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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

Başvuru Sahibi: 

 

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

 

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

 

Şükrüpaşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak NO: 57 

25050 YAKUTİYE/ERZURUM 

 

Proje Adı: 

 

İŞ GÜCÜ YÖNETİM SİSTEMİNE ENTEGRE 

ZAMANSAL VE ALANSAL METEOROLOJİK RİSK 

YÖNETİMİ İLE İŞ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI 

PROJESİ 

 

Proje Bölgesi: 

 

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SORUMLULUK 
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Proje Süresi: 
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ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

 

Adres: Şükrüpaşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak NO 

: 57 25050 YAKUTİYE/ERZURUM  

Telefon: 

Faks :  

E-Posta: s 
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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
Enerji sektörünün günlük yaşamımızdaki hayati rolü tartışılmaz bir gerçektir ve teknoloji alanında gün geçtikçe 

artan yatırımlar enerjiye olan ihtiyacımızı da arttırmaktadır. Enerjiye ulaşmamızdaki en önemli faktör elektrik 

iletimi ve elektrik dağıtımıdır. Türkiye’de elektrik iletiminden sonra en geniş sahaya dağılmış halde bulunan 

altyapı elektrik dağıtım alt yapısıdır. Elektrik dağıtımına ilişkin teknik varlıklarının hemen tamamı açık, yaban 

arazide bulunmaktadır. Bu zaman zaman ormanlık vadiler olurken, bazen de dik dağ yamaçlarıdır. Kısacası 

elektriksel varlıkların büyük çoğunluğu yerleşim merkezlerinden uzakta bulunmaktadır. Dağıtım firmalarının 

sorumluluk bölgelerinde bulunan bu varlıların kırsal alandaki yayılımları; bakım, arıza tespit ve onarım (BAO) 

için varlıklara ulaşmaya çalışan işgücünü zaman, güç, sarfiyat, verimlilik, konfor, güvenlik açısından bir hayli 

zorlamaktadır. Elektrik dağıtım şirketleri, zaman, bölge, iş öncelik sıralaması vb. konularda optimize 

edilememiş bakım programı, arıza tespit ve onarım müdahaleleri yüzünden can, mal, zaman, para ve hatta 

itibar kayıplarına uğramaktadırlar. Hizmet alıcılar da bu süreçten en erji kesintisine veya kalite kaybına 

uğrayarak etkilenmektedirler. Çalışanlar ise can güvenlik riski yanında, konfor, motivasyon, itibar kaybı ile 

karşı karşıyadırlar.  

Yapılan araştırma ve edinilen tecrübeler göstermektedir ki bu saha müdahalelerinin büyük çoğunluğu hava 

koşullarına bağlı oluşan arızalardan kaynaklanmaktadır. Hava ve çevre koşullarının yapılacak iş veya işler için 

uygunsuzluğu BAO ekiplerinin müdahale noktasına geç ulaşmalarına, ulaşıp çalışamamalarına, çalışmaya 

başlayıp bitirememelerine, işgücü varlıklarını kullanamamalarına, beklenenden fazla zaman ve malzeme 

harcamalarına, yaralanmalı ve hatta ölümlü kazalara maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir. Bu işgücü, 

zaman, bütçe, can ve mal ve hatta itibar kaybını önleyecek; yönetimi, erişimi, iletişimi kullanıcı dostu olan bir 

sistem kurulumu gerçekleştirilmiş olup, BAO ekiplerinin karşılaştığı birçok soruna yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Birden fazla alt sektörün, bilginin, verinin, kriterin girdi olarak kabul edildiği bu sistemin 

kurgulanması, tasarımı, modellenmesi Ar-Ge projesi niteliğinde ve proje için ayrılan süre zarfı içerisinde 

yapılmıştır.  

Projenin kapsamında yapılan çalışmalar ve faydalar aşağıda özetlenmiştir; 

1. Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü 

varlığından doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava 

koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapılmıştır.  

2. İş sağlığı ve güvenliği ile kaynakların verimli kullanımı ilkelerindeki yasal düzenlemelere, toplumsal 

bilince ve olgunluğa bağlı olarak, karşılaşılması muhtemel koşullarda mevcut İş Gücü Yönetim 

Sistemine Entegre bir yazılım platformu geliştirilmiştir. Bu yapı hem web hemde mobil uygulama 

modüllerine sahiptir. 

3. Bölgesel iklim analizleri her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yaparak ortalama ve uç değerler ile 

gerçekleşme sıklıkları ve ihtimalleri ortaya koyulmuştur. 

4. İklim analizi yapılmış bir bölgenin, meteorolojik tahmin ile, yapılması muhtemel işler için risk 

derecelendirmesi yapmakta ve ekiplerin buna göre aksiyon almalarını sağlamaktadır.  

5. Hava durumun bağlı risklere karşı işgücünün işi gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı alet, 

teçhizat, araç, yöntem ile zaman ve sarf girdileri araştırılmış, veriler yazılım platformu üzerinden 

kullanıcılara sunulmuştur. 

6. Saha personelinin hava ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, 

kısa ve çok kısa vadeli meteorolojik tahminler Aras EDAŞ dağıtım bölgesi için oluşturulmuş, web 

servisi ile İş Gücü Yönetim Sistemine entegre edilmiştir. 

7. Proje sayesinde İşgücü ve işgücü varlıkları doğru yer ve zaman için planlanabilmekte ve kaynaklardan 

verimli ve güvenli şekilde yararlanılabilmektedir.  
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 
Dünyada tüm işlerin sağlıklı ve verimli ilerleyebilmesi için elektrik tartışmasız en önemli faktörlerden biridir. 

Ülkemizde müşterilere elektrik dağıtımından sorumlu elektrik dağıtım şirketleri enerji dağıtım işleminin de 

sağlıklı ve verimli işleyebilmesi için çaba göstermektedir. Proje kapsamında EDAŞ bünyesinde olan arıza, 

bakım ve onarım ekipleri ile ekiplere tahsis edilmiş araç, zaman ve bütçenin en yüksek verimlilikte güvenle 

kullanılabilmesi için mevsimlik, aylık, haftalık, günlük ve saatlik meteorolojik tahmin ve uyarılarla risk alan, 

zaman, oran ve eğilimlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Proje Aras EDAŞ sorumluluk sahası içerisinde bulunan 

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars il merkezleri ve kırsalında uygulanmıştır. Bölge 

topoğrafik ve coğrafik olarak Türkiye’nin en dağlık bölgesi olup, çok geniş yüzey alana sahiptir. İçerisinde çok 

çeşitli jeolojik yapılar barındırmaktadır.  Elektrik dağıtım altyapı varlıkları bu düzensiz coğrafik ve topoğrafik 

yapıda konumlanmışlardır.  

  

İş süreçlerinde bugüne kadar yaşanmış, kaza, kırım ve kayba dayalı öz kayıtlar da CBS teknikleriyle 

konumlandırılarak hazırlanmıştır. İşgücünün maruz kaldığı bu kayıtların yanı sıra elektriksel altyapıda oluşmuş 

arıza, bakım ve onarım kayıtları da bu aşamada değerlendirilmiştir. Derinleştirilecek akademik kaynak 

araştırması ile de bir elektrik dağıtım şirketinin hangi iş sürecinde hangi meteorolojik değişkenden ne oranda 

hangi eşiklerde etkilendikleri ortaya konmuştur. Bölgenin kendine özgü doğal yapısı ve iklim faktörleri, hava 

kütlelerinin yerel oluşumlar geliştirmesine sebebiyet vermektedir. Coğrafya özellikleri sebebiyle bölgede alt 

iklim bölgeleri bazında çalışma yapılmıştır. Bu belirlemeler riski kategorize ederken altlık teşkil etmiştir. Hangi 

iklim değişkenlerinin ne tip etkileri olduğu analiz edilerek öz veri bankaları kurulmuştur. Belirlenen iklim 

değişkenlerinin gerçekleşme sıklıkları potansiyel tehlikeler, dolayısıyla risk değerlendirmesinde dikkate 

alınmıştır. Uç değerlerin ve eşiklerin tespitiyle alt yapıya, işlere ve işgücüne uyumluluk esasları ortaya 

konmuştur. Analiz sonuçları risk değerlendirmesinde alan, zaman, oran ve eğilimleri tarif ederken girdi olarak 

kullanılmıştır.  

Meteorolojik tahminler ve bunlara risk değerlendirmesi web servisi ile aracılığı ile İş Gücü Yönetim sistemine 

entegre edilmiştir. İş Gücü Yönetim sistemi içerisinde dinamik iş yapısı ve kuralları bulunmaktadır. Bunlar; 

Ekip Yönetimi ve İş Emri Yönetimi olmak üzere 2 ana başlık üzerinde toplanıp hem web hem mobil üzerinden 

kontrol edilebilmektedir.  

Ekip yönetimi web arayüzünden; belirlenen saha çalışanlarının yetkili olduğu departman ve saha çalışma 

tipine göre yönetimi, yeni ekiplerin tanımlanması ve seçilen iş emirlerinin atanması, ekibe ait departman, 

vardiya, araç bilgileri vb. bilgiler üzerinde yapılan tüm değişikliklerin görüntülenmesi ve yönetimi 

yapılabilmektedir.  Sayfa üzerinden yeni iş tanımlaması yapılırken meteorolojik riskler ve uyarılar sistem 

tarafından kontrol edilerek, atanan iş emrinin bulunduğu lokasyondaki meteorolojik riskler işlemi yapan 

kullanıcıya gösterilir. Bu meteorolojik riskler şunlardır; 

 Soğuk Yanığı Uyarısı 

 Soğuk Zemin Kayganlığı Uyarısı 

 Sel/Su Baskını Uyarısı 

 Buzlanma ve Don Uyarısı 

 Sıcak Zemin Kayganlığı Uyarısı 

 Aşırı Sıcak ve Bunaltıcı Hava Uyarısı 

 Yüksek Nem Uyarısı 

 Yıldırım/Şimşek Olasılığı Uyarısı 

 Yüzey Akış Uyarısı 

 Kar Yüksekliği Uyarısı 
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 Kar Savruntusu Uyarısı 

 Çığ Olma Olasılığı Uyarısı 

 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı 

 Güneş Yanığı Uyarısı 

Hava olaylarına bağlı olan; risk adı, riskin başlangıç ve sona erme zamanı, riskin gerçekleşeceği lokasyon bilgisi 

ve riskin seviyesi bilgilerine ekip yönetimi web arayüzünden ulaşılmaktadır. Ekip yönetimi mobil uygulama 

arayüzünden ise; seçilen departmana ait ekiplerin çalışan bilgisi ve araç bilgisine ulaşılmakta, vardiya seçimi 

yapılabilmektedir. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda gerekli ekipman ve kişisel koruyucu 

donanımların kontrolü yapılabilmektedir. 

İş emri yönetimi web sayfasında mevcut iş emirlerine ait bilgilere ulaşılabilir, iş emri ekiplere atanabilir veya 

farklı departmana yönlendirilebilir. İş emri yönlendirilirken ekibin veya iş emrinin bulunduğu lokasyona ait 

gerçekleşmekte olan veya gerçekleşecek meteorolojik riskler konusunda kullanıcıya uyarı verilir. Kullanıcı risk 

tipine göre alınması gereken önlemler, kişisel koruyucu donanım konusunda bilgilendirilir. Kullanıcı aynı 

zamanda ekibin kişisel koruyucu donanımlarını anlık olarak raporlayarak, ekibin risk konusunda hazırlığını 

değerlendirebilir. Bu sayede iş atamalarını yaparken risk değerlendirmesini gerçekleştirerek işe uygun ekibi 

atayabilir. 

İş emri yönetimi mobil uygulamada, ekip bazlı iş emirlerinin listelenmesi, adres bilgileri, zaman bilgileri, ekip 

ve iş emri durumu görüntülenmesi, iş emirlerine ekipman, doküman ve yorum ekleme, iş emri önceliği, geçen 

süre ve aktivite türüne göre iş emirlerine ait özet raporun görüntülenmesi, aktivite türü ve departman bazlı 

yeni iş emirlerinin oluşturulması ve yönetimi gerçekleştirilebilir. Saha ekipleri iş emirlerinin bulunduğu 

lokasyonlardaki meteorolojik riskler konusunda anlık olarak bilgilendirilir. İşi üstlenmeden önce risk tipi, riskin 

gerçekleşme zamanı, alınması gereken önlemler ve bulunması gereken kişisel koruyucu donanım konusunda 

bilgi almaktadır. Saha ekipleri riski değerlendirerek iş güvenliği açısından eksik donanımı temin edebilir, eğer 

risk öngörüyorsa iş emrini iş havuzuna geri göndererek daha uygun ekibe atanmasını talep edebilir. 

Özetlemek gerekirse proje ile Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars illerini kapsayan iklimsel 

analizler tüm meteorolojik parametreler yapılmakta, değişkenlerin gerçekleşme sıklıkları ve eğilimleri ile 

sahanın ekstremleri ve toleransları belirlenerek, risk eşikleri oluşturulmaktadır. Mevsimlik ve aylık tahminlere 

göre işgücü portföyü oluşturarak; işgücü bilgilendirme, eğitme; yetkilendirme veya görevlendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilebilmektedir. Haftalık tahminlere dayanarak risk alan ve zamanları belirlenerek iş portföyü 

oluşturarak, çalışma ve istirahat takvimi düzenlenebilmektedir. Tahmin ve uyarılara istinaden ekip yönetimi 

ve iş emri yönetimi organize edilerek, gerçekleştirilecek işe ve işgücü gruplarına ilişkin tüm operasyonlar 

programlanmaktadır. Saatlik tahmin ve uyarılara göre ise iş, araç ve yöntem belirlenerek, güvenlik uyarıları 

oluşturulmakta ve işe başlatma-sonlandırma zamanları tayin edilebilmektedir.  
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C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

İş Paketi Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş Tarihi Sorumlu 

Süre 

Topla
m 

(Gün) 

Geçen 
(Gün) 

Kalan 
(Gün) 

Tamamlanan 
(%) 

No Adı 

1 Proje Yönetimi 10.09.2019 25.01.2021 
INAVITAS 

ARAS 
360 360 0 %100 

1.1 Proje başlangıç toplantısı 16.09.2020 16.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100  

1.2 
Proje yönetim planının 
yayınlanması  

10.09.2019 21.10.2019 
INAVITAS 

ARAS 
30 30 0 %100 

1.3 Proje zaman planı yayınlanması 21.10.2020 21.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

1.4 
Projede kalite yönetim planının 
yayınlanması   

21.10.2020 21.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

1.5 
Periyodik İlerleme Raporu-1 

24.02.2020 24.02.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

1.6 
Periyodik İlerleme Raporu-2 

04.05.2020 04.05.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

1.7 
Periyodik İlerleme Raporu-3 

27.07.2020 27.07.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

2 
Literatür Taraması, Pazar ve 
Mevzuat Araştırması 

10.09.2019 06.02.2020 
INAVITAS 

ARAS 
108 108 0 %100 

2.1 
Literatür taramasının 
gerçekleştirilmesi  

10.09.2019 17.12.2019 
INAVITAS 

ARAS 
71 71 0 %100  

2.2 
Pazar araştırmasının yapılması 

10.09.2019 03.12.2019 
INAVITAS 

ARAS 
61 61 0 %100  

2.3 
Sistem isterlerinin belirlenmesi  

29.11.2019 31.12.2019 
INAVITAS 

ARAS 
23 23 0 %100 

2.4 
Entegrasyon gereksinimlerinin 
belirlenmesi 

29.11.2019 30.12.2019 
INAVITAS 

ARAS 
22 22 0 %100 

2.5 
Sistem İsterleri Raporu’nun 
oluşturulması  

30.12.2019 30.12.2019 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100  

2.6 
Sistem tasarım çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi  

31.12.2019 06.02.2020 
INAVITAS 

ARAS 
28 28 0 %100  

2.7 
Sistem Tasarım Raporu’nun 
oluşturulması 

06.02.2020 06.02.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100  

3 
Risk Tanımlama ve Pilot 
Bölgelerin Belirlenmesi 

07.02.2020 08.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
153 153 0 %100 

3.1 
CBS Elektriksel veri temininin 
yapılması  

07.02.2020 24.03.2020 
INAVITAS 

ARAS 
33 33 0 %100  

3.2 
Kaza ve kırıma dayalı şirket 
geçmiş bilgisi temin edilmesi 

07.02.2020 24.03.2020 
INAVITAS 

ARAS 
33 33 0 %100  

3.3 Verilerin işlenmesi  25.03.2020 05.05.2020 
INAVITAS 

ARAS 
30 30 0 %100  

3.4 
Pilot bölge belirlenmesi  

06.05.2020 08.07.2020 
INAVITAS 

ARAS 
46 46 0 %100  

3.5 
Meteorolojik parametrelerin 
belirlenmesi  

07.02.2020 11.03.2020 
INAVITAS 

ARAS 
24     24 0 %100  

3.6 
İklimsel veri temininin 
yapılması 

06.05.2020 10.06.2020 
INAVITAS 

ARAS 
26 26 0 %100  

3.7 
İklim analizinin yapılması 

11.06.2020 20.07.2020 
INAVITAS 

ARAS 
28 28 0 %100  

3.8 
Parametre analizinin yapılması 

11.06.2020 15.07.2020 
INAVITAS 

ARAS 
25 25 0 %100  
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3.9 
Parametre eşiklerinin 
seviyelendirilmesi  

16.07.2020 11.08.2020 
INAVITAS 

ARAS 
19 19 0 %100  

3.1
0 

Risk tanımlama ve 
derecelendirme 

12.08.2020 08.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
20 20 0 %100  

4 Meteorolojik Tahmin 07.02.2020 08.03.2021 
INAVITAS 

ARAS 
282 282 0 %100 

4.1 
Sistem için mevsimlik tahmin 
üretme ve girdiye dönüştürme 07.02.2020 31.12.2020 

INAVITAS 
ARAS 

235 235 0 %100 

4.2 
Dış kaynaklardan mevsimlik 
tahmin verisi elde edilmesi  

07.02.2020 17.07.2020 
INAVITAS 

ARAS 
116 116 0 %100  

4.3 
Manuel yorumlama 

20.07.2020 16.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
43 43 0 %100 

4.4 
Farklı kaynaklardan teyit 
edilmesi 

17.09.2020 31.12.2020 
INAVITAS 

ARAS 
34 34 0 %100 

4.5 
Aylık, haftalık, saatlik ve günlük 
tahmin üretme ve girdiye 
dönüştürme 

07.02.2020 23.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
186 186 0 %100 

4.6 
Küresel sayısal model verisi 

07.02.2020 11.05.2020 
INAVITAS 

ARAS 
67 67 0 %100 

4.7 
Öz model geliştirme işleminin 
uygulanması 

12.05.2020 10.08.2020 
INAVITAS 

ARAS 
65 65 0 %100 

4.8 
Filtre uygulama yönetiminin 
uygulanması 

11.08.2020 23.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
54 54 0 %100 

4.9 
Sistem için meteorolojik 
tahminlerin yapılması 

01.01.2021 08.03.2021 
INAVITAS 

ARAS 
47 47 0 %100 

5 
Riskli Alan ve Zaman için 
Tahmin ve Uyarı Bildirimi 

03.06.2020 03.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
176 176 0 %100  

5.1 Tahmin verisinin elde edilmesi 03.06.2020 29.07.2020 
INAVITAS 

ARAS 
41 41 0 %100  

5.2 
Risk derecelendirme bilgisinin 
elde edilmesi 

03.06.2020 14.07.2020 
INAVITAS 

ARAS 
30 30 0 %100  

5.3 CBS elektrik altyapı verisi 15.07.2020 17.08.2020 
INAVITAS 

ARAS 
24 24 0 %100  

5.4 
Veri entegrasyonu ve 
algoritmik yorumlamanın 
yapılması 

18.08.2020 29.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
31 31 0 %100  

5.5 
Riskli alan, riskli zaman ve risk 
oranı alınarak risk 
değerlendirmesi yapılması 

30.09.2020 17.11.2020 
INAVITAS 

ARAS 
35 35 0 %100  

5.6 
Çok kısa vadeli tahminlerin 
sağlanması ve yorumlanması 

18.11.2020 30.12.2020 
INAVITAS 

ARAS 
31 31 0 %100  

5.7 Sistem için risk bilgisi 31.12.2020 03.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
25 25 0 %100  

6 
İş Gücü ve Varlık Hazırlama 
(İşgücü Yönetim Sisteminden) 

03.07.2020 24.11.2020 
INAVITAS 

ARAS 
103 103 0 %100 

6.1 
Hali hazır işgücü ve varlıkların 
denetlenmesi yapılması 

03.07.2020 10.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
50 50 0 %100 

6.2 
İşgücü varlık ihtiyacının 
belirlenmesi 

11.09.2020 06.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
18 18 0 %100 

6.3 
İşgücü ve varlıkta eksiklerin 
rapor edilmesi 

06.10.2020 06.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

6.4 
İşgücü gruplandırma ve 
yetkilendirme yapılması 

07.10.2020 19.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
9 9 0 %100 

6.5 
Varlık nitelik ve nicelik 
arttırılmasının yapılması 

07.10.2020 14.10.2020 
INAVITAS 

ARAS 
6 6 0 %100 

6.6 
Varlık, işgücü ve iş 
ilişkilendirmesinin yapılması 

20.10.2020 24.11.2020 
INAVITAS 

ARAS 
26 26 0 %100 
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7 
Alan, Zaman ve Oran Bazlı Risk 
Değerlendirme ve Tedbir 
Önerileri 

03.09.2020 07.01.2021 
INAVITAS 

ARAS 
91 91 0 %100 

7.1 
Potansiyel tehlike ve 
meteorolojik parametre 
eşiklerinin rapor edilmesi 

03.09.2020 03.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

7.2 
Risk oluşturan tehlikelerin 
otomatik olarak bildirime 
dönüşmesinin sağlanması 

03.09.2020 23.09.2020 
INAVITAS 

ARAS 
15 15 0 %100 

7.3 
Öngörülmüş risk 
değerlendirmesinin 
sağlamasının yapılması 

18.11.2020 07.12.2020 
INAVITAS 

ARAS 
14 14 0 %100 

7.4 
Sağlama sonuçlarının rapor 
edilmesi 

07.12.2020 07.12.2020 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

7.5 
Tedbir kararlarının 
oluşturulması 

08.12.2020 16.12.2020 
INAVITAS 

ARAS 
7 7 0 %100 

7.6 
Tedbirin işgücü ve varlıkla 
uygulamasının izlenmesi, rapor 
edilmesi 

17.12.2020 25.12.2020 
INAVITAS 

ARAS 
7 7 0 %100 

7.7 
Yöneticiler kararları manuel 
olarak işleyebilmesi 

28.12.2020 04.01.2021 
INAVITAS 

ARAS 
6 6 0 %100 

7.8 
Tedbirin atanmış işgücü ve 
varlıklar uygulanabilirliğinin 
rapor edilmesi 

05.01.2021 07.01.2021 
INAVITAS 

ARAS 
3 3 0 %100 

8 
Arayüz Geliştirilmesi ve 
Entegrasyonları 

17.09.2020 12.01.2021 
INAVITAS 

ARAS 
84 84 0 %100 

8.1 
Kararı alınmış risk ve tedbirin 
yönetimi ve mevcut sistemle 
entegrasyonunun sağlanması 

17.09.2020 16.11.2020 
INAVITAS 

ARAS 
43 43 0 %100 

8.2 
Sistem çıktılarının 
değerlendirilerek geri 
dönüşlerin alınması 

17.11.2020 11.12.2020 
INAVITAS 

ARAS 
19 19 0 %100 

8.3 

Mevcut sistem ile projede 
geliştirilecek sistemin karşılıklı 
haberleşmesi, veri 
tamamlanması 

14.12.2020 12.01.2021 
INAVITAS 

ARAS 
22 22 0 %100 

8.4 
Aksaklık ve kısıtların 
derlenmesi, rapor edilmesi 

12.01.2021 12.01.2021 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

9 
Saha Testleri ve İyileştirme 
Faaliyetleri 

07.12.2020 08.03.2021 
INAVITAS 

ARAS 
66 66 0 %100 

9.1 
Üretilmiş mevsimlik, aylık, 
haftalık ve günlük tahminlerin 
varifikasyonunun yapılması 

07.12.2020 03.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
43 43 0 %100 

9.2 
Verifikasyon sonuçlarının 
raporlanması 

03.02.2021 03.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

9.3 
İklim analizleri ve tahmin 
uyumluluklarının raporlanması 

03.02.2021 03.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

9.4 
Uyarı verifikasyonularının 
yapılması 

04.02.2021 08.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
3 3 0 %100 

9.5 
Uyarı verifiksyonlarının rapor 
edilmesi 

08.02.2021 08.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

9.6 
Tahmin ve uyarı için iyileştirme 
müdahalelerinin uygulanması 

09.02.2021 18.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
8 8 0 %100 

9.7 
Şikayet ve önerilerin 
raporlanması 

18.02.2021 18.02.2021 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

9.8 
Tüm değerlendirme 
sonuçlarına göre tahmin, risk, 

19.02.2021 08.03.2021 
INAVITAS 

ARAS 
12 12 0 %100 
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tedbir düzeltme ve iyileştirme 
sürecinin başlatılması 

9.9 
EPDK Sonuç Raporunun 
hazırlanması 

08.03.2021 08.03.2021 
INAVITAS 

ARAS 
1 1 0 %100 

 

Proje süresi toplamda 18 ay olarak planlanmıştır. Projenin tamamlanma tarihi 08.03.2021’dir, proje 

başlangıcında 18 aylık süre planlaması doğrultusunda belirlenmiş olan bitiş tarihinde tüm gerekli çalışmalar 

tamamlanmıştır. 
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C.2. İş Paketleri 

Proje kapsamında 18 aylık süreç içerisinde proje başvuru dokümanında belirtilmiş olan tüm iş paketleri 

tamamlanmıştır. Proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlerde herhangi bir zaman kayması yaşanmamıştır. İş 

paketleri dahilinde bulunan tüm görevler proje başvuru dokümanında belirtilen zaman aralıklarında 

gerçekleştirilerek paydaşlar arasında paylaşılmıştır.  

İş Paketi No 1 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

X Proje Yönetimi  Hazırlık  Uygulama 

X Kalite Temini  Değerlendirme  
Bilgilendirme ve 
Paylaşım 

İş Paketi Adı Proje Yönetimi 

İş Paketi Lideri INAVITAS 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  1 -- 

INAVITAS  4 -- 

Metosfer 4 -- 

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

Proje Başlangıcı 18. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Bu iş paketinde Proje Yönetim Planı’nın oluşturulması, İş-Zaman Planı’nın 
güncellenmesi ile projede görev alacak paydaşlara bağlı çalışanların alt 
görevlerinin tanımlanması ve görev-sorumluluk alanlarının detaylı şekilde 
belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje ilerleme ve sonuç 
raporlamaları da bu iş paketi kapsamında değerlendirilmiştir. 
Proje başlangıç toplantısı sırasında proje lideri ve paydaş kuruluşların üst 
yönetimleri tarafından belirlenmiş olan kalite politikaları doğrultusunda 
öngörülen kalite hedeflerinin proje süresince sağlanıp sağlanmadığı 
değerlendirilmiştir ve kontrol edilmiştir. 
 

Tamamlanan Görevler 

- Proje iş paketlerinin incelenmesi 
- Proje iş paketlerindeki çalışmaların detaylı tanımlarının yapılması 
- Proje paydaşlarına bağlı çalışanların görev-sorumluluklarının belirlenmesi 
- İş-zaman planının güncellenmesi 
- Proje Yönetim Planı’nın oluşturulması 

 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Proje Yönetim Planı 
1. ay 

Revize İş- Zaman Planı 

Proje İlerleme Raporu Her 3 ayda bir 

Proje Sonuç Raporu Proje sonunda 
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İş Paketi No 2 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 
Proje 
Yönetimi 

X Hazırlık  Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  
Bilgilendirme ve 
Paylaşım 

İş Paketi Adı 
Literatür Taraması, Sistem İsterlerinin Belirlenmesi ve Tasarım 
Çalışmaları 

İş Paketi Lideri INAVITAS 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  1 -- 

INAVITAS  3 -- 

Metosfer 4 -- 

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

Proje başlangıcı 5. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Bu iş paketinde öncelikle genel bir yaklaşımla meteorolojik tahmin 
temelli risk belirleme ve değerlendirme konusunda detaylı bir literatür 
taraması ile projede hedeflenen çıktıya yakın özellikteki çözümlerin 
tespit edilip incelendiği bir pazar araştırması yapılmıştır. Gereksinimler 
belirlenerek bu çalışma ve buna ek olarak EDAŞ personelleri ile yapılan 
saha çalışması ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve sistem isterleri 
dokümanı oluşturulmuştur. 
Bir sonraki aşamada ise Aras EDAŞ’ın mevcut İş Gücü Yönetim vb 
sistemlerinin altyapısı incelenmiş ve sistem isterlerinde belirtilen 
fonksiyonların sağlanması için gerekli entegrasyon ve tasarımları 
belirlenmiştir. Detaylı değerlendirmeler sonrasında da sistemin genel 
tasarımı çıkarılmış ve dokümante edilmiştir. Proje kapsamındaki model, 
algoritmaların ve yazılımın geliştirilmesinde bu tasarımlar üzerinden 
ilerlenmiştir. 
 

Tamamlanan Görevler 

- Literatür taramasının gerçekleştirilmesi 
- Pazar araştırmasının yapılması 
- Sistem isterlerinin belirlenmesi 
- Entegrasyon gereksinimlerinin belirlenmesi 
- Sistem İsterleri Raporu’nun oluşturulması 
- Sistem tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
- Sistem Tasarım Raporu’nun oluşturulması 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Sistem İsterleri Raporu 
5. ay 

Sistem Tasarım Raporu 
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İş Paketi No 3 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi X Hazırlık X Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

 Diğer  

İş Paketi Adı Risk Tanımlama ve Pilot Bölgelerin Belirlenmesi 

İş Paketi Lideri Metosfer 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  2 -- 

INAVITAS  4 -- 

Metosfer 4 -- 

İş Paketi Takvimi 
 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

6. ay 12. ay 

İş Paketi Detayları 

Aras EDAŞ sorumluluk sahası genelinde CBS elektriksel altyapı veri temini yapılmış, 
mümkün olduğunca Kaza ve kırıma dayalı şirket geçmiş bilgisi edinilmiştir.  
Verilerin işlenmesinin ardından sorumluluk sahasını temsil eden Pilot bölge belirleme 
sürecine geçilmiştir.  
Bu aşamada pilot bölgelerin öncelikli olarak İklimsel verisi temin edilmiştir. Odaklanılacak 
iklim değişkenleri, detaylı literatür araştırması ve saha çalışmalarına dayanılarak 
belirlenmiştir .Ham olarak temin edilen veriler düzenlmiştir. 
Karşılaştırılabilir çizelgeler halinde düzenlenen verilerle iklim analizleri yapılmıştır. İklim 
analizleri bu meteorolojik parametrelerin uzun yıllar ortalaması, eşik ve uç değerleri, 
tekerrür analizleri ve eğilimleri ortaya konarak detaylı şekilde irdelenmiş ve dokümante 
edilmiştir.  
Pilot sahası belirlenmiş, iklim analizleri tamamlanmış bölge için risk tanımlamaları 
yapılmıştır. Tanımlamalar;  
1. Alan, renk kodları 
2. Zaman, süre bilgisi 
3. Oran, yüzde oranlar 
4. Eğilim, yön 
olarak tasarlanmıştır.  
(Ek: Kapsam Diagramı) 
 

Tamamlanan Görevler 

 
- Pilot bölge belirleme 
- Parametre belirleme 
- İklim verisi temini 
- Veri düzenlemesi 
- İklim analizleri 
- Eşiklerinin seviyelendirilmesi 
- Risk tanımlama ve derecelendirme 
 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Pilot bölge CBS haritaları 
İklim veri çizelgeleri 
İklim analizleri 
Risk derecelendirmeleri 
3. İş Paketi Sonuç Raporu 

12. ay 
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İş Paketi No 4 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi X Hazırlık X Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

 Diğer  

İş Paketi Adı Meteorolojik Tahmin 

İş Paketi Lideri Metosfer 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  1  

INAVITAS  2  

Metosfer 4  

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

6. ay 18. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Mevsimlik tahmin için Dış kaynaklardan mevsimlik tahmin verisi temin edildi. 
Bu veriler derlendikten sonra Manuel yorumlamaya tabi tutuldu. Farklı 
kaynaklardan teyit edildikten sonra sisteme girdi olarak sunulabilecek şekilde 
sayısal veri ve/veya haritalara dönüştürüldü.  
Mevsimlik tahmin ayda bir kez olmak üzere, düzenlemesi yerleştikten itibaren, 
her ay tekrarlanarak, arşivlendi. 
Aylık ve Haftalık tahminler için sayısal hava tahmin (SHT) model verisi 
belirlendi ve temin edildi.  
Günlük ve Saatlik tahmin için SHT model verisi belirlendi ve temin edildi.  
Çok kısa vadeli tahmin ve uyarılar için uydu ve radar verisi temin edildi. 
Temin edilen küresel sayısal model verileri Öz model geliştirme işlemine tabi 
tutularak pilot bölgeler için düzenli tahmin üretimine geçildi. Filtre uygulama, 
grid sıklaştırma, yeniden işleme, istatistiki yöntemler deneme vb araştırmalar 
yapıldı. 
 
(Ek: Kapsam Diagramı) 
 

Tamamlanan Görevler 

 
- Sistem için mevsimlik tahmin üretme ve girdiye dönüştürme 
- Aylık tahmin üretme ve girdiye dönüştürme 
- Haftalık tahmin üretme ve girdiye dönüştürme 
- Günlük tahmin üretme ve girdiye dönüştürme 
- Saatlik tahmin üretme ve girdiye dönüştürme 
 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Mevsimlik tahmin 
Aylık tahmin 
Haftalık tahmin 
Günlük tahmin 
Saatlik tahmin 

12. ay  
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İş Paketi No 5 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi X Hazırlık X Uygulama 

 Kalite Temini X Değerlendirme X 
Bilgilendirme ve 
Paylaşım 

 Diğer  

İş Paketi Adı Riskli Alan ve Zaman için Tahmin ve Uyarı Bildirimi 

İş Paketi Lideri INAVITAS 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  1  

INAVITAS  3  

Metosfer 4  

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

10. ay 18. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Mevsimlik ve saatlik arasındaki tüm seviyelerde tahminler ölçeklendirildi. 
Tüm tahmin verisi kıyaslanabilir, birlikte işlenebilir hale dönüştürüldü ve 
sistem entegrasyonu sağlandı.  
İklim analizlerinden gelen bilgi ile alan ve zaman boyutunda eş 
değerlendirmeye tabi tutuldu. Böylece risk teşkil edebilecek alanlar ve 
zaman aralıklarını ortaya çıkaran algoritma oluşturuldu. 
Risk derecelendirme bilgisi ile bu algoritma çıktısı risk değerlendirmesinde 
karar mekanizmasına doğrudan destek olacak şekilde tasarlandı.  
CBS elektrik altyapı verisi ile alansal olarak örtüşen risk bölgeleri 
derecesine göre kodlandı. Zaman ve oranları da kendi boyutlarında aynı 
bölge için girilerek risk değerlendirmesi tamamlandı. 
Dijital ortamda, sayısallaştırılmış olarak üretilen bu bildirim ilgili birimlere 
önce bilişim altyapısı kullanıldı ve daha sonra mevcut işgücü yönetim 
sistemine entegrasyon sağlanarak iletildi.  
Çok kısa vadeli tahminler uzaktan algılama araçlarından sağlanan 
görüntülerle önce manuel daha sonra algoritmik olarak yorumlanarak 
uyarı bildirimleri üretildi. Sistem entegrasyonu sağlanarak gün içi işgücünü 
yönlendirici bildirimler gönderildi. 
 
(Ek: Meteorolojik Değişkenler ile İşgücü Yönetimi İş paketleri 1-2-3) 
 

Tamamlanan Görevler 

 
Farklı periyotlardaki tahmin verileri örtüştürülecek, sağlamaları yapılması 
Tüm tahmin ürünlerinin geliştirilecek sisteme entegrasyonu sağlanması 
Tahmin ürünleri ile iklim analizleri eş işlenebilir olması 
İşlenmiş ürünler ile risk derecelendirmesi yapılması 
Sistem için risk bilgisi üretilecek: Riskli alan, Riskli zaman, Risk oranı ve 
mümkün olanlar için Risk eğilimi 
Çok kısa vadeler için uyarılar üretilip ilgililerine ulaştırılması 
 

İş Paketi Çıktıları 
Çıktı Bitiş Tarihi 

İklim analizleriyle birlikte 
değerlendirilebilen tahmin ürünleri 

12. ay 
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Sisteme entegre edilmiş tahmin 
ürünleri 
Sistem entegrasyonu sağlanmış 
uyarılar 
Alan, zaman ve oran cinsinden Risk 
değerlendirme çıktıları 

 

İş Paketi No 6 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi  Hazırlık x Uygulama 

 Kalite Temini x Değerlendirme  
Bilgilendirme ve 
Paylaşım 

 Diğer  

İş Paketi Adı İşgücü ve Varlık Hazırlama (İşgücü Yönetim Sisteminden) 

İş Paketi Lideri Aras EDAŞ 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  2  

INAVITAS  5  

Metosfer 4  

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

10. ay 16. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Meteorolojik tahmin ve uyarılar ile ilişkilendirilen halihazır işgücü ve varlık 
verisi edinilerek uygunlukları denetlendi, eksiklikler tespite edildi.  
Tespit edilen eksikliklere bağlı olarak İşgücü ve varlık ihtiyacı belirledi. 
Varlıkların nitelik artırmasına gidilip, işgücü için mevcut yapının eğitim ve 
bilgilendirmelerle istenen seviyeye ulaşması sağlandı. Buna göre tahmin 
ve uyarıların doğru yorumlanarak, muhtemel tehlikeler için sakınma, 
korunma, tedbir alma alışkanlıkları geliştirildi. 
İşgücü bilgilendirme neticesinde kategoriler oluşturularak, İşgücü 
gruplandırma, İşgücü yetkilendirme süreçleri tamamlandı. 
İşgücü varlık envanteri, iş envanteri ve işgücü potansiyeli birlikte işlenerek 
risk değerlendirme çıktılarına göre varlık, işgücü ve iş ilişkilendirmesi 
yapıldı. 
 

