değiştirilmiş ve optimum çalışma rejimi elde edilmiştir.  

İlaveten, kendi kendini iyileştiren şebeke çalışma modunun getirebileceği olası riskler tespit edilmiş ve bu 

riskleri en aza indirmek için aksiyonlar geliştirilmiştir. Otonom şebekelerde güvenli çalışma sürecinin temini 

için bir önceki dönemde geliştirilen aksiyonlar genişletilmiş ve yaklaşık yüz maddelik bir listeye 

dönüştürülmüştür. Böylece, öncelikli olarak insan ve sonrasında şebeke güvenliğini sağlamak için diğer 

dağıtım şirketlerine de yol gösterici bir kılavuz doküman hazırlanmıştır. Dokümandaki aksiyonlar otonom 

şebeke mimarisine, uygulama alanına (saha veya merkez) ve aşağıdaki aksiyon türlerine göre ayrıştırılmıştır: 

 “Donanım” başlığında geliştirilen güvenlik kilitlemeleri ve eklenmesi planlanan ekipmanlar 

 “Yazılım / Algoritma” başlığında geliştirilen yazılım kilitlemeleri ve eklenmesi planlanan yeni 

fonksiyonlar 

 “Prosedür” başlığında tanımlanan saha ekiplerinin iş yapış şekilleri ve sistemin bakım kuralları 

 “Eğitim” başlığında saha ve SCADA personellerine düzenlenmesi gereken eğitimler  
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Projenin Haziran 2018 – Ocak 2019 zaman aralığını kapsayan dönem çalışmaları çerçevesinde; 

       A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Gül 

ile birlikte düzenlenen iki günlük eğitim programı çerçevesinde geliştirilen güvenlik aksiyonları ve iş sağlığı 

ve güvenliği önlemleri, SEDAŞ personellerine aktarılmıştır. Bunun yanında, proje danışmanı tarafından self-

healing konsepti, geliştiren topolojiler, modelleme/analiz yöntemleri ve pilot uygulama çalışmaları, hazırlanan 

eğitim sunumu doğrultusunda şirket yöneticilerine, saha çalışanlarına, SCADA operatörlerine ve İSG 

uzmanlarına anlatılmıştır. İSG uzmanlarının ve saha çalışanlarının yorumları ve önerileri değerlendirilmiş, 

güvenlik listesine bu katkılar ışığında son hali verilmiştir.   

       Bu çalışmaların yanında, self-healing uygulamalarının devreye alınma aşamasında kullanılacak topolojiye 

özgü test prosedürleri geliştirilmiştir. Bu sayede, otonom sistemin güç sistemi arızalarına ve anormal çalışma 

durumlarına karşı tasarıma uygun biçimde, beklenen cevapları verip vermediği gözlemlenmesi hedeflenmiştir. 

Hazırlanan test platformunda ideal çalışma dizisi adım adım tarif edilmiştir. Her bir arıza senaryosu için 

sistemin otomatik ve sıralı olarak gerçekleştirmesi gereken adımlara “Evet” ve “Hayır” seçenekleri atanmıştır. 

Test sonucunun başarılı olarak nitelendirilmesi için saha personellerinin/SCADA operatörlerinin tüm adımlara 

“Evet” cevabını vermesi beklenmektedir. Aksi durumda, uyumsuzlukların giderilmesi ve ardından testin tekrar 

edilmesi gerekmektedir. 

        İlaveten, proje süresince elde edilen bilgi birikimi ve yapılan geliştirmelerin özetlendiği konferans 

bildirisi hazırlanmıştır. “Wide Area Autonomous Restoration System for Medium Voltage Distribution 

Networks” başlığındaki yayın, Romanya’nın Yaş (İaşi) şehrinde düzenlenen “2018 International Conference 

and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE)” konferansında sunulmuştur. Yayın, IEEE Xplore 

veri tabanında endekslenmiştir [1].  

[1] O. Polat, F. Nasibov, G. Hasancebi and O. Gul, "Wide Area Autonomous Restoration System for Medium 

Voltage Distribution Networks," 2018 International Conference and Exposition on Electrical And Power 

Engineering (EPE), Iasi, Romania, 2018, pp. 470-474, doi: 10.1109/ICEPE.2018.8559860. 

Projenin Ocak 2019 – Haziran 2019 zaman aralığını kapsayan dönem çalışmaları çerçevesinde; 

Bu periyotta, teknik çalışmalar kapsamında geliştirilen tasarım ve teknik şartnameler doğrultusunda pilot 

saha uygulamaları ile ilgili satın alma ve sözleşme süreçleri tamamlanmıştır. 

Seçilen şebeke noktalarındaki uygulamalar hayata geçirilerek başarıyla devreye alınmıştır. 

Devreye alınan çözüm uygulamaları test ve doğrulama işlemlerine tabi tutulmuştur. 

C.2. İş Paketleri 

      Uygun Anahtarlama Operasyonları ile Kendi Kendini İyileştiren Şebekeye Geçiş Ar-Ge Projesi 

kapsamındaki çalışmalar 6 iş paketi çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup, her bir fazla ilgili detaylar aşağıda 

yer almaktadır: 

 İş Paketi 0: Proje Yönetimi Başlangıç Çalışmaları 

o Zaman planı ve proje organizasyonunun oluşturulması 

o Proje kalite yönetim kitapçığının hazırlanması 

o Proje yönetim planının hazırlanması 

o Proje kick-off toplantısının gerçekleştirilmesi 

 İş Paketi I: Sektör Uygulamaları Araştırmaları ve Fayda Maliyet Analizleri 
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o Proje ile ilgili uluslararası örnek projelerin araştırılması 

o Proje ile ilgili en iyi (SoA) uygulamaların araştırılması 

o Proje ile ilgili yerli/yabancı tedarikçilerin sağladığı çözüm uygulamalarının araştırılması 

o Proje kapsamında çalışılacak uygulama/çözüm/ekipmanlar için yerli/yabancı tedarikçi/firma 

listesinin oluşturulması 

o Kendi kendini iyileştiren şebeke çözümlerinin karşılaştırılması 

o Proje Metodolojisinin Oluşturulması 

o Fayda-maliyet analizi (FMA) parametrelerinin belirlenmesi 

o FMA veri setinin tanımlanması 

o FMA metodolojisinin oluşturulması 

    İş Paketi II: Teknik Fizibilite Çalışmaları 

o Mevcut OG şebeke yapısının incelenmesi 

o Kritik yüklere sahip birden çok alternatif kaynak üzerinden besleme imkanı bulunan 

bölgelerin tespit edilmesi 

o Mevcut fider otomasyonu ve saha ekipmanlarının işlevselliklerinin belirlenmesi 

o Mevcut fider otomasyonu yaygınlık seviyesinin incelenmesi 

o Mevcut DMS işlevsellikleri ve şebeke modelinin analiz edilmesi 

o Tedarikçi çalıştayları 

o Pilot uygulamaya aday bölge olarak İzmit sınırları içerisindeki Yahya Kaptan bölgesinin 

seçilmesi 

o Bölge özelinde tasarlanan çözümün uygulanacağı noktaların belirlenmesi 

o Genel çözüm topolojisinin tasarlanması 

o 9 farklı uygulama topolojisinin yer aldığı “Genel Çözüm Topolojisi” dokümanının 

oluşturulması 

o Proje kapsamında uygulanması planlanan farklı çözümlerin belirlenmesi 

o Belirlenen çözümler için uygulama gereksinimleri ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi 

o Belirlenen ekipmanlar için teknik spesifikasyonların yer aldığı teknik şartnamelerin 

hazırlanması 

 İş Paketi III: Arıza İzolasyonu ve Yeniden Enerjilendirme Senaryolarının Tasarımı 

o Olası arıza senaryolarının oluşturulması 

o Farklı arıza senaryoları için uygun anahtarlama dizilerinin oluşturulması 

o Şebeke simülasyonları için veri toplama çalışmaları 

o Şebeke mevcut işletme durumu ile ilgili SEDAŞ ile çalıştayların gerçekleştirilmesi 

o Pilot bölge modellemesi için veri setinin oluşturulması 

o Pilot bölge modellemesi için veri toplama çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
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o Yahya Kaptan bölgesinin şebeke simülasyon yazılımında modellenmesi 

o Optimum normal işletme topolojisi için önerilerin geliştirilmesi 

o Olası arıza senaryolarının oluşturulması 

o Farklı arıza senaryoları için arıza izolasyonu manevra dizilerinin oluşturulması 

o Farklı arıza senaryoları için yeniden enerjilendirme manevra dizilerinin oluşturulması 

o «Arıza İzolasyonu ve Yeniden Enerjilendirme Senaryoları» Raporu’nun hazırlanması 

 İş Paketi IV: Uygulama Prosedürlerinin Hazırlanması 

o Otonom sistemin saha personeli açısından oluşturabileceği risklerin belirlenmesi 

o Otonom sistemin şebeke güvenilirliği açısından oluşturabileceği risklerin belirlenmesi 

o Belirlenen riskler için yazılımsal olarak algoritma üzerinde alınabilecek aksiyonların 

belirlenmesi 

o Belirlenen riskler için donanımsal olarak alınabilecek aksiyonların belirlenmesi (uyarı 

levhaları, otonom sistem aktif/deaktif butonları vb.) 

o Belirlenen riskler için saha personeli tarafından alınabilecek ve farkındalık yaratılması 

gereken aksiyonların belirlenmesi 

o Belirlenen riskler için SCADA operatörleri tarafından izlenmesi gereken prosedürel 

aksiyonların belirlenmesi 

o İSG ekipleri ile belirlenen riskler ve aksiyonlar ile ilgili çalıştayların yapılması, aksiyon 

listesinin nihai hale getirilmesi 

o Şirket yöneticilerine, mühendislere, saha ekiplerine, SCADA operatörlerine ve İSG 

uzmanlarına, kendi kendini iyileştiren şebeke projesinde tamamlanmış çalışmaların ve otonom 

çalışma risklerine karşı geliştirilmiş güvenlik aksiyonlarının anlatıldığı, eğitimlerin 

düzenlenmesi  

 İş Paketi V: Pilot Uygulama, Test ve Doğrulama Çalışmaları 

o Kendi kendini iyileştiren şebeke test prosedürlerinin geliştirilmesi  

o Teknoloji sahipleri ile sözleşmelerin imzalanması 

o Donanım siparişi ve saha adaptasyonu çalışmaları 

o Teknoloji sahipleri ile otonom anahtarlama manevralarının entegrasyonu için teknik 

çalışmaların yürütülmesi  

o Devreye alma, test ve validasyon çalışmaları 

 İş Paketi VI: Proje Kapanış Çalışmaları 

 “Wide Area Autonomous Restoration System for Medium Voltage Distribution Networks” başlığında 

bir makale hazırlanmış ve Romanya’nın Yaş (İaşi) şehrinde düzenlenen “2018 International 

Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE)” konferansında sunulmuştur. 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

Dijitalleşen dünyada toplumların elektrik enerjisine bağımlılığı sürekli halde artmakta, genişleyen güç 

sisteminde oluşan arızalar sosyal ve finansal kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle, dağıtım şirketleri tedarik 

sürekliliğini iyileştirmek için şebekede yeni yatırım, iyileştirme ve önleyici bakım çalışmaları yürütmektedir. 

Ancak sistemin doğasından kaynaklanan arızaların gerçekleştirilen çalışmalara rağmen tamamen ortadan 

kaldırılamaması, konvansiyonel arıza yönetim süreçlerinin modernize edilerek daha verimli ve güvenilir 

yapılara dönüştürülmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak adına akıllı şebekelerin önemli bir 

bileşeni olan Kendi Kendini İyileştiren Şebeke (Self-Healing) konsepti, 1999 yılında EPRI bünyesinde kurulan 

çalışma grubu tarafından geliştirilmiştir. Dağıtım otomasyonu ve haberleşme teknolojilerinin gelişimi ile kendi 

kendini iyileştiren şebeke konsepti giderek daha da uygulanabilir bir yatırım bileşenine dönüşmüş, uluslararası 

dağıtım şirketleri tarafından birçok uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Proje çalışmaları ile hedeflenen ve gerçekleştirilen temel amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir.  

 Kritik yükleri besleyen orta gerilim şebeke güvenilirliğinin artırılması, yüklerin en kısa sürede 

alternatif kaynaklar üzerinden yeniden enerjilendirilmesi 

 Hızlı ve doğru bir şekilde uygulama alanı (kapsanan şebeke) içerisindeki arızanın tespit edilmesi 

 Arıza bölgesinin iki kontrol noktası arasında izole edilmesi 

 Arızi durumlarda alternatif kaynaklar üzerinden mümkün olan en fazla sayıda müşteriye enerji 

restorasyonunun sağlanması 

 Şebeke kaynaklarının yeniden belirlenerek uygun şekilde dağıtılması 

 Yeniden enerjilendirme süresinin minimize edilmesi (1 dakikanın altına indirilmesi) 

 Birden fazla besleme alternatifi bulunan istasyonlarda arıza, gerilim düşümü vb. sebeplerle kaynak 

aktarımının yapılması 

 Arızi durum ortadan kalktığında normal işletme koşullarına dönüş amacıyla geçici olarak kaynakların 

paralel olarak işletilmesi 

 Bütün bu süreçlerin insan müdahalesi olmadan, otonom bir şekilde tamamlanması 

 Otonom arıza tespit, izolasyonu ve enerji restorasyonu süreçlerinin mevcut arıza onarım süreçlerine 

dahil edilerek operasyonel verimlilik sağlanması 

 Kesintilerin son kullanıcıya etkilerinin minimize edilmesi 

 İş gücü ve kaynak kullanımlarının optimize edilmesi 

 Gelişmiş dağıtım yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgi birikiminin oluşturulması 

Her bir Self-Healing uygulamasının minimum aşağıdaki temel fonksiyonları sağlamaları gerekmektedir. 

İnsan müdahalesine gerek duymaksızın, tamamen otomatik olarak; 

 Uygulama kapsamı içerisinde arızanın algılanması, 

 Arıza lokasyonunun belirlenen bölgeler için %100 doğrulukla tespit edilmesi, 

 Arıza lokasyonunun tamamen izole edilmesi, 

 Öncelikle kaynağa yakın (upstream) enerjisiz bölgenin yeniden enerjilendirilmesi, 
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 Daha sonra, kaynağa uzak (downstream) enerjisiz bölgenin, alternatif kaynaktan beslenmesi için 

yedek kaynak uygunluğunun kontrol edilmesi, 

 Uygun olan alternatif kaynaktan şebekenin kaynağa uzak (downstream) enerjisiz bölgenin yeniden 

enerjilendirilmesi, 

 Bu işlemlerin herhangi bir adımında, olağandışı çalışma durumu tespit edilmesi durumunda işlemin 

sonlandırılması, 

 Her bir anahtarlama ve olay kaydının eksiksiz olarak, işlemi gerçekleştiren sorumlu işlemci tarafından 

kayıt altına alınması (en az 1 ay süre ile kayıt altında silinmeden durması), 

 Gerekli tüm olay ve alarm kayıtlarının merkezi SCADA sistemine iletilmesi, 

 Otomasyonun aktif olduğu ve koşma işlemi sırasında gerekli sesli ve görsel fiziksel uyarıların istasyon 

içinde ve dışında uygulanması, 

 Sahadan (lokal) veya merkezden (uzaktan) herhangi bir anda müdahale edilerek, otomasyon 

durdurulabilir olması 

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 

“Uygun Anahtarlama Operasyonları ile Kendi Kendini İyileştiren Şebekeye Geçiş Ar-Ge Projesi” 

kapsamında sistem ve saha personeli güvenliği için risk analizleri gerçekleştirilerek, alınması gereken 

aksiyonlar listesi geliştirilmiştir. 

Otonom sistem operasyonu ile oluşabilecek riskler değerlendirilirken, mevcut ve otonom olmayan süreçler 

ile ilgili prosedürlerin ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve bu konudaki farkındalığın arttırılarak 

risklerin minimize edilmesi gerektiği değerlendirilerek risk analizi ve öneri geliştirme çalışmaları 

konvansiyonel saha operasyonları ve otonom şebeke operasyonu şeklinde iki ana başlık halinde 

yapılandırılmıştır. 

Kendi Kendini İyileştiren Şebeke operasyonlarına geçiş ile Türkiye’de ilk defa dağıtım şebekesinde insan 

müdahalesi olmadan arıza izolasyonu ve yeniden enerjilendirme manevralarının hayata geçirileceği otonom 

bir sistem devreye alınmaktadır. Bu noktada otonom sistemin arıza, bakım, sayaç okuma, tesis vb. saha 

operasyonu süreçleri için daha önce var olmayan riskler oluşturabileceği ve bu risklerin uygulamaya geçmeden 

belirlenerek riskleri azaltma/yok etmeye yönelik aksiyonların belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Söz konusu riskler ve aksiyonlar İş Paketi-3 kapsamında hazırlanmış olan “Arıza İzolasyonu ve Yeniden 

Enerjilendirme Senaryolarının Tasarımı Raporu”nda yer alan farklı uygulamalar özelinde önce ayrı ayrı, sonra 

ise bütünsel bir şekilde belirlenmiştir. Söz konusu uygulamalar şunlardır: 

 Primer (Ana) Dağıtım Şebekesi – Merkezi Kontrolcü Uygulaması (Lokal SCADA) 

 Sekonder (Tali) Dağıtım Şebekesi – Peer-to-peer Kontrol Uygulaması 

 İstasyon İçi Kaynak Aktarımı – 61850 Haberleşme Uygulaması 

Önerilen aksiyonlar aşağıdaki türler doğrultusunda kategorize edilmiş ve uygulama alanı olarak saha veya 

merkez gibi konumlar ayrıca belirlenmiştir: 

 Donanım 

 Yazılım/ Algoritma 
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 Prosedür 

 Eğitim 

Kendi kendini iyileştiren şebeke ile otonom sistemlerin operasyonuna geçiş ile ortaya çıkabilecek riskler 

ve bu riskler ile ilgili alınması gereken ve proje uygulama aşamasında saha tecrübeleri geliştirilen aksiyonlar 

bu başlık altındaki özet tablolarda sunulmaktadır. 
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Tablo 2: Otonom Restorasyon Çalışma Modları Risk Konuları 

Risk No Risk Tanımı Aksiyon Listesi 

R-001 
Saha personellerinin dağıtım merkezinde çalışma yapma 

gereksinimleri ile ortaya çıkan riskler 

A-001, A-002, A-003, A-004, A-005, A-

007, A-008, A-009, A-010, A-011, A-012, 

A-013, A-014, A-015, A-016, A-025, A-

077,  

R-002 
Otonom sürece dahil edilmeyen dağıtım merkezlerinde yapılan 

manevraların oluşturması muhtemel riskler 

A-002, A-003, A-013, A-015, A-016, A-

021, A-022, A-023, A-024, A-025, A-078,  

R-003 

Otonom anahtarlama bölgesinde saha ekipleri tarafından 

gerçekleştirilen topolojik değişiklikler nedeniyle oluşabilecek iş 

güvenliği riskleri 

A-002, A-003, A-013, A-015, A-016, A-

021, A-022, A-023, A-024,  

R-004 
Kesici arızalarına bağlı olarak arıza izolasyon sürecinin 

tamamlanamaması 

A-026, A-027, A-028, A-029, A-030, A-

031, A-032, A-033, A-034, A-035, A-036, 

A-037,  

R-005 Röle, Redresör ve diğer IED'lere ait iç arızalar 

A-026, A-027, A-028, A-029, A-030, A-

031, A-032, A-033, A-034, A-035, A-036, 

A-037,  

R-006 
Haberleşme arızaları ve ekipman durumlarının/pozisyon bilgilerinin 

sürekli halde kontrol edilme zorunluluğu 

A-040, A-041, A-042, A-043, A-044, A-

080,  

R-007 
Otonom sistem komutlarının saha ekipmanları tarafından yerine 

getirilememe durumu  
A-045, A-046, A-047,  

R-008 

SCADA manevraları veya manuel operasyonlar ile hat başı 

kesicisinde yapılan açma işleminin otonom süreci hatalı olarak 

başlatması 

A-048, A-049,  

R-009 
Restorasyon işlemlerinin ardından otonom çalışma modunun sağlıklı 

ve güvenli bir biçimde başlatılamaması 
A-050, A-051, A-052, A-077,  

R-010 
Tadiye noktasının kapatılması ve alternatif kaynağa geçilmesine 

rağmen yüklerin yeniden enerjilendirilememesi 
A-053, A-054, A-055,  

R-011 
Otonom manevraları esnasında iki ayrı TEİAŞ TM'nin paralel olarak 

çalıştırılması sonucunda çeşitli işletme risklerinin oluşması 
A-056, A-057, A-058, A-075, A-076,  