Tamamlanan Görevler 

 
İşgücü envanterinin edinilmesi, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti 
İşgücü varlık envanterinin edinilmesi, muhtemel tehlikelere hazır kılınması 
İşgücü ve varlıkta eksiklerin rapor edilmesi 
İşgücü gruplandırma ve yetkilendirmenin yapılması 
Varlık, işgücü ve iş ilişkilendirmesinin yapılması 
 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

İşgücü envanter raporu 
İşgücü eğitim ve bilgilendirme 
faaliyeti 
İşgücü varlık envanter raporu 
Varlık eksiklik raporu 

16. ay 
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Gruplandırılmış, yetkilendirilmiş 
işgücü 
İlişkilendirilmiş varlık, işgücü ve iş 
raporu 
İş paketi sonuç raporu 

 

İş Paketi No 7 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi x Hazırlık x Uygulama 

 Kalite Temini x Değerlendirme x 
Bilgilendirme ve 
Paylaşım 

 Diğer  

İş Paketi Adı Alan, Zaman ve Oran Bazlı Risk Değerlendirme ve Tedbir Önerileri 

İş Paketi Lideri Metosfer 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  1  

INAVITAS  5  

Metosfer 4  

İş Paketi Takvimi 
 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

13. ay 16. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Risk oluşturan tehlikeler her bir meteorolojik parametre için detaylı 
şekilde rapor edilmiştir.  
Tahmin üretiminde belirlenmiş bu tehlikeler (eşikler vasıtasıyla) 
otomasyon ile fark edilerek bildirim üretmesi sağlanmıştır. 
Riskli olarak tayin edilmiş alan ve zamanlar, gerçekleşme verileriyle 
sağlamaya tabi tutuldu. Bu sayede sistem performansı ölçümü yapılmıştır. 
Performansın başarı oranına göre tahmin üretimine, risk 
değerlendirmesine, oran belirlemeye müdahale edilmiştir. 
Risk alanı, zamanı ve oranı belirlenmesine göre tedbirler araştırılarak, 
önerilerek, uygulanabilirliği test edilmiştir. 
Belirlenen tedbirlerin İşgücü ve varlık verisi ile uygulanması sağlandı. 
Tüm bu algoritmik belirlemeler Yönetici yorumuna ve haricen 
müdahalesine açık olarak tasarlanmıştır.  
Tedbir belirleme, tedbire göre İşgücü ve Varlık belirleme ve 
Zaman belirleme süreçleri sistemde ara yüzlerle yapılabilir hale gelmiştir. 
 

Tamamlanan Görevler 

 
Potansiyel tehlike ve meteorolojik parametre eşikleri rapor edilmesi. 
Risk oluşturan tehlikelerin otomatik olarak bildirime dönüştürülmesi 
Öngörülmüş risk değerlendirmesinin sağlaması yapılması 
Sağlama sonuçları rapor edilmesi 
Tedbir kararı oluşturulması 
Tedbirin işgücü ve varlıkla uygulaması izlenmesi, rapor edilmesi 
Yöneticiler kararları manuel olarak işleyebilmesi 
Tedbirin atanmış işgücü ve varlıkla uygulanabilirliği rapor edilmesi 
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İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

 
Tehlike ve meteorolojik parametre 
eşik raporu 
Tehlike bildirimleri 
Risk değerlendirme sağlaması 
raporu 
Tedbir kararları 
Tedbir uygulanabilirlik raporu 
İş paketi sonuç raporu 

16. ay 

 

İş Paketi No 8 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi  Hazırlık X Uygulama 

 Kalite Temini X Değerlendirme X 
Bilgilendirme ve 
Paylaşım 

 Diğer  

İş Paketi Adı Arayüz Geliştirilmesi ve Entegrasyonlar 

İş Paketi Lideri INAVITAS 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  1  

INAVITAS  5  

Metosfer 4  

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

13. ay 16. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Üretilmiş iklim analizleri, meteorolojik tahmin ve uyarılar ile risk 
değerlendirmesinin ve alınan tedbir kararının merkezi olarak takip 
edilmesi, manuel müdahalenin sağlanması, ilgilisine otomasyon ile 
iletilmesi ve geri dönüşlerin toplanması bu aşamada sağlanmıştır.  
Mevcut işgücü yönetim sistemine entegrasyonun sağlanarak, karşılıklı veri 
ve bilgi akışının temin edilmesi, kısıtların tespit edilip paylaşılması bu 
süreçte tamamlanmıştır. 
 

Tamamlanan Görevler 

 
Kararı alınmış risk ve tedbirin yönetimi ve mevcut sistemle entegrasyonu 
Sistem çıktılarının değerlendirilerek geri dönüşlerin alınması 
Mevcut sistem ile projede geliştirilecek sistemin karşılıklı haberleşmesi, 
veri alışverişinde bulunması 
Aksaklık ve kısıtların derlenmesi, rapor edilmesi 
 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

Mevcut ve yeni sistemin tam 
entegrasyonu 
Risk ve tedbir kararlarının merkezi 
takibi, yönetim müdahalesi 
Mevcut ve yeni sistem arasında veri 
alışverişi 

16. ay 
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Aksaklık ve kısıt raporlaması 
İş paketi sonuç raporu 

 

İş Paketi No 9  

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi  Hazırlık  Uygulama 

 Kalite Temini X Değerlendirme X 
Bilgilendirme ve 
Paylaşım 

 Diğer  

İş Paketi Adı Saha Testleri ve İyileştirme Faaliyetleri 

İş Paketi Lideri Aras EDAŞ 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

Aras EDAŞ  2  

INAVITAS 4  

Metosfer 4  

İş Paketi Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

15. ay 18. ay 

İş Paketi Detayları 

 
Üretilmiş mevsimlik, aylık, haftalık ve günlük tahminlerin verifikasyonu 
yapıldı. Hangi parametrelerde düşük başarı sağlandığı tespit edilmiştir. 
Verifikasyon sonuçları rapor edilmiştir. 
İklim analizleri ile tahminlerin uyumluluğu denetlenerek, düzenli veya 
düzensiz uyumsuzluklar belirlenmiştir. 
Üretilmiş uyarılar, gerçekleşmeler ile karşılaştırılarak, performans 
belirlendi. Sapmalar ve yanılgıların sebepleri araştırılmıştır. 
Tahmin ve uyarılarda tespit edilen sapma ve hatalar için Müdahale 
süreçleri işletilerek, güncellenmiş versiyonlarına aynı testler tekrar 
uygulanmıştır. 
Yönetim ve işgücü taraflarından Şikayet ve öneriler derlenerek, 
raporlanmıştır. 
Tüm değerlendirme sonuçlarına göre Tahmin, Risk, Tedbir düzeltme ve 
iyileştirme süreci başlatılmıştır. 
 

Tamamlanan Görevler 

Tahmin verifikasyonları yapılacak, rapor edilecek. 
İklim analizleri ve tahmin uyumlulukları raporlanması. 
Uyarı verifikasyonları yapılacak, rapor edilmesi. 
Tahmin ve uyarılar için iyileştirme müdahaleleri uygulanması. 
Şikayet ve öneriler raporlanması. 
 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Bitiş Tarihi 

 
Tahmin verifikasyonu 
İklim analiz ve tahmin uyumluluğu 
Uyarı verifikasyonu 
İyileştirme amaçlı müdahaleler 
Şikayet ve öneriler 
İş paketi sonuç raporu  
 

18. ay 
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C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

NO Maliyet Kalemi (Toplam) TOPLAM (TL) 
GERÇEKLEŞME 

ORANI 

1 
Referans Hava İstasyonlarının 

Temini 
150.000 100.00% 

2 
Hizmet Alımı  

(Entegrasyon Sevisleri ve Mobil 
Uygulama Geliştirilmesi) 

150.000 100.00% 

3 Seyahat Giderleri 30.000 100.00% 

4 Personel Giderleri (INAVITAS) 200.00 100.00% 

5 Personel Giderleri (Metosfer) 200.000 100.00% 

6 Personel Gideri (Aras EDAŞ) 60.000 100.00% 

  Toplam Maliyet 790.000 ₺ 100.00% 

 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
Aras EDAŞ sorumluluk sahasına dair herhangi bir iklim analizi ve/veya meteorolojik afet risk çalışması 

yapılmamıştı ve bölgenin bu anlamda potansiyeli bilinmemekteydi. Gerçekleştirilen proje ile bu belirsizlik 

ortadan kalktı. Saha risk belirlemesi, kodlaması, oran hesaplaması, potansiyel tehlike durumu, zaman ve oran 

bazlı tariflemesi hali hazırda yapılmamaktadır. Geliştirilecek bu proje ile düzenli ve kesintisiz olarak bu risk 

değerlendirmesi yapılabilir hale gelmiştir. Geleneksel yöntemler ile işgücü çalışma saatleri haftalık standart 

çalışma takvimine göre hazırlanabilmektedir. Proje ile riskli alan ve zamanlar için aylık, haftalık, günlük ve 

saatlik nicelik ve nitelik bakımından işgücü planlaması yapılabilmektedir. Böylece risk öngörülebileceği için 

hazırlıksız yakalanmalar ortadan kalkmaktadır. Risk içeren iş türlerinin zamanlaması doğru yapılarak güvenli 

ve konforlu çalışma şartları oluşturmaktadır. Proje ile birlikte iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunda, diğer 

sektör ve şirketlere de yayılma potansiyeli barındıran önemli bir adım atılmıştır.  

Risk değerlendirmesi ve planlama kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Pilot bölgelerde sistemin 

kullanılması, geri dönüşlerin toplanması, performans izlenmesi, gözden geçirilmesi ve son halinin verilmesi 

ile yeni sistem yerleşik düzenin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Aras EDAŞ gibi Türkiye’nin en zorlu 

hava koşullarına maruz kalan bölgesinde başarıyla çalışmış bu sistem diğer 20 EDAŞ bölgesine de kolaylıkla 

adapte olmuştur. Proje kapsamında geliştirilecek tüm metotlar evresel girdilere ve çıktılara sahip olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Uluslararası yayınlarda makale olarak sunulabilecek bu metotlar yurtdışı pazarlara 

taşınma potansiyel barındırmaktadır.  

EDAŞ’ların elektriksel altyapı varlıklarının büyük kısmı yerleşimden uzak ve yaban arazilerde bulunmaktadır. 

Bu yüzden ulaşım, konaklama, meteorolojik tahmin vb tüm belediye ve kamu hizmetlerinden uzaktırlar. Hava 

ve çevre koşullarındaki belirsizlik ve olumsuzlukları da düşündüğümüzde altyapıya bakım, arıza tespit ve 

onarım için yapılacak müdahalelerin başarısızlık riski büyüktür. İş başarısının yanında can ve mal açısından da 

tehlike arz edebilir. Bu başarısızlık ise işgücünü ve yönetimini doğrudan etkilerken, şebekeye elektrik veren 

tarafları, şirket itibarını ve hizmet alıcıları dolaylı olarak olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla geliştirilmiş olan 

projenin temel hedef kitlesi ilk olarak dağıtım şirketi olmuştur, ikinci olarak müşterileriler düşünülmüştür. 

Projenin en büyük katma değerlerinden birtanesi EDAŞ sorumluluğunda olan enerji devamlılığını sağlama 

görevini pratik,güvenli ve verimli hale getirmiştir. 

Arıza onarımı-bakımı ve işletme birimlerinin başarısı, doğrudan Şirket yönetim kadrosunun başarısıdır. Can, 

mal, işgücü ve zaman kaybı aynı zamanda müşteri memnuniyeti kaybı ve düzenleyici kurumdan parasal ceza 
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anlamına gelmektedir. Bu da şirketin zararı ve hatta itibar kaybına dönüşmektedir. Bu yaklaşımla projeden 

etkilenenler tüzel kişilik olarak Aras EDAŞ olmuştur. Alt birimlerine inildiğinde, arıza onarım-bakım ekipleri ve 

yönlendiricileri ile işletme birimleri doğrudan etkilenmektedirler. Yine şirket insan kaynakları ve işgücü 

varlıkları planlayıcıları da yeni entegrasyona göre tavır takanılmıştır. Şirket sarf malzemesi tedarik birimi 

stoklarını uzun vadeli tahmin bildirimlerine göre düzenleyebilmektedir. Altyapı planlama, geliştirme, 

uygulama birimi iklim ve parametre analizlerine göre kararlarını alabilmektedirler. Projeden doğrudan 

etkilenen özel kişilikler olan saha personelleri ve çalışanlar, İSG koşullarına ek olarak proaktif bir yaklaşımla 

maruz kalacakları durumlar hakkında erken bilgi alabilmektedirler. İş yapma başarıları, güvenli çalışma 

şartları, doğru ekipman ile iş görme koşulları doğrudan olumlu yönde gelişmektedir.  

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
Projede en ciddi çalıştırma gerektiren konu kısım hava durumu parametrelerine bağlı risklerin 

değerlendirilmesi ve tanımlanması olmuştur. Özellikle Aras EDAŞ dağıtım bölgesi geniş bir coğrafyaya yayıldığı 

için klasik tahminleme modellerinden her bölge için sağlıklı sonuçlar alınamamıştır. Bu sebeple bölgeye özel 

tahmin modülü oluşturulmuş, tahminleme noktaları sıklaştırılarak model genişletilmiştir. Coğrafi olarak 

Erzincan, Erzin ve Kars gibi illerin büyük ve dağlık bir coğrafyaya sahip olması ilçe bazında tahminlemenin yanı 

sıra bucak, mezra bazında analizleri zorunlu kılmıştır. Yapılan çalışmalar ve güncellemeler hava tahmini 

kalitesinde iyileşme sağlamış olup, risklerin değerlendirilmesinde ciddi bir tecrübe kazandırmıştır.  

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
Proje Türkiye’nin coğrafi olarak en geniş ve dağlık bölgesi olan Aras EDAŞ dağıtım bölgesinde 

gerçekleştirilmiştir. Sistem tasarımı ve geliştirmesi yapılırken sadece bölgenin ihtiyaçlarına yönelik değil, Aras 

EDAŞ bölgesinde problem oluşturmayan ancak Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşanabilecek (aşırı sıcaklık, 

nem, sel vb.) hava durumu riskleri de değerlendirilmiştir. Bu sayede bütünlükçü bir yaklaşım izlenmiş, diğer 

dağıtım bölgelerine uygulanabilir bir yazılım platformu geliştirilmiştir. Özellikle hava durumuna bağlı risklerin 

önem arz ettiği, elektrik hatlarının geniş araziye dağıldığı dağıtım bölgeleri için proje kazanımlarının 

yaygınlaştırılması Türkiye Elektrik Dağıtım sektörü, sektör çalışanları ve nihai olarak sistem kullanıcıları 

(aboneler) açısından büyük fayda sağlayacaktır. 

G. Ekler 
EK-1) Literatür Taraması ve Pazar Araştırması Raporu  

EK-2) Sistem Tasarım Raporu 

EK-3) Meteorolojik Tahmin Raporu  

EK-4) Risk Tanımlama ve Pilot Bölgelerin Belirlenmesi Raporu 

EK-5) Riskli Alan ve Zaman İçin Tahmin ve Uyarı Bildirimi ve Tedbir Önerileri Raporu 

EK-6) İs Gücü Varlık Hazırlama Etkileyen, Etkilenen, Etki ve Tedbir Listeleri 

EK-7) Yazılım Arayüzleri Raporu 
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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

Proje Özeti 

Enerji sektöründe, elektrik iletiminden sonra en geniş sahaya dağılmış halde bulunan, elektrik dağıtım alt 

yapısıdır.  Teknik varlıklarının hemen tamamı açık, yaban arazidedir. Bu zaman zaman ormanlık vadiler 

olurken, bazen de dik dağ yamaçlarıdır. Yine elektriksel varlıkların büyük çoğunluğu yerleşim merkezlerinden 

uzaktadır. Kırsal alandaki bu yayılım bakım, arıza tespit ve onarım (BAO) için varlıklara ulaşmaya çalışan 

işgücünü zaman, güç, sarfiyat, verimlilik, konfor, güvenlik açısından bir hayli zorlamaktadır. Elektrik dağıtım 

şirketleri (EDAŞ), zaman, bölge, iş öncelik sıralaması vb gibi konularda optimize edilememiş bakım programı, 

arıza tespit ve onarım müdahaleleri yüzünden can, mal, zaman, para ve hatta itibar kayıplarına 

uğramaktadırlar. Hizmet alıcılar da bu süreçten enerji kesintisine veya kalite kaybına uğrayarak 

etkilenmektedirler. Çalışanlar ise can güvenlik riski yanında, konfor, motivasyon, itibar kaybı ile karşı 

karşıyadırlar.  

Yapılan araştırma ve edinilen tecrübeler göstermektedir ki bu saha müdahalelerinin büyük çoğunluğu hava 

koşullarına bağlı zaruretlerdir. Hava ve çevre koşullarının yapılacak iş veya işler için uygunsuzluğu BAO 

ekiplerinin müdahale noktasına geç ulaşmalarına, ulaşıp çalışamamalarına, çalışmaya başlayıp 

bitirememelerine, işgücü varlıklarını kullanamamalarına, beklenenden fazla zaman ve malzeme 

harcamalarına, yaralanmalı ve hatta ölümlü kazalara maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir. Maalesef bu 

işgücü, zaman, bütçe, can ve mal ve hatta itibar kaybını önleyecek; yönetimi, erişimi, iletişimi kullanıcı dostu 

olan bir sistem hali hazırda bulunmamaktadır. Birden fazla alt sektörün, bilginin, verinin, kriterin girdi olarak 

kabul edilmesi gereken bu sistemin kurgulanması, tasarımı, modellenmesi Ar-Ge projesi niteliğinde bir 

yapılanmayla çözümlenebilecektir.  

Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü varlığından 

doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava koşullarına bağlı risk 

değerlendirmesi yapabilmek amaçlanmaktadır.  

İş sağlığı ve güvenliği ile kaynakların verimli kullanımı ilkelerindeki yasal düzenlemelere, toplumsal bilince ve 

olgunluğa bağlı olarak, karşılaşılması muhtemel koşullarda mevcut İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre işgücü 

planlaması yapılabilecektir.  

Planlamanın yapılabilmesi için işgücünün kategorize edilmesi, iş dağılımının tasnifi gereklidir. Yine işgücünün 

işi gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı alet, teçhizat, araç, yöntem ile zaman ve sarf girdilerinden de 

planlamada yararlanılacaktır.  

Hava ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, kısa ve çok kısa vadeli 

meteorolojik tahminlere ihtiyaç vardır.  

Bölgesel iklim analizleri her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yapılarak ortalama ve uç değerler ile 

gerçekleşme sıklıkları ve ihtimalleri ortaya konabilecektir. 

İklim analizi yapılmış bir bölgenin, meteorolojik tahmin ile, yapılması muhtemel işler için risk 

derecelendirmesi yapılacaktır.  

Böylece işgücü ve işgücü varlıkları doğru yer ve zaman için planlanabilecek ve kaynaklardan verimli ve güvenli 

şekilde yararlanılabilecektir.  
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A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul #  

Başvuru Sahibi: 
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 
Şükrüpaşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak No: 57  
25050 Yakutiye/Erzurum  
 

Proje Adı: 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal 
Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması 
Projesi 
 

Proje Bölgesi: 
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım Bölgesi 
 

Proje Süresi: 
18 Ay 
 

Proje Sorumlusu:  

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri:  
 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar için teknik danışman olarak “ENDOKS ENERJİ A.Ş.” 

ile 18 aylık danışmanlık sözleşmesi yapılmıştır. İlgili rapor döneminde proje henüz başlamış olup, proje 

başlangıç ve proje yönetimi faaliyetleri ile literatür taraması ve Pazar araştırması yapılmıştır.  

İlgili dönemde, sözleşmenin imzalanmasından sonra proje yönetim çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak 

proje yönetim planı hazırlanarak projedeki paydaş EDAŞ’lar ve T4E tarafından gerçekleştirilecek işler için 

T4E’nin teknik danışman olarak sorumlulukları belirlenmiştir. Proje yönetimi, kalite yönetimi, risk 

yönetimi ve proje organizasyonu (dokümantasyon yönetimi, iletişim ve koordinasyon yönetimi) 

konusunda izlenecek prosedürler “Proje Yönetim Planı”nda ortaya konulmuştur. Projede 

gerçekleştirilecek iş paketleri doğrultusunda proje takvimi oluşturularak paydaşlar ile paylaşılmıştır. 

Bu kapsamda proje yönetimi faaliyetlerine paralel olarak, literatür taramasının yapılması, mevcut 

problemin ve buna ilişkin teknolojilerin geldiği durum, Dünya üzerindeki uygulamaların, benzer ürünlerin 

araştırılmasıyla pazar araştırması faaliyetleri yürütülmüştür. 

İlgili dönemde, iş paketi-1, iş paketi-2 tamamlanmış olup bu işlere paralel olarak da iş paketi-3 ve iş 

paketi-4 faaliyetlerinin çalışmalarına başlanmış ve devam edilmektedir. Bu faaliyetlerinin gelecek dönem 

tamamlanması planlanmaktadır.  

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin 

Artırılması Projesi kapsamında 9 iş paketi bulunmaktadır. Bu iş paketlerinin tamamlanma durumu ve 

projedeki mevcut başlangıç ve bitiş süreleri gösterilmektedir. Projede herhangi bir sapma 

öngörülmemektedir, planlanan bitiş tarihlerinde projedeki iş adımlarının bitirilmesi hedeflenmektedir. 

 



4 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

Görev Adı % 
Complete 

Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş Tarihi 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal 
Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması Projesi 

21% Tue 
10.09.19 

Mon 
8.03.21 

   Sözleşme İmza Tarihi 0% Tue 
10.09.19 

Tue 
10.09.19 

   İP-1 Proje Yönetimi 31% Tue 
10.09.19 

Mon 
25.01.21 

      Proje Yönetimi Çalışmaları 25% Tue 
10.09.19 

Mon 
25.01.21 

      Proje Başlangıç Toplantısı 100% Mon 
16.09.19 

Mon 
16.09.19 

      Proje Yönetim Planı Yayınlanması 100% Tue 
10.09.19 

Mon 
21.10.19 

      Proje Zaman Planı Yayınlanması 100% Mon 
21.10.19 

Mon 
21.10.19 

      Proje Kalite Yönetim Planının Yayınlanması 100% Mon 
21.10.19 

Mon 
21.10.19 

      Periyodik İlerleme Raporu-1 100% Mon 
24.02.20 

Mon 
24.02.20 

      Periyodik İlerleme Raporu-2 0% Mon 
4.05.20 

Mon 
4.05.20 

      Periyodik İlerleme Raporu-3 0% Mon 
27.07.20 

Mon 
27.07.20 

   İP-2 Literatür Taraması, Pazar ve Mevzuat Araştırması 88% Tue 
10.09.19 

Thu 
6.02.20 

      Literatür taramasının gerçekleştirilmesi 100% Tue 
10.09.19 

Tue 
17.12.19 

      Pazar araştırmasının yapılması 100% Tue 
10.09.19 

Tue 
3.12.19 

      Sistem isterlerinin belirlenmesi 75% Fri 
29.11.19 

Tue 
31.12.19 

      Entegrasyon gereksinimlerinin belirlenmesi 75% Fri 
29.11.19 

Mon 
30.12.19 

      Sistem İsterleri Raporu’nun oluşturulması 75% Mon 
30.12.19 

Mon 
30.12.19 

      Sistem tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi 50% Tue 
31.12.19 

Thu 
6.02.20 

      Sistem Tasarım Raporu’nun oluşturulması 50% Thu 
6.02.20 

Thu 
6.02.20 

   İP-3 Risk Tanımlama ve Pilot Bölgelerin Belirlenmesi 25% Fri 7.02.20 Tue 
8.09.20 

      CBS Elektriksel veri teminin yapılması 0% Fri 7.02.20 Tue 
24.03.20 

      Kaza ve kırıma dayalı şirket geçmiş bilgisi temin edilmesi 0% Fri 7.02.20 Tue 
24.03.20 

      Verilerin işlenmesi 0% Wed 
25.03.20 

Tue 
5.05.20 

      Pilot bölge belirlenmesi 75% Wed 
6.05.20 

Wed 
8.07.20 

      Meteorolojik parametrelerin belirlenmesi 100% Fri 7.02.20 Wed 
11.03.20 
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      İklimsel veri teminin yapılması 0% Wed 
6.05.20 

Wed 
10.06.20 

      İklim analizinin yapılması 0% Thu 
11.06.20 

Mon 
20.07.20 

      Parametre analizinin yapılması 50% Thu 
11.06.20 

Wed 
15.07.20 

      Parametre eşiklerinin seviyelendirilmesi 0% Thu 
16.07.20 

Tue 
11.08.20 

      Risk tanımlama ve derecelendirilmesi 0% Wed 
12.08.20 

Tue 
8.09.20 

   İP-4 Meteorolojik Tahmin 6% Fri 7.02.20 Mon 
8.03.21 

      Sistem için mevsimlik tahmin üretme ve girdiye dönüştürme 12% Fri 7.02.20 Thu 
31.12.20 

         Dış kaynaklardan mevsimlik tahmin verisi elde edilmesi 25% Fri 7.02.20 Fri 
17.07.20 

         Manuel yorumlama 0% Mon 
20.07.20 

Wed 
16.09.20 

         Farklı kaynaklardan teyit edilmesi 0% Thu 
17.09.20 

Thu 
31.12.20 

       Aylık, haftalık, saatlik ve günlük tahmin üretme ve girdiye 
dönüştürme 

0% Fri 7.02.20 Fri 
23.10.20 

         Küresel sayısal model verisi 0% Fri 7.02.20 Mon 
11.05.20 

         Öz model geliştirme işleminin uygulanması 0% Tue 
12.05.20 

Mon 
10.08.20 

         Filtre uygulama yönteminin uygulanması 0% Tue 
11.08.20 

Fri 
23.10.20 

      Sistem için meteorolojik tahminlerin yapılması 0% Fri 1.01.21 Mon 
8.03.21 

   İP-5 Riskli Alan ve Zaman için Tahmin ve Uyarı Bildirimi 0% Wed 
3.06.20 

Wed 
3.02.21 

      Tahmin verisinin elde edilmesi 0% Wed 
3.06.20 

Wed 
29.07.20 

      Risk derecelendirme bilgisinin elde edilmesi 0% Wed 
3.06.20 

Tue 
14.07.20 

      CBS elektrik altyapı verisi 0% Wed 
15.07.20 

Mon 
17.08.20 

      Veri enterasyou ve algoritmik yorumlamanın yapılması 0% Tue 
18.08.20 

Tue 
29.09.20 

      Riskli alan, riskli zaman ve risk oranı alınarak risk 
değerlendirmesi yapılması 

0% Wed 
30.09.20 

Tue 
17.11.20 

      Çok kısa vadeli tahminler sağlanması ve yorumlanması 0% Wed 
18.11.20 

Wed 
30.12.20 

      Sistem için risk bilgisi 0% Thu 
31.12.20 

Wed 
3.02.21 

   İP-6 İşgücü ve Varlık Hazırlama (İşgücü Yönetim Sisteminden) 0% Fri 3.07.20 Tue 
24.11.20 

      Hali hazır işgücü ve varlıklaırn denetlenmesi yapılması 0% Fri 3.07.20 Thu 
10.09.20 

      İşgücü varlık ihtiyacının belirlenmesi  0% Fri 
11.09.20 

Tue 
6.10.20 



6 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

      İşgücü ve varlıkta eksiklerin rapor edilmesi 0% Tue 
6.10.20 

Tue 
6.10.20 

      İşgücü gruplandırma ve yetkilendirmenin yapılması 0% Wed 
7.10.20 

Mon 
19.10.20 

      Varlık nitelik ve nicelik artırılmasının yapılması 0% Wed 
7.10.20 

Wed 
14.10.20 

      Varlık, işgücü ve iş ilişkilendirmesinin yapılması 0% Tue 
20.10.20 

Tue 
24.11.20 

   İP-7 Alan, Zaman ve Oran Bazlı Risk Değerlendirme ve Tedbir 
Önerileri  

0% Thu 
3.09.20 

Thu 
7.01.21 

      Potansiyel tehlike ve meteorolojik parametre eşiklerinin 
rapor edilmesi 

0% Thu 
3.09.20 

Thu 
3.09.20 

      Risk oluşturan tehlikelerin otomatik olarak bildirime 
dönüşmesinin sağlanması 

0% Thu 
3.09.20 

Wed 
23.09.20 

      Öngörülmüş risk değerlendirmesinin sağlamasının yapılması 0% Wed 
18.11.20 

Mon 
7.12.20 

      Sağlama sonuçlarının rapor edilmesi 0% Mon 
7.12.20 

Mon 
7.12.20 

      Tedbir kararının oluşturulması 0% Tue 
8.12.20 

Wed 
16.12.20 

      Tedbirin işgücü ve varlıkla uygulamasının izlenmesi, rapor 
edilmesi 

0% Thu 
17.12.20 

Fri 
25.12.20 

      Yöneticiler kararları manuel olarak işleyebilecek 0% Mon 
28.12.20 

Mon 
4.01.21 

      Tedbirin atanmış işgücü ve varlıkla uygulanabilirliği rapor 
edilecek 

0% Tue 
5.01.21 

Thu 
7.01.21 

   İP-8 Arayüz Geliştirilmesi ve Entegrasyonlar 0% Thu 
17.09.20 

Tue 
12.01.21 

      Kararı alınmış risk ve tedbirin yönetimi ve mevcut sistemle 
entegrasyonun sağlanması 

0% Thu 
17.09.20 

Mon 
16.11.20 

      Sistem çıktılarının değerlendirilerek geri dönüşlerin alınması 0% Tue 
17.11.20 

Fri 
11.12.20 

      Mevcut sistem ile projede geliştirilecek sistemin karşılıklı 
haberleşmesi, veri alışverişinde bulunmasının tamamlanması 

0% Mon 
14.12.20 

Tue 
12.01.21 

      Aksaklık ve kısıtların derlenmesi, rapor edilmesi 0% Tue 
12.01.21 

Tue 
12.01.21 

   İP-9 Saha Testleri ve İyileştirme Faaliyetleri 0% Mon 
7.12.20 

Mon 
8.03.21 

      Üretilmiş mevsimlik, aylık, haftalık ve günlük tahminlerin 
verifikasyonun yapılması 

0% Mon 
7.12.20 

Wed 
3.02.21 

      Verifikasyon sonuçlarının rapor edilmesi 0% Wed 
3.02.21 

Wed 
3.02.21 

      İklim analizleri ve tahmin uyumluluklarının raporlanması 0% Wed 
3.02.21 

Wed 
3.02.21 

      Uyarı verifikasyonlarının yapılması 0% Thu 
4.02.21 

Mon 
8.02.21 

      Uyarı verifikasyonlarının rapor edilmesi 0% Mon 
8.02.21 

Mon 
8.02.21 

      Tahmin ve uyarılar için iyileştirme müdahalelerinin 
uygulanması 

0% Tue 
9.02.21 

Thu 
18.02.21 

      Şikayet ve önerilerin raporlanması 0% Thu 
18.02.21 

Thu 
18.02.21 
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      Tüm değerlendirme sonuçlarına göre Tahmin, Risk, Tedbir 
düzeltme ve iyileştirme sürecinin başlatılması 

0% Fri 
19.02.21 

Mon 
8.03.21 

      Proje Sonuç Raporu 0% Mon 
8.03.21 

Mon 
8.03.21 

 

B.3. İş Paketleri 

 

İş Paketi-1 proje yönetim ve proje başlangıç çalışmaları kapsamında, proje başlangıç toplantısı 

düzenlenmiş ve sonrasında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda proje yönetim planı (PYP), proje 

zaman planı ve proje kalite planı oluşturulup yayınlanmıştır.  Proje yönetim çalışmaları kapsamında, iş 

paketlerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler proje takvimi doğrultusunda incelenmekte olup, ilgili 

birimlere/kişilere bu doğrultuda gerekli bildirimler yapılmaktadır. Projenin ilk üç aylık döneminde 

projedeki diğer paydaşlara iş paketleri kapsamındaki işler için yönlendirilmiş olup, düzenli raporlama 

yapılması sağlanmıştır. Bu raporlamalar sayesinde proje seyri takip edilmektedir. 

 İş Paketi-2 kapsamında Literatür Taraması, Sistem İsterlerinin Belirlenmesi ve Tasarım Çalışmaları 

kapsamında ilk olarak literatür taraması, benzer ürünler ve uygulamalar ile pazar araştırması faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile mevcut problemin ve buna ilişkin teknolojilerin geldiği durum ve 

dünyadaki uygulama örnekleri belirlenmiş ve sistem isterleri ile tasarım süreçlerine girdi sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü 

varlığından doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava koşullarına 

bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek amaçlanmaktadır. Bu sebeple yapılan literatür taramasında, Hava 

ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, kısa ve çok kısa vadeli 

meteorolojik tahminlere yönelik akademik çalışmalar ve makaleler incelenmiştir. Özellikle ARAS EDAŞ 

sorumluluk bölgesinde bölgesel anlamda her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yapılarak ortalama ve 

uç değerler ile gerçekleşme sıklıkları ve ihtimallerinin ortaya konulabilmesi için literatürdeki iklim 

analizleri konusunda çalışmalar incelenmiştir. Meteorolojik tahmin projemizin ana uygulamalarından 

birisi olacağı için bu konu ile ilgili kullanılan yöntemler, Dünya’da bu konudaki güncel durum ve yapılan 

çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda literatür taraması raporunda projeye rehberlik 

edebilecek; Akademik Araştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve 

Yönetmelikleri, İş Kazaları, Örnek Uygulamalar ve Pazar Araştırması başlıkları araştırılmıştır.  Yapılan bu 

araştırmaların sonuçları “Literatür Taraması ve Benzer Ürün Araştırması Raporu” çıktısında verilmiştir. 

Bu çalışmalara paralel olarak proje kapsamında alınacak meteorolojik verilerin içermesi gereken 

parametreler, her parametre için risk derecelendirmesi nasıl olmalı, bu meteorolojik verinin hangi API 

ile ne şekilde alınacağı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Şuan için toplamda üç parametre için 

meteorolojik veri alınabilmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar da devam ediyor olup projenin gelecek 

döneminde tamamlanması planlanmaktadır. 

Söz konusu dönemde iş paketi-1 olan proje yönetim faaliyetleri yürütülmüştür, bu faaliyet proje 

süresince devam edecektir. İş paketi-2 %100 oranında tamamlanmıştır. İş paketi-3 ve iş paketi-4 

kapsamında olan çalışmalar devam ediyor olup, gelecek dönemde tamamlanması planlanmaktadır. 
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B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje’de paydaş kuruluş olan “ENDOKS ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ SAN. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.”  İle toplam 

730.000,00 TL + KDV’lik sözleşme imzalanmıştır. Teknik danışmanın tüm proje boyunca ödeyeceği her 

türlü işçilik giderleri sözleşme bedeline dahil olmak üzere hizmet alımı yapılmıştır. 

Başvuru sahiplerinin bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

No Maliyet Kalemi (Toplam) Toplam (TL) 
Toplam Maliyet 
İçindeki Oranı 

(%) 

1 Referans Hava İstasyonlarının Temini   

2 
Hizmet Alımı  

(Entegrasyon Servisleri ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi) 
  

3 Seyahat Giderleri   

4 Personel Gideri (Endoks)   

5 Personel Gideri (Metosfer)     

6 Personel Gideri (Aras EDAŞ)     

  Toplam Maliyet   

 

        Mevcut durumda proje bütçe ve süresinin aşması öngörülmemektedir. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin 

Artırılması Projesi için risk yönetimi yaklaşımı, proje ekibinin çeşitli riskleri belirlediği, puanladığı ve 

sıralamasını sağlayan yöntemsel bir süreç içerir. Projenin başlangıcından itibaren bir azaltıcı strateji 

uygulamak için vaktinden önce riskleri proaktif olarak tespit etmek için her türlü çaba gösterilecektir. 

En olası ve en yüksek etkilenme riskleri, atanmış risk yöneticilerinin, program sırasında uygun zamanda 

uygun azaltma yanıtını uygulamak için gerekli adımları atmalarını sağlamak için risk planı oluşturulacak 

ve proje programına eklenecektir. Risk yöneticileri, haftalık proje ekibi toplantılarında riskler-önlemler 

hakkında görüşecek ve zaman durum güncellemeleri sağlayacaktır 

Bu kapsamda projenin ilgili dönemi içerisinde karşılaşılan riskler ve önemler aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

 RİSK TANIMI         ETKİSİ    
OLASILIK 

ÖNLEM PLANI B PLANI 

1 Kırsal alanlar için 
iklim analizleri, 
eşik ve risk 
belirleme 
çalışmaları için 
yeterli detayda 
veri temin 
edilememesi 

Yüksek Orta Merkez verilerinin 
istatistiki metotlarla 

kırsala taşınması 
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2 Tahmin 
tutarlılıklarının 
düşük olması 

Orta Orta Farklı model çıktıları 
ile çalışmak 

 

3 Kırsalda çalışan 
birimlerle 
haberleşme 
sorunu yaşanması 

Yüksek Orta Haberleşme alt 
yapısının yetersiz 
olduğu bölgelerde 
GSM modem ile 

bağlantının 
sağlanmasına 

yönelik tasarım 
yapılması 

Telsiz 
haberleşmesinin 
sisteme 
entegrasyonunun 
araştırılması 

      

 

D. Ekler 
 

1. Proje Sözleşmesi 

2. Proje Yönetim Planı 

3. Proje Takvimi 

4. Literatür Taraması ve Benzer Ürün Araştırması 
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T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Adı: 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik 

Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması Projesi 

EPDK Ara Dönem Raporu 

 

Proje Dönemi: 

Ocak 2019 

 

Ar-Ge Komisyon Karar No: 

01/19/05-3 

 

 

Proje Sahibi Şirket: 

 

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

Proje Özeti 

Enerji sektöründe, elektrik iletiminden sonra en geniş sahaya dağılmış halde bulunan, elektrik dağıtım alt 

yapısıdır.  Teknik varlıklarının hemen tamamı açık, yaban arazidedir. Bu zaman zaman ormanlık vadiler 

olurken, bazen de dik dağ yamaçlarıdır. Yine elektriksel varlıkların büyük çoğunluğu yerleşim merkezlerinden 

uzaktadır. Kırsal alandaki bu yayılım bakım, arıza tespit ve onarım (BAO) için varlıklara ulaşmaya çalışan 

işgücünü zaman, güç, sarfiyat, verimlilik, konfor, güvenlik açısından bir hayli zorlamaktadır. Elektrik dağıtım 

şirketleri (EDAŞ), zaman, bölge, iş öncelik sıralaması vb gibi konularda optimize edilememiş bakım programı, 

arıza tespit ve onarım müdahaleleri yüzünden can, mal, zaman, para ve hatta itibar kayıplarına 

uğramaktadırlar. Hizmet alıcılar da bu süreçten enerji kesintisine veya kalite kaybına uğrayarak 

etkilenmektedirler. Çalışanlar ise can güvenlik riski yanında, konfor, motivasyon, itibar kaybı ile karşı 

karşıyadırlar.  