R-012 

Dağıtım merkezi iç arıza kaynaklarının (kablo başlığı, bara vb.) 

temizlenememesi nedeniyle arıza izolasyon sürecinin 

tamamlanamaması 

A-059, A-060, A-100,  

R-013 T noktalarında arızaların gereksiz büyüklükteki kesintilere yol açması A-061, A-062,  

R-014 Bara arızası durumunda kaynak aktarımının ikinci arızayı doğurması A-063, A-064,  

R-015 İstenmeyen yetkisiz kişiler tarafından otomasyon cihazlarına erişim A-017, A-018, A-081, A-082, A-083,  

R-016 
Otomasyon haberleşme cihazlarındaki güncel olmayan yazılım 

sürümleri 
A-018, A-082, A-083,  

R-017 Otomasyon ağ trafiğinde istenmeyen aktiviteler A-018, A-081, A-082, A-083,  

R-018 
Otomasyon haberleşme trafiğindeki yoğunluk nedeniyle otomasyon 

sinyallerindeki gecikme veya veri kaybı 
A-041, A-043,  

R-019 Otomasyon cihazının sorgu veya isteme cevap vermemesi A-040, A-043,  

R-020 Personel yetkinliğinin düşük olması A-005, A-014, A-038,  

R-021 Beklenmedik acil durumlarda otonom çalışmanın devam etmesi A-002, A-003, A-006,  

R-022 
Otonom çalışma koşmaya başladıktan sonra sisteme bilinçsiz 

müdahale edilmesi 
A-011, A-012,  

R-023 
Otonom şebekenin SCADA merkezi üzerinden net bir şekilde 

izlenememesi takip edilememesi 
A-019, A-045,  

R-024 Otonom anahtarlama algoritmasının/sisteminin düzgün çalışmaması A-020,  

R-025 Periyodik Bakım ve Acil bakım işlemlerinin yerine getirilmemesi A-037, A-038, A-039,  

R-026 
Sistem topolojisi değişiminin bölgedeki röle koordinasyonunu 

bozması sonucu şebeke güvenliğinin ve güvenilirliğinin azalması 
A-065, A-066, A-067, A-068, A-069,  

R-027 
Topolojik değişiklikler nedeniyle TEİAŞ TM'lerdeki yüklenme 

oranlarının ve bağlantı anlaşması limitlerinin üzerine çıkması 
A-070, A-071, A-072, A-073, A-074,  
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Risk No Risk Tanımı Aksiyon Listesi 

R-028 

Otonom bölge kapsamındaki şebekede yatırım veya işletme kaynaklı 

yapılan kalıcı topolojik değişikliklerin bildirilmemesi, dikkate 

alınmaması 

A-079,  

R-029 
Arıza gösterge ekipmanlarında veya lojik kontrolörlerde oluşan hatalı 

çalışmalar nedeniyle arıza yerinin tespit edilememesi  
A-084,  

R-030 

Arıza yerinin otonom sistem tarafından hatalı tespit edilmesi 

sonucunda restorasyon manevrasının başarısız olması ve kesinti 

yaşayan bölgenin genişlemesi  

A-085,  

R-031 
Kumanda edilmeyen kabinlerde temizlenen arızalar nedeniyle 

otonom sistemin başlangıç kriterinin sağlanamaması  
A-086,  

R-032 

Kumanda edilmeyen kabinlerde temizlenen arızalar nedeniyle geçici 

olaylar ile (yalnızca pick-up sinyalini aktif eden) kalıcı arızalar 

arasındaki ayrımının yapılamaması  

A-087,  

R-033 
Normal topolojiye dönüş esnasında paralele alınan kaynakların bara 

kısa devre arızasında sistemin izolasyon seviyesini aşması (ATS) 
A-088,  

R-034 
Sekonder otonom bölgede oluşan arızalardan primer otonom sistemin 

etkilenmesi 
A-089, A-090,  

R-035 
Arıza izolasyonu için otonom sistem tarafından yalnızca kesiciler ile 

manevra yapılmasının oluşturabileceği işçi güvenliği riskleri 
A-091, A-092,  

R-036 
Anahtarlama elemanlarına ait pozisyon bilgisinin gelmemesi veya ara 

pozisyonda gelmesi sonucunda sistemin hatalı çalışması 
A-093, A-094,  

R-037 Anahtarlama elemanlarına ait pozisyon bilgilerinin yanlış gelmesi  A-093,  

R-038 RTU ekipmanına ait I/O ünitelerinden hatalı sinyallerin gelmesi A-095,  

R-039 
Birbirine yakın iki ayrı açık ring fider bölgesinde uygulanacak 

sekonder otonom sistemlerin hatalı çalışması  
A-096,  

R-040 
Senkronizasyon şartlarının sağlanamaması durumunda normal şebeke 

topolojisine geri dönülememesi 
A-097,  

R-041 
Otonom sistemin çalışmaya başladığının SCADA operatörleri 

tarafından fark edilememesi 
A-012,  

R-042 
Otonom çalışma hususunda yetkinlik seviyesi düşük personellerin 

dağıtım merkezlerinde oluşturabileceği İSG riskleri  
A-098,  

R-043 
Mevcut risk değerlendirme süreçlerinin otonom çalışma şartlarını 

içermemesi 
A-099,  

 

Tablo 3: Otonom Restorasyon için Risk Azaltıcı Aksiyonlar Listesi 
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No Aksiyon Açıklaması 
Aksiyon 

Türü 

Uygula

ma 

Alanı 

Otomasyo

n Sistemi 
Azaltılan Risk No 

A-001 

Otonom anahtarlama sürecine dahil edilmiş dağıtım 

merkezlerinin otomasyon panolarına otomatik 

çalışma/uzak/yakın butonu eklenmesi 

Donanım Saha Tümü R-001 

A-002 

Otomasyonun acil durumlarda durdurulması için tüm 

otomasyon uygulanan İstasyonların içerisine, erişimin 

kolay olduğu bir noktaya "Acil Butonu" koyulması. 

Donanım Saha Tümü 

R-001 

R-002 

R-003 

R-021 

A-003 
"Acil Butonu"na basılması durumunda Merkezi SCADA 

sistemine raporlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha Tümü 

R-001 

R-002 

R-003 

R-021 

A-004 

SCADA yazılımında "Otonom Çalışma Modu" / Uzak / 

Yakın ve "Otonom Çalışma İptal" butonlarının 

tanımlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Merkez Tümü R-001 

A-005 

t=0 anında inaktif olan otonom sistemin, Otomasyon 

panosunun "otomatik çalışma" konumuna alınması ve 

SCADA operatörünün "Otonom Çalışma Modu" onayını 

vermesinin ardından aktifleşmesi 

Yazılım/ 

Algoritma, 

Prosedür, 

Eğitim 

Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-001 

R-020 

A-006 

Merkezi SCADA yazılımı üzerinden Otomasyon İptal 

butonuna basılması durumunda, otonom çalışmanın 

otomatik olarak durdurulması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Merkez Tümü R-021 

A-007 
Kapı açık ve PIR detektör sinyallerinin Otomasyon 

panosuna taşınması 
Donanım 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-001 

A-008 

Otomasyon Panosu üzerinde Uzak, yakın butonu, PIR 

detektörü veya kapı açık sinyallerinin aktif olması 

halinde kendi kendine çalışmanın durdurulması, 

engellenmesi ve Merkezi SCADA sistemine 

raporlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-001 

A-009 
Otomasyon kapsamında olan tüm manuel ve otonom 

istasyonlarında uyarı levhalarının yerleştirilmesi 
Prosedür Saha Tümü R-001 

A-010 

Otomasyon kapsamında bulunan tüm manuel ve otonom 

istasyonların tek hat şemasının istasyon içerisine 

konulması ve güncel tutulması 

Prosedür Saha Tümü R-001 

A-011 

Kendi kendine iyileştirme başladığı anda istasyon 

içerisinde ve istasyon girişinden kolaylıkla 

görülebilecek Kendi kendine iyileştirmenin çalıştığını 

ikaz eden indikatörlerin yerleştirilmesi. (bu indikatörler 

sesli ve/veya Işıklı olabilir) 

Donanım Saha Tümü 
R-001 

R-022 

A-012 

Kendi kendine iyileştirme başladığı anda durumun 

Merkezi SCADA sistemine raporlanması ve SCADA 

merkezinde görsel ve sesli uyarı sisteminin 

aktifleştirilmesi  

Uzaktan müdahalenin "Acil Durumlar" hariç 

kısıtlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Merkez Tümü 

R-001 

R-022 

R-041 

A-013 

Otomasyon kapsamında olan tüm manuel ve otonom 

istasyonların içerisinde herhangi bir çalışma yapılmadan 

önce SCADA operatörüne haber verme zorunluluğu 

Prosedür 
Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-001 

R-002 

R-003 

A-014 

Çalışanların Otomasyon bölgesinde gerçekleştirecekleri 

çalışmalar ile ilgili otonom şebekede çalışma 

eğitimlerine tabi tutulması (MMS, DAM, NOM, vb. 

birimlerin çalışanları dahil olmak üzere) 

Eğitim 
Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-001 

R-020 

A-015 

Konvansiyonel manevra süreçlerinde takip edilmesi 

gereken adımların (EKAT, TEDAŞ İş Güvenliği 

Yönergesi vb. ) eksiksiz olarak yerine getirilmesi 

Prosedür, 

Eğitim 
Saha Tümü 

R-001 

R-002 

R-003 

A-016 

SCADA operatörünün otonom çalışma bölgelerine 

yaklaşan el terminallerini ekran üzerinden kontrol 

etmesi 

Prosedür Merkez Tümü 

R-001 

R-002 

R-003 

A-017 

Otomasyon panolarına yetkisiz erişimin engellenmesi 

için fiziksel ve yazılımsal önlemlerin alınması (Kilit, 

Şifre uygulamaları) 

Donanım Saha Tümü R-015 

A-018 

Otomasyon iletişiminin gerçekleştirildiği haberleşme 

protokol ve fiziksel ortamı üzerinde gerekli şifreleme, 

kriptolama önlemlerinin alınması ve dışardan 

müdahalelere kapalı olması 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-015 

R-016 

R-017 
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No Aksiyon Açıklaması 
Aksiyon 

Türü 

Uygula

ma 

Alanı 

Otomasyo

n Sistemi 
Azaltılan Risk No 

A-019 

Otomasyon kapsamında olan tüm merkezleri ve etki 

alanlarının SCADA tek hat diyagramı üzerinde ayırt 

edilecek şekilde işaretlenmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Merkez Tümü R-023 

A-020 

Her bir otomasyon yapısı için canlı sistemin devreye 

alınmasından önce gerekli test ve simülasyon 

çalışmalarının yürütülerek, uygulama kapsamı 

içerisindeki tüm anahtarlama adımlarına uygun olarak 

çalıştığının doğrulanması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-024 

A-021 

Otomasyon noktalarındaki bara gerilimlerinin ölçülmesi 

ile sürecin içine dahil edilmemiş kabinlerde yapılacak 

manevraların oluşturacağı "Gerilim Yok" uyarılarının 

otonom sistem tarafından tespit edilmesi için gerekli 

donanım ve yazılım konfigürasyonunun yapılması (FID 

ve Röle Başlatma Alma Sinyallerinin değerlendirilmesi) 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha Tümü 
R-002 

R-003 

A-022 

Otomasyon bulunan noktalarda "Gerilim Yok" 

sinyalinin alınması ancak Trip sinyalinin alınmaması 

durumunda "Otonom Çalışma İptal" durumuna 

geçilmesi ve otonom çalışmanın durdurulması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Sekonder 

Peer-Peer 

R-002 

R-003 

A-023 

Bara ayırıcısı, kesici ve toprak ayırıcısı pozisyon 

bilgilerinin otomasyon sistemine taşınması ve gerekli 

güvenlik kilitlemelerinin oluşturulması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha Tümü 
R-002 

R-003 

A-024 

Gerçek zamanlı pozisyon bilgileri ile algoritmada 

tanımlanan pozisyon bilgilerinin uyuşmaması halinde 

"Otonom Çalışma İptal" durumuna geçilmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha Tümü 

R-002 

R-003 

A-025 

Otomasyon kapsama alanı içerisinde bulunan tüm 

istasyonlarda saha ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi 

planlanan tüm manevraların, işlem gerçekleştirilmeden 

önce SCADA operatörü ile irtibata geçilerek haber 

verme zorunluluğunun getirilmesi 

Prosedür 
Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-001 

R-002 

A-026 
74TC sinyalinin rölelerden alınması ile açma devresinin 

kontrol edilmesi 
Donanım Saha Tümü 

R-004 

R-005 

A-027 

74TC sinyalinin aktif olması durumunda, otonom 

çalışma modunun otomatik olarak "Otonom Çalışma 

İptal" moduna geçirilmesi ve Merkezi SCADA 

sistemine raporlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha Tümü 

R-004 

R-005 

A-028 
50BF sinyalinin alınması ile arızalı kesicilerin yazılım 

tarafından tespit edilmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha Tümü 
R-004 

R-005 

A-029 

50BF sinyalinin aktif olması durumunda, otonom 

çalışma modunun otomatik olarak "Otonom Çalışma 

İptal" moduna geçirilmesi ve Merkezi SCADA 

sistemine raporlanması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-004 

R-005 

A-030 

74TC ve 50BF sinyallerinin raporlanması durumunda 

ilgili birime haber verilmesi ve gerekli kontrollerin 

yapılmasının sağlanması 

Prosedür 
Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-004 

R-005 

A-031 

Otonom bölgedeki anahtarlama elemanlarına ve kapı 

switch’lerine dair periyodik bakım programlarının 

uygulanması (Kontak geçiş direnci, izolasyon direnci, 

dielektrik dayanım testleri ve I2t esaslı uygulamalar) 

Periyodik kontrol ekiplerinin belirlenmesi 

Prosedür Saha Tümü 
R-004 

R-005 

A-032 
Otonom Bölgedeki şebeke varlıkları üzerinde periyodik 

kontrollerin yapılması 
Prosedür Saha Tümü 

R-004 

R-005 

A-033 
Rölelerdeki 74TC sinyalinin doğru çalıştığından emin 

olunması için periyodik kontrollerinin yapılması 
Prosedür Saha Tümü 

R-004 

R-005 

A-034 

Otomasyon noktalarına ait kesicilerin açma sayılarının 

kontrol edilmesi, açma sayıları kayıt altında tutularak 

kritik açma sayılarına ulaşılmadan kesici bakım 

talimatlarına uygun olarak bakımlarının 

gerçekleştirilmesi 

Prosedür Saha Tümü 
R-004 

R-005 

A-035 

Kontrol, kumanda ve koruma ekipmanlarının (Röle ve 

IED) iç arızası bilgilerinin temin edilmesi ve yüksek 

öncelikli sinyal olarak tanımlanması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-004 

R-005 

A-036 

Kontrol, kumanda ve koruma ekipmanlarının (Röle ve 

IED) iç arızası bilgilerinin aktif olması halinde sistemin 

"Otonom Çalışma İptal" durumuna geçmesi 

Yazılım{A

lgoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-004 

R-005 
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A-037 

Kontrol, Kumanda ve koruma ekipmanlarından iç arıza 

sinyallerinin raporlanması durumunda, ilgili birimlere 

haber verilerek gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi 

Prosedür 
Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-004 

R-005 

R-025 

A-038 

Otonom kabinlerdeki otomasyon pano ve teçhizatının 

periyodik bakımları için bakım talimatlarının 

oluşturulması ve sorumlu personellere eğitimlerinin 

verilmesi 

Prosedür, 

Eğitim 
Saha Tümü 

R-020 

R-025 

A-039 

İstasyonlardaki topraklama durumunun, ortam 

şartlarının (nem, sıcaklık vb.) kontrol edilmesi ve olası 

uyumsuzlukların bildirilmesi 

Prosedür Saha Tümü R-025 

A-040 

Geliştirilen algoritma ve tasarımda otonom bölgedeki 

ekipmanların durum bilgilerinin periyodik olarak 

(heartbeat) bir noktaya iletilmesinin sağlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Merkez Tümü 

R-006 

R-019 

A-041 
Haberleşme ekipmanlarının, sağlık durumlarının, trafik 

yoğunluklarının sürekli olarak izlenmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Merkez Tümü 

R-006 

R-018 

A-042 

Haberleşme ve ekipman sağlık durumu döngüsel 

kontrollerinde ortaya çıkan arızalarda "Otonom Çalışma 

İptal" durumuna geçilmesi" 

Yazılım{A

lgoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-006 

A-043 
Haberleşme kablolarının ve ekipmanlarının periyodik 

kontrolü ve olası uyumsuzluklarının bildirilmesi 
Prosedür Saha Tümü 

R-006 

R-018 

R-019 

A-044 

Merkezi SCADA sistemi ile haberleşmenin sürekli 

kontrol edilmesi ve haberleşme olmadığı durumda 

"Otonom Çalışma İptal" durumuna geçilmesi 

Yazılım{A

lgoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-006 

A-045 

Otonom çalışma koşmaya başladıktan sonra, 

gerçekleştirilen manevraların tamamlandığına dair 

doğrulama sinyallerinin alınması  

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha Tümü 
R-007 

R-023 

A-046 

Otonom manevra doğrulama sinyallerinin alınmasının 

ardından diğer adımlara devam edilmesi, aksi halde 

"Otonom Çalışma İptal" durumuna geçilmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha Tümü R-007 

A-047 

Otonom bölge içerisinde yer alan dağıtım merkezlerinde 

yapılan SCADA veya manuel manevralarda ortaya 

çıkan kesici arızalarının bildirilmesi 

Prosedür Saha Tümü R-007 

A-048 
Otonom sürecin başlangıç koşulu olarak sayısal koruma 

rölesinin trip sinyalinin kullanılması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha 
Sekonder 

Peer-Peer 
R-008 

A-049 

Trip sinyalinin ardından "Kesici Açık" pozisyon 

bilgisinin alınmaması durumunda "Otonom Çalışma 

İptal" durumuna geçilmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha Tümü R-008 

A-050 

Arızanın otonom sistem tarafından restore edilmesi ve 

saha ekipleri tarafından bölge topolojisinin normal 

koşullara döndürülmesinin ardından operatörün 

"Otonom Çalışma Yenileme" butonu ile sistemi yeniden 

hazır konuma getirmesi 

Yazılım/ 

Algoritma, 

Prosedür, 

Eğitim 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-009 

A-051 
Sahadaki arızanın giderilmesinin ardından SCADA 

operatörüne bilgi verilmesi  
Prosedür 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-009 

A-052 

Arızanın giderilmesi ve normal işletme koşullarına 

dönülmesinin akabinde, Arızanın giderilmesi sürecinde 

Lokal konuma alınan Otomasyon panolarının, SCADA 

operatörü ile irtibata geçilerek "Uzak" ya da "Otomatik 

Çalışma" konumuna alınması 

Prosedür 
Saha, 

Merkez 
Tümü R-009 

A-053 

Tadiye noktalarının bulunduğu kabinlerde bara 

geriliminin yanı sıra fider geriliminin ölçülmesi (kesici 

ayağı) böylece alternatif kaynak tarafındaki gerilim 

varlığının doğrulanması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-010 

A-054 

Alternatif besleme noktalarındaki gerilim varlığının 

doğrulanamaması durumunda "Otonom Çalışma İptal" 

durumuna geçilmesi  

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-010 

A-055 

Otonom bölge içerisinde manevra yapılacak tüm açık 

noktalara "Otonom Restorasyon Noktası" ibaresinin 

yerleştirilmesi 

Donanım Saha Tümü R-010 

A-056 

Otonom bölgeye diğer DM çıkışlarından gelen hatların 

uzaktan izlenerek otomasyon noktalarında açıkta 

bekletilmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 

Peer-Peer 

Sekonder 
R-011 
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A-057 

Otonom bölgede, alternatif besleme noktası olarak 

seçilmeyen "Sürekli Açık Nokta"ların anahtarlama 

pozisyonlarında değişiklik olması durumunda "Otonom 

Çalışma İptal" durumuna geçilmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-011 