Yapılan araştırma ve edinilen tecrübeler göstermektedir ki bu saha müdahalelerinin büyük çoğunluğu hava 

koşullarına bağlı zaruretlerdir. Hava ve çevre koşullarının yapılacak iş veya işler için uygunsuzluğu BAO 

ekiplerinin müdahale noktasına geç ulaşmalarına, ulaşıp çalışamamalarına, çalışmaya başlayıp 

bitirememelerine, işgücü varlıklarını kullanamamalarına, beklenenden fazla zaman ve malzeme 

harcamalarına, yaralanmalı ve hatta ölümlü kazalara maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir. Maalesef bu 

işgücü, zaman, bütçe, can ve mal ve hatta itibar kaybını önleyecek; yönetimi, erişimi, iletişimi kullanıcı dostu 

olan bir sistem hali hazırda bulunmamaktadır. Birden fazla alt sektörün, bilginin, verinin, kriterin girdi olarak 

kabul edilmesi gereken bu sistemin kurgulanması, tasarımı, modellenmesi Ar-Ge projesi niteliğinde bir 

yapılanmayla çözümlenebilecektir.  

Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü varlığından 

doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava koşullarına bağlı risk 

değerlendirmesi yapabilmek amaçlanmaktadır.  

İş sağlığı ve güvenliği ile kaynakların verimli kullanımı ilkelerindeki yasal düzenlemelere, toplumsal bilince ve 

olgunluğa bağlı olarak, karşılaşılması muhtemel koşullarda mevcut İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre işgücü 

planlaması yapılabilecektir.  

Planlamanın yapılabilmesi için işgücünün kategorize edilmesi, iş dağılımının tasnifi gereklidir. Yine işgücünün 

işi gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı alet, teçhizat, araç, yöntem ile zaman ve sarf girdilerinden de 

planlamada yararlanılacaktır.  

Hava ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, kısa ve çok kısa vadeli 

meteorolojik tahminlere ihtiyaç vardır.  

Bölgesel iklim analizleri her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yapılarak ortalama ve uç değerler ile 

gerçekleşme sıklıkları ve ihtimalleri ortaya konabilecektir. 

İklim analizi yapılmış bir bölgenin, meteorolojik tahmin ile, yapılması muhtemel işler için risk 

derecelendirmesi yapılacaktır.  

Böylece işgücü ve işgücü varlıkları doğru yer ve zaman için planlanabilecek ve kaynaklardan verimli ve güvenli 

şekilde yararlanılabilecektir.  
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A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul #  

Başvuru Sahibi: 
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 
Şükrüpaşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak No: 57  
25050 Yakutiye/Erzurum  
 

Proje Adı: 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal 
Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması 
Projesi 
 

Proje Bölgesi: 
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım Bölgesi 
 

Proje Süresi: 
18 Ay 
 

Proje Sorumlusu:  

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri:  
 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar için teknik danışman olarak “INAVITAS ENERJİ A.Ş.” 

ile 18 aylık danışmanlık sözleşmesi yapılmıştır.  

İlgili dönemde, literatür taramasının yapılması, mevcut problemin ve buna ilişkin teknolojilerin geldiği 

durum, Dünya üzerindeki uygulamaların, benzer ürünlerin araştırılmasıyla pazar araştırması faaliyetleri 

yürütülmüştür. 

Literatür taraması ve benzer ürün araştırması çalışmalarından elde edilen sonuçlar doğrultusunda sistem 

gereksinimleri ortaya konulmuştur. Bu anlamda gerek literatür taraması, benzer ürünlerin araştırması ve 

sistem tasarımına ilişkin yapılan çalışmalar “iş Paketleri” bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 

İlgili dönemde, iş paketi-1, iş paketi-2 tamamlanmış olup bu işlere paralel olarak da iş paketi-3 ve iş 

paketi-4 faaliyetleri de yürütülmüş olup devam etmektedir.  

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin 

Artırılması Projesi kapsamında 9 iş paketi bulunmaktadır. Bu iş paketlerinin tamamlanma durumu ve 

projedeki mevcut başlangıç ve bitiş süreleri gösterilmektedir. Projede herhangi bir sapma 

öngörülmemektedir, planlanan bitiş tarihlerinde projedeki iş adımlarının bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Görev Adı Tamamlanma 
Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik 
Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması Projesi 

36% 
Tue 
10.09.19 

Mon 
8.03.21 

   Sözleşme İmza Tarihi 0% 
Tue 
10.09.19 

Tue 
10.09.19 

   İP-1 Proje Yönetimi 31% 
Tue 
10.09.19 

Mon 
25.01.21 
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      Proje Yönetimi Çalışmaları 25% 
Tue 
10.09.19 

Mon 
25.01.21 

      Proje Başlangıç Toplantısı 100% 
Mon 
16.09.19 

Mon 
16.09.19 

      Proje Yönetim Planı Yayınlanması 100% 
Tue 
10.09.19 

Mon 
21.10.19 

      Proje Zaman Planı Yayınlanması 100% 
Mon 
21.10.19 

Mon 
21.10.19 

      Proje Kalite Yönetim Planının Yayınlanması 100% 
Mon 
21.10.19 

Mon 
21.10.19 

      Periyodik İlerleme Raporu-1 100% 
Mon 
24.02.20 

Mon 
24.02.20 

      Periyodik İlerleme Raporu-2 0% 
Mon 
4.05.20 

Mon 
4.05.20 

      Periyodik İlerleme Raporu-3 0% 
Mon 
27.07.20 

Mon 
27.07.20 

   İP-2 Literatür Taraması, Pazar ve Mevzuat Araştırması 100% 
Tue 
10.09.19 

Thu 
6.02.20 

      Literatür taramasının gerçekleştirilmesi 100% 
Tue 
10.09.19 

Tue 
17.12.19 

      Pazar araştırmasının yapılması 100% 
Tue 
10.09.19 

Tue 
3.12.19 

      Sistem isterlerinin belirlenmesi 100% 
Fri 
29.11.19 

Tue 
31.12.19 

      Entegrasyon gereksinimlerinin belirlenmesi 100% 
Fri 
29.11.19 

Mon 
30.12.19 

      Sistem İsterleri Raporu’nun oluşturulması 100% 
Mon 
30.12.19 

Mon 
30.12.19 

      Sistem tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi 100% 
Tue 
31.12.19 

Thu 
6.02.20 

      Sistem Tasarım Raporu’nun oluşturulması 100% 
Thu 
6.02.20 

Thu 
6.02.20 

   İP-3 Risk Tanımlama ve Pilot Bölgelerin Belirlenmesi 55% 
Fri 
7.02.20 

Tue 
8.09.20 

      CBS Elektriksel veri teminin yapılması 0% 
Fri 
7.02.20 

Tue 
24.03.20 

      Kaza ve kırıma dayalı şirket geçmiş bilgisi temin edilmesi 25% 
Fri 
7.02.20 

Tue 
24.03.20 

      Verilerin işlenmesi 0% 
Wed 
25.03.20 

Tue 
5.05.20 

      Pilot bölge belirlenmesi 75% 
Wed 
6.05.20 

Wed 
8.07.20 

      Meteorolojik parametrelerin belirlenmesi 100% 
Fri 
7.02.20 

Wed 
11.03.20 

      İklimsel veri teminin yapılması 75% 
Wed 
6.05.20 

Wed 
10.06.20 

      İklim analizinin yapılması 75% 
Thu 
11.06.20 

Mon 
20.07.20 

      Parametre analizinin yapılması 75% 
Thu 
11.06.20 

Wed 
15.07.20 

      Parametre eşiklerinin seviyelendirilmesi 75% 
Thu 
16.07.20 

Tue 
11.08.20 
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      Risk tanımlama ve derecelendirilmesi 75% 
Wed 
12.08.20 

Tue 
8.09.20 

   İP-4 Meteorolojik Tahmin 40% 
Fri 
7.02.20 

Mon 
8.03.21 

      Sistem için mevsimlik tahmin üretme ve girdiye dönüştürme 50% 
Fri 
7.02.20 

Thu 
31.12.20 

         Dış kaynaklardan mevsimlik tahmin verisi elde edilmesi 75% 
Fri 
7.02.20 

Fri 
17.07.20 

         Manuel yorumlama 25% 
Mon 
20.07.20 

Wed 
16.09.20 

         Farklı kaynaklardan teyit edilmesi 25% 
Thu 
17.09.20 

Thu 
31.12.20 

       Aylık, haftalık, saatlik ve günlük tahmin üretme ve girdiye 
dönüştürme 

25% 
Fri 
7.02.20 

Fri 
23.10.20 

         Küresel sayısal model verisi 25% 
Fri 
7.02.20 

Mon 
11.05.20 

         Öz model geliştirme işleminin uygulanması 25% 
Tue 
12.05.20 

Mon 
10.08.20 

         Filtre uygulama yönteminin uygulanması 25% 
Tue 
11.08.20 

Fri 
23.10.20 

      Sistem için meteorolojik tahminlerin yapılması 50% 
Fri 
1.01.21 

Mon 
8.03.21 

   İP-5 Riskli Alan ve Zaman için Tahmin ve Uyarı Bildirimi 0% 
Wed 
3.06.20 

Wed 
3.02.21 

      Tahmin verisinin elde edilmesi 0% 
Wed 
3.06.20 

Wed 
29.07.20 

      Risk derecelendirme bilgisinin elde edilmesi 0% 
Wed 
3.06.20 

Tue 
14.07.20 

      CBS elektrik altyapı verisi 0% 
Wed 
15.07.20 

Mon 
17.08.20 

      Veri enterasyou ve algoritmik yorumlamanın yapılması 0% 
Tue 
18.08.20 

Tue 
29.09.20 

      Riskli alan, riskli zaman ve risk oranı alınarak risk değerlendirmesi 
yapılması 

0% 
Wed 
30.09.20 

Tue 
17.11.20 

      Çok kısa vadeli tahminler sağlanması ve yorumlanması 0% 
Wed 
18.11.20 

Wed 
30.12.20 

      Sistem için risk bilgisi 0% 
Thu 
31.12.20 

Wed 
3.02.21 

   İP-6 İşgücü ve Varlık Hazırlama (İşgücü Yönetim Sisteminden) 0% 
Fri 
3.07.20 

Tue 
24.11.20 

      Hali hazır işgücü ve varlıklaırn denetlenmesi yapılması 0% 
Fri 
3.07.20 

Thu 
10.09.20 

      İşgücü varlık ihtiyacının belirlenmesi  0% 
Fri 
11.09.20 

Tue 
6.10.20 

      İşgücü ve varlıkta eksiklerin rapor edilmesi 0% 
Tue 
6.10.20 

Tue 
6.10.20 

      İşgücü gruplandırma ve yetkilendirmenin yapılması 0% 
Wed 
7.10.20 

Mon 
19.10.20 

      Varlık nitelik ve nicelik artırılmasının yapılması 0% 
Wed 
7.10.20 

Wed 
14.10.20 

      Varlık, işgücü ve iş ilişkilendirmesinin yapılması 0% 
Tue 
20.10.20 

Tue 
24.11.20 
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   İP-7 Alan, Zaman ve Oran Bazlı Risk Değerlendirme ve Tedbir 
Önerileri  

0% 
Thu 
3.09.20 

Thu 
7.01.21 

      Potansiyel tehlike ve meteorolojik parametre eşiklerinin rapor 
edilmesi 

0% 
Thu 
3.09.20 

Thu 
3.09.20 

      Risk oluşturan tehlikelerin otomatik olarak bildirime dönüşmesinin 
sağlanması 

0% 
Thu 
3.09.20 

Wed 
23.09.20 

      Öngörülmüş risk değerlendirmesinin sağlamasının yapılması 0% 
Wed 
18.11.20 

Mon 
7.12.20 

      Sağlama sonuçlarının rapor edilmesi 0% 
Mon 
7.12.20 

Mon 
7.12.20 

      Tedbir kararının oluşturulması 0% 
Tue 
8.12.20 

Wed 
16.12.20 

      Tedbirin işgücü ve varlıkla uygulamasının izlenmesi, rapor edilmesi 0% 
Thu 
17.12.20 

Fri 
25.12.20 

      Yöneticiler kararları manuel olarak işleyebilecek 0% 
Mon 
28.12.20 

Mon 
4.01.21 

      Tedbirin atanmış işgücü ve varlıkla uygulanabilirliği rapor edilecek 0% 
Tue 
5.01.21 

Thu 
7.01.21 

   İP-8 Arayüz Geliştirilmesi ve Entegrasyonlar 0% 
Thu 
17.09.20 

Tue 
12.01.21 

      Kararı alınmış risk ve tedbirin yönetimi ve mevcut sistemle 
entegrasyonun sağlanması 

0% 
Thu 
17.09.20 

Mon 
16.11.20 

      Sistem çıktılarının değerlendirilerek geri dönüşlerin alınması 0% 
Tue 
17.11.20 

Fri 
11.12.20 

      Mevcut sistem ile projede geliştirilecek sistemin karşılıklı 
haberleşmesi, veri alışverişinde bulunmasının tamamlanması 

0% 
Mon 
14.12.20 

Tue 
12.01.21 

      Aksaklık ve kısıtların derlenmesi, rapor edilmesi 0% 
Tue 
12.01.21 

Tue 
12.01.21 

   İP-9 Saha Testleri ve İyileştirme Faaliyetleri 0% 
Mon 
7.12.20 

Mon 
8.03.21 

      Üretilmiş mevsimlik, aylık, haftalık ve günlük tahminlerin 
verifikasyonun yapılması 

0% 
Mon 
7.12.20 

Wed 
3.02.21 

      Verifikasyon sonuçlarının rapor edilmesi 0% 
Wed 
3.02.21 

Wed 
3.02.21 

      İklim analizleri ve tahmin uyumluluklarının raporlanması 0% 
Wed 
3.02.21 

Wed 
3.02.21 

      Uyarı verifikasyonlarının yapılması 0% 
Thu 
4.02.21 

Mon 
8.02.21 

      Uyarı verifikasyonlarının rapor edilmesi 0% 
Mon 
8.02.21 

Mon 
8.02.21 

      Tahmin ve uyarılar için iyileştirme müdahalelerinin uygulanması 0% 
Tue 
9.02.21 

Thu 
18.02.21 

      Şikayet ve önerilerin raporlanması 0% 
Thu 
18.02.21 

Thu 
18.02.21 

      Tüm değerlendirme sonuçlarına göre Tahmin, Risk, Tedbir düzeltme 
ve iyileştirme sürecinin başlatılması 

0% 
Fri 
19.02.21 

Mon 
8.03.21 

      Proje Sonuç Raporu 0% 
Mon 
8.03.21 

Mon 
8.03.21 
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B.3. İş Paketleri 

 

İş Paketi-1 proje yönetim ve proje başlangıç çalışmaları kapsamında, proje başlangıç toplantısı 

düzenlenmiş ve sonrasında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda proje yönetim planı (PYP), proje 

zaman planı ve proje kalite planı oluşturulup yayınlanmıştır.  Proje yönetim çalışmaları kapsamında, iş 

paketlerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler proje takvimi doğrultusunda incelenmekte olup, ilgili 

birimlere/kişilere bu doğrultuda gerekli bildirimler yapılmaktadır. Projenin ilgili döneminde projedeki 

diğer paydaşlara iş paketleri kapsamındaki işler için yönlendirilmiş olup, düzenli raporlama yapılması 

sağlanmıştır. Bu raporlamalar sayesinde proje seyri takip edilmektedir. 

 İş Paketi-2 kapsamında Literatür Taraması, Sistem İsterlerinin Belirlenmesi ve Tasarım Çalışmaları 

kapsamında ilk olarak literatür taraması, benzer ürünler ve uygulamalar ile pazar araştırması faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile mevcut problemin ve buna ilişkin teknolojilerin geldiği durum ve 

dünyadaki uygulama örnekleri belirlenmiş ve sistem isterleri ile tasarım süreçlerine girdi sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü 

varlığından doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava koşullarına 

bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek amaçlanmaktadır. Bu sebeple yapılan literatür taramasında, Hava 

ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, kısa ve çok kısa vadeli 

meteorolojik tahminlere yönelik akademik çalışmalar ve makaleler incelenmiştir. Özellikle ARAS EDAŞ 

sorumluluk bölgesinde bölgesel anlamda her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yapılarak ortalama ve 

uç değerler ile gerçekleşme sıklıkları ve ihtimallerinin ortaya konulabilmesi için literatürdeki iklim 

analizleri konusunda çalışmalar incelenmiştir. Meteorolojik tahmin projemizin ana uygulamalarından 

birisi olacağı için bu konu ile ilgili kullanılan yöntemler, Dünya’da bu konudaki güncel durum ve yapılan 

çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda literatür taraması raporunda projeye rehberlik 

edebilecek; Akademik Araştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve 

Yönetmelikleri, İş Kazaları, Örnek Uygulamalar ve Pazar Araştırması başlıkları araştırılmıştır.  Yapılan bu 

araştırmaların sonuçları “Literatür Taraması ve Benzer Ürün Araştırması Raporu” çıktısında verilmiştir. 

Bu iş paketi kapsamında “Sistem Tasarımı” faaliyetleri yürütülmüştür. Literatür taraması ve benzer ürün 

araştırması ile özellikle meteorolojik tahmin metodları ve modelleri, meteorolojik tahmin verilerinin de 

yer aldığı çeşitli platformlar, ürünler ve uygulamalar araştırılmış ve detaylı olarak incelenmiştir. Buradan 

alınan sonuçlardan hareketle sistem isterleri ortaya konmuş ve “Sistem Tasarımı” gerçekleştirilmiştir.  

Sistem tasarımı, sistem bileşenleri olan MWM( Mobile Workforce Management)ve Meteorolojik Veri 

Sistemine ait Sistem Genel Görünümü tanımlanmıştır. Geliştirilecek sistemin bileşenlerini ortaya koyan 

bir sistem context diyagramı oluşturularak yazılımın alt modülleri, yazılımın alt modülleri arasındaki ilişki, 

kullanılacak yazılım dili, geliştirme- tool’ları ile veritabanına ait bilgiler paylaşılmıştır. Geliştirilecek 

Meteorolojik Veri Servisi ve MWM arasındaki entegrasyon yapısı, kullanılacak servisler, servis alan ve 

veri tipleri bilgileri, servisin kullanım periyodu ve metodu, istek ve cevap mesajlarının içeriği de 

entegrasyon yapısında ortaya konulmuştur.  Meteorolojik parametrelerin tahminlenmesinde 

oluşturulan modelin özellikleri, meteorolojik verilerin MWM sistemine kaydedilmesine ilişkin detaylar 

ve hava durumu parametrelerine bağlı oluşturulacak alarmların özellikleri, alarmların yönetimi ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. Bunun yanında geliştirilecek sistemdeki hava durumu modülü katmanında bulunan 

özellikler, kullanıcıların ulaşabileceği bilgiler, sembol ve butonlar açıklanmıştır. Sistem tasarımına ilişkin 

detaylar “Sistem Tasarım Dokümanı” çıktısında detaylı olarak verilmiştir. 
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Bu çalışmalara paralel olarak proje kapsamında alınacak meteorolojik verilerin içermesi gereken 

parametreler ve türev parametreler, her parametre için risk derecelendirmesi nasıl olmalı, bu 

meteorolojik verinin hangi API ile ne şekilde alınacağı konusunda çalışmalar yapılmıştır.  İklim analizleri 

ve risk derecelendirme çalışmaları devam ediyor olup, mevcut durumda sıcaklık, yağış, rüzgar yönü, 

rüzgar hızı ve bağıl nem parametrelerinin tahmin verileri alınabilmektedir. Temel olarak alınacak tahmin 

parameteleri ve türev parametreleri, risk derecelendirmeye ilişkin detaylar “ Sistem Tasarım Dokümanı” 

çıktısında detaylı olarak anlatılmıştır.   

İş Paketi 3-Risk tanımlama ve pilot bölgelerin belirlenmesine yönelik, iklimsel veri temininin yapılması, 

iklim analizleri, parametre analizinin yapılması, parametre eşiklerinin seviyelendirilmesi, risk 

tanımlaralar ve derecelendirme çalışmaları yukarıda verilen 5 parametre için tamamlanmış olup, diğer 

parametreler için de belirlenecektir ve çalışmalar devam etmektedir.  

İş Paketi 4- Meteorolojik tahmine yönelik, dış kaynaklardan mevsimlik tahmin verisi elde edilmesi ve 

bunların farklı kaynaklardan teyit edilmesi, küresel sayısal model verileri, öz model geliştirme işleminin 

uygulanması, filtre yöntemlerinin uygulanması çalışmaları ile sistem için meteorolojik tahminlerin 

yapılması çalışmaları yukarıdaki 5 parametre için gerçekleştirilmiştir ve hedeflenen parametreler için de 

çalışmalar devam etmektedir. 

Söz konusu dönemde iş paketi-1 olan proje yönetim faaliyetleri yürütülmüştür, bu faaliyet proje 

süresince devam edecektir. İş paketi-2 %100 oranında tamamlanmıştır. İş paketi-3 ve iş paketi-4 

kapsamında olan çalışmalar devam ediyor olup, gelecek dönemde tamamlanması planlanmaktadır. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje’de paydaş kuruluş olan “INAVITAS ENERJİ A.Ş.”  İle toplam 730.000,00 TL + KDV’lik sözleşme 

imzalanmıştır. Teknik danışmanın tüm proje boyunca ödeyeceği her türlü işçilik giderleri sözleşme 

bedeline dahil olmak üzere hizmet alımı yapılmıştır. 

Başvuru sahiplerinin bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

No Maliyet Kalemi (Toplam) Toplam (TL) 
Toplam Maliyet 
İçindeki Oranı 

(%) 

1 Referans Hava İstasyonlarının Temini   

2 
Hizmet Alımı  

(Entegrasyon Servisleri ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi) 
  

3 Seyahat Giderleri   

4 Personel Gideri (Endoks) 70.000,00₺  

5 Personel Gideri (Metosfer)   39.500,00₺  

6 Personel Gideri (Aras EDAŞ)     

  Toplam Maliyet   

 

        Mevcut durumda proje bütçe ve süresinin aşması öngörülmemektedir. 
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C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin 

Artırılması Projesi için risk yönetimi yaklaşımı, proje ekibinin çeşitli riskleri belirlediği, puanladığı ve 

sıralamasını sağlayan yöntemsel bir süreç içerir. Projenin başlangıcından itibaren bir azaltıcı strateji 

uygulamak için vaktinden önce riskleri proaktif olarak tespit etmek için her türlü çaba gösterilecektir. 

En olası ve en yüksek etkilenme riskleri, atanmış risk yöneticilerinin, program sırasında uygun zamanda 

uygun azaltma yanıtını uygulamak için gerekli adımları atmalarını sağlamak için risk planı oluşturulacak 

ve proje programına eklenecektir. Risk yöneticileri, haftalık proje ekibi toplantılarında riskler-önlemler 

hakkında görüşecek ve zaman durum güncellemeleri sağlayacaktır 

Bu kapsamda projenin ilgili dönemi içerisinde karşılaşılan riskler ve önemler aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

 RİSK TANIMI         ETKİSİ    
OLASILIK 

ÖNLEM PLANI B PLANI 

1 Kırsal alanlar için 
iklim analizleri, 
eşik ve risk 
belirleme 
çalışmaları için 
yeterli detayda 
veri temin 
edilememesi 

Yüksek Orta Merkez verilerinin 
istatistiki metotlarla 

kırsala taşınması 

 

2 Tahmin 
tutarlılıklarının 
düşük olması 

Orta Orta Farklı model çıktıları 
ile çalışmak 

 

3 Kırsalda çalışan 
birimlerle 
haberleşme 
sorunu yaşanması 

Yüksek Orta Haberleşme alt 
yapısının yetersiz 
olduğu bölgelerde 
GSM modem ile 

bağlantının 
sağlanmasına 

yönelik tasarım 
yapılması 

Telsiz 
haberleşmesinin 
sisteme 
entegrasyonunun 
araştırılması 
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1 GİRİŞ 

Enerji sektöründe, elektrik iletiminden sonra en geniş sahaya dağılmış halde bulunan, 

elektrik dağıtım alt yapısıdır.  Teknik varlıklarının hemen tamamı açık, yaban arazidedir. Bu 

zaman zaman ormanlık vadiler olurken, bazen de dik dağ yamaçlarıdır. Yine elektriksel 

varlıkların büyük çoğunluğu yerleşim merkezlerinden uzaktadır. Kırsal alandaki bu yayılım 

bakım, arıza ve onarım (BAO) için varlıklara ulaşmaya çalışan işgücünü zaman, güç, sarfiyat, 

verimlilik, konfor, güvenlik açısından bir hayli zorlamaktadır. Elektrik dağıtım şirketleri 

(EDAŞ), zaman, bölge, iş öncelik sıralaması vb. gibi konularda optimize edilememiş bakım 

programı, arıza tespit ve onarım müdahaleleri yüzünden can, mal, zaman, para ve hatta 

itibar kayıplarına uğramaktadırlar. Hizmet alıcılar da bu süreçten enerji kesintisine veya 

kalite kaybına uğrayarak etkilenmektedirler. Çalışanlar ise can güvenlik riski yanında, konfor, 

motivasyon, itibar kaybı ile karşı karşıyadırlar.  

Yapılan araştırma ve edinilen tecrübeler göstermektedir ki bu saha müdahalelerinin büyük 

çoğunluğu hava koşullarına bağlı zaruretlerdir. Hava ve çevre koşullarının yapılacak iş veya 

işler için uygunsuzluğu BAO ekiplerinin müdahale noktasına geç ulaşmalarına, ulaşıp 

çalışamamalarına, çalışmaya başlayıp bitirememelerine, işgücü varlıklarını 

kullanamamalarına, beklenenden fazla zaman ve malzeme harcamalarına, yaralanmalı ve 

hatta ölümlü kazalara maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir. Maalesef bu işgücü, 

zaman, bütçe, can ve mal ve hatta itibar kaybını önleyecek; yönetimi, erişimi, iletişimi 

kullanıcı dostu olan bir sistem hali hazırda bulunmamaktadır. Birden fazla alt sektörün, 

bilginin, verinin, kriterin girdi olarak kabul edilmesi gereken bu sistemin kurgulanması, 

tasarımı, modellenmesi Ar-Ge projesi niteliğinde bir yapılanmayla çözümlenebilecektir.  

1.1 AMAÇ  

Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren 

işgücü varlığından doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek 

için hava koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek amaçlanmaktadır. 

1.2  KAPSAM 

Arıza, bakım ve onarım ekipleri ile ekiplere tahsis edilmiş araç, zaman ve bütçenin en yüksek 

verimlilikte güvenle kullanılabilmesi için mevsimlik, aylık, haftalık, günlük ve saatlik 

meteorolojik tahmin ve uyarılarla risk alan, zaman, oran ve eğilimlerin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Proje Aras EDAŞ sorumluluk sahası içerisinde bulunan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, 

Erzurum, Iğdır, Kars il merkezleri ve kırsalında uygulanacaktır. Bölge topoğrafik ve coğrafik 

olarak Türkiye’nin en dağlık bölgesidir. Çok geniş yüzey alana sahiptir. İçerisinde çok çeşitli 

jeolojik yapılar barındırmaktadır.  Elektrik dağıtım altyapı varlıkları bu düzensiz coğrafik ve 

topoğrafik yapıda konumlanmışlardır. 

Bölgenin kendine özgü doğal yapısı ve iklim faktörleri, hava kütlelerinin yerel oluşumlar 

geliştirmesine sebebiyet vermektedir. Coğrafya özellikleri sebebiyle bölgede alt iklim 

bölgeleri bazında çalışma yapmak gerekecektir. Bu belirlemeler riski kategorize ederken 
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altlık teşkil edecektir. Hangi iklim değişkenlerinin ne tip etkileri olduğu analiz edilerek öz veri 

bankaları kurulacaktır. Belirlenen iklim değişkenlerinin gerçekleşme sıklıkları potansiyel 

tehlikeler, dolayısıyla risk değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. Uç değerlerin ve eşiklerin 

tespitiyle alt yapıya, işlere ve işgücüne uyumluluk esasları ortaya konacaktır. Bu analiz 

sonuçları risk değerlendirmesinde alan, zaman, oran ve eğilimleri tarif ederken girdi olarak 

kullanılacaktır.  

İşgücü ve işgücü varlıklarının kullanımı sırasında maruz kalacakları birden fazla risk türü 

bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında hava koşulları kaynaklı risk alan, zaman ve oranlarını 

belirlemeye odaklanılmıştır. Risk değerlendirmesi yapılarak işgücü ve işgücü varlıklarını 

etkileyecek muhtemel tehlikeler ortaya konabilir. Tehlikelerin nerede gerçekleşebileceği 

riskli alanları ne zaman gerçekleşebileceği riskli zamanları ne şiddette gerçekleşebileceği de 

risk oranını, ne yöne evrildiği de risk eğilimini gösterecektir.  

Şebeke varlıklarının konum bilgisi, topoğrafya verisi, işgücü ve işgücü varlıklarının nitelikleri 

ve hava koşulları risk değerlendirmesinin olmazsa olmaz girdileridir. Tüm bu sabit bilginin bir 

arada değerlendirilmesine, değişken olan hava koşulları da entegre edilerek risk 

değerlendirmesi sistematik bir şekilde yapılabilir. Hava koşullarının değişkenliğinden gelen 

sistem belirsizliği düzenli ve düzensiz tahmin ve uyarı bilgilendirmesiyle en aza indirgenebilir.  

Proje genel kapsamı doğrultusunda hazırlanan proje tasarım dökümanı 6 ana başlıktan 

oluşmaktadır. Bunlar; 

 SİSTEM GENEL GÖRÜNÜMÜ: Sistem bileşenleri olan MWM ve Meteorolojik Veri 

Sistemi tanımlanmıştır. Geliştirilecek sistemin bileşenleri context diyagramında 

açıklanmıştır. Container dokümanı içerisinde yazılım alt modülleri arasındaki ilişki, 

kullanılacak yazılım dili, geliştirme-tool’ları ile veritabanına ait bilgiler paylaşılmıştır. 

 

  ENTEGRASYON: Meteorolojik Veri Servisi ve MWM arasındaki entegrasyon yapısı, 

kullanılacak servisler, servis alan ve veri tipi bilgileri, servisin kullanım periyodu ve 

metodu, request ve response mesajlarının örnekleri yer almaktadır. 

 

 METEOROLOJİK VERİLER: Meteorolojik parametrelerin tahminlenmesinde 

oluşturulan modelin özellikleri (her grid noktası için ayrı tahminleme yapıldığı, ileriye 

yönelik tahmin saat aralıkları vb.), meteorolojik parametrelerden ve bu 

parametrelerin alt parametreleri ayrıntılı biçimde tablolarla açıklanmıştır.  

 

 VERİLERİN MWM’E KAYDEDİLMESİ: Meteorolojik verilerin MWM sisteminde kayıt 

hiyerarşisi, cihaz, kanal, etiket tanımlamaları ve güncellemeleri açıklanmıştır. 

Meteorolojik Veri Servisinden gelen uyarı ve alarmların MWM’de kayıt yöntemi ve 

kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 ALARMLAR: Hava durumu parametrelerine bağlı oluşturulacak alarmların özellikleri, 

alarmların yönetimi, Meteorolojik Veri Servisinden gelecek alarmların kayıt yöntemi 

ve kullanımıyla ilgili bilgiler açıklanmıştır. 
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 HAVA DURUMU MODÜLÜ KATMANI: Hava Durumu Modülü Katmanında bulunan 

özellikler, kullanıcıların ulaşabileceği bilgiler, sembol ve butonlar açıklanmıştır. Harita 

üzerinde gösterimleri görsellerle (wireframe) anlatılmış ve haritada nasıl bölgesel 

hava durumu sorgulaması yapılacağı açıklanmıştır.   

1.3 ARKA PLAN 

Doğrudan doğruya elektrik dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayan özel bir yazılım 

geliştirilecek ve böylece hava durumu ilgili tüm süreçleri takip edeceği bir platform 

kurulacaktır. Bu platformun yapması beklenen işlevleri; 

 Gerçekleştirilecek platformla birlikte anlık ve gelecek hava durumu takibini 

sağlamak, saha personeli için uygun olmayan hava koşullarında çalışma yapmasını 

önlemek. Böylece iş kazalarının önüne geçmektir. 

 Mobil uygulama üzerinden saha personeli çalışma esnasında anlık hava değişimi 

durumlarından haberdar etmektir.  

Bugüne kadar ülkemizde ve yurtdışında meteoroloji takibi yapan uygulama çalışmaları genel 

olarak hava durumu tahminleri, alarm uyarı sistemleri vb. ihtiyaçları karşılamak adına 

yapılmışlardır. Bu uygulamayla birlikte dağıtım şebekelerinde haftalık çalışma planları hava 

durumuna göre planlanarak işgücü kaybı ve iş sağlığı güvenliğini tehlikeye düşürebilecek 

risklerin önüne geçilecek. Sahadaki anlık çalışmalarda değişen hava koşullarına karşı 

önceden uyararak olası iş kazalarını önleyecektir.   

1.4 VARSAYIMLAR 

T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasında orta ve uzun 

vadeli hava durumu tahminleriyle ilgili olarak; 

 Aylık tahminler Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu ve çoğunluğu Avrupa Birliği üyesi 34 

ülke tarafından desteklenen Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) aylık 

tahmin modeli veri ve ürünleri temel alınarak hazırlanmaktadır. 

 Aylık tahmin modeli büyük ölçek (Hava kütleleri, Cepheler, Orta Enlem Basınç 

Sistemleri) hava olaylarını tahmin etmek üzere tasarlanmıştır. Daha küçük ölçekteki 

yerel meteorolojik olaylar temsil edilemeyebilir. 

 Hava sıcaklığı ve yağış ortalamaları göz önüne alınarak, mevsim normallerinin altında 

ya da üstünde şeklinde değerlendirilir ve haftada iki kez güncellenir. 

 Ülkemizin bulunduğu coğrafi konuma göre, modelin tutarlılığı yaz ve kış aylarında 

bahar aylarına göre daha fazladır. Genel olarak sıcaklık, yağışa kıyasla öngörüsü daha 

yüksek bir parametredir. 

 Kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerde kullanılan yöntem ve araçların farklı olması 

nedeniyle yayınlanan diğer tahmin ürünleri ile farklılıklar olabilir.  

 Kullanıcıya aylık tahmin ürünlerini düzenli olarak takip etmesi tavsiye edilir. 

 Ürünlerin geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Maddeleri yer almaktadır. İl ve ilçe merkezleri hava tahminleriyle ilgili olarak; 
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 Saatlik tahminlerde “Beklenen Hadise” kısmında verilen hava durumu, geçmiş 3 

saatlik periyot içindeki hava durumunu göstermektedir. 

 Saatlik tahminlerde “Rüzgâr Hamlesi” kısmında verilen değer, geçmiş 3 saatlik 

periyot içinde rüzgâr hızındaki ani artışı temsil etmektedir. 

 Saatlik tahminlerde “Hissedilen Sıcaklık”, aynı saatte tahmin edilen hava sıcaklığı ile 

nispi nem ve rüzgâr değerlerine göre hesaplanmaktadır. Bu sıcaklık, iklimsel çevre, 

giysilerin ısı direnci, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar, termometre 

sıcaklığı, nispi nem, rüzgâr ve radyasyon gibi dört meteorolojik faktörden etkilendiği 

için sübjektif bir kavramdır. 
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2 SİSTEM GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Tanım: Bu bölümde sistemin bileşenleri olan MWM ve Meteorolojik Veri Sistemi 

tanımlanmıştır. Geliştirilecek sistemin bileşenleri, yazılımın içereceği alt modüller ve bunlar 

arasındaki ilişkiler, kullanılacak yazılım dili, geliştirme-tool’ları ile veritabanına ait bilgiler yer 

almaktadır.  

 

Şekil 2.1 Sistem Context Diyagramı 

Meteorolojik Veri Servisi, hava durumu parametrelerinin sağlandığı sistemdir. MWM sistemi, 

iş gücü yönetimi ve izlenmesi için oluşturulmuş mobil ve web platformlardan oluşan ve Aras 

EDAŞ dağıtım bölgesinde hali hazırda kullanılan iş yönetim yazılımıdır. Meteorolojik Veri 

Servisi ile MWM arasındaki entegrasyon Rest API servis ile sağlanır, hava durumu tahminleri 

ve oluşabilecek tehlikeli durumlar ile ilgili uyarılar MWM’e iletilir. MWM sistemi, hava 

durumu parametrelerinin uygulama üzerinden izlenmesini sağlar. Meteorolojik Veri 

Sisteminden gelen uyarı bilgilerini, alarmlara çevirerek E-posta, SMS ve Mobil Uyarı 

(Notification) ile kullanıcılara iletir. Sahada çalışan personel, mobil bildirimler ile anlık olarak 

uyarılır.  
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MWM sisteminde hava durumu parametreleri ile manuel alarmlar üretilebilir. Bu sayede 

hava durumu alarmları bölgesel olarak ayarlanabilir.  Sistem üzerinde alt ve üst limit 

değerleri güncellenebilir, alarm önem derecesi ayarlanabilir ve alarm tipine göre uyulması 

gereken iş güvenliği kuralları ve kullanılması gereken ekipman bilgileri güncellenebilir.  

MWM üzerinde geliştirilecek Hava Durumu Modülü üzerinden alarmlar izlenebilir, 

dashboard aracılığı ile şu an ve ilerleyen saat/günlere ait hava durumu bilgilerine ulaşılabilir. 

Harita tabanlı geliştirilecek ekran ile şebeke, ekipler ve hava durumu alarmları aynı 

platformda görselleştirilerek, hava durumundan dolayı oluşacak tehlikelerin şebekenin 

hangi bölümlerine ve çalışmakta olan hangi ekiplere etki edeceği kolaylıkla tespit edilir.  

MWM sistemi üzerindeki modüller ve modüllerin arasındaki ilişkiyi gösteren “ Sistem 

Container Diyagramı”  EK-1’de verilmiştir.  

3 ENTEGRASYON 

Tanım: Bu bölümde Meteorolojik Veri Servisi ve MWM arasındaki entegrasyon yapısı, 

kullanılacak servisler, servis alan ve veri tipi bilgileri, servisin kullanım periyodu ve metodu, 

request ve response mesajlarının örnekleri yer almaktadır. 

Meteorolojik Veri Servisi ve MWM arasında Rest servis kullanılır. Servis ile bilgiler aşağıda 

belirtilmiştir; 

Tablo 3.1 MWM ve Meteorolojik Veri Servisi Arasında Kurulacak Servisler 

N
o 

Provider Consumer Adı İletişim 
Türü 

Yöntem Açıklama 

1 Meteorolojik 
Veri Servisi 

MWM WeatherData
Request 

Web 
Service 

Asenkron MWM-> Meteorolojik 
Veri Servisine istek 
yapılır 

2 MWM Meteorolojik 
Veri Servisi 

WeatherData
Response 

Web 
Service 

Asenkron Cevap mesajı (Hava 
durumu 
parametreleri) 

WeatherDataResponse servisinde aktarılacak veri alanları ve tipleri aşağıdaki tabloda 

paylaşılmıştır. 

Tablo 3.2 WeatherData Servisi Alan ve Veri Tipleri 

No Properties Data Type Properties Group Mandotary 

1 name String messageHeader X 

2 begin Datetime messageHeader  

3 timebase String parameter_timesets X 

4 interval String parameter_timesets X 

5 steps String parameter_timesets X 

6 p_code String params(parameters) X 

7 p_name String params(parameters)  

8 p_unit String params(parameters) X 
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9  coordinate String data X 

10 grid_coordinate String data X 

11 steps Stirng data X 

12 time String data X 

13 values (for each 
parameter) 

Array data X 

Meteorolojik Veri Servisinden veriler aşağıdaki URL üzerinden yayınlanır. MWM tarafından 

GET metodu ile veriler sorgulanarak alınır. Meteorolojik tahminler günde 4 defa üretildiği 

için MWM tarafından da alınacaktır. 

http://185.184.208.107:3000/point.php?lat=39.687&lon=40.062&step=70&date=20200427&user=aras 

 

Şekil 3.1 WeatherData Servisi Verilerin Alınması Sogru Parametreleri 

WeatherData servisinden verilerin alınması için gerekli sorgu parametreleri ve açıklamaları 

aşağıda paylaşılmıştır; 

"lat": Latitude (Enlem), 

"lon": Longitude (Boylam), 

“step”: Kaç saat sonrasına kadar tahmin istendiği, 

“date”: Tahminin başlangıç zamanı , 

“user”: Kullanıcı bilgisi (“aras”). 

Servis üzerinden gelen örnek response mesajı aşağıdadır; 

{ 

    "timezone": "UTC", 

    "met_sets": { 

        "name": "global_base_forecast", 

        "begin": "2020-06-07UTC06:00:00+00:00", 

        "parameter_timesets": [ 

            { 
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                "timebase": { 

                    "interval": "PT1H", 

                    "steps": "2" 

                }, 

                "params": [ 

                    [ 

                        { 

                            "p_code": "T_2M", 

                            "p_name": "Temperature at 2m above ground", 

                            "p_unit": "Celcius" 

                        }, 

                        { 

                            "p_code": "TOT_PREC1", 

                            "p_name": "total precipitation last 1h", 

                            "p_unit": "mm" 

                        }, 

                        { 

                            "p_code": "WDIR_10M", 

                            "p_name": "Wind direction 10 Metre", 

                            "p_unit": "Degree" 

                        }, 

                        { 

                            "p_code": "WSPD_10M", 

                            "p_name": "Wind speed 10 Metre", 

                            "p_unit": "m/sec" 

                        }, 

                        { 

                            "p_code": "RH_2M", 

                            "p_name": "Relative Humidity  at 2m above ground", 

                            "p_unit": "%" 

                        } 

                    ] 

                ], 

                "data": { 

                    "coordinate": [ 

                        39.687, 

                        40.062 

                    ], 

                    "grid_coordinate": [ 

                        39.6875, 

                        40.0625 

                    ], 

                    "steps": [ 

                        0, 

                        2 

                    ], 

                    "time": [ 

                        "2020-06-07T06:00", 

                        "2020-06-07T07:00", 

                        "2020-06-07T08:00" 

                    ], 

                    "T_2M": [ 

                        16.8, 

                        18.2, 

                        19.5 

                    ], 

                    "TOT_PREC1": [ 

                        0, 

                        0, 

                        0 

                    ], 
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                    "WDIR_10M": [ 

                        91, 

                        106, 

                        118 

                    ], 

                    "WSPD_10M": [ 

                        1.5, 

                        1.7, 

                        2.3 

                    ], 

                    "RH_2M": [ 

                        43, 

                        39, 

                        35 

                    ] 

                } 

            } 

        ] 

    } 

} 

 

Params bölümünde, meteorolojik parametrelere ait code (parametre için kısaltılmış ad), 

name (parametre ismi), unit (birim) bilgileri yer alır. Data alanında tahmin verileri paylaşılır. 

coordinate alanında sorgulamanın yapıldığı koordinat, grid_coordinate alanında tahminleme 

için kurulan modelde sorgulanan koordinata en yakın tahminleme noktasının koordinatı 

paylaşılır. time alanında tahminlere ait zamanlar, her bir parametre kodu başlığı altında 

tahmin değerleri yer alır.  
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4 METEOROLOJİK VERİLER  

Tanım: Bu bölümde meteorolojik parametrelerin tahminlenmesinde oluşturulan modelin 

özellikleri, meteorolojik parametreler ve bu parametrelerin türev parametreleriyle ilgili 

bilgiler açıklanmıştır. 

Meteorolojik parametrelerin tahminlenmesi için model geliştirilmiştir. Orta ve kısa vade 

tahminler Sayısal Hava Tahmin (SHT) modelleri ile üretilmektedir. Birden fazla SHT modeli 

(IFS, WRF, UM, GM, ARPEGE, AVN, MRF, GEM, JMA) bulunmaktadır. Bu proje kapsamında 

GFS ve ICON model çıktıları esas alınacaktır. GFS modeli küresel boyutta model çıktısına 

sahiptir fakat lokal olayların tahminide yetersizdir. Bölgesel modeller ise yüksek çözünürlüğe 

sahip olduğundan özellikle kuvvetli hava olaylarının tahmininde daha başarılıdır fakat tahmin 

periyotları kısıtlıdır. Bu yüzden ilk 3 günü ICON model temelli, 3-7. Günler GFS modeli temelli 

olarak; GFS ve ICON modelleri aynı coğrafi düzleme taşınacaktır. Bunun için istatistiksel ölçek 

yükseltme yöntemleri kullanarak model çözünürlükleri düzenlenecektir. Bu işlemlerin 

sonunda nihai modelimiz olan sınırlı alan modeli (SAM) oluşturulacaktır. Geliştirilen modelin 

çalışma süresi 4 saattir. Tüm global modellerde olduğu gibi model zamanı GMT’dir. Ülkemiz 

konumu gereği GMT+03:00 saat diliminde yer almaktadır. Bu nedenle model verisinin 

sunulur hale gelmesi Türkiye saati ile yaklaşık 7 saat fark ile gerçekleşecektir. Proje 

kapsamında geliştirilen model R-OnApp sunucu üzerinde koşturulmaktadır. 

Oluşturulan modelde tahminleme yapılan alan gridlere bölünerek her grid noktası için 

tahminleme yapılır. Model üzerinden koordinat ile sorgulama yapılarak, ilgili koordinata en 

yakın grid noktaları üzerinden tahminleme parametreleri dönülür. Tahminler ileriye dönük 

olarak bir haftalık yapılır. Tahminler ilk 72 saatlik zaman diliminde her saat için oluşturulur. 

İlk 72 saatten sonra 168 saate kadar 3’er saat aralıklarla tahminler üretilir. 

  Proje kapsamında hava durumu tahminlerinin alınacağı noktalar ilçe merkezleri olacaktır. 

Bu durumda her bir ilçe merkezi için bir tahmin verisi üretilecek olup, merkez koordinatı 

üzerinden en yakın grid noktalarından tahmin değerleri alınarak serviste paylaşılacaktır. 

Bunun yanında ARAS EDAŞ tarafından belirlenecek pilot bölge/bölgelerde ise il, ilçe, mahalle, 

köy, mezra çözünürlüğünde tahmin verisi üretilebilecektir. Tahmin verisi üretilecek noktalar 

EK-2’de verimiştir. 

4.1 İKLİM ANALİZİ  

Meteorolojik parametreler, ana parametreler ve bunlara ait alt ve türev parametrelerden 

oluşmaktadır. Bu sayede doğrudan ölçümü yapılabilenler ile dolaylı olarak belirlenebilenler 

ayırt edilecektir. İklim analizinde uygulamaya başlanacak bu yöntem, meteorolojik tahmin 

sürecinde de devam edecektir. Bu analizler sırasında parametrelerin iki türlü statüsünü 

oluşturulması planlanmaktadır. Birincisi, tahmin ile beklenen durum, uzun yıllar 

incelemelerinde normaller düzeyinde veya standart sapmalarından belli seviyelerde (4 ayrı 

renk koduyla seviyelendirilmiş) uzak olduğunu “bilgilendirme” olarak sunulması, ikincisi ise 

işgücüne ve varlıklara zarar verme olasılığı olan durumlar için “alarm” oluşturulmasıdır. 
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Proje bölgesinin (ARAS EDAŞ sorumluluk bölgesi) meteorolojik ve iklimsel özelliklerini 

değişken bazında tanıyabilmek adına 40 yıl derinliğinde bir iklim verisi ile çalışılacaktır. 

Belirlenen parametrelerin, kendi özelinde günlük bazda karekteristiği ortaya konacaktır. 

Çalışmanın seyrine göre frekans, her bir değişken için 1 saat sıklığa kadar artırılabilecektir. 

Bu herhangi bir iklim çalışmasının en yoğun, “günlük” olarak çalışılmasının genel kabul 

gördüğü bir ortamda oldukça yüksek hassasiyet anlamına gelmektedir. Her bir gridde her bir 

değişken için 24 saat X 365 gün X 40 yıl = ~350.000 adet veri bulunmaktadır (Tüm Türkiye 

‘de 1 parametre için kayıt sayısı yaklaşık 460 milyondur). Ana ve türev değişkenlerle (10 adet) 

düşünüldüğünde yaklaşık 4 milyon veri işlenerek bölgenin iklim analizi tamamlanacaktır. 

Saatlik veri ile çalışarak günün zamanını, “öğleden önce”, “öğleden sonra”, “akşam”, “sabah” 

vb. dilimlere de bölünebilecektir.  

Veri hazırlamasında, herhangi bir gride ait, belirli bir “gün”ün değerlendirmesi, 5 gün önce 

ve 5 gün sonrası dikkate alınarak (iklimsel kayma ve salınımlar göz önünde bulundurularak) 

11 gün X 40 yıl=440 kayıt) verileri ile hedef zaman için analiz tamamlanacaktır.  

Proje bölgesi alansal olarak belli grid noktaları üzerinden tanımlanmaktadır. Veri ihtiyacı ise, 

Avrupa Birliğinin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü 

inceleme programı Copernicus üzerinden sağlanmaktadır. Yer ölçümleri ve uydu 

gözlemlerini esas alan bu veri düzenlemesi, yerel ve bölgesel iklime dayalı ihtiyaçları 

gidermek için hazırlanmıştır. Copernicus verisi, kalibrasyon ve sağlama açısından bir kez daha 

doğrudan ölçümler ile kıyaslanarak projede kullanılabilir hale getirilmektedir. Şöyle ki, 

Copernicus verisi, doğrudan ölçüm noktalarından elde edilen gerçekleşmiş rasat verileri 

verifikasyon analizine tabi tutulacaktır. Verifikasyon analizi için “mean error”, “mean 

absolute error”, “standard deviation error” ve “corellation” metotları kullanılacaktır. Nihai 

olarak 28 km X 28 km (0.25° X 0.25°) gridlerde (Türkiye’de karaya denk gelen toplam 1309 

grid’den proje bölgesine denk gelen 116 grid çalışılacaktır) alansal ve 1 saatlik sıklıkta 

zamansal iklim değişkenleri edinilmektedir (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). Proje 

bölgesi için çalışılacak 116 gride ait koordinat bilgisi Tablo 4.1’de verilmiştir. Risk, uyarı, 

tahmin değerlendirme vb çalışmalar bu noktalar (gridler) özelinde yapılmış ana ve türev 

değişken değerleri esas alınarak yürütülecektir.  
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Şekil 4.1 ARAS EDAŞ proje bölgesi iklim analiz grid yerleşimi 

 

Tablo 4.1 ARAS EDAŞ proje bölgesi iklim analiz grid koordinatları 

İL ENLEM BOYLAM   İL ENLEM BOYLAM   İL ENLEM BOYLAM 

AGRI 40 43.25  ERZINCAN 39.75 39.25  ERZURUM 40 42.5 

AGRI 39.75 42.5  ERZINCAN 39.75 39.5  ERZURUM 39.75 40.75 

AGRI 39.75 42.75  ERZINCAN 39.75 39.75  ERZURUM 39.75 41 

AGRI 39.75 43  ERZINCAN 39.75 40  ERZURUM 39.75 41.25 

AGRI 39.75 43.25  ERZINCAN 39.75 40.25  ERZURUM 39.75 41.5 

AGRI 39.75 43.5  ERZINCAN 39.75 40.5  ERZURUM 39.75 41.75 

AGRI 39.75 43.75  ERZINCAN 39.5 38.5  ERZURUM 39.75 42 

AGRI 39.75 44.5  ERZINCAN 39.5 38.75  ERZURUM 39.75 42.25 

AGRI 39.5 42.5  ERZINCAN 39.5 39  ERZURUM 39.5 41 

AGRI 39.5 42.75  ERZINCAN 39.5 39.25  ERZURUM 39.5 41.25 

AGRI 39.5 43  ERZINCAN 39.25 38.5  ERZURUM 39.5 41.5 

AGRI 39.5 43.25  ERZINCAN 39.25 38.75  ERZURUM 39.5 41.75 

AGRI 39.5 43.5  ERZURUM 40.75 41  ERZURUM 39.5 42 

AGRI 39.5 43.75  ERZURUM 40.75 41.25  ERZURUM 39.5 42.25 

AGRI 39.5 44  ERZURUM 40.75 42  ERZURUM 39.25 41.75 

AGRI 39.5 44.25  ERZURUM 40.75 42.25  ERZURUM 39.25 42 

AGRI 39.25 42.75  ERZURUM 40.75 42.5  IGDIR 39.75 44.25 

AGRI 39.25 43  ERZURUM 40.5 40.75  IGDIR 39.75 44 
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ARDAHAN 41 43  ERZURUM 40.5 41  IGDIR 40 44 

ARDAHAN 41 42.75  ERZURUM 40.5 41.25  IGDIR 40 43.5 

ARDAHAN 41.25 43  ERZURUM 40.5 41.5  IGDIR 40 43.75 

ARDAHAN 41 43.25  ERZURUM 40.5 41.75  IGDIR 40 44.25 

ARDAHAN 41.5 42.75  ERZURUM 40.5 42  KARS 40.25 43 

ARDAHAN 41.25 42.75  ERZURUM 40.5 42.25  KARS 40.25 42.5 

ARDAHAN 41 42.5  ERZURUM 40.5 42.5  KARS 40.5 43 

ARDAHAN 40.75 42.75  ERZURUM 40.25 40.75  KARS 40.25 43.5 

BAYBURT 40 39.75  ERZURUM 40.25 41  KARS 40.25 42.25 

BAYBURT 40.25 40.5  ERZURUM 40.25 41.25  KARS 40.5 42.75 

BAYBURT 40.25 40  ERZURUM 40.25 41.5  KARS 40.25 42.75 

BAYBURT 40.5 40.25  ERZURUM 40.25 41.75  KARS 40.75 43.25 

BAYBURT 40.5 40.5  ERZURUM 40.25 42  KARS 40.25 43.25 

BAYBURT 40.25 40.25  ERZURUM 40 40.5  KARS 40.5 43.25 

ERZINCAN 40 38.75  ERZURUM 40 40.75  KARS 40 42.75 

ERZINCAN 40 39  ERZURUM 40 41  KARS 41 43.5 

ERZINCAN 40 40  ERZURUM 40 41.25  KARS 40.75 43 

ERZINCAN 40 40.25  ERZURUM 40 41.5  KARS 40.75 43.5 

ERZINCAN 39.75 38.5  ERZURUM 40 41.75  KARS 40.5 43.5 

ERZINCAN 39.75 38.75  ERZURUM 40 42  KARS 40 43 

ERZINCAN 39.75 39   ERZURUM 40 42.25         

 

Bu değişkenlerin her biri için ayrı ayrı istatistiki çalışma yürütülmektedir. Gayemiz 

hedeflenen tüm parametrelerin uzun yıllar içerisindeki salınımını, normallerini, alt ve üst 

ekstremlerini, “standart sapma”ları hesaplanarak ortaya koymaktır. Ancak bütün 

parametreler bu yöntem ile analiz edilememektedir. Çünkü bazı parametreler (basın, 

sıcaklık, nem) sürekli zaman fonksiyonları iken, bazıları (tüm yağış türleri, yüzey akış vb) 

kesikli zaman fonksiyolarıdır. Sürekli zaman fonksiyonu ile tanımlanabilen bazı 

parametrelerin tek bir tanımlama ile ifade edilmesi yetersiz kalmaktadır. Örneğin, basıncı 

tek bir ölçüm ile ifade etmemiz yeterli iken, sıcaklık değişkeni maksimum ve minimum gibi 

uçlara gidişleriyle de analiz etmemiz gerekmektedir. Burada maksimum ve minimum sıcaklık 

kavramları, sıcaklık ana parametresinin birer alt parametresi olarak tanımlanmaktadır.  

Genel yaklaşım olarak, saatlik verilerin (doğrudan ölçümlerle sağlaması yapıldıktan sonra) 40 

yıl derinlikli işlenmesini müteakip, her bir grid için standart sapmaları hesaplanmaktadır. 1 

birimlik artı veya eksi değişim, 1. Risk değerini oluşturmaktadır. Aynı yaklaşımla standart 

sapmadan 1,5 birimlik değişim 2. Risk değerini; 2 birimlik değişim 3. Risk değerini; 3 birimlik 

değişim ve üzeri ise 4. Risk değerini göstermektedir. 4 seviye risk derecelendirme tablosu 

Ocak ve Şubat ayları için Tablo 4.2’de verilmiş olup, gerçekleşmiş değerler, dolayısıyla alt ve 

üst eşikler arası gösterilmektedir. Bu değerlerin dışında gerçekleşecek alt ve üst değer 4. Risk 

yani Kırmızı değerde kalmaktadır. Bu risk değerleri proje genelinde uygulanacak şekilde, 
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Yeşil, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renk kodları ile görselleştirilmektedir. Sayısal olarak her bir ana 

ve türev parametre için, her bir grid noktasında yapılacak bu iklim değişkenlerinin analiz ve 

risk belirleme eşiklerinin belirlenmesine ilişkin örnek grafikler ARAS EDAŞ bölgesindeki 

Erzincan ili için oluşturulmuştur. İlgili grafikler Şekil 4.2, Şekil 4.3, Şekil 4.4, Şekil 4.5, Şekil 4.6, Şekil 

4.7’de verilmiştir. Çalışmanın sürecinde eşikler son haline getirilene kadar değişikliğe açıktır.  

Tablo 4.2: İklim analiziyle hedef grid özelinde, örnek Ocak ve Şubat ayları için, 4 seviye risk derecelendirme 

tablosu 

Ay Gün std-2 std-1,5 std-1 std+1 std+1,5 std+2   Ay Gün std-2 std-1,5 std-1 std+1 std+1,5 std+2 

1 1 -18,1 -15,4 -12,7 -1,9 0,8 3,5  2 1 -16,7 -14,5 -12,2 -3,2 -1,0 1,3 

1 2 -17,7 -15,1 -12,5 -2,1 0,5 3,1  2 2 -16,3 -14,1 -11,9 -3,1 -0,9 1,3 

1 3 -17,5 -15,0 -12,4 -2,2 0,4 2,9  2 3 -16,2 -14,0 -11,8 -3,0 -0,8 1,4 

1 4 -17,7 -15,2 -12,6 -2,4 0,2 2,7  2 4 -16,3 -14,1 -11,8 -2,8 -0,6 1,7 

1 5 -17,7 -15,2 -12,7 -2,7 -0,2 2,3  2 5 -16,3 -14,1 -11,8 -2,8 -0,6 1,7 

1 6 -17,9 -15,4 -12,9 -2,9 -0,4 2,1  2 6 -16,3 -14,1 -11,8 -2,8 -0,6 1,7 

1 7 -18,0 -15,5 -13,0 -3,0 -0,5 2,0  2 7 -16,5 -14,2 -11,9 -2,7 -0,4 1,9 

1 8 -18,1 -15,6 -13,1 -3,1 -0,6 1,9  2 8 -16,3 -14,0 -11,7 -2,5 -0,2 2,1 

1 9 -18,0 -15,6 -13,1 -3,3 -0,9 1,6  2 9 -16,0 -13,7 -11,4 -2,2 0,1 2,4 

1 10 -18,1 -15,7 -13,2 -3,4 -1,0 1,5  2 10 -15,7 -13,4 -11,1 -1,9 0,4 2,7 

1 11 -18,5 -16,0 -13,5 -3,5 -1,0 1,5  2 11 -15,4 -13,1 -10,8 -1,6 0,7 3,0 

1 12 -18,6 -16,1 -13,6 -3,6 -1,1 1,4  2 12 -15,2 -12,9 -10,6 -1,4 0,9 3,2 

1 13 -18,5 -16,1 -13,6 -3,8 -1,4 1,1  2 13 -15,1 -12,8 -10,5 -1,3 1,0 3,3 

1 14 -18,4 -16,0 -13,6 -4,0 -1,6 0,8  2 14 -14,8 -12,6 -10,3 -1,3 1,0 3,2 

1 15 -18,3 -15,9 -13,5 -3,9 -1,5 0,9  2 15 -14,4 -12,2 -10,0 -1,2 1,0 3,2 

1 16 -18,0 -15,7 -13,3 -3,9 -1,6 0,8  2 16 -14,3 -12,1 -9,9 -1,1 1,1 3,3 

1 17 -18,0 -15,7 -13,3 -3,9 -1,6 0,8  2 17 -14,2 -12,0 -9,8 -1,0 1,2 3,4 

1 18 -17,8 -15,5 -13,2 -4,0 -1,7 0,6  2 18 -14,1 -11,9 -9,7 -0,9 1,3 3,5 

1 19 -17,9 -15,6 -13,3 -4,1 -1,8 0,5  2 19 -13,8 -11,7 -9,5 -0,9 1,3 3,4 

1 20 -17,6 -15,4 -13,1 -4,1 -1,9 0,4  2 20 -13,7 -11,6 -9,4 -0,8 1,4 3,5 

1 21 -17,6 -15,4 -13,1 -4,1 -1,9 0,4  2 21 -13,6 -11,5 -9,3 -0,7 1,5 3,6 

1 22 -17,5 -15,3 -13,0 -4,0 -1,8 0,5  2 22 -13,3 -11,2 -9,1 -0,7 1,4 3,5 

1 23 -17,3 -15,1 -12,9 -4,1 -1,9 0,3  2 23 -13,1 -11,0 -8,9 -0,5 1,6 3,7 

1 24 -17,3 -15,1 -12,9 -4,1 -1,9 0,3  2 24 -12,9 -10,8 -8,7 -0,3 1,8 3,9 

1 25 -17,3 -15,1 -12,8 -3,8 -1,6 0,7  2 25 -12,7 -10,6 -8,5 -0,1 2,0 4,1 

1 26 -17,2 -15,0 -12,7 -3,7 -1,5 0,8  2 26 -12,5 -10,4 -8,3 0,1 2,2 4,3 

1 27 -17,0 -14,8 -12,5 -3,5 -1,3 1,0  2 27 -12,3 -10,2 -8,1 0,3 2,4 4,5 

1 28 -16,8 -14,6 -12,3 -3,3 -1,1 1,2  2 28 -11,8 -9,8 -7,7 0,5 2,6 4,6 

1 29 -16,8 -14,6 -12,3 -3,3 -1,1 1,2           

1 30 -16,7 -14,5 -12,2 -3,2 -1,0 1,3           

1 31 -16,6 -14,4 -12,2 -3,4 -1,2 1,0                   
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Şekil 4.2 Yılın günleri Basınç eşik değerleri Erzincan 

 

Şekil 4.3 Yılın günleri Nem eşik değerleri Erzincan 

 

Şekil 4.4 Yılın günleri Maksimum rüzgar eşik değerleri Erzincan 
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Şekil 4.5 Yılın günleri Ortalama sıcaklık eşik değerleri Erzincan 

 

Şekil 4.6 Yılın günleri Maksimum sıcaklık eşik değerleri Erzincan 

 

Şekil 4.7 Yılın günleri Minimum sıcaklık eşik değerleri Erzincan 
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Yukarıda da açıklandığı üzere, ana parametrelerden “yağış” bu şekilde grafikte ve/veya 

haritada görselleştirilememektedir. Yağış, kesikli zaman fonksiyonu olduğu için, analizi diğer 

parametreler gibi noktasal olarak çalışıldığında, hatalı ve eksik sonuçlar verebilmektedir. Bu 

sebeple, yağış ana parametresi ve alt parametreleri alansal olarak çalışılacaktır.  F   

Ana parametrelerin bazıları direkt olarak son kullanıcının kullanımı için MWM sisteminde 

gösterilir. Bazı parametreler ise etki analizi için algoritmada hesaplama için kullanılır. 

Aşağıdaki tabloda sistemde kullanılacak meteorolojik parametreler ve kullanım yöntemleri 

paylaşılmıştır. 

Tablo 4.3 Meteorolojik Parametreler 

No Parametre                                                                                                                                                                                               Özellik 

1 Sıcaklık Kullanıcıya sunulur 

2 Nem Kullanıcıya sunulur 

3 Rüzgar Kullanıcıya sunulur 

4 Yağış Kullanıcıya sunulur 

5 Basınç Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

6 Güneşlenme Kullanıcıya sunulur 

7 Topraküstü minimum 
sıcaklığı 

Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

8 Kar yüksekliği Kullanıcıya sunulur 

9 Kar erimesi Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

10 Yüzey akış Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

Ana parametrelere bağlı türev parametreler Tablo 4.4’te tabloda paylaşılmıştır. Meteorolojik 

Veri Servisi, parametreler için tahmin sağlanamının yanı sıra, verileri değerlendirilerek etki 

analizi yapar. Etki analizinde, parametrelerdeki kritik seviyelere bağlı olarak oluşabilecek risk 

ve tehlike durumları sınıflandırılır ve servis üzerinden MWM sistemine iletilir. Gelen tehlike 

ve risk uyarıları iş gücü yönetim yazılımında kaydedilir ve uyarı mekanizmaları sayesinde 

sahaya iletilir.  

Tablo 4.4 Meteorolojik ana ve türev parametreler 

No Ana Parametre Grubu Türev Parametre Entegrasyon Kodu 

1 Sıcaklık Maksimum sıcaklık T_2M_max 

2 Sıcaklık Minimum sıcaklık T_2M_min 

3 Sıcaklık Ortalama sıcaklık T_2M_avg  

4 Sıcaklık Topraküstü minimum T_soil_above_min 

5 Sıcaklık Sıcak Heat_wave 

6 Sıcaklık Soğuk Cold_wave 

7 Sıcaklık Hissedilen sıcaklık T_2M_feel 

8 Nem   RH_2M 

9 Rüzgâr Rüzgâr hız WSPD_10M 

10 Rüzgâr Rüzgâr yönü WDIR_10M 

11 Rüzgâr Sıcak rüzgâr Hot_wind 

12 Rüzgâr Soğuk rüzgâr Cold_wind 

13 Yağış Toplam yağış miktarı Tot_Prec_1 



24 

 

14 Yağış Yağmur Rain 

15 Yağış Kar Snow 

16 Yağış Dolu Hail 

17 Yağış Çamur Mud 

18 Güneşlenme Güneş şiddeti Solar_intensity 

19 Güneşlenme Güneşlenme süresi Solar_duration 

20 Güneşlenme Parlaklık Solar_brightness 

 

4.2 METEOROLOJİK PARAMETRELERDEN DOĞAN ETKİLER  

4.2.1 BUNALTICI HAVA, SICAK BUNALTISI , SICAK ÇARPMASI (HİSSEDİLEN 

SICAKLIK) 

Termometrenin ölçtüğü somut fiziksel hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun hissetmiş olduğu, 

algılamış olduğu sıcaklık değeridir. Bu sıcaklık değeri kişiden kişiye değişim gösterebilmekle birlikte uluslararası 

meteoroloji örgütlerince ortalama bir değer esas alınmış ve tüm hissedilen sıcaklık değerleri bu esasa göre 

hesaplanmaktadır. Hissedilen sıcaklık hesaplamasında nem oranı önem taşımaktadır. Baz alınan sıcaklık ve nem 

değerleri için düzenlenmiş çizelge her iki parametrenin ilişkisini göstermektedir (Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.): Bunaltıcı hava, Sıcak bunaltısı, Sıcak çarpması gibi etkilerin risk unsuru olarak tarif edilmesinde, 

hissedilen sıcaklık türev parametre değerinden yararlanılmaktadır.  

Hissedilen sıcaklık 

Hissedilen sıcaklık hesaplanması, Lans P. Rothfusz tarafından gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi ile elde 

edilen bir sonucun iyileştirilmesidir. Rothfusz'un regresyon denklemi:  

HI = -42.379 + 2.04901523*T + 10.14333127*RH - .22475541*T*RH - .00683783*T*T - 

.05481717*RH*RH + .00122874*T*T*RH + .00085282*T*RH*RH - .00000199*T*T*RH*RH 

burada T, °F derece cinsinden sıcaklık, RH ise yüzde cinsinden bağıl nemdir. 

HI, °F derece olarak görünen bir sıcaklık olarak ifade edilen Hissedilen sıcaklık indeksidir. RH% 13'ten düşükse 

ve sıcaklık 80 ila 112 derece °F arasındaysa, aşağıdaki ayar HI'den çıkarılır: 

Ayar1 = [(13-RH)/4]*SQRT{[17-ABS(T-95.)]/17} 

burada ABS ve SQRT sırasıyla mutlak değer ve karekök işlevleridir. Öte yandan, RH% 85'den yüksekse ve sıcaklık 

80 ila 87 derece °F arasındaysa, HI'ye aşağıdaki ayarlama eklenir: 

Ayar2 = [(RH-85)/10] * [(87-T)/5] 

Sıcaklık ve nem koşulları yaklaşık 80 °F derecenin altında bir Hissedilen sıcaklık indeksi değeri verdiğinde 

Rothfusz regresyonu uygun değildir. Bu durumlarda, Steadman'ın sonuçlarıyla tutarlı değerleri hesaplamak için 

daha basit bir formül uygulanır: 

HI = 0.5 * {T + 61.0 + [(T-68.0)*1.2] + (RH*0.094)} 

Uygulamada, önce basit formül hesaplanır ve sonuç, sıcaklık ile ortalanır. Bu Hissedilen sıcaklık indeksi değeri 

80 °F derece veya daha yüksekse, tam regresyon denklemi ve yukarıda açıklanan herhangi bir ayarlama 

uygulanır. 

Rothfusz regresyonu, Steadman tarafından dikkate alınan veri aralığının ötesindeki aşırı sıcaklık ve bağıl nem 

koşulları için geçerli değildir. 
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Şekil 4.8 Sıcaklık ve neme göre hissedilen sıcaklık 

4.2.2 BUZLANMA VE DON 

Buzlanma başlangıç sıcaklığı (Ice-point temperature (Ti)), buzlanma ve don etkisini tespit ederken önemli bir 

değerdir. Bu değeri 2 m hava sıcaklığı (T, °C) ve 2 m nispi nem (RH, %) aracılığıyla edineceğiz.  

a = 265.5 ((ln(RH / 100) / 21.875) + (T / (265.5 + T))) 

b =   1 - ((ln(RH / 100) / 21.875) + (T / (265.5 + T))) 

Ti = a / b   [T in °C, RH in %, Tin °C] 

4.2.3 ZEMİN KAYGANLIĞI  

4.2.3.1 SOĞUK ZEMİN KAYGANLIĞI (YOL BUZLANMASI) 

Yol buzlanması için sıcaklığın donma derecesininin (0 °C) altına inmesi ve yol yüzeyinde aşağıdaki koşullardan 

biri ile nem (su) bulunması gerekir: 

 Kırağı, 

 Soğuk yol yüzeyinden geçen sis tabakası 

 Yeraltı su sızıntısının veya yol kenarındaki eriyen kar suyunun yol üzerine akması 

 Kar yağışının sıcak yol üzerinde erimesi 

 Donan yağış 

Bu mekanizmalardan bir veya birkaçı aynı anda bulunabilir. Meteorolojik olarak kırağı, sis ve donan yağış 

tahminleri ile 0 °C’den düşük sıcaklık arasındaki ilişki kurulacaktır. Kar yağışının sıcak yol üzerinde erimesi ve 

Yeraltı su sızıntısının veya yol kenarındaki eriyen kar suyunun yol üzerine akması durumları bu çalışmada 

dikkate alınmayacaktır.  

4.2.3.2 SICAK ZEMİN KAYGANLIĞI 

Zemin kayganlığı her zaman buzlanma ve don ile ilişkilendirilmez. Sıcaklığın 0 °C’nin üzerinde olduğu 

durumlarda, örneğin yağmurun ilk yağdığı zamanlarda da, zemin kayganlığı oluşabilmektedir. Bu sebeple, 

zemin kayganlığı, bu bölümde, sıcak ve soğuk tanımlamalarıyla iki türlü ifade edilmiştir.  

4.2.4 ÇIĞ  
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Çığ olayı meteorolojik parametrelerin yanısıra coğrafya, topoğrafya, bitki örtüsü ve tetikleyici çevresel 

uyarıların bir araya gelmesiyle oluşan bir hadisedir. Projemiz kapsamında meteorolojik parametrelerin girdi 

olarak kabul edilmesi esastır. Sahada eski kar olması, kar yüksekliğinin 1 m’nin üzerine çıkması, rüzgarın güneyli 

yönlerden esmesi, topoğrafyanın uygun olduğu yerlerde fön etkisi yaratması, sıcaklığın bir önceki güne oranla 

7 °C’den fazla yükselecek olması, yeni sıcak kar veya yağmurun tahmin edilmesi vb çığ riskinin oluşacağı 

yönünde bilgilendirme gerektiren durumlardır.  

4.2.5 SOĞUK YANIĞI (WİND CHILL), AYAZLAMA 

Isı transferi, rüzgarda çıplak bir yüz için, rüzgara doğru, saniyede 1,4 metre (5.0 km/saat) hızda yürüyüş esas 

alınarak hesaplanır. Model, kişinin açık bir alanda olduğunu varsayarak ölçülen rüzgar hızını yüz yüksekliğindeki 

rüzgar hızına düzeltir. Baz alınan sıcaklık ve rüzgar hızları için düzenlenmiş çizelgesi her iki parametrenin 

ilişkisini göstermektedir (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). 

Sıcaklık (T) °C derece, rüzgar hızı (V) km/saat olmak üzere; 

Rüzgar üşemesi sıcaklığı = 13.12 + 0.6215T- 11.37V0.16 + 0.3965TV0.16 formülü ile hesaplanır. 

 

Şekil 4.9 Rüzgar üşümesi kartı 

4.2.6 KAR SAVRUNTUSU 

Eski ve yeni kar olması durumunda, nispi nem % 40’ın altında, yeni yağış beklentisi yok, rüzgar 7 m/s hızını 

aşacak şekilde esiyor olması durumunda gerçekleşir. Tipi riski de bu kapsamda ele alınacaktır.  

4.2.7 YILDIRIM DÜŞMESİ  

CAPE belirli bir hava parselinin sahip olduğu potansiyel enerji olarak nitelendirilebilir. Yani bir hava parselinin 

sahip olduğu kaldırma gücüdür. Şiddetli hava olaylarını tahmin etmek için çok değerli bir veridir çünkü 

atmosferde ki kararsızlığı sayısal birim olarak bildirmektedir. Hava tahmin modelimizin bir çıktısı olarak 

sağlanabilen CAPE (Convective Available Potential Energy - Konvektif Yeterlikli Potansiyel Enerji) indeksinin 

1800 üzerinde olması durumunda, ilgili bölgeler için yıldırım ve şimşek oluşma riski vardır. 
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formülde Tv değeri hava parselinin sıcaklığı iken, Tv0 ise çevre hava sıcaklığını ifade etmektedir. Eğer hava 

kütlesi, çevresindeki hava kütlesinden daha az yoğun ise yükselir. Bu yükselme sonucu dikey hareketler artacak 

ve bu dikey hareket nedeniyle yüksekliği oldukça fazla olan yüklü bulutlar oluşabilecektir. Bu yüklü bulutlar 

şiddetli hava olaylarına neden olabilecek, yani kuvvetli fırtına, şimşek aktivitesi, yıldırım, dolu ve aşırı yağış gibi 

olaylara neden olacaktır. 

4.2.8 PARLAKLIK, GÜNEŞ YANIĞI  

Bulutluluğun az veya yok olması durumunda, güneş ışınlarının yer yüzüne 600 W/m² üzerinde bir şiddet ile 

gelme ihtimali, ışınımın parlaklığının riskli seviyede olması anlamına geldiği; dolayısıyla güneş yanığı gibi cilt 

rahatsızlıklarına ve görme bozukluklarına sebebiyet verme riski taşıdığı söylenebilir.  

4.2.9 SEL VE SU BASKINI (ŞİDDETLİ YAĞIŞ)  

Belirli zaman içinde belirli miktarda su bırakan yağışları Şiddetli Yağış olarak tanımlanır ve aşağıdaki formülle 

ifade edilir. Yağışın, özellikle konvektif yağışların (kısa sürede çok miktar bırakan) gerçekleştiği dönemler için 

sel ve su baskını olma riski yüksektir. Belirli süreler için formülün uygulanmış hali Tablo 4.5’de verilmiştir.  

 

R= Yağış Miktarı (mm) t= Yağışın devam süresi (dk) 

Tablo 4.5: Standart zamanlardaki hesaplanan şiddetli yağış eşik miktarları 

Süre (dk) Yağış Miktarı (mm) Süre (dk) Yağış Miktarı (mm) 

60 17.1 360 39.7 

120 24.0 480 44.7 

180 29.0 720 52.0 

240 33.2 1080 58.1 

300 36.7 1440 60.0 
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5 VERİLERİN MWM’DE KAYIT EDİLMESİ 

Tanım: Meteorolojik verilerin MWM sisteminde kayıt hiyerarşisi, cihaz, kanal, etiket 

tanımlamaları ve güncellemeleri açıklanmıştır. Meteorolojik Veri Servisinden gelen uyarı ve 

alarmların MWM’de kayıt yöntemi ve kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. 

Meteorolojik veriler MWM sistemine web servisi ile aktarılarak, yazılımda kullanılmak üzere 

veritabanında kayıt altına alınır. Tahminleme yapılan her bir nokta MWM’de kaydedilir ve 

meteorolojik parametreler her bir nokta için ayrı tanımlanır. İş gücü yönetim yazılımında 

ölçüm noktalarının kayıt hiyerarşisi aşağıda belirtilmiştir; 

 Device (Cihaz): Meteorolojik Veri Servisi, Device olarak eklenir. Device, ölçüm ve kayıt 

yapabilen (RTU, IED vb.) sistem elemanını belirtir. Meteorolojik verileri sağlayan 

servis de bir veri kaynağı olduğu için sistem üzerinde Device olarak tanımlanır. 

 Chanel (Kanal): Her bir tahminleme noktası Device’a bağlı bir kanal olarak eklenir. 

Meteorolojik verilerin alındığı tahminleme noktalardan veri alımı durdurulmak veya 

yeni bir tahminleme noktası tanımlanmak istenir ise uygulama üzerindeki Device 

Management (Cihaz Ayarları) alanından yönetimi yapılabilir. 