A-058 

Otonom bölgede alternatif besleme olarak 

kullanılmayan Açık Noktaların bulunduğu modüler 

hücrelere veya açık şalt hücrelerine "Sürekli Açık Nokta 

- Manevra Yapmadan Önce Danışınız" ibaresinin 

yerleştirilmesi 

Prosedür, 

Eğitim 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-011 

A-059 

Kabinlerin giriş ve çıkışlarından, röle veya arıza 

gösterge cihazlarını kullanarak arıza durum bilgilerinin 

temin edilmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-012 

A-060 

Otonom restorasyon algoritmasında arıza lokasyonunun 

net bir şekilde tespit edilmesi için gerekli lojiksel 

tanımlamalar ve donanımsal önlemlerin alınması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-012 

A-061 
T noktalarında ayrıcı ekipmanları mevcut ise bunların 

kesiciler ile değiştirilmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha 
Peer-Peer 

Sekonder 
R-013 

A-062 

Koruma rölelerinin ani zamanlı ayar değerlerine 

geçirilmesi böylece hat başı rölesinden önce T noktası 

arızalarının temizlenmesi 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha 
Peer-Peer 

Sekonder 
R-013 

A-063 
GOOSE haberleşme ile tesisteki diğer çıkışların arıza ile 

ilgili durum bilgisinin alınması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha ATS R-014 

A-064 

GOOSE haberleşme ile senkronizasyon IED'sinde 

toplanan arıza ve gerilim bilgilerinin karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesi ile bara arızasının tespit edilmesi, eğer 

bara arıza durumu tespit edilirse "Otonom Çalışma 

İptal” moduna geçilmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha ATS R-014 

A-065 
Otomasyon noktalarında çoklu ayar grubuna sahip 

sayısal koruma rölelerinin kullanılması  
Donanım Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-026 

A-066 

Arıza izolasyonunun ardından haberleşme altyapısının 

kullanılması ile ön tanımlı röle ayar gruplarının 

algoritma tarafından otomatik değiştirilmesi  

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-026 

A-067 

Koruma rölelerinin ayar grupları değiştirilirken 

algoritmanın geçici olarak "Otonom Çalışma İptal" 

moduna geçmesi  

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-026 

A-068 

Test aşamasında doğru koruma ayar gruplarının 

değiştirildiğinden emin olunması için topoloji 

değişikliğinin ardından rölelerin kontrol edilmesi 

Prosedür Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-026 

A-069 

Belirli noktalardaki koruma rölelerinin inaktif edilerek 

koruma sisteminin basitleştirilmesi böylece topolojik 

değişikliklerde ortaya çıkabilecek hata sayısının 

minimize edilmesi 

Prosedür Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-026 

A-070 

Kontrol yazılımı tarafından dinamik olarak şebeke 

parametrelerinin (akım taşıma kapasitesi, gerilim 

düşümü vb.) izlenmesi böylece manevralar esnasında 

termal limitlerin aşılmayacağından algoritma çalışmaları 

ile emin olunması  

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-027 

A-071 

Termal limitlerin aşılması ve alternatif restorasyon 

adımlarının olmaması durumunda "Otonom Çalıma 

İptal" moduna geçilmesi ve Merkezi SCADA sistemine 

raporlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-027 

A-072 
Termal yüklenme limitlerine ek olarak algoritmada 

bağlantı anlaşması limitlerinin tanımlanması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-027 

A-073 

Yazılım tarafından yapılan hesaplamada restorasyon 

sırasında bağlantı anlaşması limitleri aşılıyor ise 

alternatif manevraların gerçekleştirilmesi, eğer alternatif 

manevralar gerçekleştirilemiyorsa manevraların 

gerçekleştirilerek durumunda Merkezi SCADA 

sistemine raporlanması ve TEİAŞ kaynak aktarma 

prosedürün uygulanması 

Yazılım/ 

Algoritma, 

Prosedür 

Saha, 

Merkez 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-027 
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No Aksiyon Açıklaması 
Aksiyon 

Türü 

Uygula

ma 

Alanı 

Otomasyo

n Sistemi 
Azaltılan Risk No 

A-074 

Bağlantı anlaşması nedeniyle gerçekleştirilemeyen 

manevraların takip edilmesi ve artırım için gerekli 

bildirimlerin yapılması 

Prosedür Merkez 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-027 

A-075 

Kontrol yazılımı üzerinden gerçek zamanlı olarak 

izlenen sistemde yazılımsal kilitlemelerin oluşturulması 

böylece istenmeyen paralel çalışma koşullarının 

engellenmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-011 

A-076 
Güç akış yönü üzerinden giriş ve çıkış fiderlerin 

yazılımda tespit edilmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-011 

A-077 

Otonom çalışmanın koşması ve restorasyon işleminin 

tamamlanmasının ardından, saha ekiplerinin otomatik 

izole edilmiş arızalı bölgeye müdahale etmeden önce 

ilgili kabinlerde bara ayırıcılarının ayırıp topraklama 

işlemlerini gerçekleştirmesi 

Prosedür Saha Tümü 
R-001 

R-009 

A-078 

Otomatik kaynak aktarma işleminde sadece gerilim 

kontrolü yapılması (enerji kesintisinin arıza kaynaklı 

olup olmadığının kontrolü yapılamıyorsa) durumunda 

gerilimin cihaz arızası nedeniyle tespit edilememesinin 

önüne geçilmesi için yedekli gerilim tespiti yapılması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha ATS R-002 

A-079 

Otonom bölge kapsamındaki şebeke yapısında kalıcı 

topolojik değişikliklerin (Yeni Bağlantılar, Fider 

ekleme, üretim santrali kurulumu, vb.) olması 

durumunda, kapsam içerisindeki yeni şebeke yapısına 

göre otonom anahtarlama dizilerinin yük ve kısa devre 

analiz sonuçlarına göre revize edilmesi 

Prosedür Merkez Tümü R-028 

A-080 

Primer şebekede otonom bölge kapsamında TM çıkış 

fiderleri üzerinde oluşan arızalarda gerilim yok bilgisi 

yanında TM’deki açma(trip) sinyallerinin de otomasyon 

algoritmasında kullanılması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha 

Lokal 

SCADA-

Primer 

R-006 

A-081 

Otonom bölge kapsamındaki otomasyon cihazlarının 

birbiri ve merkezi sistemle haberleşmesinde ön tanımlı 

olmayan bir istem aldığında "Otonom Çalışma İptal" 

moduna geçmesi ve durumumu merkezi SCADA 

sistemine raporlaması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha Tümü 

R-015 

R-017 

A-082 

Otonom bölge kapsamındaki haberleşme cihazlarının, 

cihaz açıklarından kaynaklı sızmalara maruz kalmaması 

için firmware güncellemelerinin düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi 

Prosedür 
Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-015 

R-016 

R-017 

A-083 

Otomasyon cihazlarının iletişim sağladığı haberleşme 

ağı üzerinde, şüpheli trafiğin tespit edilmesi için ağ 

güvenliği araçlarının kullanılması (firewall, vb.) 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-015 

R-016 

R-017 

A-084 

Yazılımlara dair bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

geçmiş olayların temizlenmesine yönelik fonksiyonel 

geliştirmelerin yapılması 

Yazılım 

Algoritma 
Merkez Tümü R-029 

A-085 
Otonom manevra noktası ve hat başı kesicilerine ait 

rölelerde SOTF fonksiyonun kullanılması 

Donanım, 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha  
Peer-Peer 

Sekonder 
R-030 

A-086 
SOTF fonksiyonun aktif olması halinde "Otonom 

Çalışma İptal" durumuna geçilmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Peer-Peer 

Sekonder 
R-031 

A-087 
Koruma rölelerin yalnızca hat başların aktif yapılması, 

izlenmeyen kabinlerde koruma ayarlarının iptal edilmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha Tümü R-032 

A-088 

Özellikle TEİAŞ TM'lerdeki topolojik değişimlerin 

takip edilerek paralel çalışmada kısa devre akım 

limitinin aşılmadığından emin olunması 

Prosedür Merkez ATS R-033 

A-089 

Sekonder istasyonları içeren otonom bölgelerdeki arıza 

sinyali bilgisinin primer otonom sisteme alınması ve 

primer sistemin "Otonom Çalışma İptal" moduna 

geçmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 

Peer-Peer 

Sekonder 

Lokal 

SCADA 

Primer 

R-034 

A-090 

Sekonder otonom sistemin çalışmaya başladığı an 

operatörün primer sistemin devreden çıktığından emin 

olması, gerekli durumlarda manuel olarak süreci iptal 

etmesi 

Prosedür Merkez 

Peer-Peer 

Sekonder 

Lokal 

SCADA 

Primer 

R-034 
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No Aksiyon Açıklaması 
Aksiyon 

Türü 

Uygula

ma 

Alanı 

Otomasyo

n Sistemi 
Azaltılan Risk No 

A-091 

Otonom sistem tarafından gerçekleştiren arıza 

izolasyonunda yalnızca kesici ile manevra yapıldığı hat 

üzerinde yapılacak çalışmalarda ayırıcıların manuel 

olarak saha personeli tarafından açılması gerektiğine 

dair uyarı levhalarının bulunması 

Prosedür Saha Tümü R-035 

A-092 

Konvansiyonel arıza süreçlerinde gerçekleştirilen 

ayırıcıların açılması, hattın topraklanması, stanka ile 

gerilim kontrolü vb. işlemlerin aynı şekilde uygulanması 

Prosedür Saha Tümü R-035 

A-093 

Anahtarlama elemanlarının gerçek pozisyonları ile 

SCADA pozisyonları arasındaki uyumluluğunun 

periyodik kontroller ile denetlenmesi ve olası 

uyumsuzlukların giderilmesi 

Prosedür  
Saha, 

Merkez 
Tümü 

R-036 

R-037 

A-094 

Anahtarlama elemanlarından pozisyon bilgisinin 

gelmemesi veya ara pozisyon durumunun gelmesi 

halinde "Otonom Çalışma İptal" moduna geçilmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-036 

A-095 

RTU Ekipmanına ait I/O ünitesinde bir arıza olması 

durumunda sürecin "Otonom Çalışma İptal" moduna 

geçmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 

Saha, 

Merkez 
Tümü R-038 

A-096 

Birbiriyle etkileşime giren otonom sistemlerde, 

etkileşim yerlerinin "sürekli açık nokta" olarak seçilmesi 

ve bu noktada bir manevra yapılması halinde iki ayrı 

sistemin de "Otonom Çalışma İptal" durumuna geçmesi 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha 

Peer-Peer 

Sekonder 
R-039 

A-097 

Operatörün "Normal Şebeke Topolojisine Dönüş" 

komutunun ardından senkronizasyon şartları 

sağlanmıyor ise kısa süreli kesintinin oluşturularak 

kaynak aktarımının yapılması 

Yazılım/ 

Algoritma 

Prosedür 

Saha, 

Merkez 
ATS R-040 

A-098 
Otonom merkezler ve merkezlerin etkileştiği kabinlerde 

farklı renkte ve tasarımda kilitlerin kullanılması 
Prosedür Saha Tümü R-042 

A-099 

Mevcut sistemin çalışma koşulları göz önüne alınarak 

hazırlanan risk değerlendirme süreçlerinin otonom 

çalışma şartları özelinde revize edilmesi 

Prosedür 
Saha 

Merkez 
Tümü R-043 

A-100 

Kablo başlığı, bara vb. arızalarda optimum güvenlik için 

yalnızca merkezdeki anahtarların değil; aynı zamanda 

kabine komşu en yakın merkezlerde arıza izolasyon 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi için algoritma 

tanımlamalarının yapılması 

Yazılım/ 

Algoritma 
Saha Tümü R-012 

 

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

Decentralized (dağıtık) mimarinin kullanılması, peer-to-peer’a nazaran farklı tedarikçilerin 

ekipmanlarının kullanılması açısından kolaylık sağlamaktadır2. 

Kendi kendini iyileştiren şebekelerin güvenilirliği artıracağı ve SAIDI/SAIFI değerlerinde önemli 

iyileştirmeler getireceği değerlendirilmektedir. Seçilecek çözüm mimarisi ve haberleşmenin otonom 

restorasyon süresini doğrudan etkileyeceği; bu doğrultuda tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken en 

önemli noktalardan birisinin haberleşme mimarisi ve ekipmanları olduğu, incelenen diğer proje örneklerinden 

yola çıkılarak anlaşılmaktadır. Radyo haberleşme güvenilirlik bakımından özellikle radyo dalgası görüş alanı 

düşük olan durumlarda eksik kalmakta, güvenilir bir sistem kurulması için ise maliyet artmaktadır. GPRS 

tabanlı haberleşme sisteminin kullanımında güvenilirlik açısından problem yaşanmaması için mevcut servis 

sağlayıcılardan hizmet almak yerine şirketin kendi altyapısının kurulması daha akıllıcadır3. 

Haberleşme sisteminde kullanılan GPRS, telefon ağı olarak dizayn edilmiş olduğu için ağın self-healing 

uygulaması açısından kullanılabilirlik durumunu (availability) kötü etkilemektedir. Ayrıca enerji tasarrufu 

                                                           
2
 Bensley T., Grommesh C., Stenborg P., Implementing New Configurable Self-Healing Smart Grid Technology with 

an Existing Distribution Management System (DMS), Cooper Power Systems, 2011 

3
 Distribution Automation, Results from the Smart Grid Investment Grant Program; ABD Enerji Bakanlığı, 2016 
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amacıyla telekom altyapı sağlayıcısının geceleri bazı antenleri kapatması, sinyal alımını bazı trafo 

merkezlerinde etkilemektedir. Bu sorunlar kendi kendini iyileştiren şebekelerin haberleşme altyapısının 

planlama aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Self-healing ağının arızalı bulunduğu zamanın (down-

time) çoğunluğuna Telekom servis sağlayıcısının başlattığı modem resetleme sebep olmaktadır. Telekom 

hizmet sağlayıcısı her gün kullanılmayan bağlantıları resetler, bu durum da RTU modemlerin yeniden 

başlatılmalarına (restart) sebep olmaktadır. Bu reset sırasında, self-healing ağı aşağı yukarı iki dakika boyunca 

ulaşılamaz durumda olmaktadır (unavailable)4. 

Doğru ve güvenilir haberleşme sisteminin seçiminde aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır5: 

 Bant genişliği (bandwidth) 

 Gecikme (latency) 

 Maliyet 

 Güvenilirlik ve çekim gücü 

 Elektromanyetik dayanım 

 Siber güvenlik ihtiyaçları 

Tüm OG şebeke self-healing sistemleri için uygun değildir. Meshed topolojilerinde bir hattı birden çok 

farklı sayıda yolla iyileştirme olanağı olduğu için yazılımın algoritmasını karmaşıklaştırmakta ve doğru 

çalışmama olasılığını artırmaktadır. Bu sebeple DA faydalarını en üst seviyede görebilmek için self-healing 

sistemleri tek açık noktalı halka topolojisinde (single normal open point ring structure) tercih edilmelidir. 

Aynı zamanda self-healing algoritmalarının uygulanacağı bölgelerde AG şebekede de meshed bir yapının 

olmaması son derece önemli bir noktadır. AG’de meshed şebeke yapısının varlığı, OG’den izole edildiği 

düşünülen bir arızanın AG taraftan beslenmesine sebebiyet verebileceği için güvenlik problemleri 

doğuracaktır. 

Öte yandan, farklı çözüm topolojileri için aşağıda özetlenen asgari gereksinimler kümesi, diğer dağıtım 

şirketlerinin uygulamalarına ışık tutacak niteliktedir: 

Master RTU Uygulaması 

       Bu yapı, sahadaki kendi kendini iyileştiren şebeke yapısına dâhil edilecek dağıtım merkezlerinden birinin 

“master istasyon” seçilerek buradaki RTU’nun diğer merkezlerdeki RTU’lara otonom komutlar yollayacağı 

şekilde konfigüre edilmesini temsil etmektedir. Bu noktada bir diğer seçenek, “master” olarak seçilmiş 

istasyondaki mevcut SCADA iletişimini sağlayan RTU’nun yanı sıra bir ikinci bölgesel kontrol RTU’sunun 

yerleştirilerek kendi kendini iyileştirme işlevselliğinin sağlanmasıdır. Bu yapılardan birisine mevcut 

RTU’ların input sinyali ve işlemci gücü doğrultusunda karar verilmesi gerekmektedir. 

       Aşağıdaki şekilde bu uygulama çerçevesinde hayata geçirilmesi hedeflenen Master RTU’lu kendi kendini 

iyileştiren şebeke sisteminin haberleşme topolojisi gösterilmektedir. Görselde kullanılacak haberleşme 

medyası ile planlanan haberleşme protokolleri bir arada verilmiştir.  

                                                           
4
 Coster E., Kerstens W., Berry T.; “Self Healing Distribution Networks Using Smart Controllers”; 

22nd International Conference on Electricity Distribution; 2013 

5
 https://energy.gov/sites/prod/files/2016/11/f34/Distribution%20Automation%20Summary%20Report_09-29-16.pdf 
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3G/G.SHDSL

Ethernet Switch

IEDs

...

RTU

G.SHDSL modem

Master RTU/Ana DM

IEDs RTU

Ethernet Switch

G.SHDSL modem

IEDs RTU

Ethernet Switch

G.SHDSL modem

IEDs RTU

Ethernet Switch

G.SHDSL modem

SCADA Kumanda Merkezi

IEC61850/Modbus RTU

IEC104

 

Şekil 1. Master RTU Uygulaması Haberleşme Topolojisi 

     Bu mimari çerçevesinde gerekli olan ekipmanlar şunlardır: 

 Yerel kontrol mekanizması 

 Arıza tespit cihazı (dijital koruma rölesi veya haberleşmeli arıza gösterge cihazı) 

 Gerilim detektörü (gerilim bölücü) 

 Haberleşme modemi (3G/DSL) 

 

Temel Uygulama Gereksinimleri 

1. Uygulama dahilinde kullanılacak yerel kontrol mekanizması bir sonraki başlıkta belirtilen minimum 

donanım, modül, fonksiyon ve haberleşme gereksinimlerini karşılayacak RTU olmalıdır. 

2. RTU’lar süreç bilgilerinin toplanması ve istasyon ekipmanlarının kontrol edilmesinden sorumlu 

olacaktır. 

3. Otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu işlemi SCADA sistemi üzerinden uzaktan ve merkez 

içindeki butonlar üzerinden devre dışı bırakılabilir olmalıdır.  

4. Merkez içerisinde ve sahadaki gerekli noktalarda otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu 

ihtimalini belirten uyarı levhaları ve işaretleri bulunmalıdır.  

5. Otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu gerçekleştiğinde, olay yüksek öncelikli alarm sinyali 

olarak SCADA operatörlerine iletilmelidir.  

6. Alternatif kaynağa geçiş öncesinde,  

a. Birincil fidere ait gerilim bölücüden ve bara gerilim transformatöründen belirlenen süre 

boyunca %1 nominal gerilim değerinin altında genliğin okunması gerekmekte ve,  
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b. Birincil kaynak kesicisinden “açık pozisyon” bilgisi alınmalıdır. 

7. Uygulama bölgesinde yer alacak RTU’ların hem “master” hem “slave” modlarında çalışabilir olmaları 

gerekmektedir. 

8. “Master” olarak seçilecek RTU, diğer RTU’lardan, IED’lerden ve diğer saha ekipmanlarından gelecek 

olan sinyaller doğrultusunda önceden tanımlanmış senaryolar çerçevesinde arıza tespit, izolasyon ve 

enerji restorasyonu döngüsü komutlarını oluşturacak konfigürasyona sahip olmalıdır.  