 Tag (Etiket): Her bir meteorolojik parametre sistem üzerinde Tag olarak tanımlanır. 

Parametrelerin yönetimi, alarm tanımlaması tag’ler üzerinden yapılır. 

Örnek olarak bir tahminleme noktası için konfigürasyon yapısı aşağıdaki gibidir; 

 Device: Meteorolojik Veri Servisi 

o Chanel 1: Ağrı Merkez 

 Tag 1: Sıcaklık 

 Tag 2: Nem 

 Tag 3: Rüzgar 

 Tag 4: Yağış 

 Tag 5: Basınç 

 …….. 

o Chanel 2: Erzincan Merkez 

 Tag 1: Sıcaklık 

 Tag 2: Nem 

 Tag 3: Rüzgar 

 Tag 4: Yağış 

 Tag 5: Basınç 

 …….. 

Meteorolojik parametre tahminleri saatlik periyotlarda servis üzerinden MWM sistemine 

aktarılacaktır. Gelen tahminler servisin çekildiği t anından +72 saat için saatlik tahminler 

içermektedir (Proje sürecinde daha ileri tarihli tahminler sistem tarafından yapılabilir). Servis 

üzerinden her bilgi alımında güncel parametre değerleri sistemde kaydedilir, bu durumda 

aynı tarih – saat için birden fazla kayıt elde edilmiş olur. Sistem üzerinde en son gelen tahmin 

verisi gösterilir ve kullanılır. 
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Meteorolojik veri sisteminden gelen risk ve tehlike uyarıları için MWM sisteminde tag atanır. 

Risk ve tehlikeler web servisinden geldiğinde ilgili tag üzerinden sistemde kayıt altına alınır. 

 

5.1 CİHAZ YÖNETİMİ  

Cihaz Yönetimi bölümünde cihaza ait özellikler yer alır. İletişim protokolü REST servis olarak 

tanımlanır. Kanal detayları alanında ölçüm noktaları için tanımlama yapılır. Önceden 

tanımlaması yapılan kanal listeden kaldırılabilir veya yeni tahminleme noktası için kanal 

eklenebilir. 

 

Şekil 5.1 Cihaz Yönetimi 
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6 ALARMLAR  

Tanım: Bu bölümde hava durumu parametrelerine bağlı oluşturulacak alarmların özellikleri, 

alarmların yönetimi, Meteorolojik Veri Servisinden gelecek alarmların kayıt yöntemi ve 

kullanımıyla ilgili bilgiler açıklanmıştır. 

Proje kapsamında üretilecek meteorolojik verilerin kaynağı iklim analiz sonuçları ve 

tahminler olacaktır. İklim analiz sonuçları bölüm 4.1’de anlatıldığı üzere 4 risk seviyesine 

dağıtılmaktadır. Bu seviyeler sayısal büyüklükler yanında renk kodları ile de ifade 

edilmektedirler. Ancak bu bir “bilgilendirme”dir. Renk kodu kırmızı olsa dahi “uyarı (alarm)” 

olarak değerlendirilmemesi gerekir. İkinci veri üretim kaynağı olan tahminlerde, kırmızı 

bölgede (4. Risk seviyesi) çıkacak bir değer beklense bile bu “bilgilendirme”nin, “uyarı”ya 

dönüşmesi için, bölüm 4.2’de sıralanan “Meteorolojik Parametrelerden Doğan Etkiler”den 

en az birini oluşturacak bir büyüklükte olması şartı aranacaktır. Bu etkiler ve tetikleme 

seviyeleri amprik olarak denenecektir. Sistem tasarım aşamasında birincil derecede önemli 

olan metotların ve araçların belirlenmesidir. Metot ve araçlar belirlendikten sonra eşiklerin 

güncellenmesi sistemin işleyişini olumsuz yönde etkilemeyecektir. Meteorolojik uyarılar, 

bölgenin iklimine, mevsime, zamansal olarak yılın ayına, coğrafik olarak konuma ve bakıya, 

topoğrafik olarak rakım ve eğim gibi değişkenlere bağlı olup bundan dolayı alan ve zaman 

genişledikçe ifadelerin subjektifleştirilmesi gerekmektedir.  

“Alarmlar” modülünden meteorolojik parametreler için alarmlar oluşturularak iş güvenliğini 

tehdit eden riskler için uyarı mekanizmaları sağlanır. Alarmlar her bir parametre için ayrı 

olarak tanımlanabileceği gibi birden fazla parametre ile alarm oluşturulabilir. “Alarmlar” 

modülünde esnek arayüz sayesinde mevcut alarmlar güncellenebilir, yeni alarmlar 

oluşturulabilir veya eklenmiş bir alarm pasif durumuna alınabilir. 

Alarmlar oluşturulurken aşağıdaki veriler için giriş yapılmalıdır; 

 Alarm Adı 

 Açıklama: Alarm ile açıklamalar, riskler hakkında bilgilendirme ve alınması gereken 

önlemler belirtilir. 

 Alarm Seviyesi: Düşük, Orta, Yüksek 

 Kontrol Periyodu 

 Birimler: Kanal bilgisi 

 Etiket: Tag (etiket bilgisi) 

 Operant 

 Değer: Eşik değer 
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Şekil 6.1 Alarm Yönetimi 

Alarmlar için kullanıcı tarafından manuel tanımlama yapılabileceği gibi Meteorolojik Veri 

Servisinden gelen otomatik alarmlar alınabilir. Meteorolojik Veri Servisinden gelen tehlikeli 

durumlar için tag tanımlanarak, alarmlar bu tag’in 0 veya 1 olma durumuna göre oluşturulur. 

Servis üzerinden tehlike durumu geldiğinde tag değeri 1 olarak kaydedilir ve alarm 

tetiklemesi gerçekleştirilir.  

Örneğin Toplam Yağış Miktarı kritik seviyelere ulaştığında Meteorolojik Veri Servisinden 

aşağıdaki tehlikeli durumlar için 1 verisi gönderilir; 

 Sel 

 Su baskını 

 Çamur 

 Elektriksel iletkenlik 
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Şekil 6.2 Alarm Yönetimi (Servisten Gelen Tehlike Parametreleri) 

Kontrol periyodu alarmlar için tag’lerin durum kontrollerinin ne kadar frekansta yapılacağını 

belirtir. Meteorolojik parametreler altı saatte bir alınacağı için alarmların kontrol periyodu 

da 6 saat olarak tanımlanır. 

Oluşan alarmlar “Alarm İzleme” ekranından izlenebilir. Alarm İzleme ekranında devam eden 

alarmlar ve geçmiş alarmlar gösterilir.   
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Şekil 6.3 Alarm İzleme 

Alarmlar kullanıcılara e-posta, SMS veya mobil bildirim ile iletilebilir. Alarmlar için kullanıcı 

tanımı yapılabileceği gibi ilgili Birim (unit) tanımı yapılabilir. Birim tanımı yapıldığı 

durumlarda alarmlar ilgili birim altındaki tüm kullanıcı ve ekiplere iletilir. Oluşmuş alarm için 

birime bağlı olarak çalışan ekiplerin tabletlerine otomatik bildirim gönderilerek, alarmın 

direkt olarak sahaya ulaşması sağlanır (Ekipler team.organization_unit_id üzerinden 

bulunarak iletilir). 

Alarmlar Birim (unit) yanısıra birime bağlı belli bir adres (Köy, Mahalle, Mezra vb.) için de 

olabilir. Adres ve ilgili birim ilişkisi “location” tablosu içerisinde tutulmaktadır. Bu tablo 

içerisindeki referans alan kullanılarak Birim bilgisi elde edilir ve alarmların gönderileceği 

kullanıcılar sistem tarafından tespit edilir. 
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7 HAVA DURUMU MODÜLÜ  KATMANI 

Tanım: Bu bölümde Hava Durumu Modülü Katmanında bulunan özellikler, kullanıcıların 

ulaşabileceği bilgiler, sembol ve butonlar açıklanmıştır. 

Harita ekranında meteorolojik verilerin görüntülenmesi ve takibi için yeni bir modül 

oluşturulacaktır. Harita ekranında “Hava Durumu Modülünün” açılması için yeni ikon 

tanımlanacaktır. İkona basıldıktan sonra Hava Durumu Modülü açılır. Tekrardan butona 

basılarak modül kapatılabilir. Detay paneli ve Lejant butonları Hava Durumu Modülü 

açıldıktan sonra aktif hale gelir. 

Semboller Sembol Adı Açıklama 

 

Hava Durumu Hava Durumu Modülünü açar ve 
kapatır 

 
Detay Panel Meteorolojik verilere ait detay 

panelini açar  
 Lejant Meteorolojik alarm ikonları ve 

seviyeleri için açıklamaları içeren 
bilgilendirme ekranını açar 

Tablo 7.1 Hava Durumu Modülü Butonları ve Açıklamaları 

 

Şekil 7.1 Meteorolojik Veriler – Dashboard  

Modül içerisinde üst panelde meteorolojik alarmlar için Dashboard tablosu yer alır. 

Dashboard tablosu üzerinde önümüzdeki 7 güne ait toplam alarm sayıları gösterilir. En sol 
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alan toplam alarm sayısını belirtilir. Alarmlar önem derecesine sınıflandırılır; hem günlük 

hem de toplam alarm sayıları önem derecesine göre ayrılır. Alarm seviyeleri ve tanımları 

aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 7.2 Meteorolojik Alarm Seviyeleri ve Açıklamaları 

Alarm Seviyeleri Açıklama 

Sarı (Low) Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise 
olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek 
faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. 

Turuncu 
(Medium) 

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla 
görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli 
olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. 

Kırmızı (High) Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise 
tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu 
hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel 
meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir. 

Harita sayfasında alarmlar gösterilir. Haritada Zoom seviyesinin düşük olduğu durumlarda 

Cluster özelliği ile aynı seviyedeki alarmlar renk kodları ile beraber gruplanır. Zoom seviyesi 

yaklaştıkça tekil olarak alarmlar gösterilir. Alarm türlerine göre farklı ikon seti 

bulunmaktadır. Alarma neden olan meteorojik olayı simgeleyecek şekilde ikonlar 

oluşturulur. İkonlara ve alarm seviyelerine ait açıklamalar Lejant butonu ile açılan 

bilgilendirme modalında gösterilir. İkon seti ve açıklamaları aşağıdadır; 

Tablo 7.3 Meteorolojik İkonlar ve Açıklamaları 

Semboller Sembol Adı 

 Soğuk 

 Sıcak 

 Sis 

 Don 

 Buzlanma ve Don 

 

Toz Aşınımı 

 

Kar Erimesi 

 

Çığ 

 Kar 
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 Gökgürültülü Sağanak Yağış 

 

Rüzgar 

 

Yağmur 

İkonlar kritiklik seviyelerine göre 3 farklı renkte gösterilir; sarı, turuncu ve kırmızı. İkonların 

üstüne basılınca Pop-up penceresinde aşağıdaki bilgiler gösterilir.  

Meteorolojik alarmlar iş emirlerinde olduğu gibi bölgesel yetkilendirme bazlı olarak 

gösterilir. 

Tablo 7.4 Alarm Detay Penceresi Alanları ve Açıklamaları 

Alan Adı Açıklama 

Tahmini 
Başlangıç Zamanı 

Alarmın tahmini başlangıç zamanını belirtir. 

Tahmini Bitiş Alarmın tahmini bitiş zamanını belirtir. 

Alarm İsmi Alarmın ismini belirtir. 

Lokasyon Alarm geldiği lokasyon 

Alarm Seviyesi Alarm seviyesini belirtir 

Açıklama Alarm ile açıklamaları ve uygulanması gereken tedbirleri içerir. 

 

 

Şekil 7.2 Meteorolojik Alarmların Haritada Gösterimi 

 



37 

 

 

“Detay Paneli” butonu ile harita ekranının sol köşesinde detay paneli açılır. Panel üzerinde 

Departman, Tarih Aralığı ve Öncelik bazında filtreleme yapılabilir. Filtreleme yapıldığında 

harita ekranında alarmlar için filtreleme yapılır ve Dashboard alanındaki değerler filtreye 

göre güncellenir. Panel alanında kullanılan butonlar ve fonksiyonları aşağıdadır. 

Tablo 7.5 Alarm Panel Ekranı Butonlar ve Açıklamaları 

Semboller Sembol Adı Açıklama 

 

Uygula Yapılan seçimlere göre filtre 
uygulanır 

 

Temizle Uygulanmış filtre kaldırılır 

Panel içerisinde alarmlar listelenir. Listenen alarmların üstüne tıklandığında haritada alarma 

zoom yapılır. Panel üzerinde alarmlara ait aşağıdaki bilgiler gösterilir. 

Tablo 7.6 Alarm Paneli – Alarm Bilgileri ve Açıklamaları 

Alan Adı Açıklama 

Tahmini 
Başlangıç Zamanı 

Alarmın tahmini başlangıç zamanını belirtir. 

Tahmini Bitiş Alarmın tahmini bitiş zamanını belirtir. 

Alarm İsmi Alarmın ismini belirtir. 

Lokasyon Alarmın geldiği lokasyon 

Alarm İkonu ve 
Seviyesi 

İkon olarak gösterilir 

Açıklama Alarm ile açıklamaları ve uygulanması gereken tedbirleri içerir. 

 

 

Şekil 7.3 Meteorolojik Alarm Paneli 
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7.1 HARİTADA BÖLGESEL HAVA DURUMU SORGULAMA 

Harita üzerinde herhangi bir alan üzerinde sağ klik yapılarak açılan menüde “Meteorolojik 

Veriler” seçeneği seçilir. “Meteorolojik Veriler” seçeneği Permission’a bağlı olacak ve Hava 

Durumu Modülü ile ilişkilendirilecektir.  

Açılan modalda Sıcaklık, Nem, Rüzgar, Yağış, Güneşlenme ve Kar Yükseliği için tahminler 

gösterilir. Tarihe göre filtreleme yapılarak, gelecek saat veya günlere ait değerler seçilebilir. 

 

Şekil 7.4 Anlık Veri Sorgulama 
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8 İŞ YÖNETİMİ VE PLANLAMASI İÇİN UYARI SİSTEMLERİ 

MWM ve OMS sistemleri üzerinde arıza ve planlı kesintiler için iş yönetimi ve planlaması 

yapılmaktadır. Arızalar, planlama olmadan gerçekleşen, abone çağrıları veya telemetri 

sistemlerden gelen bildirimler ile algılanan olaylardır. Arızalar için iş emri oluşturan ve 

yönetimini sağlayan dispatcherler gelen bildirimler için anlık aksiyon almaktadır. Arızaların 

sahadaki ekiplere atanması sırasında bölgesel olarak hava durumuna bağlı risklerinin sistem 

tarafından otomatik tespiti yapılarak iş ataması yapan dispatcher’lara uyarı verilmesi 

sağlanacaktır. Bu sayede ekip ataması yapılırken mevcut riskler hakkında farkındalık 

oluşturulacaktır. 

Planlı kesintiler için Hizmet Kalite Yönetmeliği gereğince kesintinin başlangıç zamanından 48 

saat önce duyuru yapılması gerekmektedir. OMS planlı kesinti modülünde yetkili kullanıcılar 

tarafından kesinti planları girilir ve onaylanır. Onaylanan planlı kesintiler web servisi ile  

“arasedas.com” web sitesine iletilir. Ayrıca kesintiden etkilenen kullanıcılar sistem 

tarafından tespit edilerek web servisi ile CRM’e iletilir. CRM üzerinden SMS servisi ile 

etkilenen abonelere bilgi SMS’leri gönderilir. Planlı kesintilerin gerçekleşeceği tarihlerde iş 

güvenliği ve sağlığını riske atacak hava durumuna bağlı bir alarm olduğu durumda planlamayı 

yapan kullanıcıya gerekli uyarılar verilerek, planlamanın daha güvenli, iş kazasına mahiyet 

vermeyecek şekilde yapılması sağlanacaktır. 

Saha ekipleri iş emirlerini mobil tabletler üzerinde çalışan MWM mobil yazılımı üzerinde 

takip ederler. MWM sisteminde ekibe atanan iş emirleri, iş emri listesinde gösterilir. Liste 

üzerinde iş emirlerine ait bilgiler özetlenir. Bu bilgilere ek olarak iş emirlerinin bulunduğu 

konumda yaşanılan hava durumuna bağlı riskler hakkında bilgi verilir. Bu sayede saha 

ekiplerinin iş için yola çıkmadan önce mevcut riskler hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 

8.1 İŞ EMRİ ATAMA FONKSİYONUNA EKLENECEK UYARILAR 

İş emri atama işlemi “Ekip Listesi”, “İş Emri Listesi” ve “Harita” ekranları üzerinden yapılabilir. 

Ekip Listesi sayfasında ekibe atanacak iş emirleri açılan modal üzerinden seçilir. İş Emri Listesi 

sayfasında tam tersi mantıkta iş emrine atanacak ekip seçilir. Harita üzerinde ise ilk önce iş 

emri seçildikten sonra harita üzerinde konumları yer alan ekiplerden biri seçilir. Bu 

seçimlerde hava durumuna bağlı iş sağlığı ve güvenliğini riske atacak alarm ve riskler 

hakkında bilgilendirme için İş Emri Atama fonksiyonlarında güncelleme yapılacaktır. 

Ekibin mevcut koordinatı ve iş emrinin bulunduğu koordinat bilgisi alınarak bu koordinatlara 

en yakın ölçüm noktalarındaki hava durumu ve bunlara bağlı alarmların bilgileri 

veritabanından alınır. Eğer ekibin çalışmasını riske edecek bir alarm durumu var ise ekip 

atamasını yapan dispatcher’a sistem tarafından uyarı verilir. Uyarılar için ekran üzerinde 

modal açılır. Modalda ilgili bölgedeki alarm veya alarmlar liste üzerinde gösterilir. Eğer 

kullanıcı modal üzerindeki “İptal” butonuna basar ise liste sayfasına yönlendirilir. “Kaydet” 

butonu basar ise ekibe iş emri atama işlemi tamamlanır.  
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Şekil 8.1 Anlık Veri Sorgulama 

Modal içerisinde gösterilecek alarmlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. 

Tablo 8.1 Uyarı Modalı – Alarm Bilgileri ve Açıklamaları 

Alan Adı Açıklama 

Tahmini 
Başlangıç Zamanı 

Alarmın tahmini başlangıç zamanını belirtir. 

Tahmini Bitiş Alarmın tahmini bitiş zamanını belirtir. 

Alarm İsmi Alarmın ismini belirtir. 

Lokasyon Alarmın geldiği lokasyon 

Alarm İkonu ve 
Seviyesi 

İkon olarak gösterilir 

Açıklama Alarm ile açıklamaları ve uygulanması gereken tedbirleri içerir. 
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8.2 PLANLI KESİNTİ MODÜLÜNE EKLENECEK UYARILAR 

OMS sistemi üzerindeki Planlı Kesinti Modülünde “Yeni Planlı Kesinti” butonu ile modal açılır. 

Zorunlu bilgiler doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna basıldığında sisteme yeni planlı 

kesinti girişi yapılmış olur. Yapılacak geliştirme ile “Yeni Planlı Kesinti” Modalına “Hava 

Durumu” butonu eklenecektir. Bu buton yardımı ile kullanıcıların kesinti yapılacak dağıtım 

merkezinin bulunduğu bölgedeki hava durumunu ve buna bağlı riskleri görmesi sağlanır. 

 

Şekil 8.2 Yeni Planlı Kesinti Ekle Modalı 

 

Şekil 8.3 Hava Durumu Modalı 
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Hava durumu modalı içerisinde hava durumu verileri ve buna bağlı alarmlar iki ayrı sekmede 

gösterilir. Alarmlar için tarih bazında filtreleme yapılabilir. Yapılan filtreye göre alarmlar 

listelenir. Modal içerisinde gösterilecek alarmlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. 

Tablo 8.2 Hava Durumu Modalı – Alarm Bilgileri ve Açıklamaları 

Alan Adı Açıklama 

Tahmini 
Başlangıç Zamanı 

Alarmın tahmini başlangıç zamanını belirtir. 

Tahmini Bitiş Alarmın tahmini bitiş zamanını belirtir. 

Alarm İsmi Alarmın ismini belirtir. 

Lokasyon Alarmın geldiği lokasyon 

Alarm İkonu ve 
Seviyesi 

İkon olarak gösterilir 

Açıklama Alarm ile açıklamaları ve uygulanması gereken tedbirleri içerir. 

 

Hava Durumu Verileri sekmesinde direkt olarak hava durumu tahminleri gösterilir. Hava 

durumu için tarih bazında seçim yapılabilir. Hava durumu verilerinde gösterilen 

parametreler aşağıdadır; 

 Sıcaklık 

 Nem 

 Rüzgar 

 Yağış 

 Güneşlenme 

 Kar Yüksekliği 

Kullanıcı tarafından gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonu ile planlı kesinti 

oluşturulmaya çalışıldığında, yeni bir kontrol eklenerek seçilen tarih-saat aralığında 

kesintinin yaşandığı bölgede, hava olaylarına bağlı risk veya alarm olup olmadığı sistem 

tarafından kontrol edilecektir. Eğer bir alarm var ise kullanıcıya uyarı verilerek planlamayı 

tekrardan gözden geçirmesi istenir. Açılan uyarı modalında riskler listelenir. 
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Şekil 8.4 Uyarı Modalı 

Modal içerisinde gösterilecek alarmlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. 

Tablo 8.3 Uyarı Modalı – Alarm Bilgileri ve Açıklamaları 

Alan Adı Açıklama 

Tahmini 
Başlangıç Zamanı 

Alarmın tahmini başlangıç zamanını belirtir. 

Tahmini Bitiş Alarmın tahmini bitiş zamanını belirtir. 

Alarm İsmi Alarmın ismini belirtir. 

Lokasyon Alarmın geldiği lokasyon 

Alarm İkonu ve 
Seviyesi 

İkon olarak gösterilir 

Açıklama Alarm ile açıklamaları ve uygulanması gereken tedbirleri içerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

8.3 MWM MOBİL YAZILIMINA  EKLENECEK UYARILAR 

İş gücü süreçlerinin yönetildiği MWM mobil uygulamasında ekibe atanan iş emirleri İş Emri 

Listesinde listelenir. Kullanıcılar liste içerisinden seçtikleri iş emrinin üzerinde tıklayarak iş 

emri detaylarına ulaşır. İş emri listesi üzerinde iş emirlerine ait daha sınırlı bilgiler yer 

almakta olup, kullanıcının iş emri hakkında ön bilgisi sahibi olması için temel ve kilit bilgiler 

sunulmaktadır. Bu bilgilere ilaveten hava durumuna bağlı alarmların gösterimi sağlanacaktır. 

Hava durumuna bağlı riskler iş emri üzerinde ikon ile gösterilir. Kullanıcı ikon üzerine 

tıkladığında ilgili alarmın detayları ekran üzerinde açılan modalda gösterilir. Eğer iş emrinin 

bulunduğu noktada herhangi bir alarm yok ise ilgili alanda herhangi bir ikon gösterilmez. 

 

Şekil 8.5 Mobil Uygulama İş Emri Listesi Ekranı 
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9 EKLER 

EK-1 SİSTEM CONTAINER DİYAGRAMI  

 

EK-2 TAHMİN NOKTALARI  

 

Tablo 9.1 Hava Durumu Tahmin Noktaları 

NO İL İLÇE KOORDİNAT 

1 AĞRI DOĞUBAYAZIT POINT (44.021991 39.584152) 

2 AĞRI ELEŞKİRT POINT (42.631181 39.822978) 

3 AĞRI AĞRI MERKEZ POINT (43.143537 39.794058) 

4 AĞRI TUTAK POINT (42.689023 39.504914) 

5 AĞRI HAMUR POINT (43.07858 39.487421) 

6 AĞRI PATNOS POINT (42.900787 39.174131) 

7 AĞRI DİYADİN POINT (43.637113 39.441576) 

8 AĞRI TAŞLIÇAY POINT (43.395982 39.596953) 

9 ARDAHAN POSOF POINT (42.73994 41.483783) 

10 ARDAHAN DAMAL POINT (42.854041 41.360052) 

11 ARDAHAN ARDAHAN MERKEZ POINT (42.666127 41.073908) 

12 ARDAHAN ÇILDIR POINT (43.18513 41.153902) 

13 ARDAHAN GÖLE POINT (42.626204 40.843134) 

14 ARDAHAN HANAK POINT (42.802274 41.272374) 

15 BAYBURT BAYBURT MERKEZ POINT (40.279338 40.265443) 

16 BAYBURT AYDINTEPE POINT (40.11592 40.460445) 

17 BAYBURT DEMİRÖZÜ POINT (39.831967 40.085993) 

18 ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ POINT (39.449994 39.717602) 

19 ERZİNCAN KEMALİYE POINT (38.581291 39.205434) 

20 ERZİNCAN REFAHİYE POINT (38.773548 39.896055) 

21 ERZİNCAN TERCAN POINT (40.364775 39.71482) 

22 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ POINT (39.884597 39.656679) 

23 ERZİNCAN İLİÇ POINT (38.576274 39.548079) 

24 ERZİNCAN KEMAH POINT (39.087145 39.604685) 

25 ERZİNCAN ÇAYIRLI POINT (39.969791 39.845031) 

26 ERZİNCAN OTLUKBELİ POINT (40.049621 39.988132) 

27 ERZURUM YAKUTİYE POINT (41.337475 40.070486) 

28 ERZURUM PASİNLER POINT (41.631024 39.982741) 

29 ERZURUM KÖPRÜKÖY POINT (41.892276 39.900939) 

30 ERZURUM TORTUM POINT (41.452258 40.367043) 

31 ERZURUM ÇAT POINT (40.907033 39.588858) 

32 ERZURUM İSPİR POINT (41.019103 40.521674) 

33 ERZURUM AŞKALE POINT (40.63263 39.897789) 
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34 ERZURUM AZİZİYE POINT (40.972921 40.086086) 

35 ERZURUM KARAYAZI POINT (42.128082 39.624132) 

36 ERZURUM KARAÇOBAN POINT (42.056372 39.339464) 

37 ERZURUM TEKMAN POINT (41.444639 39.581837) 

38 ERZURUM HINIS POINT (41.675544 39.362082) 

39 ERZURUM NARMAN POINT (41.919955 40.290869) 

40 ERZURUM HORASAN POINT (42.217787 40.045037) 

41 ERZURUM ŞENKAYA POINT (42.366451 40.58551) 

42 ERZURUM PALANDÖKEN POINT (41.228 39.836) 

43 ERZURUM PAZARYOLU POINT (40.69389 40.431896) 

44 ERZURUM OLUR POINT (42.117401 40.844264) 

45 ERZURUM OLTU POINT (41.949104 40.561671) 

46 ERZURUM UZUNDERE POINT (41.618004 40.578839) 

47 IĞDIR IĞDIR MERKEZ POINT (44.021676 39.862463) 

48 IĞDIR TUZLUCA POINT (43.561917 39.958578) 

49 IĞDIR KARAKOYUNLU POINT (44.251357 39.933387) 

50 IĞDIR ARALIK POINT (44.535636 39.771898) 

51 KARS KARS MERKEZ POINT (43.231766 40.566789) 

52 KARS AKYAKA POINT (43.61541 40.786773) 

53 KARS KAĞIZMAN POINT (43.086059 40.147703) 

54 KARS SARIKAMIŞ POINT (42.520218 40.209188) 

55 KARS DİGOR POINT (43.456505 40.307707) 

56 KARS SELİM POINT (42.752859 40.476861) 

57 KARS ARPAÇAY POINT (43.352098 40.891473) 

58 KARS SUSUZ POINT (43.089484 40.819655) 
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1 GİRİŞ 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş 

Güvenliğinin Artırılması Projesi kapsamında İş Paketi-4 olan Meteorolojik Tahmin iş paketi 

tamamlanmıştır. Bu iş paketi kapsamında iş gücü yönetimi için kısa, orta ve uzun vadeli 

tahminlerin yapılma yöntemine karar verilmiştir. Ayrıca tahminlerin iklim analizleri ile 

ilişkilendirilmesi ile “bilgilendirmeler”; tehlike ve risk eşikleriyle ilişkilendirilmesiyle de 

“uyarılar” üretilecektir.  

Bu iş paketi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda başlıklar halinde detaylı olarak 

verilmiştir. 

1.1 METEOROLOJİK TAHMİN  MODELİ  

Meteorolojik parametrelerin tahminlenmesi için model geliştirilmiştir. Orta ve kısa vade 

tahminler Sayısal Hava Tahmin (SHT) modelleri ile üretilmektedir. Bu proje kapsamında GFS 

ve ICON model çıktıları esas alınmaktadır. Tahmin sisteme girildikten itibaren ilk 3 güne ait 

72 saatlik dönem için ICON model temelli; 6’şar saatlik dilimler halinde olmak üzere 3-7. 

Günler için GFS modeli temelli SHT çalıştırılmaktadır. GFS ve ICON modelleri aynı coğrafi 

düzleme taşınmıştır. Bunun için istatistiksel ölçek yükseltme yöntemleri kullanarak model 

çözünürlükleri düzenlenmiştir. Bu işlemlerin sonunda nihai modelimiz olan sınırlı alan 

modeli (SAM) oluşturulmuştur. Geliştirilen modelin çalışma süresi 4 saattir. SAM 

modelimizin zamanı GMT’dir. Ülkemiz konumu gereği GMT+03:00 saat diliminde yer 

almaktadır. Bu nedenle model verisinin sunulur hale gelmesi Türkiye saati ile yaklaşık 7 saat 

fark ile gerçekleşmektedir. Proje kapsamında geliştirilen model R-OnApp sunucu üzerinde 

koşturulmaktadır.  

Oluşturulan modelde tahminleme yapılan alan ~7 km’lik gridlere bölünerek her grid noktası 

için tahminleme yapılmaktadır. Proje kapsamında hava durumu tahminlerinin alınacağı 

noktalar ilçe merkezleridir. Bu durumda her bir ilçe merkezi için bir tahmin verisi üretilip, 

merkez koordinatı üzerinden en yakın grid noktalarından tahmin değerleri alınarak serviste 

paylaşılmaktadır. Standart olarak tahmin üretilecek il ve ilçe merkezleri ile koordinatları Aras 

EDAŞ, İnavitas ve Metosfer ortak kararıyla belirlenmiştir (Tablo 1.1). Süreçte talep oluşması 

durumunda ekleme ve çıkarma yapılmaya uygundur. ARAS EDAŞ tarafından belirlenecek 

pilot bölge/bölgelerde ise il, ilçe, mahalle, köy, mezra çözünürlüğünde tahmin verisi 

üretilebilecektir. Ayrıca SAM Modeli üzerinden koordinat ile sorgulama yapılarak, ilgili 

koordinata en yakın grid noktalarında tahminleme parametreleri dönülebilmektedir.  

  



7 

 

Tablo 1.1 Hava Durumu Tahmin Noktaları 

NO İL İLÇE KOORDİNAT 

1 AĞRI DOĞUBAYAZIT POINT (44.021991 39.584152) 

2 AĞRI ELEŞKİRT POINT (42.631181 39.822978) 

3 AĞRI AĞRI MERKEZ POINT (43.143537 39.794058) 

4 AĞRI TUTAK POINT (42.689023 39.504914) 

5 AĞRI HAMUR POINT (43.07858 39.487421) 

6 AĞRI PATNOS POINT (42.900787 39.174131) 

7 AĞRI DİYADİN POINT (43.637113 39.441576) 

8 AĞRI TAŞLIÇAY POINT (43.395982 39.596953) 

9 ARDAHAN POSOF POINT (42.73994 41.483783) 

10 ARDAHAN DAMAL POINT (42.854041 41.360052) 

11 ARDAHAN ARDAHAN MERKEZ POINT (42.666127 41.073908) 

12 ARDAHAN ÇILDIR POINT (43.18513 41.153902) 

13 ARDAHAN GÖLE POINT (42.626204 40.843134) 

14 ARDAHAN HANAK POINT (42.802274 41.272374) 

15 BAYBURT BAYBURT MERKEZ POINT (40.279338 40.265443) 

16 BAYBURT AYDINTEPE POINT (40.11592 40.460445) 

17 BAYBURT DEMİRÖZÜ POINT (39.831967 40.085993) 

18 ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ POINT (39.449994 39.717602) 

19 ERZİNCAN KEMALİYE POINT (38.581291 39.205434) 

20 ERZİNCAN REFAHİYE POINT (38.773548 39.896055) 

21 ERZİNCAN TERCAN POINT (40.364775 39.71482) 

22 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ POINT (39.884597 39.656679) 

23 ERZİNCAN İLİÇ POINT (38.576274 39.548079) 

24 ERZİNCAN KEMAH POINT (39.087145 39.604685) 

25 ERZİNCAN ÇAYIRLI POINT (39.969791 39.845031) 

26 ERZİNCAN OTLUKBELİ POINT (40.049621 39.988132) 

27 ERZURUM YAKUTİYE POINT (41.337475 40.070486) 

28 ERZURUM PASİNLER POINT (41.631024 39.982741) 

29 ERZURUM KÖPRÜKÖY POINT (41.892276 39.900939) 

30 ERZURUM TORTUM POINT (41.452258 40.367043) 

31 ERZURUM ÇAT POINT (40.907033 39.588858) 

32 ERZURUM İSPİR POINT (41.019103 40.521674) 

33 ERZURUM AŞKALE POINT (40.63263 39.897789) 

34 ERZURUM AZİZİYE POINT (40.972921 40.086086) 

35 ERZURUM KARAYAZI POINT (42.128082 39.624132) 

36 ERZURUM KARAÇOBAN POINT (42.056372 39.339464) 

37 ERZURUM TEKMAN POINT (41.444639 39.581837) 

38 ERZURUM HINIS POINT (41.675544 39.362082) 

39 ERZURUM NARMAN POINT (41.919955 40.290869) 

40 ERZURUM HORASAN POINT (42.217787 40.045037) 

41 ERZURUM ŞENKAYA POINT (42.366451 40.58551) 

42 ERZURUM PALANDÖKEN POINT (41.228 39.836) 

43 ERZURUM PAZARYOLU POINT (40.69389 40.431896) 

44 ERZURUM OLUR POINT (42.117401 40.844264) 

45 ERZURUM OLTU POINT (41.949104 40.561671) 
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46 ERZURUM UZUNDERE POINT (41.618004 40.578839) 

47 IĞDIR IĞDIR MERKEZ POINT (44.021676 39.862463) 

48 IĞDIR TUZLUCA POINT (43.561917 39.958578) 

49 IĞDIR KARAKOYUNLU POINT (44.251357 39.933387) 

50 IĞDIR ARALIK POINT (44.535636 39.771898) 

51 KARS KARS MERKEZ POINT (43.231766 40.566789) 

52 KARS AKYAKA POINT (43.61541 40.786773) 

53 KARS KAĞIZMAN POINT (43.086059 40.147703) 

54 KARS SARIKAMIŞ POINT (42.520218 40.209188) 

55 KARS DİGOR POINT (43.456505 40.307707) 

56 KARS SELİM POINT (42.752859 40.476861) 

57 KARS ARPAÇAY POINT (43.352098 40.891473) 

58 KARS SUSUZ POINT (43.089484 40.819655) 

 

2 METEOROLOJİK VERİLER  

2.1 METEOROLOJİK PARAMETRELERDEN DOĞAN ETKİLER  

2.1.1 BUNALTICI HAVA, SICAK BUNALTISI , SICAK ÇARPMASI (HİSSEDİLEN 

SICAKLIK) 

Termometrenin ölçtüğü somut fiziksel hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun 

hissetmiş olduğu, algılamış olduğu sıcaklık değeridir. Bu sıcaklık değeri kişiden kişiye değişim 

gösterebilmekle birlikte uluslararası meteoroloji örgütlerince ortalama bir değer esas 

alınmış ve tüm hissedilen sıcaklık değerleri bu esasa göre hesaplanmaktadır. Hissedilen 

sıcaklık hesaplamasında nem oranı önem taşımaktadır. Baz alınan sıcaklık ve nem değerleri 

için düzenlenmiş çizelge her iki parametrenin ilişkisini göstermektedir (Şekil 2.1): Bunaltıcı 

hava, Sıcak bunaltısı, Sıcak çarpması gibi etkilerin risk unsuru olarak tarif edilmesinde, 

hissedilen sıcaklık türev parametre değerinden yararlanılmaktadır.  

Hissedilen sıcaklık 

Hissedilen sıcaklık hesaplanması, Lans P. Rothfusz tarafından gerçekleştirilen çoklu 

regresyon analizi ile elde edilen bir sonucun iyileştirilmesidir. Rothfusz'un regresyon 

denklemi:  

HI = -42.379 + 2.04901523*T + 10.14333127*RH - .22475541*T*RH - .00683783*T*T - 

.05481717*RH*RH + .00122874*T*T*RH + .00085282*T*RH*RH - .00000199*T*T*RH*RH 

burada T, °F derece cinsinden sıcaklık, RH ise yüzde cinsinden bağıl nemdir. 

HI, °F derece olarak görünen bir sıcaklık olarak ifade edilen Hissedilen sıcaklık indeksidir. 

RH% 13'ten düşükse ve sıcaklık 80 ila 112 derece °F arasındaysa, aşağıdaki ayar HI'den 

çıkarılır: 

Ayar1 = [(13-RH)/4]*SQRT{[17-ABS(T-95.)]/17} 
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burada ABS ve SQRT sırasıyla mutlak değer ve karekök işlevleridir. Öte yandan, RH% 85'den 

yüksekse ve sıcaklık 80 ila 87 derece °F arasındaysa, HI'ye aşağıdaki ayarlama eklenir: 

Ayar2 = [(RH-85)/10] * [(87-T)/5] 

Sıcaklık ve nem koşulları yaklaşık 80 °F derecenin altında bir Hissedilen sıcaklık indeksi değeri 

verdiğinde Rothfusz regresyonu uygun değildir. Bu durumlarda, Steadman'ın sonuçlarıyla 

tutarlı değerleri hesaplamak için daha basit bir formül uygulanır: 

HI = 0.5 * {T + 61.0 + [(T-68.0)*1.2] + (RH*0.094)} 

Uygulamada, önce basit formül hesaplanır ve sonuç, sıcaklık ile ortalanır. Bu Hissedilen 

sıcaklık indeksi değeri 80 °F derece veya daha yüksekse, tam regresyon denklemi ve yukarıda 

açıklanan herhangi bir ayarlama uygulanır. 

Rothfusz regresyonu, Steadman tarafından dikkate alınan veri aralığının ötesindeki aşırı 

sıcaklık ve bağıl nem koşulları için geçerli değildir. 