9. “Master” RTU bir üst maddedeki işlevinin yanı sıra, mevcut SCADA haberleşmesi ve veri akışı 

gereksinimlerini “slave” olarak gerçekleştirebilir olmalıdır. 

10. “Master” RTU oluşturulan komutları ilgili şebeke bölgesindeki uzaktan kontrol edilebilir ekipmanlara 

iletebilir yeteneklere sahip olmalıdır. 

11. Self-healing uygulaması dahilinde “slave” olarak tanımlanacak RTUlar, hem “master” RTU ile hem 

de mevcut ana SCADA merkezi ile haberleşme ve veri iletimi fonksiyonlarını sürdürebilir olmalıdır. 

12. Uygulamaya dahil edilecek dijital koruma röleleri, arıza tespit görevini üstlenecek ve “arıza akımı 

geçti” sinyallerini RTU’lara ileteceklerdir. 

13. Gerekli asgari özellikleri taşıyan dijital koruma rölelerinin bulunmadığı/tedarik edilemediği 

durumlarda haberleşmeli arıza gösterge cihazları kullanılarak da arıza tespiti yapılabilecektir. 

14. Dijital koruma rölesi/arıza gösterge cihazlarından gelen “arıza akımı geçti” sinyali, duruma göre 

gerilim transformatörlerinden veya gerilim bölücülerden gelen gerilim bilgisi ile birlikte ilgili RTU’ya 

iletilecektir. Söz konusu RTU bu sinyalleri “master” RTU’ya ve ana SCADA’ya iletmekle 

yükümlüdür. 

15. “Master” RTU hem “slave” RTU’lardan gelen sinyalleri, hem de upstream’deki alternatif kaynakların 

yüklenme durumlarını izleyerek alternatif besleme senaryolarını hayata geçirmelidir. 

16. Arızi durum saha ekipleri tarafından giderildikten sonra operatörler tarafından SCADA üzerinden 

“master” RTU’ya gönderilecek “normal işletme durumuna dön” sinyali, “master” RTU tarafından 

“slave” RTU’lara iletilmelidir. 

Lokal SCADA Uygulaması 

       Merkezi SCADA’ya entegre bir şekilde, şebekede yüksek yaygınlıkta durum bazlı özel operasyon 

yaklaşımlarının (self-healing, mikro-şebeke vb.) uygulanmak istenmediği durumlarda lokal SCADA 

uygulaması ile daha düşük maliyetlerde, daha küçük bölgelerde ve daha az sayıda kontrol noktasında bu 

uygulamalar hayata geçirilebilir. Lokal SCADA uygulaması, mevcut merkezi SCADA şebeke izleme ve 

operatörler ile uzaktan kontrol ve kesinti yönetimi süreçleri sürdürülürken daha küçük ve seçilmiş bölgelerde 

otonom bir şekilde arıza tespit, izolasyon ve yeniden enerjilendirme döngüsünün daha hızlı bir şekilde kontrol 

edilmesini sağlamaktadır. 

     Bu uygulama çerçevesinde seçilmiş kontrol noktaları lokal SCADA yazılımına entegre edilerek bu 

noktalarda insan müdahalesi olmadan kesinti yönetim süreçleri gerçekleştirilecek; öte yandan söz konusu lokal 

SCADA aynı zamanda merkezi SCADA ile izleme verilerinin, arıza kayıtlarının paylaşılması gibi süreçler için 

entegre bir biçimde çalışacaktır. 

    Aşağıdaki şekilde lokal SCADA uygulaması için tasarlanan haberleşme topolojisi gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Lokal SCADA Haberleşme Topolojisi 

Temel Uygulama Gereksinimleri 

1. Otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu işlemi SCADA sistemi üzerinden uzaktan ve merkez 

içindeki butonlar üzerinden devre dışı bırakılabilir olmalıdır.  

2. Merkez içerisinde ve sahadaki gerekli noktalarda otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu 

ihtimalini belirten uyarı levhaları ve işaretleri bulunmalıdır.  

3. Otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu gerçekleştiğinde, olay yüksek öncelikli alarm sinyali 

olarak SCADA operatörlerine iletilmelidir.  

4. Alternatif kaynağa geçiş öncesinde,  

a. Birincil fidere ait gerilim bölücüden ve bara gerilim transformatöründen belirlenen süre 

boyunca %1 nominal gerilim değerinin altında genliğin okunması gerekmekte ve,  

b. Birincil kaynak kesicisinden “açık pozisyon” bilgisi alınmalıdır. 

5. Sisteme gelen verilerin güvenilirliğinin tercihen built-in yazılımsal olarak yapılması ya da yazılımsal 

olarak sistem içerisinde konfigüre edilebilir olmalıdır. 

6. Uygulama yüklenicisi, saha uygulaması süresinde SEDAŞ ekibine gerekli bilgi transferini sağlamakla 

yükümlüdür. 

7. Kurulacak sistem arıza tespit, izolasyon ve enerji restorasyonu döngülerini tam otonom bir şekilde 

hayata geçirmelidir. 

8. Kurulacak sistem için mühendislik ve parametrizasyon çalışmaları gerek lokal gerekse de uzaktan 

bağlantı ile gerçekleştirilebilir olmalıdır. 
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9. Lokal SCADA yazılımı, sorumluluk bölgesi olarak tanımlanan alandaki RTU’lardan, IED’lerden ve 

diğer saha ekipmanlarından gelecek olan sinyaller doğrultusunda alternatif kaynakların kapasitelerini 

de dikkate alarak enerji restorasyonu döngüsünü başlatmalı ve gerekli “açma/kapama” sinyallerini 

ilgili ekipmanlara otonom bir şekilde gönderebilmelidir. 

10. Enerji restorasyonu döngüsü için ön-tanımlı senaryolar üzerinden veya alternatif kaynak yüklenmesi 

bilgileri üzerinden karar vererek çalışabilir olmalıdır. 

11. Yerel SCADA yazılımı aynı zamanda sorumluluk alanındaki olayları ve ölçümleri merkezi 

SCADA’ya iletmekle yükümlüdür. 

12. Arızi durum saha ekipleri tarafından giderildikten sonra operatörler tarafından lokal SCADA 

yazılımına gönderilecek “normal işletme durumuna dön” sinyali ile ön-tanımlı normal işletme 

durumuna dönme döngüsü otonom bir şekilde hayata geçirilmelidir. 

13. Sistem kurulumu hem sekonder hem primer şebekelerde kolay uygulanabilir olmalıdır. 

İstasyon İçi Otomatik Kaynak Aktarımı Uygulaması 

       Dağıtım merkezlerindeki giriş fiderlerine alternatif olarak normalde açıkta bekletilen ikincil kaynaklar 

bulunabilmekte, birincil kaynakta yaşanan arızalar karşısında ikincil besleme noktalarına geçiş 

sağlanabilmektedir. Ancak manuel anahtarlama manevraları ile saha personelleri tarafından veya SCADA 

operatörlerinin uzaktan müdahaleleri ile yapılan kaynak aktarımı işlemi, dakikalar ve saatler arasında 

sürebilmekte dolayısıyla tedarik sürekliliği parametreleri olumsuz etkilenmektedir.  

     Akıllı elektronik cihazların, haberleşme teknolojilerinin ve birlikte çalışabilirliği destekleyen ortak 

haberleşme protokollerinin gelişimi ile merkez içerisinde lojik tasarımlar yapılabilmekte böylece alternatif 

kaynağa geçiş ve normal şebeke topolojisine dönüş işlemleri yerel noktalarda otonom yapılabilmektedir.  

      Bu kapsamda tasarlanan sistemin çalışma prensibi aşağıdaki şekil üzerinden açıklanmaktadır (Şekil 3): 

 

Şekil 3. Otomatik Kaynak Aktarma 

Arıza İzolasyonu/Yeniden Enerjilendirme: 
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 Normal çalışma şartlarında bara, “Giriş 1” hattı üzerinden enerjilendirilmekte ve “Giriş 2” K3 

noktasında açıkta bekletilmektedir. 

 “Giriş 1” hattında bir arıza meydana geldiğinde hattı koruyan kaynak tarafındaki rölenin aşırı akım 

koruması devreye girmekte ve hat enerjisiz kalmaktadır. 

 Gerilim bölücü çıkışından senkronizasyon rölesi girişine alınan fider gerilim değeri (Giriş 1) ve 

istasyon rölelerinde görülen bara gerilim genliği (gerilim transformatörü çıkışından alınan) sıfır 

seviyesine düşmektedir.  

 Baradaki gerilim kaybı bilgisi merkez röleleri tarafından fiber optik altyapı ve IEC 61850 – GOOSE 

haberleşme protokolü üzerinden senkronizasyon rölesi ile paylaşılmaktadır.   

 Hem gerilim bölücüden (Giriş 1) alınan gerilim değeri hem de bara gerilim değeri sıfıra düştüğü için 

senkronizasyon rölesi K1 kesicisine açma komutu yollamaktadır. 

 K2 fideri üzerindeki gerilim bölücünün çıkışları üzerinden kablo ile senkronizasyon rölesine aktarılan 

gerilim değeri nominal seviyede ise senkronizasyon rölesi K3 açık nokta kesicisine kapama komutu 

yollamaktadır. 

 Böylece bara yeni durumda “Giriş 2” kaynağı üzerinden beslenmektedir. 

Normal İşletme Topolojisine Geri Dönüş: 

 Arızanın saha ekipleri tarafından giderilmesinin ardından K1 kesicisi kaynak kısmından 

enerjilendirilmekte ancak açık pozisyonda bekletilmektedir.  

 Bu durumda, iki ayrı gerilim bölücüden alınan gerilim sinyaline ait genlik, açı ve frekans değerleri 

senkronizasyon rölesinde karşılaştırılmaktadır.  

 Senkronizasyon şartlarının sağlanmasının ardından “Giriş 1“ ve “Giriş 2” kaynakları kısa süreli olarak 

paralele alınmaktadır.  

 Sonrasında, K3 kesicisi açılmakta ve sistem topolojisi normal işletim biçimine geri dönmektedir.  

 Böylece “Fider 1”, “Fider 2” ve “Fider 3” çıkışlarından beslenen müşteriler normal şebeke topolojisine 

dönüşte enerji kesinti yaşamamaktadır.  