 

Şekil 2.1 Sıcaklık ve neme göre hissedilen sıcaklık 

2.1.2 BUZLANMA VE DON 

Buzlanma başlangıç sıcaklığı (Ice-point temperature (Ti)), buzlanma ve don etkisini tespit 

ederken önemli bir değerdir. Bu değer 2 m hava sıcaklığı (T, °C) ve 2 m nispi nem (RH, %) 

aracılığıyla edinilecektir.  

a = 265.5 ((ln(RH / 100) / 21.875) + (T / (265.5 + T))) 

b =   1 - ((ln(RH / 100) / 21.875) + (T / (265.5 + T))) 

Ti = a / b   [T in °C, RH in %, Tin °C] 

2.1.3 ZEMİN KAYGANLIĞI  

2.1.3.1 SOĞUK ZEMİN KAYGANLIĞI (YOL BUZLANMASI) 
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Yol buzlanması için sıcaklığın donma derecesininin (0 °C) altına inmesi ve yol yüzeyinde 

aşağıdaki koşullardan biri ile nem (su) bulunması gerekir: 

 Kırağı, 

 Soğuk yol yüzeyinden geçen sis tabakası 

 Yeraltı su sızıntısının veya yol kenarındaki eriyen kar suyunun yol üzerine akması 

 Kar yağışının sıcak yol üzerinde erimesi 

 Donan yağış 

Bu mekanizmalardan bir veya birkaçı aynı anda bulunabilir. Meteorolojik olarak kırağı, sis ve 

donan yağış tahminleri ile 0 °C’den düşük sıcaklık arasındaki ilişki kurulacaktır. Kar yağışının 

sıcak yol üzerinde erimesi ve Yeraltı su sızıntısının veya yol kenarındaki eriyen kar suyunun 

yol üzerine akması durumları bu çalışmada dikkate alınmayacaktır.  

2.1.3.2 SICAK ZEMİN KAYGANLIĞI 

Zemin kayganlığı her zaman buzlanma ve don ile ilişkilendirilmez. Sıcaklığın 0 °C’nin üzerinde 

olduğu durumlarda, örneğin yağmurun ilk yağdığı zamanlarda da zemin kayganlığı 

oluşabilmektedir. Bu sebeple, zemin kayganlığı, bu bölümde, sıcak ve soğuk tanımlamalarıyla 

iki türlü ifade edilmiştir.  

2.1.4 ÇIĞ  

Çığ olayı meteorolojik parametrelerin yanısıra coğrafya, topoğrafya, bitki örtüsü ve 

tetikleyici çevresel uyarıların bir araya gelmesiyle oluşan bir hadisedir. Projemiz kapsamında 

meteorolojik parametrelerin girdi olarak kabul edilmesi esastır. Sahada eski kar olması, kar 

yüksekliğinin 1 m’nin üzerine çıkması, rüzgarın güneyli yönlerden esmesi, topoğrafyanın 

uygun olduğu yerlerde fön etkisi yaratması, sıcaklığın bir önceki güne oranla 7 °C’den fazla 

yükselecek olması, yeni sıcak kar veya yağmurun tahmin edilmesi vb çığ riskinin oluşacağı 

yönünde bilgilendirme gerektiren durumlardır.  

2.1.5 SOĞUK YANIĞI (WİND CHILL), AYAZLAMA 

Isı transferi, rüzgarda çıplak bir yüz için, rüzgara doğru, saniyede 1,4 metre (5.0 km/saat) 

hızda yürüyüş esas alınarak hesaplanır. Model, kişinin açık bir alanda olduğunu varsayarak 

ölçülen rüzgar hızını yüz yüksekliğindeki rüzgar hızına düzeltir. Baz alınan sıcaklık ve rüzgar 

hızları için düzenlenmiş çizelgesi her iki parametrenin ilişkisini göstermektedir (Şekil 

2.2Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). 

Sıcaklık (T) °C derece, rüzgar hızı (V) km/saat olmak üzere; 

Rüzgar üşemesi sıcaklığı = 13.12 + 0.6215T- 11.37V0.16 + 0.3965TV0.16 formülü ile 

hesaplanır. 
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Şekil 2.2 Rüzgar üşümesi kartı 

2.1.6 KAR SAVRUNTUSU 

Eski ve yeni kar olması durumunda, nispi nem % 40’ın altında, yeni yağış beklentisi yok, 

rüzgar 7 m/s hızını aşacak şekilde esiyor olması durumunda gerçekleşir. Tipi riski de bu 

kapsamda ele alınacaktır.  

2.1.7 YILDIRIM DÜŞMESİ  

CAPE belirli bir hava parselinin sahip olduğu potansiyel enerji olarak nitelendirilebilir. Yani 

bir hava parselinin sahip olduğu kaldırma gücüdür. Şiddetli hava olaylarını tahmin etmek için 

çok değerli bir veridir çünkü atmosferde ki kararsızlığı sayısal birim olarak bildirmektedir. 

Hava tahmin modelimizin bir çıktısı olarak sağlanabilen CAPE (Convective Available Potential 

Energy - Konvektif Yeterlikli Potansiyel Enerji) indeksinin 1800 üzerinde olması durumunda, 

ilgili bölgeler için yıldırım ve şimşek oluşma riski vardır. 

 

formülde Tv değeri hava parselinin sıcaklığı iken, Tv0 ise çevre hava sıcaklığını ifade 

etmektedir. Eğer hava kütlesi, çevresindeki hava kütlesinden daha az yoğun ise yükselir. Bu 

yükselme sonucu dikey hareketler artacak ve bu dikey hareket nedeniyle yüksekliği oldukça 

fazla olan yüklü bulutlar oluşabilecektir. Bu yüklü bulutlar şiddetli hava olaylarına neden 

olabilecek, yani kuvvetli fırtına, şimşek aktivitesi, yıldırım, dolu ve aşırı yağış gibi olaylara 

neden olacaktır. 
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2.1.8 PARLAKLIK, GÜNEŞ YANIĞI  

Bulutluluğun az veya yok olması durumunda, güneş ışınlarının yer yüzüne 600 W/m² 

üzerinde bir şiddet ile gelme ihtimali, ışınımın parlaklığının riskli seviyede olması anlamına 

geldiği; dolayısıyla güneş yanığı gibi cilt rahatsızlıklarına ve görme bozukluklarına sebebiyet 

verme riski taşıdığı söylenebilir.  

2.1.9 SEL VE SU BASKINI (ŞİDDETLİ YAĞIŞ)  

Belirli zaman içinde belirli miktarda su bırakan yağışları Şiddetli Yağış olarak tanımlanır ve 

aşağıdaki formülle ifade edilir. Yağışın, özellikle konvektif yağışların (kısa sürede çok miktar 

bırakan) gerçekleştiği dönemler için sel ve su baskını olma riski yüksektir. Belirli süreler için 

formülün uygulanmış hali Tablo 2.1’de verilmiştir.  

 

R= Yağış Miktarı (mm) t= Yağışın devam süresi (dk) 

Tablo 2.1: Standart zamanlardaki hesaplanan şiddetli yağış eşik miktarları 

Süre (dk) Yağış Miktarı (mm) Süre (dk) Yağış Miktarı (mm) 

60 17.1 360 39.7 

120 24.0 480 44.7 

180 29.0 720 52.0 

240 33.2 1080 58.1 

300 36.7 1440 60.0 
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3 METEOROLOJİK TAHMİN  VERİLERİ 

Proje kapsamında tasarımını yaptığımız ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalıştırmaya 

başladığımız SAM (sınırlı alan modeli) SHT (sayısal hava tahmini) çıktılarımız günde 4 kez 

olarak güncellenmektedir. Çıktıların bir kısmı doğrudan kullanıcı ile görsel paylaşılacak, bir 

kısmı ise uyarı üretimi için algoritmalarda kullanılmak üzere paylaşılmayacaktır. SAM SHT 

çıktıları proje sahası için tüm gridlerde ayrı ayrı hesaplanmakta ve üretilmektedir. 

Raporlamada anlaşılır olması açısından referans bir grid için, örnek bir çalıştırma (run)’nın 

çıktısı ilk 3 güne kadar 1 saatlik, 7 güne kadar ise 3 saatlik periyotlar için görselleştirilmiştir 

(Tablo 2).  

Tablo 2: SAM SHT çıktıları 

grid_coordinate 
35.0 , 36.0 

Sıcak
lık 
indis
i 

Topla
m 
radyas
yon 

 Bul
ut 
kap
alılı
ğı 

Kar 
yüks
ekliğ
i Basınç Nem 

Hav
a 
sıca
klığı 

Topr
ak 
sıcak
lığı 

Topla
m 
yağış 

Hava 
duru
mu 

Rüzga
r yönü 

Rüzg
ar 
hızı 

Ayazl
ama 

Yüze
y 
akış 

preri
od time 

HEA
T_I GHI TCC 

SNO
W_H MSLP 

RH_2
M 

T_2
M T_G 

TOT_P
REC1 WW 

WDIR
_10M 

WSP
D_1
0M 

WCH
L 

SURF
_RUN
OFF1 

Sa
at

li
k

 t
ah

m
in

, İ
lk

 3
 g

ü
n

 (
+

7
8

 s
aa

t)
 

2020-09-02T01:00 24,7 0,0 81,7 0,0 1008,0 88,6 24,6 23,6 0,0 2,0 83,8 1,1 24,7 0,0 

2020-09-02T02:00 24,5 0,0 72,6 0,0 1008,1 89,7 24,5 23,4 0,0 2,0 75,9 1,0 24,5 0,0 

2020-09-02T03:00 24,2 0,0 84,5 0,0 1008,5 92,3 24,1 23,0 0,0 3,0 81,8 1,1 24,2 0,0 

2020-09-02T04:00 24,7 1,9 81,7 0,0 1008,8 90,5 24,7 24,4 0,0 3,0 79,5 1,1 24,7 0,0 

2020-09-02T05:00 26,9 56,6 69,7 0,0 1009,2 82,1 26,9 28,7 0,0 2,0 111,8 0,8 26,9 0,0 

2020-09-02T06:00 32,3 193,1 58,8 0,0 1009,5 73,7 28,5 32,2 0,0 2,0 238,7 0,5 28,5 0,0 

2020-09-02T07:00 34,7 320,2 69,4 0,0 1009,9 69,5 29,9 35,2 0,0 2,0 273,2 1,7 29,9 0,0 

2020-09-02T08:00 36,5 384,1 70,9 0,0 1010,0 70,1 30,5 37,2 0,0 2,0 299,7 2,9 30,6 0,0 

2020-09-02T09:00 37,1 445,9 73,2 0,0 1009,5 67,8 31,0 38,4 0,0 2,0 307,6 3,5 31,1 0,0 

2020-09-02T10:00 38,0 477,5 62,9 0,0 1009,0 66,9 31,5 38,9 0,0 2,0 307,7 4,3 31,5 0,0 

2020-09-02T11:00 38,1 534,8 59,4 0,0 1009,3 67,8 31,4 38,8 0,0 2,0 292,1 4,2 31,4 0,0 

2020-09-02T12:00 36,6 450,1 47,0 0,0 1008,8 69,5 30,6 37,4 0,0 2,0 293,7 4,0 30,7 0,0 

2020-09-02T13:00 35,8 348,4 42,2 0,0 1009,1 70,3 30,3 36,0 0,0 2,0 294,1 3,0 30,3 0,0 

2020-09-02T14:00 34,9 198,8 52,3 0,0 1009,2 73,6 29,5 33,7 0,0 2,0 294,2 2,3 29,6 0,0 

2020-09-02T15:00 33,2 56,5 83,8 0,0 1009,2 79,1 28,4 30,2 0,0 3,0 324,7 2,1 28,5 0,0 

2020-09-02T16:00 31,4 3,7 94,1 0,0 1009,7 84,6 27,4 27,5 0,0 3,0 273,2 2,0 27,5 0,0 

2020-09-02T17:00 26,6 0,0 94,8 0,0 1010,3 89,4 26,6 26,1 0,0 3,0 272,0 0,8 26,6 0,0 

2020-09-02T18:00 26,2 0,0 90,4 0,0 1011,5 93,4 26,2 25,5 0,0 3,0 249,3 0,7 26,2 0,0 

2020-09-02T19:00 25,7 0,0 90,7 0,0 1011,9 94,9 25,7 24,6 0,0 3,0 134,7 0,7 25,7 0,0 

2020-09-02T20:00 25,3 0,0 60,8 0,0 1012,2 96,4 25,3 23,8 0,0 45,0 15,9 0,8 25,3 0,0 

2020-09-02T21:00 25,0 0,0 55,2 0,0 1012,2 97,7 24,9 23,9 0,0 45,0 94,7 0,8 25,0 0,0 

2020-09-02T22:00 24,8 0,0 51,2 0,0 1011,9 97,6 24,8 23,9 0,0 45,0 62,8 0,6 24,8 0,0 

2020-09-02T23:00 24,6 0,0 75,0 0,0 1011,8 98,5 24,6 23,5 0,0 45,0 63,2 0,5 24,6 0,0 

2020-09-03T00:00 24,6 0,0 68,3 0,0 1011,8 98,9 24,6 23,6 0,0 45,0 93,5 0,6 24,6 0,0 

2020-09-03T01:00 24,4 0,0 63,7 0,0 1011,5 98,2 24,3 23,0 0,0 45,0 128,9 0,5 24,4 0,0 

2020-09-03T02:00 24,2 0,0 60,8 0,0 1011,5 98,6 24,2 22,4 0,0 45,0 68,1 0,8 24,2 0,0 

2020-09-03T03:00 23,6 0,0 62,7 0,0 1011,8 100,0 23,6 21,3 0,0 45,0 116,0 0,9 23,6 0,0 

2020-09-03T04:00 23,5 3,3 71,4 0,0 1012,4 100,0 23,5 22,5 0,0 45,0 104,3 1,1 23,5 0,0 
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2020-09-03T05:00 25,6 64,9 44,5 0,0 1012,4 94,0 25,6 27,3 0,0 45,0 130,3 0,5 25,6 0,0 

2020-09-03T06:00 32,4 212,3 31,0 0,0 1012,6 84,0 27,8 31,5 0,0 1,0 232,2 0,5 27,9 0,0 

2020-09-03T07:00 36,9 394,9 21,8 0,0 1012,5 78,4 29,9 34,8 0,0 0,0 266,6 1,3 29,9 0,0 

2020-09-03T08:00 38,7 533,8 22,8 0,0 1012,3 69,4 31,4 37,3 0,0 0,0 280,9 1,3 31,5 0,0 

2020-09-03T09:00 45,3 604,9 31,7 0,0 1012,1 79,3 32,3 38,5 0,0 1,0 275,4 1,8 32,3 0,0 

2020-09-03T10:00 44,3 616,0 42,6 0,0 1011,9 75,6 32,5 39,3 0,0 2,0 272,1 2,5 32,5 0,0 

2020-09-03T11:00 42,8 604,1 20,2 0,0 1011,8 69,3 32,8 39,5 0,0 1,0 279,8 2,4 32,9 0,0 

2020-09-03T12:00 42,4 564,5 0,0 0,0 1011,5 66,9 33,1 39,2 0,0 0,0 279,7 2,1 33,1 0,0 

2020-09-03T13:00 40,9 424,0 0,0 0,0 1011,4 67,2 32,5 37,6 0,0 0,0 290,9 1,9 32,5 0,0 

2020-09-03T14:00 39,6 271,2 2,4 0,0 1011,5 71,6 31,5 35,1 0,0 0,0 275,6 1,5 31,5 0,0 

2020-09-03T15:00 37,9 108,7 2,2 0,0 1011,5 76,9 30,3 31,8 0,0 0,0 280,1 1,0 30,4 0,0 

2020-09-03T16:00 34,7 11,3 0,0 0,0 1011,6 84,7 28,6 27,9 0,0 0,0 305,6 0,9 28,6 0,0 

2020-09-03T17:00 31,2 0,0 0,0 0,0 1011,8 93,2 27,0 25,4 0,0 0,0 22,2 0,5 27,0 0,0 

2020-09-03T18:00 26,3 0,0 0,0 0,0 1012,1 95,6 26,3 24,3 0,0 0,0 98,4 0,8 26,3 0,0 

2020-09-03T19:00 26,0 0,0 6,6 0,0 1012,2 95,1 25,9 24,0 0,0 0,0 117,5 1,1 26,0 0,0 

2020-09-03T20:00 25,5 0,0 16,8 0,0 1012,2 97,7 25,4 23,8 0,0 0,0 84,7 1,2 25,5 0,0 

2020-09-03T21:00 25,0 0,0 9,0 0,0 1012,2 86,5 24,9 23,0 0,0 0,0 70,2 1,3 25,0 0,0 

2020-09-03T22:00 24,5 0,0 0,0 0,0 1011,7 72,8 24,5 22,3 0,0 0,0 87,0 1,5 24,5 0,0 

2020-09-03T23:00 24,4 0,0 0,0 0,0 1011,4 63,3 24,3 21,9 0,0 0,0 85,7 1,5 24,4 0,0 

2020-09-04T00:00 24,4 0,0 6,1 0,0 1011,3 60,2 24,3 21,4 0,0 0,0 80,7 1,3 24,4 0,0 

2020-09-04T01:00 24,2 0,0 0,0 0,0 1011,2 58,5 24,1 20,7 0,0 0,0 65,7 1,1 24,2 0,0 

2020-09-04T02:00 23,8 0,0 0,0 0,0 1011,2 49,7 23,8 20,1 0,0 0,0 82,9 1,1 23,8 0,0 

2020-09-04T03:00 23,9 0,3 0,0 0,0 1011,4 43,1 23,8 19,4 0,0 0,0 102,8 1,2 23,9 0,0 

2020-09-04T04:00 23,8 5,5 0,0 0,0 1012,0 49,1 23,7 20,7 0,0 0,0 117,5 1,4 23,8 0,0 

2020-09-04T05:00 25,7 85,5 0,0 0,0 1012,2 53,6 25,7 26,1 0,0 0,0 125,2 1,3 25,7 0,0 

2020-09-04T06:00 30,4 239,5 0,0 0,0 1012,5 60,4 28,6 32,1 0,0 0,0 170,8 0,9 28,6 0,0 

2020-09-04T07:00 33,9 410,4 0,0 0,0 1012,5 59,8 30,5 36,1 0,0 0,0 252,6 1,3 30,6 0,0 

2020-09-04T08:00 37,8 555,0 12,5 0,0 1012,3 62,9 31,9 38,7 0,0 0,0 271,0 1,7 31,9 0,0 

2020-09-04T09:00 40,7 630,2 12,2 0,0 1011,8 65,5 32,7 40,0 0,0 0,0 273,5 2,0 32,7 0,0 

2020-09-04T10:00 41,1 670,2 5,8 0,0 1011,3 62,4 33,2 40,7 0,0 0,0 269,5 2,2 33,3 0,0 

2020-09-04T11:00 41,9 660,2 4,0 0,0 1010,7 64,3 33,2 40,3 0,0 0,0 267,9 2,2 33,3 0,0 

2020-09-04T12:00 41,4 569,9 4,6 0,0 1010,3 64,9 33,0 39,4 0,0 0,0 267,1 1,9 33,0 0,0 

2020-09-04T13:00 40,4 436,4 5,1 0,0 1010,0 66,9 32,3 37,5 0,0 0,0 264,5 1,6 32,4 0,0 

2020-09-04T14:00 38,4 271,3 5,1 0,0 1010,0 68,6 31,4 35,1 0,0 0,0 250,4 1,3 31,5 0,0 

2020-09-04T15:00 36,4 107,8 7,8 0,0 1009,7 73,9 30,1 31,6 0,0 0,0 237,7 1,2 30,1 0,0 

2020-09-04T16:00 32,9 10,3 6,8 0,0 1009,8 83,8 28,0 27,2 0,0 0,0 258,8 1,0 28,1 0,0 

2020-09-04T17:00 26,4 0,0 1,1 0,0 1010,2 91,3 26,4 24,4 0,0 0,0 139,2 0,9 26,4 0,0 

2020-09-04T18:00 25,4 0,0 0,0 0,0 1010,2 94,4 25,4 23,9 0,0 0,0 109,7 1,4 25,4 0,0 

2020-09-04T19:00 25,0 0,5 19,2 0,0 1010,0 95,6 24,9 23,6 0,0 1,0 86,4 1,4 25,0 0,0 

2020-09-04T20:00 24,5 0,0 20,2 0,0 1009,6 95,2 24,5 23,2 0,0 1,0 82,9 1,5 24,5 0,0 

2020-09-04T21:00 24,0 0,0 0,0 0,0 1009,5 89,9 24,0 22,2 0,0 0,0 72,6 1,5 24,0 0,0 

2020-09-04T22:00 23,7 0,0 0,0 0,0 1009,3 76,9 23,6 21,3 0,0 0,0 77,4 1,5 23,7 0,0 

2020-09-04T23:00 23,4 0,0 0,0 0,0 1009,0 67,3 23,3 20,8 0,0 0,0 81,4 1,7 23,4 0,0 

2020-09-05T00:00 23,1 0,0 0,0 0,0 1008,8 59,1 23,1 20,4 0,0 0,0 82,6 1,8 23,1 0,0 

2020-09-05T01:00 23,1 0,0 0,0 0,0 1008,6 52,1 23,0 20,2 0,0 0,0 78,4 1,7 23,1 0,0 

2020-09-05T02:00 23,2 0,0 0,0 0,0 1008,6 47,0 23,1 20,2 0,0 0,0 83,7 1,8 23,2 0,0 

2020-09-05T03:00 23,2 0,0 0,0 0,0 1008,7 44,2 23,2 20,2 0,0 0,0 83,5 1,9 23,2 0,0 

2020-09-05T04:00 23,8 6,8 0,0 0,0 1009,0 43,4 23,7 21,4 0,0 0,0 79,7 1,9 23,8 0,0 
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2020-09-05T05:00 26,9 98,3 0,0 0,0 1008,7 40,9 26,9 26,5 0,0 0,0 72,1 1,3 26,9 0,0 

2020-09-05T06:00 33,1 109,0 0,0 0,0 1007,6 27,4 33,1 37,4 0,0 0,0 261,7 1,5 33,1 0,0 
3
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2020-09-05T09:00 34,4 750,0 0,0 0,0 1007,2 39,4 34,4 44,1 0,0 0,0 261,0 3,4 34,4 null 

2020-09-05T12:00 36,2 803,0 0,0 0,0 1006,0 40,5 34,3 43,0 0,0 0,0 267,6 3,0 34,4 null 

2020-09-05T15:00 33,8 440,0 0,0 0,0 1005,9 46,5 32,1 32,8 0,0 0,0 234,5 1,6 32,1 null 

2020-09-05T18:00 26,8 229,0 0,0 0,0 1007,1 60,4 26,7 24,0 0,0 0,0 114,7 1,5 26,8 null 

2020-09-05T21:00 25,9 0,0 0,0 0,0 1006,4 47,5 25,9 22,3 0,0 0,0 89,0 1,2 25,9 null 

2020-09-06T00:00 24,7 0,0 0,0 0,0 1005,9 41,3 24,7 21,0 0,0 0,0 69,7 1,1 24,7 null 

2020-09-06T03:00 24,2 0,0 0,0 0,0 1006,0 43,1 24,2 20,6 0,0 0,0 98,4 1,6 24,2 null 

2020-09-06T06:00 32,3 109,0 0,0 0,0 1006,9 32,8 32,3 36,8 0,0 0,0 213,9 1,2 32,3 null 

2020-09-06T09:00 34,4 751,0 4,6 0,0 1007,0 39,5 34,3 44,4 0,0 0,0 253,8 3,7 34,4 null 

2020-09-06T12:00 35,3 803,0 1,5 0,0 1006,2 41,6 33,6 42,4 0,0 0,0 243,0 3,5 33,7 null 

2020-09-06T15:00 33,1 440,0 1,6 0,0 1006,4 48,6 31,4 32,1 0,0 0,0 223,6 1,6 31,4 null 

2020-09-06T18:00 25,8 225,0 1,5 0,0 1008,0 66,0 25,7 22,8 0,0 0,0 110,8 1,1 25,8 null 

2020-09-06T21:00 24,8 0,0 1,5 0,0 1008,1 56,7 24,7 21,4 0,0 0,0 82,4 1,2 24,8 null 

2020-09-07T00:00 24,3 0,0 0,0 0,0 1007,5 48,2 24,3 20,9 0,0 0,0 59,5 1,8 24,3 null 

2020-09-07T03:00 27,9 0,0 0,0 0,0 1006,3 22,3 27,8 23,0 0,0 1,0 50,9 1,4 27,9 null 

2020-09-07T06:00 35,8 108,0 0,0 0,0 1007,3 15,2 35,7 40,7 0,0 1,0 280,9 2,1 35,8 null 

2020-09-07T09:00 36,1 750,0 0,0 0,0 1007,7 24,5 36,0 48,7 0,0 1,0 286,6 3,5 36,1 null 

2020-09-07T12:00 38,1 795,0 0,0 0,0 1006,7 19,7 38,0 48,3 0,0 1,0 297,3 3,6 38,1 null 

2020-09-07T15:00 32,4 430,0 0,0 0,0 1006,7 37,8 32,4 33,3 0,0 1,0 253,1 1,8 32,4 null 

2020-09-07T18:00 27,7 222,0 0,0 0,0 1008,0 44,7 27,6 24,4 0,0 1,0 83,0 1,0 27,6 null 

2020-09-07T21:00 29,3 0,0 0,0 0,0 1008,2 23,3 29,2 25,0 0,0 1,0 38,0 2,0 29,3 null 

2020-09-08T00:00 29,1 0,0 0,0 0,0 1008,4 23,3 29,1 25,3 0,0 1,0 32,1 1,8 29,1 null 

2020-09-08T03:00 23,2 0,0 26,0 0,0 1009,8 67,2 23,2 20,9 0,0 1,0 133,8 0,7 23,2 null 

2020-09-08T06:00 30,6 103,0 17,0 0,0 1010,9 49,4 29,7 36,8 0,0 1,0 186,5 2,0 29,8 null 

2020-09-08T09:00 34,8 730,0 3,0 0,0 1010,9 36,7 34,8 47,5 0,0 1,0 263,8 4,2 34,8 null 

2020-09-08T12:00 33,6 778,0 2,0 0,0 1009,5 50,1 31,5 42,4 0,0 1,0 268,4 4,1 31,5 null 

2020-09-08T15:00 30,7 420,0 0,0 0,0 1009,2 56,1 29,1 30,8 0,0 1,0 255,1 1,9 29,1 null 

2020-09-08T18:00 24,3 214,0 0,0 0,0 1010,6 79,6 24,2 22,3 0,0 1,0 43,4 0,8 24,3 null 

2020-09-08T21:00 23,6 0,0 0,0 0,0 1011,0 70,8 23,6 20,9 0,0 1,0 330,3 0,8 23,6 null 
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4 SONUÇLAR  

Bu iş paketi kapsamında, proje kapsamında kullanılacak olan hava tahmin modelleri, bu 

modellerin nasıl çalıştığı ve ne kadar sürede hava tahmin verilerinin üretildiğine yönelik 

detaylı çalışmalar yürütülmüştür.  Bu kapsamda birden çok model geliştirilmiştir. Geliştirilen 

modeller üzerinden koordinat bazlı olarak en yakın grid noktası üzerinden bir hava tahmin 

verisi üretilmektedir.  

Proje kapsamında da tüm ARAS EDAŞ sorumluluk bölgesi için ilçeler bazında, merkez ilkçe 

koordinatları üzerinden hava tahminleri üretilecektir. Proje kapsamında özel çalışmalar ya 

da numuna çıktılar için Erzincan ili pilot olarak belirlendiğinden, bu il için ilçe, mahalle, köy, 

mezra düzeyine kadar tahmin verileri üzetilecek ve web servis üzerinden iş gücü yönetimi 

yazılıma gönderilecektir.  Bu entegrasyona ilişkin detaylar sistem tasarım dokümanında 

sunulmuştur. 

Proje kapsamında elde edilecek tahmin verileri, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük ve saatlik 

olarak üretilecek ve girdiye dönüştürülecektir. Mevsimlik tahmin ayda birkez olmak üzere, 

düzenlemesi yerleştikten itibaren, her ay tekrarlanacak, arşivlenecektir. Aylık ve Haftalık ve 

Günlük tahminler için sayısal hava tahmin (SHT) model verisi temin edilecektir. Çok kısa 

vadeli tahmin ve uyarılar için uydu ve radar verisi temin edilecektir. Temin edilen küresel 

sayısal model verileri Öz model geliştirme işlemine tabi tutularak pilot bölgeler için düzenli 

tahmin üretimine geçilecekir. İhtiyaca göre filtre uygulama, grid sıklaştırma, yeniden işleme, 

istatistiki yöntemler deneme vb araştırmalar yapılacaktır. 

Bu iş paketi kapsamında, hava tahmin verilerinin üretilmesi ve bunların gönderilmesine 

yönelik tüm çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gerekli web servis entegrasyonları tamamlanmış 

olup üretilen tahmin verileri ilgili koordinat, ilgili tarih aralığı için istenilen zamanda 

gönderilebilmektedir. Böylelikle bu iş paketi tamamlanmış olup, proje süresince hava tahmin 

verileri düzenli olarak sağlanacaktır.  
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1 GİRİŞ 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş 

Güvenliğinin Artırılması Projesi kapsamında İş Paketi-3 olan Risk Tanımlama ve Pilot 

Bölgelerin Belirlenmesi iş paketi tamamlanmıştır. Bu iş paketi kapsamında iş gücü yönetimi 

için tehlike oluşturabilecek meteorolojik değişkenlere karar verilmiştir. Bu değişkenlerin yıl 

ve gün içerisindeki tehlike eşikleri, öncelikle normallerden uzaklaşma derecelerine göre 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bu iş paketinde gerçekleştirilen çalışmalar detaylı olarak aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. 

1.1 PİLOT BÖLGE BELİRLEME 

Proje hazırlıkları aşamasında “pilot bölge” belirlenerek, proje faaliyetlerinin öncelikle 

seçilmiş bölge bazında deneneceği, yeterliliğine karar verildikten sonra bölge geneline 

uygulanacağı düşünülmüştü. Ancak literatür taraması ve sistem tasarımı iş paketi çalışılırken, 

böyle bir pilot bölge seçmeye gerek olmadığı, tüm çalışmanın proje sahasının tamamında 

uygulanabileceğine Aras EDAŞ, Inavitas ve Metosfer tarafından karar verilmiştir. Bu anlamda 

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. sorumluluk bölgesi bütünüyle ele alınmıştır. Bu nedenle 

yapılacak tüm iklim analizleri, meteorolojik hava tahminleri analizler tüm bölge üzerinden 

yapılacaktır. Proje kapsamında özellikle geliştirilen sistemin performansını gözlemlemek 

adına tek bir noktanın da performansının izlenmesinin faydalı olacağı düşünüldüğünden ve 

genele yapılmış çalışmalarda numune çalışma çıktısı sunulması durumlarında referans 

noktası Erzincan’ın Tercan ilçesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda proje süresince tüm 

bölge için hava tahminleri yapılacak, risk dereceler ve riskler belirlenece olup, detaylı çalışma 

Erzincan ili, ilçeleri, mahalle, köy ve mezra düzeyine kadar gerçekleştirilecektir. 

1.2  İKLİM ANALİZLERİ  

Meteorolojik parametreler, ana parametreler ve bunlara ait alt ve türev parametrelerden 

oluşmaktadır. Doğrudan ölçümü yapılabilenler ile dolaylı olarak belirlenebilenler ayırt 

edilmiştir. İklim analizleri sırasında parametrelerin iki türlü statüsü oluşturulmuştur. 

Birincisi, tahmin ile beklenen durum, uzun yıllar incelemelerinde normaller düzeyinde veya 

standart sapmalarından belli seviyelerde (4 ayrı renk koduyla seviyelendirilmiş) uzak 

olduğunu “bilgilendirme” olarak sunulması, ikincisi ise işgücüne ve varlıklara zarar verme 

olasılığı olan durumlar için “alarm/uyarı” oluşturulmasıdır. 

Kabul edileceği üzere her değişkenin normallerden uzaklaşacak büyüklüğe ulaşması bir 

“tehlike” işareti olarak görülemez. Örneğin, şubat ayında 8 °C ortalama sıcaklığın normal 

kabul edildiği bir bölgede, normalden uzaklaşma derecelerinin 1’den 4’e kadar sırasıyla 10 

°C, 12 °C, 14 °C ve 16 °C olduğunu varsayalım. Proje sahamızda şubat ayında 17 °C sıcaklık 

gerçekleşmesinin doğrudan hiçbir tehlikesi bulunmamaktadır. Bu durumda iş gücü yönetimi 

için 4. Derece normallerden uzaklaşılsa dahi bu tehlike oluşturacak bir “risk” durumu değildir 

ve “uyarı” gerektirmemektedir. Ancak bölgede kar örtüsü yeterince var ise sıcaklığın bu 

kadar yükselmiş olması kar erimesine veya çığ oluşumuna etki edebilir. Bu durumda tehlike 
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oluşturması muhtemel değişken “kar erimesi” veya “çığ”dır ve sistemin “uyarı” mekanizması 

tetiklenecektir. 

Proje bölgesinin (ARAS EDAŞ sorumluluk bölgesi) meteorolojik ve iklimsel özelliklerini 

değişken bazında tanıyabilmek adına 40 yıl derinliğinde bir iklim verisi ile çalışılmıştır. 

Belirlenen parametrelerin, kendi özelinde günlük bazda karekteristiği ortaya konmuştur. 

Veri çalışması neticesinde, her bir değişken için frekans 1 saat sıklığa kadar 

artırılabilmektedir.  

Proje bölgesi alansal olarak belli grid noktaları üzerinden tanımlanmıştır. Veri ihtiyacı ise, 

Avrupa Birliğinin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü 

inceleme programı Copernicus üzerinden sağlanmaktadır. Yer ölçümleri ve uydu 

gözlemlerini esas alan bu veri düzenlemesi, yerel ve bölgesel iklime dayalı ihtiyaçları 

gidermek için hazırlanmıştır. Copernicus verisi, kalibrasyon ve sağlama açısından bir kez daha 

doğrudan ölçümler ile kıyaslanarak projede kullanılabilir hale getirilmektedir. Şöyle ki, 

Copernicus verisi, doğrudan ölçüm noktalarından elde edilen gerçekleşmiş rasat verileri 

verifikasyon analizine tabi tutulmuştur. Verifikasyon analizi için “mean error”, “mean 

absolute error”, “standard deviation error” ve “corellation” metotları kullanılmıştır. Nihai 

olarak 28 km X 28 km (0.25° X 0.25°) gridlerde (Türkiye’de karaya denk gelen toplam 1309 

grid’den (Şekil 1) proje bölgesine denk gelen 116 grid çalışılmıştır) alansal ve 1 saatlik sıklıkta 

zamansal iklim değişkenleri edinilmiştir (Şekil 2). Proje bölgesi için çalışılacak 116 gride ait 

koordinat bilgisi Tablo 1.1’de verilmiştir. Tahmin, bilgilendirme, tehlike, risk, uyarı 

değerlendirme vb çalışmalar bu noktalar (gridler) özelinde yapılmış ana ve türev değişken 

değerleri esas alınarak yürütülmektedir. Tahminlerin 4 kat daha hassasiyetle 

üretilebilmektedir (Şekil 3). Süreçte ihtiyaç duyulması halinde iklim analizlerinin de tahmin 

grid noktalarına uyarlanma imkanı oluşturulmuştur.  

 

Şekil 1: Türkiye proje bölgesi iklim analiz grid yerleşimi 
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Şekil 2: ARAS EDAŞ proje bölgesi iklim analiz grid yerleşimi 

 

Şekil 3: Aras EDAŞ Bölgesi tahmin üretim (mavi) ve iklim analiz (kırmızı) gridleri 

Her bir gridde her bir değişken için 24 saat X 365 gün X 40 yıl = ~350.000 adet veri 

bulunmaktadır. Ana ve türev değişkenlerle (10 adet) düşünüldüğünde yaklaşık 4 milyon veri 

işlenerek bölgenin iklim analizi tamamlanmıştır. Saatlik veri ile çalışarak günün zamanını, 

“öğleden önce”, “öğleden sonra”, “akşam”, “sabah” vb. dilimlere de bölünebilmektedir.  

Veri hazırlamasında, herhangi bir gride ait, belirli bir “gün”ün değerlendirmesi, 5 gün önce 

ve 5 gün sonrası dikkate alınarak (iklimsel kayma ve salınımlar göz önünde bulundurularak) 

11 gün X 40 yıl=440 kayıt) verileri ile hedef zaman için analiz tamamlanmıştır.  



9 

 

Tablo 1.1 ARAS EDAŞ proje bölgesi iklim analiz grid koordinatları 

İL ENLEM BOYLAM   İL ENLEM BOYLAM   İL ENLEM BOYLAM 

AGRI 40 43.25  ERZINCAN 39.75 39.25  ERZURUM 40 42.5 

AGRI 39.75 42.5  ERZINCAN 39.75 39.5  ERZURUM 39.75 40.75 

AGRI 39.75 42.75  ERZINCAN 39.75 39.75  ERZURUM 39.75 41 

AGRI 39.75 43  ERZINCAN 39.75 40  ERZURUM 39.75 41.25 

AGRI 39.75 43.25  ERZINCAN 39.75 40.25  ERZURUM 39.75 41.5 

AGRI 39.75 43.5  ERZINCAN 39.75 40.5  ERZURUM 39.75 41.75 

AGRI 39.75 43.75  ERZINCAN 39.5 38.5  ERZURUM 39.75 42 

AGRI 39.75 44.5  ERZINCAN 39.5 38.75  ERZURUM 39.75 42.25 

AGRI 39.5 42.5  ERZINCAN 39.5 39  ERZURUM 39.5 41 

AGRI 39.5 42.75  ERZINCAN 39.5 39.25  ERZURUM 39.5 41.25 

AGRI 39.5 43  ERZINCAN 39.25 38.5  ERZURUM 39.5 41.5 

AGRI 39.5 43.25  ERZINCAN 39.25 38.75  ERZURUM 39.5 41.75 

AGRI 39.5 43.5  ERZURUM 40.75 41  ERZURUM 39.5 42 

AGRI 39.5 43.75  ERZURUM 40.75 41.25  ERZURUM 39.5 42.25 

AGRI 39.5 44  ERZURUM 40.75 42  ERZURUM 39.25 41.75 

AGRI 39.5 44.25  ERZURUM 40.75 42.25  ERZURUM 39.25 42 

AGRI 39.25 42.75  ERZURUM 40.75 42.5  IGDIR 39.75 44.25 

AGRI 39.25 43  ERZURUM 40.5 40.75  IGDIR 39.75 44 

ARDAHAN 41 43  ERZURUM 40.5 41  IGDIR 40 44 

ARDAHAN 41 42.75  ERZURUM 40.5 41.25  IGDIR 40 43.5 

ARDAHAN 41.25 43  ERZURUM 40.5 41.5  IGDIR 40 43.75 

ARDAHAN 41 43.25  ERZURUM 40.5 41.75  IGDIR 40 44.25 

ARDAHAN 41.5 42.75  ERZURUM 40.5 42  KARS 40.25 43 

ARDAHAN 41.25 42.75  ERZURUM 40.5 42.25  KARS 40.25 42.5 

ARDAHAN 41 42.5  ERZURUM 40.5 42.5  KARS 40.5 43 

ARDAHAN 40.75 42.75  ERZURUM 40.25 40.75  KARS 40.25 43.5 

BAYBURT 40 39.75  ERZURUM 40.25 41  KARS 40.25 42.25 

BAYBURT 40.25 40.5  ERZURUM 40.25 41.25  KARS 40.5 42.75 

BAYBURT 40.25 40  ERZURUM 40.25 41.5  KARS 40.25 42.75 

BAYBURT 40.5 40.25  ERZURUM 40.25 41.75  KARS 40.75 43.25 

BAYBURT 40.5 40.5  ERZURUM 40.25 42  KARS 40.25 43.25 

BAYBURT 40.25 40.25  ERZURUM 40 40.5  KARS 40.5 43.25 

ERZINCAN 40 38.75  ERZURUM 40 40.75  KARS 40 42.75 

ERZINCAN 40 39  ERZURUM 40 41  KARS 41 43.5 

ERZINCAN 40 40  ERZURUM 40 41.25  KARS 40.75 43 

ERZINCAN 40 40.25  ERZURUM 40 41.5  KARS 40.75 43.5 

ERZINCAN 39.75 38.5  ERZURUM 40 41.75  KARS 40.5 43.5 

ERZINCAN 39.75 38.75  ERZURUM 40 42  KARS 40 43 

ERZINCAN 39.75 39   ERZURUM 40 42.25         

 

Bu projede son kullanıcıya sunulacak ve/veya hesaplamalarda kullanılacak değişkenlerin her 

biri için ayrı ayrı istatistiki çalışma yürütülmüştür. Böylece hedeflenen tüm parametrelerin 

uzun yıllar içerisindeki salınımı, normalleri, alt ve üst ekstremleri, “standart sapma”ları 

hesaplanmıştır. Ancak bütün parametreler bu yöntem ile analiz edilememiştir. Çünkü bazı 

parametreler (basınç, sıcaklık, nem) sürekli zaman fonksiyonları iken, bazıları (tüm yağış 

türleri, yüzey akış vb) kesikli zaman fonksiyolarıdır. Sürekli zaman fonksiyonu ile 

tanımlanabilen bazı parametrelerin tek bir tanımlama ile ifade edilmesi yetersiz kalmaktadır. 

Örneğin, basıncı tek bir ölçüm ile ifade etmemiz yeterli iken, sıcaklık değişkeni maksimum ve 

minimum gibi uçlara gidişleriyle de analiz etmemiz gerekmiştir. Burada maksimum ve 
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minimum sıcaklık kavramları, sıcaklık ana parametresinin birer alt parametresi olarak 

tanımlanmaktadır.  

Genel yaklaşım olarak, saatlik verilerin (doğrudan ölçümlerle sağlaması yapıldıktan sonra) 40 

yıl derinlikli işlenmesini müteakip, her bir grid için standart sapmaları hesaplanmıştır. 1 

birimlik artı veya eksi değişim, 1. Risk değerini oluşturmaktadır. Aynı yaklaşımla standart 

sapmadan 1,5 birimlik değişim 2. Risk değerini; 2 birimlik değişim 3. Risk değerini; 3 birimlik 

değişim ve üzeri ise 4. Risk değerini göstermektedir. 4 seviye risk derecelendirme tablosu -

örnek olması açısından- Ocak ve Şubat ayları için Tablo 1.2’de verilmiş olup, gerçekleşmiş 

değerler, dolayısıyla alt ve üst eşikler arası gösterilmektedir. Bu değerlerin dışında 

gerçekleşecek alt ve üst değer 4. Risk yani Kırmızı değerde kalmaktadır. Bu risk değerleri 

proje genelinde uygulanacak şekilde, “bilgilendirme” tanımlaması ile Yeşil, Sarı, Turuncu ve 

Kırmızı renk kodları ile görselleştirilmektedir. Sayısal olarak her bir ana ve türev parametre 

için her bir grid noktasında yapılmış bu iklim değişkenlerinin analiz ve risk belirleme 

eşiklerinin belirlenmesine ilişkin örnek grafikler ARAS EDAŞ bölgesindeki Erzincan ili için 

oluşturulmuştur. İlgili grafikler Şekil 1.4, Şekil 1.5, Şekil 1.6, Şekil 1.7, Şekil 1.8, Şekil 1.9‘de verilmiştir. 

Çalışmanın sürecinde eşikler son haline getirilene kadar değişikliğe açıktır.  

Tablo 1.2: İklim analiziyle hedef grid özelinde, örnek Ocak ve Şubat ayları için, 4 seviye risk derecelendirme 

tablosu 

Ay Gün std-2 std-1,5 std-1 std+1 std+1,5 std+2   Ay Gün std-2 std-1,5 std-1 std+1 std+1,5 std+2 

1 1 -18,1 -15,4 -12,7 -1,9 0,8 3,5  2 1 -16,7 -14,5 -12,2 -3,2 -1,0 1,3 

1 2 -17,7 -15,1 -12,5 -2,1 0,5 3,1  2 2 -16,3 -14,1 -11,9 -3,1 -0,9 1,3 

1 3 -17,5 -15,0 -12,4 -2,2 0,4 2,9  2 3 -16,2 -14,0 -11,8 -3,0 -0,8 1,4 

1 4 -17,7 -15,2 -12,6 -2,4 0,2 2,7  2 4 -16,3 -14,1 -11,8 -2,8 -0,6 1,7 

1 5 -17,7 -15,2 -12,7 -2,7 -0,2 2,3  2 5 -16,3 -14,1 -11,8 -2,8 -0,6 1,7 

1 6 -17,9 -15,4 -12,9 -2,9 -0,4 2,1  2 6 -16,3 -14,1 -11,8 -2,8 -0,6 1,7 

1 7 -18,0 -15,5 -13,0 -3,0 -0,5 2,0  2 7 -16,5 -14,2 -11,9 -2,7 -0,4 1,9 

1 8 -18,1 -15,6 -13,1 -3,1 -0,6 1,9  2 8 -16,3 -14,0 -11,7 -2,5 -0,2 2,1 

1 9 -18,0 -15,6 -13,1 -3,3 -0,9 1,6  2 9 -16,0 -13,7 -11,4 -2,2 0,1 2,4 

1 10 -18,1 -15,7 -13,2 -3,4 -1,0 1,5  2 10 -15,7 -13,4 -11,1 -1,9 0,4 2,7 

1 11 -18,5 -16,0 -13,5 -3,5 -1,0 1,5  2 11 -15,4 -13,1 -10,8 -1,6 0,7 3,0 

1 12 -18,6 -16,1 -13,6 -3,6 -1,1 1,4  2 12 -15,2 -12,9 -10,6 -1,4 0,9 3,2 

1 13 -18,5 -16,1 -13,6 -3,8 -1,4 1,1  2 13 -15,1 -12,8 -10,5 -1,3 1,0 3,3 

1 14 -18,4 -16,0 -13,6 -4,0 -1,6 0,8  2 14 -14,8 -12,6 -10,3 -1,3 1,0 3,2 

1 15 -18,3 -15,9 -13,5 -3,9 -1,5 0,9  2 15 -14,4 -12,2 -10,0 -1,2 1,0 3,2 

1 16 -18,0 -15,7 -13,3 -3,9 -1,6 0,8  2 16 -14,3 -12,1 -9,9 -1,1 1,1 3,3 

1 17 -18,0 -15,7 -13,3 -3,9 -1,6 0,8  2 17 -14,2 -12,0 -9,8 -1,0 1,2 3,4 

1 18 -17,8 -15,5 -13,2 -4,0 -1,7 0,6  2 18 -14,1 -11,9 -9,7 -0,9 1,3 3,5 

1 19 -17,9 -15,6 -13,3 -4,1 -1,8 0,5  2 19 -13,8 -11,7 -9,5 -0,9 1,3 3,4 

1 20 -17,6 -15,4 -13,1 -4,1 -1,9 0,4  2 20 -13,7 -11,6 -9,4 -0,8 1,4 3,5 

1 21 -17,6 -15,4 -13,1 -4,1 -1,9 0,4  2 21 -13,6 -11,5 -9,3 -0,7 1,5 3,6 

1 22 -17,5 -15,3 -13,0 -4,0 -1,8 0,5  2 22 -13,3 -11,2 -9,1 -0,7 1,4 3,5 

1 23 -17,3 -15,1 -12,9 -4,1 -1,9 0,3  2 23 -13,1 -11,0 -8,9 -0,5 1,6 3,7 

1 24 -17,3 -15,1 -12,9 -4,1 -1,9 0,3  2 24 -12,9 -10,8 -8,7 -0,3 1,8 3,9 

1 25 -17,3 -15,1 -12,8 -3,8 -1,6 0,7  2 25 -12,7 -10,6 -8,5 -0,1 2,0 4,1 

1 26 -17,2 -15,0 -12,7 -3,7 -1,5 0,8  2 26 -12,5 -10,4 -8,3 0,1 2,2 4,3 

1 27 -17,0 -14,8 -12,5 -3,5 -1,3 1,0  2 27 -12,3 -10,2 -8,1 0,3 2,4 4,5 
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1 28 -16,8 -14,6 -12,3 -3,3 -1,1 1,2  2 28 -11,8 -9,8 -7,7 0,5 2,6 4,6 

1 29 -16,8 -14,6 -12,3 -3,3 -1,1 1,2           

1 30 -16,7 -14,5 -12,2 -3,2 -1,0 1,3           

1 31 -16,6 -14,4 -12,2 -3,4 -1,2 1,0                   

 

 

Şekil 1.4 Yılın günleri Basınç eşik değerleri Erzincan 

 

Şekil 1.5 Yılın günleri Nem eşik değerleri Erzincan 
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Şekil 1.6 Yılın günleri Maksimum rüzgar eşik değerleri Erzincan 

 

Şekil 1.7 Yılın günleri Ortalama sıcaklık eşik değerleri Erzincan 

 

Şekil 1.8 Yılın günleri Maksimum sıcaklık eşik değerleri Erzincan 
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Şekil 1.9 Yılın günleri Minimum sıcaklık eşik değerleri Erzincan 

Yukarıda da açıklandığı üzere, ana parametrelerden “yağış” bu şekilde grafikte ve/veya 

haritada görselleştirilememektedir. Yağış, kesikli zaman fonksiyonu olduğu için, analizi diğer 

parametreler gibi noktasal olarak çalışıldığında, hatalı ve eksik sonuçlar verebilmektedir. Bu 

sebeple, yağış ana parametresi ve alt parametreleri alansal olarak çalışılmıştır.   

1.3 RİSK TANIMLAMA İÇİN METEOROLOJİK PARAMETRELER 

Ana parametrelerin bazıları direkt olarak son kullanıcının kullanımı için MWM sisteminde 

gösterilir. Bazı parametreler ise etki analizi için algoritmada hesaplama için kullanılır. 

Aşağıdaki tabloda sistemde kullanılacak meteorolojik parametreler ve kullanım yöntemleri 

paylaşılmıştır (Tablo 1.3). 

Tablo 1.3 Meteorolojik Parametreler 

No Parametre                                                                                                                                                                                               Özellik 

1 Sıcaklık Kullanıcıya sunulur 

2 Nem Kullanıcıya sunulur 

3 Rüzgar Kullanıcıya sunulur 

4 Yağış Kullanıcıya sunulur 

5 Basınç Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

6 Güneşlenme Kullanıcıya sunulur 

7 Topraküstü minimum 
sıcaklığı 

Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

8 Kar yüksekliği Kullanıcıya sunulur 

9 Kar erimesi Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

10 Yüzey akış Kullanıcıya sunulmaz, algoritmada kullanılır 

Ana parametrelere bağlı türev parametreler Tablo 1.4’te paylaşılmıştır. Meteorolojik Veri 

Servisi, parametreler için tahmin sağlamanının yanı sıra, verileri değerlendirerek etki analizi 

yapar. Etki analizinde, parametrelerdeki kritik seviyelere bağlı olarak oluşabilecek tehlike ve 

risk durumları sınıflandırılır ve servis üzerinden MWM sistemine iletilir. Gelen tehlike ve risk 

uyarıları iş gücü yönetim yazılımında kaydedilir ve uyarı mekanizmaları sayesinde sahaya 

iletilir.  



14 

 

Tablo 1.4 Meteorolojik ana ve türev parametreler 

No Ana Parametre Grubu Türev Parametre Entegrasyon Kodu 

1 Sıcaklık Maksimum sıcaklık T_2M_max 

2 Sıcaklık Minimum sıcaklık T_2M_min 

3 Sıcaklık Ortalama sıcaklık T_2M_avg  

4 Sıcaklık Topraküstü minimum T_soil_above_min 

5 Sıcaklık Sıcak Heat_wave 

6 Sıcaklık Soğuk Cold_wave 

7 Sıcaklık Hissedilen sıcaklık T_2M_feel 

8 Nem   RH_2M 

9 Rüzgâr Rüzgâr hız WSPD_10M 

10 Rüzgâr Rüzgâr yönü WDIR_10M 

11 Rüzgâr Sıcak rüzgâr Hot_wind 

12 Rüzgâr Soğuk rüzgâr Cold_wind 

13 Yağış Toplam yağış miktarı Tot_Prec_1 

14 Yağış Yağmur Rain 

15 Yağış Kar Snow 

16 Yağış Dolu Hail 

17 Yağış Çamur Mud 

18 Güneşlenme Güneş şiddeti Solar_intensity 

19 Güneşlenme Güneşlenme süresi Solar_duration 

20 Güneşlenme Parlaklık Solar_brightness 
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1.4 METEOROLOJİK PARAMETRELERDEN DOĞAN ETKİLER  

1.4.1 BUNALTICI HAVA, SICAK BUNALTISI , SICAK ÇARPMASI (HİSSEDİLEN 

SICAKLIK) 

Termometrenin ölçtüğü somut fiziksel hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun 

hissetmiş olduğu, algılamış olduğu sıcaklık değeridir. Bu sıcaklık değeri kişiden kişiye değişim 

gösterebilmekle birlikte uluslararası meteoroloji örgütlerince ortalama bir değer esas 

alınmış ve tüm hissedilen sıcaklık değerleri bu esasa göre hesaplanmaktadır. Hissedilen 

sıcaklık hesaplamasında nem oranı önem taşımaktadır. Baz alınan sıcaklık ve nem değerleri 

için düzenlenmiş çizelge her iki parametrenin ilişkisini göstermektedir (Hata! Başvuru 

kaynağı bulunamadı.): Bunaltıcı hava, Sıcak bunaltısı, Sıcak çarpması gibi etkilerin risk 

unsuru olarak tarif edilmesinde, hissedilen sıcaklık türev parametre değerinden 

yararlanılmaktadır.  

Hissedilen sıcaklık 

Hissedilen sıcaklık hesaplanması, Lans P. Rothfusz tarafından gerçekleştirilen çoklu 

regresyon analizi ile elde edilen bir sonucun iyileştirilmesidir. Rothfusz'un regresyon 

denklemi:  

HI = -42.379 + 2.04901523*T + 10.14333127*RH - .22475541*T*RH - .00683783*T*T - 

.05481717*RH*RH + .00122874*T*T*RH + .00085282*T*RH*RH - .00000199*T*T*RH*RH 

burada T, °F derece cinsinden sıcaklık, RH ise yüzde cinsinden bağıl nemdir. 

HI, °F derece olarak görünen bir sıcaklık olarak ifade edilen Hissedilen sıcaklık indeksidir. 

RH% 13'ten düşükse ve sıcaklık 80 ila 112 derece °F arasındaysa, aşağıdaki ayar HI'den 

çıkarılır: 

Ayar1 = [(13-RH)/4]*SQRT{[17-ABS(T-95.)]/17} 

burada ABS ve SQRT sırasıyla mutlak değer ve karekök işlevleridir. Öte yandan, RH% 85'den 

yüksekse ve sıcaklık 80 ila 87 derece °F arasındaysa, HI'ye aşağıdaki ayarlama eklenir: 

Ayar2 = [(RH-85)/10] * [(87-T)/5] 

Sıcaklık ve nem koşulları yaklaşık 80 °F derecenin altında bir Hissedilen sıcaklık indeksi değeri 

verdiğinde Rothfusz regresyonu uygun değildir. Bu durumlarda, Steadman'ın sonuçlarıyla 

tutarlı değerleri hesaplamak için daha basit bir formül uygulanır: 

HI = 0.5 * {T + 61.0 + [(T-68.0)*1.2] + (RH*0.094)} 

Uygulamada, önce basit formül hesaplanır ve sonuç, sıcaklık ile ortalanır. Bu Hissedilen 

sıcaklık indeksi değeri 80 °F derece veya daha yüksekse, tam regresyon denklemi ve yukarıda 

açıklanan herhangi bir ayarlama uygulanır. 
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Rothfusz regresyonu, Steadman tarafından dikkate alınan veri aralığının ötesindeki aşırı 

sıcaklık ve bağıl nem koşulları için geçerli değildir. 

 

Şekil 1.10 Sıcaklık ve neme göre hissedilen sıcaklık 

1.4.2 BUZLANMA VE DON 

Buzlanma başlangıç sıcaklığı (Ice-point temperature (Ti)), buzlanma ve don etkisini tespit 

ederken önemli bir değerdir. Bu değer 2 m hava sıcaklığı (T, °C) ve 2 m nispi nem (RH, %) 

aracılığıyla edinilecektir.  

a = 265.5 ((ln(RH / 100) / 21.875) + (T / (265.5 + T))) 

b =   1 - ((ln(RH / 100) / 21.875) + (T / (265.5 + T))) 

Ti = a / b   [T in °C, RH in %, Tin °C] 

1.4.3 ZEMİN KAYGANLIĞI  

1.4.3.1 SOĞUK ZEMİN KAYGANLIĞI (YOL BUZLANMASI) 

Yol buzlanması için sıcaklığın donma derecesininin (0 °C) altına inmesi ve yol yüzeyinde 

aşağıdaki koşullardan biri ile nem (su) bulunması gerekir: 

 Kırağı, 

 Soğuk yol yüzeyinden geçen sis tabakası 

 Yeraltı su sızıntısının veya yol kenarındaki eriyen kar suyunun yol üzerine akması 

 Kar yağışının sıcak yol üzerinde erimesi 

 Donan yağış 

Bu mekanizmalardan bir veya birkaçı aynı anda bulunabilir. Meteorolojik olarak kırağı, sis ve 

donan yağış tahminleri ile 0 °C’den düşük sıcaklık arasındaki ilişki kurulacaktır. Kar yağışının 

sıcak yol üzerinde erimesi ve Yeraltı su sızıntısının veya yol kenarındaki eriyen kar suyunun 

yol üzerine akması durumları bu çalışmada dikkate alınmayacaktır.  
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1.4.3.2 SICAK ZEMİN KAYGANLIĞI 

Zemin kayganlığı her zaman buzlanma ve don ile ilişkilendirilmez. Sıcaklığın 0 °C’nin üzerinde 

olduğu durumlarda, örneğin yağmurun ilk yağdığı zamanlarda da, zemin kayganlığı 

oluşabilmektedir. Bu sebeple, zemin kayganlığı, bu bölümde, sıcak ve soğuk tanımlamalarıyla 

iki türlü ifade edilmiştir.  

1.4.4 ÇIĞ  

Çığ olayı meteorolojik parametrelerin yanısıra coğrafya, topoğrafya, bitki örtüsü ve 

tetikleyici çevresel uyarıların bir araya gelmesiyle oluşan bir hadisedir. Projemiz kapsamında 

meteorolojik parametrelerin girdi olarak kabul edilmesi esastır. Sahada eski kar olması, kar 

yüksekliğinin 1 m’nin üzerine çıkması, rüzgarın güneyli yönlerden esmesi, topoğrafyanın 

uygun olduğu yerlerde fön etkisi yaratması, sıcaklığın bir önceki güne oranla 7 °C’den fazla 

yükselecek olması, yeni sıcak kar veya yağmurun tahmin edilmesi vb çığ riskinin oluşacağı 

yönünde bilgilendirme gerektiren durumlardır.  

1.4.5 SOĞUK YANIĞI (WİND CHILL), AYAZLAMA 

Isı transferi, rüzgarda çıplak bir yüz için, rüzgara doğru, saniyede 1,4 metre (5.0 km/saat) 

hızda yürüyüş esas alınarak hesaplanır. Model, kişinin açık bir alanda olduğunu varsayarak 

ölçülen rüzgar hızını yüz yüksekliğindeki rüzgar hızına düzeltir. Baz alınan sıcaklık ve rüzgar 

hızları için düzenlenmiş çizelgesi her iki parametrenin ilişkisini göstermektedir (Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı.). 

Sıcaklık (T) °C derece, rüzgar hızı (V) km/saat olmak üzere; 

Rüzgar üşemesi sıcaklığı = 13.12 + 0.6215T- 11.37V0.16 + 0.3965TV0.16 formülü ile 

hesaplanır. 

 

Şekil 1.11 Rüzgar üşümesi kartı 

1.4.6 KAR SAVRUNTUSU 
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Eski ve yeni kar olması durumunda, nispi nem % 40’ın altında, yeni yağış beklentisi yok, 

rüzgar 7 m/s hızını aşacak şekilde esiyor olması durumunda gerçekleşir. Tipi riski de bu 

kapsamda ele alınacaktır.  

1.4.7 YILDIRIM DÜŞMESİ  

CAPE belirli bir hava parselinin sahip olduğu potansiyel enerji olarak nitelendirilebilir. Yani 

bir hava parselinin sahip olduğu kaldırma gücüdür. Şiddetli hava olaylarını tahmin etmek için 

çok değerli bir veridir çünkü atmosferde ki kararsızlığı sayısal birim olarak bildirmektedir. 

Hava tahmin modelimizin bir çıktısı olarak sağlanabilen CAPE (Convective Available Potential 

Energy - Konvektif Yeterlikli Potansiyel Enerji) indeksinin 1800 üzerinde olması durumunda, 

ilgili bölgeler için yıldırım ve şimşek oluşma riski vardır. 

 

formülde Tv değeri hava parselinin sıcaklığı iken, Tv0 ise çevre hava sıcaklığını ifade 

etmektedir. Eğer hava kütlesi, çevresindeki hava kütlesinden daha az yoğun ise yükselir. Bu 

yükselme sonucu dikey hareketler artacak ve bu dikey hareket nedeniyle yüksekliği oldukça 

fazla olan yüklü bulutlar oluşabilecektir. Bu yüklü bulutlar şiddetli hava olaylarına neden 

olabilecek, yani kuvvetli fırtına, şimşek aktivitesi, yıldırım, dolu ve aşırı yağış gibi olaylara 

neden olacaktır. 

1.4.8 PARLAKLIK, GÜNEŞ YANIĞI  

Bulutluluğun az veya yok olması durumunda, güneş ışınlarının yer yüzüne 600 W/m² 

üzerinde bir şiddet ile gelme ihtimali, ışınımın parlaklığının riskli seviyede olması anlamına 

geldiği; dolayısıyla güneş yanığı gibi cilt rahatsızlıklarına ve görme bozukluklarına sebebiyet 

verme riski taşıdığı söylenebilir.  

1.4.9 SEL VE SU BASKINI (ŞİDDETLİ YAĞIŞ)  

Belirli zaman içinde belirli miktarda su bırakan yağışları Şiddetli Yağış olarak tanımlanır ve 

aşağıdaki formülle ifade edilir. Yağışın, özellikle konvektif yağışların (kısa sürede çok miktar 

bırakan) gerçekleştiği dönemler için sel ve su baskını olma riski yüksektir. Belirli süreler için 

formülün uygulanmış hali Tablo 1.5’de verilmiştir.  

 

R= Yağış Miktarı (mm) t= Yağışın devam süresi (dk) 
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Tablo 1.5: Standart zamanlardaki hesaplanan şiddetli yağış eşik miktarları 

Süre (dk) Yağış Miktarı (mm) Süre (dk) Yağış Miktarı (mm) 

60 17.1 360 39.7 

120 24.0 480 44.7 

180 29.0 720 52.0 

240 33.2 1080 58.1 

300 36.7 1440 60.0 

 

1.5 METEOROLOJİK PARAMETRELER TAHMİN, BİLGİLENDİRME VE UYARIYA 

DÖNÜŞÜMÜ  

Proje kapsamında kullanılan sınırlı alan sayısal hava tahmin modeli çıktıları, her bir periyot 

için, daha önce ilgili grid özelinde yapılmış iklim analizleri çizelgesinden geçirilerek statüsü 

belirlenecektir (Şekil 12). Burada statü’den kasıt mevsim normalleri veya normallerden kaç 

kademe uzaklaştığının bilgilendirilmesidir. Ayrıca gerekiyor ise yaratacağı etkiye dayanarak 

uyarı tanımıyla ifade edilmesidir. Düzenekte geriye doğru depolama da planlanmaktadır. 

Günlük 4 kez üretilecek tahmini temsilen her gün için 1 çalıştırmanın (run) çıktısı 

saklanacaktır.   

 

Şekil 12: Tahmin, bilgilendirme ve uyarı üretim düzeni 
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2 SONUÇ 

Bu iş paketi sistem tasarımlarının gerçekleştirilmesine yönelik olan iş Paketi-1 ile paralel 

olarak yürütülmüştür. Bu sayede projede yapılacak analizler, hava tahminlerinin, 

meteorolojik risklerin ve bunların etkilerinin belirlenmesi, buralardan elde edilecek veriler 

proje kapsamında geliştirilecek olan iş gücü yönetimi yazılım arayüzlerine yansıtılacaktır. 

İş paketi kapsamında ARAS EDAŞ sorumluluk sahası için geçmiş yıllara dönük hava tahmin 

verileri alınmış ve bunlar üzerinden çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışma için ARAS EDAŞ 

bütün bölgesi kapsama dahil edilmiş olup, analizler tüm bölge için yapılmıştır. Bunun yanında 

ise olası özelleşmiş çalışmalar ya da numune çıktılar için de Erzincan ili pilot bölge olarak 

belirlenmiştir.  

Bunun akabinde iklimsel verilerin temini sonrası, iklim analizleri yapılmıştır. Proje 

kapsamında ele alınacak ve MWM üzerinden kullanıcalara sunulacak olan meteorolojik 

parametreler belirlenmiştir. İklim analizleri Bu meteorolojik parametrelerin uzun yıllar 

ortalaması, eşik ve uç değerleri, tekerrür analizleri ve eğilimleri ortaya konacak şekilde 

irdelenmiştir. 

Pilot saha belirlenmesi (tüm bölge) ve iklim analizlerinin tamamlanmasıyla beraber bölgenin 

tamamı için risk seviyeleri, eşikler gibi tanımlamalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalardan 

elde edilecek veriler web servis üzerinden data ya da alert olarak MWM’e gönderilecektir. 

Böylelikle bu iş paketindeki çalışmalar tamamlanmış ve dokümante edilmiştir.  
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1 GİRİŞ 

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş 

Güvenliğinin Artırılması Projesi kapsamında İş Paketi-5 Riskli Alan ve Zaman İçin Tahmin ve 

Uyarı Bildirimi ile İş Paketi-7 Alan, Zaman ve Oran Bazlı Risk Değerlendirme ve Tedbir 

Önerileri İş Paketleri tamamlanmıştır. İçerik ve sorumluluklarının yüksek ölçüde kesişmeleri 

nedeniyle, bütünlüğü bozmamak adına, proje toplantılarında taraflar arasında varılan 

mutabakat ile, bu iki iş paketi için tek bir raporlamaya gidilmiştir. İş Paketi-6 İşgücü ve Varlık 

Hazırlama ile İş Paketi-7 Arayüz Geliştirilmesi ve Entegrasyonlar iş paketlerine başlanılmış, 

tamamlanması için süreç devam etmektedir.  

İş paketi 4’ün tamamlanması ile proje hedefleri arasında yer alan özgün meteorolojik tahmin 

üretimi olgunluk kazanmıştır. Bu teknolojik alt yapı ve metodoloji ile yararlanıcı kuruluşun 

(Aras EDAŞ) doğrudan veya dolaylı olarak ihtiyaç duyacağı tüm değişkenlerin tahminlemesi 

yapılabilmektedir. Yine iş paketi 3 kapsamında proje sahasının zamansal ve alansal risk 

tanımlamasına yönelik kavramsal çalışma tamamlanmıştır.  

Bu iş paketleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda başlıklar halinde detaylı olarak 

verilmiştir. 
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2 RİSKLİ ALAN VE ZAMAN  İÇİN TAHMİN VE UYARI BİLDİRİMİ  

2.1 RİSKLİ ALAN  

Proje sonunda, sahaya dair yapılan altyapı kurgusunun coğrafik dağılımı bize alansal 

hassasiyeti vermektedir. Şekilde sergilenen her bir mavi nokta 7 km X 7 km ebatındaki 

tahmin gridlerini temsil etmektedir. Kırmızı noktalar ise tam olarak her 4 tahmin noktasına 

1 adet denk gelecek şekilde (4 X 7 km=28 km) dağıtılmıştır. Dolayısıyla kırmızı noktalar iklim 

analizlerinin proje sahasını temsil edecek şekilde yayıldığı noktaları göstermektedir. İklim 

analizi ve meteorolojik tahmin verileri alansal olarak bu şekilde ilişkilendirilmiştir. Noktasal 

olarak üretilen tahminin, ilgili nokta için yapılan ve/veya temsil eden iklim analizi eşikleri 

filtresinden geçirilmesi ile noktanın ve temsil ettiği alanın risk seviyesi belirlenebilmektedir 

(Şekil 1).  

 

Şekil 1: Proje sahası iklim analiz ve meteorolojik tahmin noktaları 

2.2 RİSKLİ ZAMAN  

İklim analizleri saat bazlı yapılmış, yıl ve gün içerisindeki dağılım hassasiyeti artırılmıştır. İlgili 

gün ve saatin öncesi ve sonrasındaki 7’şer günlük zaman açıklıkları da o saatin analizi için 

çalıştırılmıştır. Böylece yıl ve gün içerisindeki salınım hassasiyeti de yeterli seviyeye 

ulaştırılmıştır. Tahminlerin ilk 3 gün saatlik, takip eden günler 3 saatlik periyotlar ile üretildiği 

düşünüldüğünde, iklim analizi eşikleri filtresinden geçirilen her bir tahmine istinaden zaman 

boyutunda risk derecelendirmesi yapılabilmektedir.  
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2.3 TAHMİN, “BİLGİLENDİRME” VE UYARI BİLDİRİMİ  

Proje hazırlık ve başlangıç aşamalarında meteorolojik tahmin yapmanın, belli eşikler ötesine 

geçen durumlarda ise uyarı üretmenin yeterli olacağı düşünülmüştü. Ancak oldukça özgün 

olan iklim analizleri ile meteorolojik tahminler ilişkilendirildiğinde hem normallerin dışına 

çıkılabildiğini hem de bu normallerden uzaklaşmanın herhangi bir uyarıyı gerektirmediğini 

deneyimlemiş olduk. Son kullanıcıyı yüksek hassasiyetli veri ile beslemek adına, “tahmin” ve 

“uyarı” arasında konumlanabilecek bir “bilgilendirme” kademesi koymayı uygun bulduk. 

Böylece tahmin üretimlerimiz kendi içerisinde “tahmin”, “bilgilendirme” ve “uyarı” olarak 

sınıflandırılmış oldu.  

2.4 METEOWFM İşleyişi  

Aras EDAŞ sorumluluk alanı için, her gün düzenli olarak, hedeflenen bölgeye denk gelen, 

0.0625° X 0.0625° (~7km X 7km) çözünürlüklü 1895 grid noktasının, 00, 06, 12, 18 UTC 

zamanlarında tahmin verileri üretilmektedir. Her tahmin zamanı yaklaşık 6 saat sonra 

hizmete hazır hale gelmektedir. Yerel saat ile UTC arasında 3 saatlik bir zaman dilimi olduğu 

göz önüne alındığında 00 UTC (03 TSİ) ürünleri lokal olarak saat 09’da kullanıma hazır hale 

gelmektedir (Şekil 2-A). 

Üretilen bu tahmin verileri bir ön prosesten geçirilerek veritabanına aktarılabilecek hale 

getirilmektedir (Şekil 2-B). 

Veri tabanına atılan TAHMİN (tahmin) dataları, daha önceden hazırlanmış iklim eşik değerleri 

ile mukayese edilerek tasniflendirilmektedir (Şekil 2-C). Son kullanıcıya, anlaşılırlığını 

arttırmak amaçlı tasniflenmiş BİLGİLENDİRME (bilgilendirme) verileri renklendirilerek 

iletilmektedir. BİLGİLENDİRME, o parametrenin geçmişteki aynı lokasyon, ay, gün ve saat 

veri setindeki durumunu ortaya koymaktadır. 

TAHMİN datası kullanılarak daha önceden tanımlamaları yapılmış UYARI (uyari) 

hesaplanarak uyarı tablosu doldurulmaktadır (Şekil 2-D). 

Veritabanında TAHMİN ve UYARI tabloları oluşturulduktan sonra hizmet kalitesini arttırmak 

amaçlı veritabanının optimizasyonu, geçici ara tabloları ile 3 gün öncesi verilerin boşaltımı 

yapılmaktadır. Bu sayede son kullanıcının ilerleyen zaman içinde sürekli ve aynı hızda hizmet 

alabilmesi sağlanmaktadır (Şekil 2-E). 

Sistemin temel işleyişi, tahminlerin üretilip veribankalarında düzenlenerek tutulması ile 

başlamaktadır. Her bir tahmin noktası için, o noktaya özel çalışılmış değişken bazlı iklim 

analizleri filtresinden geçirilerek, üretilen tahminler öncelikle 4 kademede sınıflandırılarak 

bilgilendirmeler oluşturulmaktadır. Bilgilendirmeler normallerden uzaklaşma derecelerine 

göre 1-yeşil, 2-sarı, 3-turuncu ve 4-kırmızı olmak üzere 4 derecede son kullanıcıya 

sunulmaktadır. Böylece, yararlanıcı iklimsel beklentisi olan “normaller”den ne derece uzak 

bir meteorolojik değişkene maruz kalacağını görecektir. Her normallerde uzaklaşmanın, 

tedbir alınması gereken bir durum olmadığı yaklaşımı ile bilgilendirmeler hazırlanmakta ve 
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sunulmaktadır. Yararlanıcının tedbir almasını gerektirecek tahminlerin oluşması durumunda, 

bu tahminler “uyarı” başlığında sınıflandırılmaktadır (Şekil 2-F) (Tablo 2).  

 

 

A B 

 
 

C D 

 

 

E F 

Şekil 2: METEOWFM’in işleyişi  
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Tablo 1: Uyarı eşikler tablosu  

 

*Tüm uyarılar, 3,4,5 hariç, 4 derecelendirmede tasniflendirilmiştir.  

*3,4,5,7,10 koşullu uyarılardır. 
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Veritabanında TAHMİN ve UYARI tabloları oluşturulduktan sonra hizmet kalitesini arttırmak amaçlı 

veritabanının optimizasyonu, geçici ara tabloları ile 3 gün öncesi verilerin boşaltımı yapılmaktadır. Bu sayede 

son kullanıcının ilerleyen zaman içinde sürekli ve aynı hızda hizmet alabilmesi sağlanmaktadır. 

2.5 TAHMİN, BİLGİLENDİRME VE UYARININ METEOWFM’E GÖNDERİMİ  

Üretilen tahmin, derecelendirilip bilgilendirmeye dönüştükten sonra, tablodaki uyarı eşiklerine girip 

girmediklerine, giriyorlarsa da kaçıncı dereceden girdiklerine göre tasniflenmektedirler (Şekil).  
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2.6 TAHMİN WEB SERVİSİ  

METEOWFM tahmin gönderim linki ve web servisin içeriği: 

URL: 

http://185.184.208.107:3000/tahmin.php?lat=39.687&lon=40.062&step=1&date=2021011900&user=aras  

Servis tahmin: 

TAHMİN servisinde kullanılan taglar ve açıklamaları: 

{ 

 "data": { 

  "run_time": [ model çalışma zamanı ], 

  "coordinate": [ Servisten talep edilen koordinatlar (enlem, boylam) ], 

  "grid_coordinate": [ Servisten cevap verilen tahminin grid koordinatları (enlem, boylam) ], 

  "params": [ Servis edilen parametreler ], 

  "steps": [ Servisten talep edilen adım sayısı (0 - 384) ], 

  "time": [ Servisten cevap verilen tahminlerin zamanları ], 

  "t_2m": [ "Temperature at 2m above ground" ], 

  "tmin_2m": [ "Minimum Temperature at 2m above ground" ], 

  "tmax_2m": [ "Maximum Temperature at 2m above ground" ], 

  "relhum_2m": [ "Relative Humidity at 2m above ground" ], 

  "tot_prec": [ "total precipitation last 1h" ], 

  "wind_dir": [ "Wind direction 10 Metre" ], 

  "wind_spd": [ "Wind speed 10 Metre" ], 

  "vmax_10m": [ "Maximum Wind speed 10 Metre" ], 

  "aswdir_s": [ "Surface down solar direct radiation" ], 

  "h_snow": [ "Snow depth" ], 

  "tfelt_2m": [ "Felt temperature at 2m above ground" ] 

 } 

} 
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METEOWFM bilgilendirme gönderim linki ve web servisin içeriği: 

URL: 

http://185.184.208.107:3000/bilgilendirme.php?lat=39.687&lon=40.062&step=1&date=2021011900&user=

aras 

Servis bilgilendirme:  

BİLGİLENDİRME servisinde kullanılan taglar ve açıklamaları 

{ 

 "data": { 

  "run_time": [ model çalışma zamanı ], 

  "coordinate": [ Servisten talep edilen koordinatlar (enlem, boylam) ], 

  "grid_coordinate": [ Servisten cevap verilen tahminin grid koordinatları (enlem, boylam) ], 

  "params": [ Servis edilen parametreler ], 

  "briefings": [ 

   { 

    "bildiri_no": "0", 

    "bildiri_rengi": "yesil", 

    "bildiri_aciklama": "normaller civarinda" 

   }, 

   { 

    "bildiri_no": "1", 

    "bildiri_rengi": "sari", 

    "bildiri_aciklama": "normallere gore 1 standart sapma civarinda" 

   }, 

   { 

    "bildiri_no": "2", 

    "bildiri_rengi": "turuncu", 

    "bildiri_aciklama": "normallere gore 2 standart sapma civarinda" 

   }, 

   { 

    "bildiri_no": "3", 

    "bildiri_rengi": "kirmizi", 

http://185.184.208.107:3000/bilgilendirme.php?lat=39.687&lon=40.062&step=1&date=2021011900&user=aras
http://185.184.208.107:3000/bilgilendirme.php?lat=39.687&lon=40.062&step=1&date=2021011900&user=aras
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    "bildiri_aciklama": "normallere gore 3 ve uzeri standart sapma civarinda" 

   } 

  ], 

  "steps": [ Servisten talep edilen adım sayısı (0 - 384) ], 

  "time": [ Servisten cevap verilen tahminlerin zamanları ], 

  "tmin_2m_k": [ "Briefing for Minimum Temperature at 2m above ground" ], 

  "t_2m_k": [ "Briefing for Temperature at 2m above ground" ], 

  "tmax_2m_k": [ "Briefing for Maximum Temperature at 2m above ground" ], 

  "relhum_2m_k": [ "Briefing for Relative Humidity at 2m above ground" ], 

  "wind_spd_k": [ "Briefing for Wind speed 10 Metre" ] 

 } 

} 
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METEOWFM uyarı gönderim linki ve web servisin içeriği: 

URL: 

http://185.184.208.107:3000/uyari.php?lat=39.687&lon=40.062&step=1&date=2021011900&user=aras 

Servis uyari: 

 UYARI servisinde kullanılan taglar ve açıklamaları 

{ 

 "data": { 

  "run_time": [ model çalışma zamanı ], 

  "coordinate": [ Servisten talep edilen koordinatlar (enlem, boylam) ], 

  "grid_coordinate": [ Servisten cevap verilen tahminin grid koordinatları (enlem, boylam) ], 

  "alerts": [ Servisten cevap verilen uyarılar 

   { 

    "time": uyarı zamanı, 

    "uyari_no": uyarı no, 

    "uyari_adi": uyarı (  

     "Asiri Sicak ve Bunaltici Hava Uyarisi", 

     "Buzlanma ve Don Uyarisi", 

     "Soguk Zemin Kayganligi Uyarisi", 

     "Sicak Zemin Kayganligi Uyarisi", 

     "Cig Olma Olasiligi Uyarisi", 

     "Soguk Yanigi Uyarisi", 

     "Kar Savruntusu Uyarisi", 

     "Yildirim/Simsek Olasiligi Uyarisi", 

     "Gunes Yanigi Uyarisi", 

     "Sel Su Baskini Uyarisi", 

     "Kar Yuksekligi Uyarisi", 

     "Yuksek Nem Uyarisi", 

     "Kuvvetli Ruzgar Uyarisi", 

     "Yuzey Akisi Uyarisi" 

    ), 

    "uyari_siddeti": uyari_siddeti (1,2,3,4) 

http://185.184.208.107:3000/uyari.php?lat=39.687&lon=40.062&step=1&date=2021011900&user=aras
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   } 

  ] 

 } 

} 

 

 

 

3 ALAN, ZAMAN VE ORAN BAZLI RİSK DEĞERLENDİRME VE TEDBİR 

ÖNERİLERİ  

3.1 ALAN, ZAMAN VE ORAN BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ  

Proje kapsamında özgün olarak hazırlanan tahmin, bilgilendirme ve uyarı tanımlamaları ve 

eşikleri Tablo 1’de verilmiştir. Burada tanımlanan 14 ayrı uyarı, yapılan iklim analizlerinin filtre 

olarak kullanılması sayesinde oransal olarak risk değerlendirmesine tabi 

tutulabilmektedirler. Noktasal olarak çalışan bu işleyiş, noktaların konum bilgilerinin bir 

arada değerlendirilebilmesiyle, alansal bir çıktıya dönüşebilmektedir. Zaman boyutunda 384 

saate yani 16 güne kadarbu servisin çalışabilirliği tesis edilmiştir.  