Topolojide kullanılan donanımlar ve haberleşme bileşenleri aşağıda verilmektedir: 

1. Gerilim Bölücü Sistemleri 

2. Senkronizasyon Rölesi 

3. Sayısal Koruma Röleleri 

4. Haberleşme Donanımları 

o Ethernet Switch 

o Fiber optik kablo altyapısı  

Temel Uygulama Gereksinimleri 

    Uygulama hiyerarşik düzlemde yatay IED’ler arasındaki karar süreçlerinde dayandığı ve bu IED’lerde 

sistemin geneline dair güç akışı analizleri ve kapasite aşımı değerlendirmeleri yapılamadığı için sistem 

devreye alınmadan önce aşağıdaki doğrulamaların şebeke modelleme/analiz yazılımları ile yapılması 

gerekmektedir: 
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1. Alternatif kaynağa geçiş öncesinde, yük aktarımından kaynaklanan kapasite aşımı veya gerilim 

düşümü problemlerinin gerçekleşmeyeceği statik güç akışı analizleri ile doğrulanmalıdır.  

2. Alternatif kaynağın normal şartlarda beslediği bölgelerde yük artışının olması veya yeni bağlantı 

talebinin gelmesi durumunda analizlerin tekrarlanması gerekeceği göz önüne alınmalıdır.  

Otomatik Kaynak Aktarımı 

3. Otomatik kaynak aktarımı işlemi SCADA sistemi üzerinden uzaktan ve merkez içindeki butonlar 

üzerinden devre dışı bırakılabilir olmalıdır.  

4. Merkez içerisinde ve sahadaki gerekli noktalarda otomatik kaynak aktarımı ihtimalini belirten uyarı 

levhaları ve işaretleri bulunmalıdır.  

5. Otomatik kaynak aktarımı gerçekleştiğinde, olay yüksek öncelikli alarm sinyali olarak SCADA 

operatörlerine iletilmelidir.  

6. Alternatif kaynağa geçiş öncesinde,  

a. Birincil fidere ait gerilim bölücüden ve bara gerilim transformatöründen belirlenen süre 

boyunca %10 nominal gerilim değerinin altında genliğin okunması gerekmekte ve,  

b. Birincil kaynak kesicisinden “açık pozisyon” bilgisi alınmalıdır. 

7. Bara gerilimi IEC 61850 protokolü üzerinden iletildiği için istasyon içi haberleşme arızalarında 

otomatik kaynak aktarımının devre dışı bırakılması gerekmektedir. 

8. Alternatif kaynağa geçiş öncesinde, normalde açıkta bekletilen kesicinin “74TC” sinyalinin aktif 

olmaması, başka bir deyişle kesici açma bobini devresinin sağlıklı olması beklenmektedir. 

9. Alternatif kaynağa geçiş öncesinde ikincil kaynağın düğüm noktası geriliminin ancak belirlenen 

nominal değerde olması durumunda senaryonun aktifleştirilmesi önerilmektedir.  

10. Alternatif kaynaktan yükler enerjilendirildiğinde, şebekenin kısa devre gücü değişeceği için koruma 

sisteminin körleşmesi ihtimali göz önüne alınmalı ve gerekli durumlarda rölelerin ayar grubu 

değiştirme fonksiyonalitesinden faydalanılmalıdır. IEC 61850 üzerinden paylaşılan kesici 

pozisyonlarına göre röle ayar grubu parametreleri IED’deki lojik tasarımlar ile güncellenmelidir. K3 

kesicisinin açık ve K1 kesicisinin kapalı olduğu durumda fider röleleri “Ayar Grubu A” koruma 

değerlerine, K3 kesicisinin kapalı ve K2 kesicisinin açık olduğu durumda fider röleleri “Ayar Grubu 

B” konumuna geçirilmelidir.  

11. Sistem bileşenlerinden gelen iç arıza, ekipman arızası, ölçüm hataları veya haberleşme arızası 

sinyallerine karşı otomatik kaynak aktarımı işlemi durdurulmalıdır.  

Normal Şebeke Topolojisine Geri Dönüş 

12. Normal şebeke topolojisine geri dönüş, manuel ve otonom modlarında tasarlanmalıdır.  

13. SCADA sistemi üzerinden uzaktan ve merkez içi butonlar üzerinden iptal edilebilir olmalıdır. 

14. Sistemde oluşacak bir haberleşme arızasında normal şebeke topolojisine geri dönüş işleminin iptal 

edilmesi gerekmektedir. 

15. Herhangi bir fider gerilim bölücü sistemi ölçüm cihazından arıza sinyalinin alınması durumunda 

normal şebeke topolojisine geri dönüş işleminin iptal edilmesi gerekmektedir.  

16. Geri dönüş öncesinde; 

a. Birincil kaynak kesicisinden açık pozisyon, 
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b. Birincil kaynak gerilim bölücüsünden nominal gerilim genliği ve, 

c. Baradan nominal gerilim genliği verilerinin belirlenen süre boyunca alınması gerekmektedir. 

17. Kapalı pozisyonda olan “K2” normalde açık kesicisinden 74TC sinyalinin gelmesi durumunda normal 

şebeke topolojisine geri dönüş işleminin iptal edilmesi gerekmektedir. 

18. Senkronizasyon için belirlenen gerilim genliği farkı, faz açısı farkı ve frekans farkı şartlarının belirli 

bir süre boyunca sağlanmasının ardından birincil kaynak kesicisi kapatılmalı ve iki kaynak paralele 

alınmalıdır. 

19. Paralele alınma esnasında oluşacak kısa devre akım genliklerinin, tek kaynaklı duruma göre oldukça 

yükseleceği (yaklaşık 2 katı) göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sekonder Şebeke Uygulaması 

     Saha otomasyon ekipmanlarının hiyerarşik olarak üst bir merkezle haberleşmeden kendi aralarında arıza 

süreçlerini yönetmesi, bu başlık altında incelenmektedir. Aşağıdaki şematikler üzerinden anlatılmış olan örnek, 

sistemin temel çalışma felsefesinin anlaşılması için verilmiştir.  

     Sistemdeki V502 ve V503 anahtarlama noktaları kaynak kesicilerini, SH noktaları ise otomasyon 

ekipmanları ile donatılmış sekonder istasyonları ifade etmektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Sistemin Normal Çalışma Durumu 

SH2 – SH3 arasında bir arıza meydana geldiğinde SH1 ve SH2 arıza gösterge cihazları, olayı tespit 

etmektedir (Şekil 5).  

 

Şekil 5. Arıza Başlangıcı 
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     Koruma fonksiyonu yalnızca SH1 noktasında aktifleştirildiği için hat başı kesicisi açmakta ve devrenin 

üst kısmı enerjisiz bırakılmaktadır (Şekil 6).  

 

Şekil 6. Hat Başı Kesicisinin Açması 

      Cihazlar hat başından başlayarak birbirleriyle arıza akım tespiti sorgulaması yapmaktadır. Arızayı gören 

nokta ile bir sonraki nokta arasında doğrulama yapılmaktadır. Bu durum için SH2 fiderinin çıkış kesicisi 

arızayı gördüğü bilgisini SH3’ün girişine yollamakta ancak SH3 aşırı akım tespit etmediği için giriş 

kesicisini açmaktadır (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Arıza İzolasyonu-1 

     Arızadan sonraki kesici açtığı için sistem SH4 açık nokta kesicisini kapatmakta böylece SH4 ile SH3 

arasındaki kısım hızlıca enerjilendirilmektedir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Yeniden Enerjilendirme 

     Enerjilendirilen SH3 düğüm noktası, SH2’nin çıkışına açma komutu yollamakta böylece izolasyon süreci 

tamamlanmaktadır (Şekil 9).  
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Şekil 9. Arıza İzolasyonunun Tamamlanması 

      SH2 tarafından arıza izolasyonunun tamamlandığına dair oluşturulan veri SH1 hat başı kesicisine 

yollanmakta ve V502 kesicisi kapatılmaktadır. Böylece SH2’den beslenen transformatör enerjilendirilmekte 

ve arıza izolasyonu/yeniden enerjilendirme süreci tamamlanmaktadır (Şekil 10).  

 

Şekil 10. Yeniden Enerjilendirmenin Tamamlanması 

Donanım Gereksinimleri: 

 RTU 

 Gerilim ve akım ölçümü için gerekli sensörler ve kabloları 

 Motorlu ayırıcılar veya kesiciler 

Haberleşme Sistemi ve İhtiyaçları:  

 Sistemdeki düğüm noktaları yalnızca komşu nokta ile haberleşebilmektedir.  

 Ethernet, RS232, RF, GSM ve GPRS haberleşme teknolojileri desteklenmektedir. 

 Modbus/Modbus TCP, IEC 61850 DNP3/DNP3-IP, IEC 101/104 haberleşme protokolleri 

desteklenmektedir.  
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Temel Uygulama Gereksinimleri 

1. Otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu işlemi merkez içindeki butonlar üzerinden devre dışı 

bırakılabilir olmalıdır.  

2. Merkez içerisinde ve sahadaki gerekli noktalarda otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu 

ihtimalini belirten uyarı levhaları ve işaretleri bulunmalıdır.  

3. Otonom arıza izolasyonu ve enerji restorasyonu gerçekleştiğinde, olay yüksek öncelikli alarm sinyali 

olarak SCADA operatörlerine iletilmelidir. 

4. Uygulamaya dâhil edilecek istasyonlardaki RTUlar bir önceki ve bir sonraki istasyon RTUları ile 

belirlenen haberleşme protokolleri üzerinden konuşabilme kabiliyetine sahip olmalıdırlar. 

5. Seçilecek istasyonlardaki giriş ve çıkış hücreleri arıza gösterge cihazı veya dijital koruma rölesi ile 

izlenerek olası arıza durumlarında “arıza akımı geçti” bilgisi istasyondaki RTU’ya iletilecektir. RTU 

daha sonra bu veriyi bir sonraki RTU ile paylaşacaktır. 

6. Yeniden enerjilendirme döngüsü, her bir giriş/çıkış hücresinin daha önceden tanımlanmış akım taşıma 

kapasitesi doğrultusunda başlatılacak veya durdurulacaktır. 

 

 

 