 

3.2 TEDBİR ÖNERİLERİ  

Tahmini yapılan toplam 25 meteorolojik değişken, WFM kapsamında bazı etkiler 

doğuracaktır. Her bir meteorolojik değişkenin proje sahasındaki faaliyetlerden ve 

varlıklardan hangilerini etkilediği, nasıl bir etkiye sebep olduğu ve bu etkinin ortaya 

çıkmaması ve/veya hazırlıklı yakalanılabilmesi için ne tür tedbirlerin alınacağı Tablo 2’de 

derlenmiştir.  
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Tablo 2: Etkileyen Etkilenen Etki Tedbir listeleri_v2.0 

No 
  

Etkileyen  
(değişkenler) 

Etkilenen  
(işgücü ve varlıklar) 

Etki  
(doğa bilecek sonuçlar) 

Tedbir  
(alınabilecek önlemler) 

1 

Ta
h

m
in

 

Hava sıcaklığı, 2 m 

•Saha Personeli                
•Dağıtım hattı                         
•Akü-Redresör 
Grupları                    
•AG/OG Güç 
Transformatörleri                    

•Sıcak Çarpması                               
•Donma                                             
•Akülerin donması veya ısınması           
•Aşırı ısınan trafoların zati koruma 
ihbar röleleri tarafından korunarak 
kesicilerinin açılması ve enerji 
kesintisi 

•Personelin hava koşullarına uygun giyinmesi                                      
•Saha koşullarına uygun KKD'lerin hazırlanması (baret, gözlük, 
eldiven, önlük, güvenlik ayakkabısı, yangın söndürme aparatları, ilk 
yardım çantası)                                         
•Redresör kontrol ve bakımlarınlarının periyodik olarak 
gerçekleştirilmesi             
•AG/OG Güç Transformatörleri kontrol ve bakımlarının periyodik 
olarak gerçekleştirilmesi 

2 
Hava sıcaklığı, 
minimum, 2 m 

3 
Hava sıcaklığı, 
maksimum, 2 m 

4 
Hava sıcaklığı, 
hissedilen, 2 m 

5 Nispi nem, 2 m 

•Saha Personeli                         
•AG Panolar                        
•Akü-Redresör 
Grupları              
•Korumalar    

•Bunaltıcı nem                                        
•Harici Tip AG Dağıtım ve 
Aydınlatma panolarında kullanılan 
koruma malzemelerinin zamanla 
nemden dolayı deforme olması                                          
•Akü-Redresör gruplarının gösterge 
ekranlarının aşırı nemden akması  

•Personelin hava koşullarına dikkat ederek çalışma planlaması                                         
•Harici Tip AG Dağıtım ve Aydınlatma panolarında bulunan koruma 
malzemelerinin periyodik kontrolü, bakımı ve değişimi                                            
•Akü-Redresör gruplarının bakımı, kontrolü ve değişimi 

6 Yağış toplamı 

•Saha Personeli                      
•Yer Altı Yeni Bağlantı 
Çalışması                             
•YG-AG Transformatör 
Merkezleri                         
•Sepetli Araçla 
Çalışma   
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım onarım 
çalışması 

•YG-AG Transformatör tesislerinde 
elektrik aksamına çalışma esnasında 
su girmesi sonucu kısa devre 
oluşması                 
•Saha personelinin ıslanması                
•Saha personeli tarafından kullanılan 
malzemelerin kullanılamaz hale 
gelmesi   
•Yer altı kablolama için kazılan 
çukurun su ve çamurla dolması                                 
•Arazide gerçekleştirilen şebeke ve 
aydınlatma arıza bakım 

•Enerji kesinti alınmadan gerçekleşen çalışmaların planlanmasında 
yağışın göz önüne alınması                                                        
•Acil yapılması gereken operasyonlarda personelin yağış için 
gerekli KKD'lerinin temini (lastik çizme, merdiven, panço)                                                   
•Kablolama için açılan çukurların kontrolü  
•Arazide gerçekleşecek çalışmaların İSG tedbirlerini düşünerek 
yağmur durumu göz önüne alınarak planlanması 
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çalışmalarının yoğun yağıştan dolayı 
aksaması 

7 Rüzgar yönü, 10 m 

•Saha Personeli                  
•Dağıtım Hattı                                            
•Sepetli Araçla 
Çalışma                                         
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Sehim problemi olan hatların 
birbirine değmesi ve kısa devreye 
sebep olması 
•Rüzgar yönü iki iletken tel arasında 
uçuracağı malzemeler yüzünden 
fazlar arası kısa devreye sebep 
olması                         
•Sepetli araçta çalışan saha 
personelinin iş kazası riskinin artması 

•Dağıtım hatlarının periyodik kontrolü           
•Sepetli araçla çalışmaların tahmin edilen rüzgar yönünün İSG'ye 
uygun olmaması durumunda (sepetli araç yaklaşma açısı vb.) başka 
güne planlanması                                                  
•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak 
çalışmalarda saha personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri 
(ayakçak, emniyet kemeri, baret, eldiven, gözlük, maske, güvenlik 
ayakkabısı )   

8 Rüzgar hızı, 10 m 

•Saha Personeli                  
•Dağıtım Hattı                         
•Dağıtım Direği                      
•Sepetli Araçla 
Çalışma  
•İzolatörler                           
•AG Panolar                   
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Rüzgar hızı yüksek olduğu 
durumlarda iki iletken tel arasına 
uçuracağı malzemelerden dolayı 
fazlar arasında kısa devre olmasına 
sebep olabilir           •Dağıtım 
direklerinin şiddetli rüzgarda 
devrilmesi                                         
•Sepetli araçta çalışan saha 
personelinin iş kazası riskinin artması                        
•Dağıtım hatları üzerinde bulunan 
izolatörlerin oluşan rüzgar yükünden 
etkilenmesi                                         
•Harici tip AG panoların üzerlerine 
şiddetli rüzgar sonucu ağaç vb. 
düşmesi sonucu hasar görmesi                                              
• Şiddetli rüzgar sonucu arizede 
gerçekleşecek şebeke ve aydınlatma 
çalışmalarının iş kazası riskini 
arttırması 

•Dağıtım hatlarına yakın olan ağaç dallarının periyodik budama 
çalışmalarının planlanması   
• Dağıtım direkleri ve dağıtım hatlarının periyodik kontrolü ve 
bakımı                                    
•Sepetli araçla çalışmaların şiddetli rüzgar olması tahmin edilen 
günlere mümkünse planlanmaması                                                  
•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak 
çalışmalarda saha personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri 
(ayakçak, emniyet kemeri, baret, eldiven, gözlük, maske, güvenlik 
ayakkabısı )                  
•Harici panoların etrafında bulunan tehlike oluşturabilecek 
nesnelerin kaldırılması                 
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9 
Rüzgar hızı, 
maksimum, 10 m 

•Saha Personeli                  
•Dağıtım Hattı                         
•Dağıtım Direği                       
•Sepetli Araçla 
Çalışma  
•İzolatörler                           
•AG Panolar                   
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Rüzgar hızı yüksek olduğu 
durumlarda iki iletken tel arasına 
uçuracağı malzemelerden dolayı 
fazlar arasında kısa devre olmasına 
sebep olabilir           •Dağıtım 
direklerinin şiddetli rüzgarda 
devrilmesi                                         
•Sepetli araçta çalışan saha 
personelinin iş kazası riskinin artması                        
•Dağıtım hatları üzerinde bulunan 
izolatörlerin oluşan rüzgar yükünden 
etkilenmesi                                         
•Harici tip AG panoların üzerlerine 
şiddetli rüzgar sonucu ağaç vb. 
düşmesi sonucu hasar görmesi                                              
• Şiddetli rüzgar sonucu arizede 
gerçekleşecek şebeke ve aydınlatma 
çalışmalarının iş kazası riskini 
arttırması 

•Dağıtım hatlarına yakın olan ağaç dallarının periyodik budama 
çalışmalarının planlanması   
• Dağıtım direkleri ve Dağıtım hatlarının periyodik kontrolü ve 
bakımı                                    
•Sepetli araçla çalışmaların şiddetli rüzgar olması tahmin edilen 
günlere mümkünse planlanmaması                                                  
•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak 
çalışmalarda saha personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri 
(ayakçak, emniyet kemeri, baret, eldiven, gözlük, maske, güvenlik 
ayakkabısı )                  
•Harici panoların etrafında bulunan tehlike oluşturabilecek 
nesnelerin kaldırılması                 

10 Güneş radyasyonu •Saha Personeli 

•Sahada çalışan personelin çıplak 
gözle uzun süre güneş ışınlarına 
maruz kalması sonucu geçici veya 
kalıcı görme kaybı oluşması 

•Personelin saha çalışmalarında gerekli göz koruyucu ekipmanını 
temin etmesi. 

11 Kar yüksekliği    

•Saha Personeli                        
•Yer Altı Yeni Bağlantı 
Çalışması                             
•AG Panolar                    
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Yeral yeni bağlantı için açılan 
çukurun karla dolması                                               
•Saha personelinin sahaya 
ulaşmasının zorlaşması                                            
•Saha personelinin sahada 
çalışmasının zorlaşması                                                   
• Harici AG Panoların kar altında 
kalması ve müdaheleyi engellemesi 

•Yeraltı Yeni Bağlantı Çalışması için açılan çukurun temizlenmesi, 
temizlenemiyorsa ertelenmesi                                                    
•Saha araçları için ek tedbirlerin alınması (zincir vb.)                                               
•Personelin gerekli saha çalışması için gerekli KDD'lerini temin 
etmeleri. (eldiven, hedik, kar gözlüğü) 
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12 
U

ya
rı

 
Bunaltıcı hava 
uyarısı 

•Saha Personeli 
•Saha personelinin bunaltıcı 
havadan kaynaklı iş kazası geçirmesi 

•Bunaltıcı havanın saha personelini etkilememesi amaçlı sıvı 
takviyesi ve gerekirse çalışmaya ara verilmesi                                 
•Çalışma yüksek risk oluşturması durumunda ertelenmesi 

13 
Buzlanma ve don 
uyarısı 

•Dağıtım Hattı                          
•Saha Personeli                     
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Havai hatların buzla kaplanması     
•İzolatörlerin buzla kaplanması                    
•Saha personelinin donma teklikesi          
•Sahaya ulaşım esnasında 
buzlanmadan dolayı iş kazası riskinin 
artması         
•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım 
ve onarımı çalışması esnasında iş 
kazası gerçekleşmesi 

•Havai hatların uyarı geçtikten sonra kontrol edilmesi                                                   
•İzolatörlerin uyarı geçtikten sonra kontrol edilmesi                                               
•Personelin soğuk hava şartlarına uygun kıyafet ve KKD'lerini 
giymeleri (göz koruyucusu, baret, eldiven, kulak koruyucusu, 
koruyucu bot)                                            
•Sahaya seyahat esnasında uyarı dikkate alınrak gerekli önlemlerin 
alınması. 

14 
Soğuk zemin 
kayganlığı uyarısı 

•Saha Personeli                 
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Personelin çalışma esnasında soğuk 
zemin kayganlığı sebebiyle iş kazası 
geçirmesi                                               
•Saha personelinin araçla seyehat 
esnasında soğuk zemin 
kayanlığından dolayı iş kazası 
geçirmesi 

•Personelin soğuk kaygan zeminlere ve İSG ye uygun elektrikçi 
ayakkabısı giymesi               
•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı çalışmalarına 
giderken sürücü personelin uyarıyı dikkate alarak gerekli önlemleri 
alması. 

15 
Sıcak zemin 
kayganlığı uyarısı 

•Saha Personeli                  
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Personelin çalışma esnasında sıcak 
zemin kayganlığı sebebiyle iş kazası 
geçirmesi                                               
•Saha personelinin araçla seyehat 
esnasında sıcak zemin kayanlığından 
dolayı iş kazası geçirmesi 

•Personelin sıcak kaygan zeminlere ve İSG ye uygun elektrikçi 
ayakkabısı giymesi              
•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı çalışmalarına 
giderken sürücü personelin uyarıyı dikkate alarak gerekli önlemleri 
alması. 
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16 Çığ uyarısı 

•Saha Personeli                   
•Dağıtım Hattı                         
•Dağıtım Direği                        
•YG-AG Transformatör 
Merkezleri                            
•AG Panolar       

•Saha personelini çalışma esnasında 
çığ altında kalması                                        
•Çığ bölgesinde bulunan Dağıtım 
hattı ve Dağıtım direklerinin zarar 
görmesi             
•YG-AG tansformatör merkezlerinin 
çığ tarafından hazar görmesi                    
•Harici tip AG dağıtım ve aydınlatma 
panolarının çig nedeniyle kar altında 
kalması 

•Saha personelinin acilen çığ tehlikesi olan bölgeyi terk etmesi                                     
•Saha personelinin acil gerçekleştirilmesi gereken işlerde yüksek 
ses çıkaran bütün aletleri kullanmadan operasyona devam etmesi                                                 

17 
Soğuk yanığı 
uyarısı 

•Saha Personeli 
•Saha personelin uzun süre boyunca 
sahada çalışması sonucu cildinde 
ciddi soğuk yanıklarının oluşması 

•Saha personelinin vücudunun açıkta kalan bütün bölümlerini 
kapatacak şekilde giyinmesi.  
•Saha personelinin uyarı geldikten sonra gerekli KKD'leri temin 
etmesi (kar gözlüğü, maske, bot) 

18 
Kar savruntusu 
uyarısı 

•Saha Personeli El 
Malzemeleri    
•Yeraltı Yeni Bağlantı 
Çalışması                                 
•AG Pano      

•Saha personelinin kullandığı 
elektronik malzemelerin 
arızalanması   
•Yeraltı Yeni Bağlantı çalışması için 
açılan çukurun kar savruntusu 
esnasında dolması  
•Harici tip AG dağıtım ve aydınlatma 
panolarında çalışma esnasında AG 
sigortaların savruntudan etkilenerek 
kısa devre olması   

•Personelin savruntunun meydana geldiği alanda çalışmalarına 
dikkatli devam etmesi ve önleyebiliyorsa önlemlerini alması 
(savruntu yönüne dik şekilde savruntuyu engelleyebilecek 
engellerin koyulması) 
•İşin devamlılığı söz konusu ise gerekli KKD'leri kullanması. (baret, 
eldiven, kar gözlüğü) 
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19  Yıldırım uyarısı 

•Saha Personeli                         
•Dağıtım Hattı               
•İzolatörler     
•YG-AG Transformatör 
Merkezleri     
•YG-AG Sigortalar 

•Arazide gerçekleşen çalışmalarda 
personelin bulunduğu bölgeye 
yıldırım düşmesi nedeniyle iş kazası 
riski                                        
•Havai Dağıtım hattına yıldırım 
düşmesi sonucu darbe nedeniyle 
izolatörlerin zarar görmesi                                                       
• YG-AG Transformatör 
Merkezlerinin yıldırıma maruz kalma 
sonucu içinde bulunan tüm sistemin 
zarar görmesi                         
• YG-AG Transformatör 
Merkezlerinde bulunan YG-AG 
Sigortaların yıldırım sebebiyle zarar 
görmesi 

•Yıldırım düşme riskinin çok olduğu açık arazide gerçekleşen 
çalışmalara iş kazasının önüne geçmek adına ara verilmesi            
•Yıldırım riskinin yüksek alanlardaki YG-AG Transformatör 
merkezlerinin paratonerle korunmasını sağlamak                                         
•Merkezlerde bulunan transformatörlerin, AG-YG sigortaların 
korunması için parafudr kullanmak. 

20 
Güneş yanığı 
uyarısı 

•Saha Personeli 
•Saha personelin uzun süre boyunca 
sahada çalışması sonucu cildinde 
ciddi güneş yanıklarının oluşması 

•Saha personelinin güneş ışığının dik geldiği zamanlarda mola 
vermesi   
•Saha personelinin uyarı geldikten sonra gerekli KKD'leri temin 
etmesi (güneş gözlüğü, baret) 

21 
Sel su baskını 
uyarısı 

•Saha Personeli                       
•Yeraltı Yeni Bağlantı 
Çalışması                               
•YG-AG Transformatör 
Merkezleri                                  
• AG Panolar      

•Yeraltı kablolama çalışması için 
açılan çukurun su ve çamur dolması                 
•YG-AG Transformatör merkezlerinin 
çalışma esnasında kapılarının açık 
olması ve içeriye dolan su 
neticesinde elektrik sistemlerinin 
arızalanması                                                            
•Personelin sahada sele kapılması    
•Harici tip AG  dağıtım ve aydınlatma 
panolarının çalışma esnasında su ile 
dolması ve kısa devre oluşması 

•Sel bölgesinde bulunan bütün çalışanların acilen bölgeyi terk 
etmesi   
•Harici tip panoların kapaklarının derhal kapatılması  
•Transformatör merkezleri beton köşk ise çalışmanın durdurulması             
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22 
Kar yüksekliği 
uyarısı 

•Saha Personeli                         
•Yeraltı Yeni Bağlantı 
Çalışması                              
•AG Panolar                              
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Yeraltı kablolama için açılan 
çukurun karla dolması                                       
•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım 
ve onarımı çalışması için sahaya 
gidişlerin zorlaşması                                                  
•Saha personelinin sahada çalışırken 
iş kazası risklerinin artması                             
• Kar seviyesinin yüksek olma uyarısı 
geldikten sonra harici AG panolarda 
gerçekleşecek çalışmalara engel 
olması. 

•Saha personelleri arizeye çalışmaya giderken uyarıyı dikkate 
alarak araçları sürmeli                
•Saha personelinin uyarı geldikten sonra gerekli KKD'leri temin 
etmesi( bot, eldiven, hedik, maske)                                                
•Kar seviyesi yüksek uyarısı geldikten sonra harici AG panoda 
çalışma yapılacaksa birikmiş karı temizlemek için gerekli 
malzemeleri temin etmesi (kürek, kazı malzemeleri ) 

23 
Yüksek nem 
uyarısı 

•Saha Personeli                         
•AG Panolar                        
•Akü-Redresör 
Grupları              
•Korumalar    

•Bunaltıcı nem                                        
•Harici Tip AG Dağıtım ve 
Aydınlatma panolarında kullanılan 
koruma malzemelerinin zamanla 
nemden dolayı deforme olması                                          
•Akü-Redresör gruplarının gösterge 
ekranlarının aşırı nemden akması  

•Personelin hava koşullarına dikkat ederek çalışma planlaması   
•Harici Tip AG Dağıtım ve Aydınlatma panolarında bulunan koruma 
malzemelerinin periyodik kontrolü, bakımı ve değişimi    
•Akü-Redresör gruplarının bakımı, kontrolü ve değişimi 
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24 
Kuvvetli rüzgar 
uyarısı 

•Saha Personeli                  
•Dağıtım Hattı                         
•Dağıtım Direği                       
•Sepetli Araçla 
Çalışma  
•İzolatörler                           
•AG Panolar                   
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Rüzgar hızı yüksek olduğu 
durumlarda iki iletken tel arasına 
uçuracağı malzemelerden dolayı 
fazlar arasında kısa devre olmasına 
sebep olabilir           •Dağıtım 
direklerinin şiddetli rüzgarda 
devrilmesi                                         
•Sepetli araçta çalışan saha 
personelinin iş kazası riskinin artması                        
•Dağıtım hatları üzerinde bulunan 
izolatörlerin oluşan rüzgar yükünden 
etkilenmesi                                         
•Harici tip AG panoların üzerlerine 
şiddetli rüzgar sonucu ağaç vb. 
düşmesi sonucu hasar görmesi                                              
• Şiddetli rüzgar sonucu arizede 
gerçekleşecek şebeke ve aydınlatma 
çalışmalarının iş kazası riskini 
arttırması 

•Dağıtım hatlarına yakın olan ağaç dallarının periyodik budama 
çalışmalarının planlanması   
• Dağıtım direkleri ve Dağıtım hatlarının periyodik kontrolü ve 
bakımı   
•Sepetli araçla çalışmaların şiddetli rüzgar olması tahmin edilen 
günlere mümkünse planlanmaması              
•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak 
çalışmalarda saha personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri 
(ayakçak, emniyet kemeri, baret, eldiven, gözlük, maske, güvenlik 
ayakkabısı )                  
•Harici panoların etrafında bulunan tehlike oluşturabilecek 
nesnelerin kaldırılması                 

25 Yüzey akışı uyarısı 

•Saha Personeli                      
•Yeraltı Yeni Bağlantı 
Çalışması                                     
•Şebeke ve 
Aydınlatma arıza 
bakım ve onarımı 
çalışması 

•Yeraltı yeni bağlantı kablosu 
çekilmesi için açılan çukurun suyla 
dolması                                                 
•Çalışan saha personelinin yüzey 
akışından dolayı iş kazası riskinin 
artması  

•Yüzey akıntısının sebeb olacağı iş kazalarını önleme amaçlı 
personelin gerekli KKD'leri kullanması. (su geçirmez bot, eldiven, 
baret) 
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4 SONUÇLAR  

Proje iş paketlerinden 5 numaralı Riskli Alan ve Zaman İçin Tahmin ve Uyarı Bildirimi ile 7 

numaralı Alan, Zaman ve Oran Bazlı Risk Değerlendirme ve Tedbir Önerileri kısımları başarıyla 

tamamlanmıştır. Projenin ana hedefi olan, Aras EDAŞ bünyesindeki işgücü ile sabit ve 

hareketli varlıkların hava koşullarına karşı dayanıklılığını artırmak, maruz kalışlarındaki 

olumsuz etkileri ortadan kaldırmak veya etkiyi en aza indirgemek hedefleri böylece 

tutturulmuştur.  



No
Etkileyen 

(değişkenler)

Etkilenen 

(işgücü ve varlıklar)

Etki 

(doğa bilecek sonuçlar)

Tedbir 

(alınabilecek önlemler)

1 Hava sıcaklığı, 2 m

2 Hava sıcaklığı, minimum, 2 m

3 Hava sıcaklığı, maksimum, 2 m

4 Hava sıcaklığı, hissedilen, 2 m

5 Nispi nem, 2 m

•Saha Personeli                        

•AG Panolar                       

•Akü-Redresör Grupları             

•Korumalar   

•Bunaltıcı nem                                       

•Harici Tip AG Dağıtım ve Aydınlatma panolarında 

kullanılan koruma malzemelerinin zamanla nemden 

dolayı deforme olması                                          •Akü-

Redresör gruplarının gösterge ekranlarının aşırı 

nemden akması 

•Personelin hava koşullarına dikkat ederek çalışma planlaması                                        

•Harici Tip AG Dağıtım ve Aydınlatma  panolarında bulunan koruma 

malzemelerinin periyodik kontrolü,bakımı ve değişimi                                           

•Akü-Redresör gruplarının bakımı, kontrolü ve değişimi

6 Yağış toplamı

•Saha Personeli                     

•Yer Altı Yeni Bağlantı  Çalışması                             

•YG-AG Transformatör Merkezleri                         

•Sepetli Araçla Çalışma  

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım onarım 

çalışması

•YG-AG Transformatör tesislerinde elektrik aksamına 

çalışma esnasında su girmesi sonucu kısa devre 

oluşması                

•Saha personelinin ıslanması               

•Saha personeli tarafından kullanılan malzemelerin 

kullanılamaz hale gelmesi  

•Yer altı kablolama için kazılan çukurun su ve çamurla 

dolması                                

•Arazide gerçekleştirilen şebeke ve aydınlatma arıza 

bakım çalışmalarının yoğun yağıştan dolayı aksaması

•Enerji kesinti alınmadan gerçekleşen çalışmaların planlanmasında yağışın göz 

önüne alınması                                                       

•Acil yapılması gereken operasyonlarda personelin yağış için gerekli KKD'lerinin 

temini (lastik çizme, merdiven, panço)                                                   •Kablolama 

için açılan çukurların kontrolü 

•Arazide gerçekleşecek çalışmaların İSG tedbirlerini düşünerek yağmur durumu 

göz önüne alınarak planlanması

7 Rüzgar yönü, 10 m

•Saha Personeli                 

•Dağıtım Hattı                                            •Sepetli 

Araçla Çalışma                                         •Şebeke ve 

Aydınlatma arıza bakım ve onarımı çalışması

•Sehim problemi olan hatların birbirine değmesi ve kısa 

devreye sebep olması

Rüzgar yönü iki iletken tel arasında uçuracağı 

malzemeler yüzünden fazlar arası kısa devreye sebep 

olması                        

•Sepetli araçta çalışan saha personelinin iş kazası 

riskinin artması

•Dağıtım hatlarının periyodik kontrolü          

•Sepetli araçla çalışmaların tahmin edilen rüzgar yönünün İSG'ye uygun 

olmaması durumunda (sepetli araç yaklaşma açısı vb.) başka güne planlanması                                                 

•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak çalışmalarda saha 

personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri (ayakçak, emniyet kemeri, baret, 

eldiven, gözlük, maske, güvenlik ayakkabısı )  

8 Rüzgar hızı, 10 m

•Saha Personeli                 

•Dağıtım Hattı                        

•Dağıtım Direği                     

•Sepetli Araçla Çalışma 

•İzolatörler                          

•AG Panolar                  

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Rüzgar hızı yüksek olduğu durumlarda iki iletken tel 

arasına uçuracağı malzemelerden dolayı fazlar arasında 

kısa devre olmasına sebep olabilir           •Dağıtım 

direklerinin şiddetli rüzgarda devrilmesi                                         

•Sepetli araçta çalışan saha personelinin iş kazası 

riskinin artması                       

•Dağıtım hatları üzerinde bulunan izolatörlerin oluşan 

rüzgar yükünden etkilenmesi                                         

•Harici tip AG panoların üzerlerine şiddetli rüzgar 

sonucu ağaç vb. düşmesi sonucu hasar görmesi                                              

• Şiddetli rüzgar sonucu arizede gerçekleşecek şebeke 

ve aydınlatma çalışmalarının iş kazası riskini arttırması

•Dağıtım hatlarına yakın olan ağaç dallarının periyodik budama çalışmalarının 

planlanması  

• Dağıtım direkleri ve dağıtım hatlarının periyodik kontrolü ve bakımı                                   

•Sepetli araçla çalışmaların şiddetli rüzgar olması tahmin edilen günlere 

mümkünse planlanmaması                                                 

•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak çalışmalarda saha 

personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri (ayakçak, emniyet kemeri, baret, 

eldiven, gözlük, maske, güvenlik ayakkabısı )                 

•Harici panoların etrafında bulunan tehlike oluşturabilecek nesnelerin 

kaldırılması                
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•Saha Personeli               

•Dağıtım hattı                        

•Akü-Redresör Grupları                   

•AG/OG Güç Transformatörleri                   

•Sıcak Çarpması                              

•Donma                                            

•Akülerin donması veya ısınması          

•Aşırı ısınan trafoların zati koruma ihbar röleleri 

tarafından korunarak kesicilerinin açılması ve enerji 

kesintisi

•Personelin hava koşullarına uygun giyinmesi                                     

•Saha koşullarına uygun KKD'lerin hazırlanması (baret, gözlük, eldiven, önlük, 

güvenlik ayakkabısı, yangın söndürme aparatları, ilk yardım çantası)                                        

•Redresör kontrol ve bakımlarınlarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi            

•AG/OG Güç Transformatörleri kontrol ve bakımlarının periyodik olarak 

gerçekleştirilmesi



9 Rüzgar hızı, maksimum, 10 m

•Saha Personeli                 

•Dağıtım Hattı                        

•Dağıtım Direği                      

•Sepetli Araçla Çalışma 

•İzolatörler                          

•AG Panolar                  

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Rüzgar hızı yüksek olduğu durumlarda iki iletken tel 

arasına uçuracağı malzemelerden dolayı fazlar arasında 

kısa devre olmasına sebep olabilir           •Dağıtım 

direklerinin şiddetli rüzgarda devrilmesi                                         

•Sepetli araçta çalışan saha personelinin iş kazası 

riskinin artması                       

•Dağıtım hatları üzerinde bulunan izolatörlerin oluşan 

rüzgar yükünden etkilenmesi                                         

•Harici tip AG panoların üzerlerine şiddetli rüzgar 

sonucu ağaç vb. düşmesi sonucu hasar görmesi                                              

• Şiddetli rüzgar sonucu arizede gerçekleşecek şebeke 

ve aydınlatma çalışmalarının iş kazası riskini arttırması

•Dağıtım hatlarına yakın olan ağaç dallarının periyodik budama çalışmalarının 

planlanması  

• Dağıtım direkleri ve Dağıtım hatlarının periyodik kontrolü ve bakımı                                   

•Sepetli araçla çalışmaların şiddetli rüzgar olması tahmin edilen günlere 

mümkünse planlanmaması                                                 

•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak çalışmalarda saha 

personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri (ayakçak, emniyet kemeri, baret, 

eldiven, gözlük, maske, güvenlik ayakkabısı )                 

•Harici panoların etrafında bulunan tehlike oluşturabilecek nesnelerin 

kaldırılması                

10 Güneş radyasyonu •Saha Personeli

•Sahada çalışan personelin çıplak gözle uzun süre 

güneş ışınlarına maruz kalması sonucu  geçici veya kalıcı 

görme kaybı oluşması

•Personelin saha çalışmalarında gerekli göz koruyucu ekipmanını temin etmesi.

11 Kar yüksekliği   

•Saha Personeli                       

•Yer Altı Yeni Bağlantı Çalışması                             

•AG Panolar                   

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Yeral yeni bağlantı için açılan çukurun karla dolması                                              

•Saha personelinin sahaya ulaşmasının zorlaşması                                            

•Saha personelinin sahada çalışmasının zorlaşması                                                   

• Harici AG Panoların kar altında kalması ve müdaheleyi 

engellemesi

•Yeraltı Yeni Bağlantı Çalışması için açılan çukurun temizlenmesi, 

temizlenemiyorsa ertelenmesi                                                   

•Saha araçları için ek tedbirlerin alınması (zincir vb.)                                               

•Personelin gerekli saha çalışması için gerekli KDD'lerini temin etmeleri. (eldiven, 

hedik, kar gözlüğü)

12 Bunaltıcı hava  uyarısı •Saha Personeli
•Saha personelinin bunaltıcı havadan kaynaklı iş kazası 

geçirmesi

•Bunaltıcı havanın saha personelini etkilememesi amaçlı sıvı takviyesi ve 

gerekirse çalışmaya ara verilmesi                                

•Çalışma yüksek risk oluşturması durumunda ertelenmesi

13 Buzlanma ve don uyarısı

•Dağıtım Hattı                         

•Saha Personeli                    

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Havai hatların buzla kaplanması    

•İzolatörlerin buzla kaplanması                   

•Saha personelinin donma teklikesi         

•Sahaya ulaşım esnasında buzlanmadan dolayı iş kazası 

riskinin artması        

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması esnasında iş kazası gerçekleşmesi

•Havai hatların uyarı geçtikten sonra kontrol edilmesi                                                   

•İzolatörlerin uyarı geçtikten sonra kontrol edilmesi                                               

•Personelin soğuk hava şartlarına uygun kıyafet ve KKD'lerini giymeleri (göz 

koruyucusu, baret, eldiven, kulak koruyucusu, koruyucu bot)                                           

•Sahaya seyahat esnasında uyarı dikkate alınrak gerekli önlemlerin alınması.

14 Soğuk zemin kayganlığı uyarısı

•Saha Personeli                

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Personelin çalışma esnasında soğuk zemin kayganlığı 

sebebiyle iş kazası geçirmesi                                               

•Saha personelinin araçla seyehat esnasında soğuk 

zemin kayanlığından dolayı iş kazası geçirmesi

•Personelin soğuk kaygan zeminlere ve İSG ye uygun elektrikçi ayakkabısı 

giymesi              

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı çalışmalarına giderken sürücü 

personelin uyarıyı dikkate alarak gerekli önlemleri alması.

15 Sıcak zemin kayganlığı uyarısı

•Saha Personeli                 

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Personelin çalışma esnasında sıcak zemin kayganlığı 

sebebiyle iş kazası geçirmesi                                               

•Saha personelinin araçla seyehat esnasında sıcak 

zemin kayanlığından dolayı iş kazası geçirmesi

•Personelin sıcak kaygan zeminlere ve İSG ye uygun elektrikçi ayakkabısı giymesi             

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı çalışmalarına giderken sürücü 

personelin uyarıyı dikkate alarak gerekli önlemleri alması.
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16 Çığ uyarısı

•Saha Personeli                  

•Dağıtım Hattı                        

•Dağıtım Direği                       

•YG-AG Transformatör Merkezleri                            

•AG Panolar      

•Saha personelini çalışma esnasında çığ altında kalması                                       

•Çığ bölgesinde bulunan Dağıtım hattı ve Dağıtım 

direklerinin zarar görmesi            

•YG-AG tansformatör merkezlerinin çığ tarafından 

hazar görmesi                   

•Harici tip AG dağıtım ve aydınlatma panolarının çig 

nedeniyle kar altında kalması

•Saha personelinin acilen çığ tehlikesi olan bölgeyi terk etmesi                                    

•Saha personelinin acil gerçekleştirilmesi gereken işlerde yüksek ses çıkaran 

bütün aletleri kullanmadan operasyona devam etmesi                                                

17 Soğuk yanığı uyarısı •Saha Personeli
•Saha personelin uzun süre boyunca sahada çalışması 

sonucu cildinde ciddi soğuk yanıklarının oluşması

•Saha personelinin vücudunun açıkta kalan bütün bölümlerini kapatacak şekilde 

giyinmesi. 

•Saha personelinin uyarı geldikten sonra gerekli KKD'leri temin etmesi (kar 

gözlüğü, maske, bot)

18 Kar savruntusu uyarısı

•Saha Personeli El Malzemeleri                   

•Yeraltı Yeni Bağlantı Çalışması                                 

•AG Pano                            

•Saha personelinin kullandığı elektronik malzemelerin 

arızalanması                      

•Yeraltı Yeni Bağlantı çalışması için açılan çukurun kar 

savruntusu esnasında dolması 

•Harici tip AG dağıtım ve aydınlatma panolarında 

çalışma esnasında AG sigortaların savruntudan 

etkilenerek kısa devre olması                                        

•Personelin savruntunun meydana geldiği alanda çalışmalarına dikkatli devam 

etmesi ve önleyebiliyorsa önlemlerini alması (savruntu yönüne dik şekilde 

savruntuyu engelleyebilecek engellerin koyulması)                                                     

•İşin devamlılığı söz konusu ise gerekli KKD'leri kullanması. ( baret, eldiven, kar 

gözlüğü)

19  Yıldırım uyarısı

•Saha Personeli                        

•Dağıtım Hattı              

•İzolatörler                            

•YG-AG Transformatör Merkezleri                           

•YG-AG Sigortalar

•Arazide gerçekleşen çalışmalarda personelin 

bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi nedeniyle iş kazası 

riski                                       

•Havai Dağıtım hattına yıldırım düşmesi sonucu darbe 

nedeniyle izolatörlerin zarar görmesi                                                       

• YG-AG Transformatör Merkezlerinin yıldırıma maruz 

kalma sonucu içinde bulunan tüm sistemin zarar 

görmesi                        

• YG-AG Transformatör Merkezlerinde bulunan YG-AG 

Sigortaların yıldırım sebebiyle zarar görmesi

•Yıldırım düşme riskinin çok olduğu açık arazide gerçekleşen çalışmalara iş 

kazasının önüne geçmek adına ara verilmesi           

•Yıldırım riskinin yüksek alanlardaki YG-AG Transformatör merkezlerinin 

paratonerle korunmasını sağlamak                                        

•Merkezlerde bulunan transformatörlerin, AG-YG sigortaların korunması için 

parafudr kullanmak.

20 Güneş yanığı uyarısı •Saha Personeli
•Saha personelin uzun süre boyunca sahada çalışması 

sonucu cildinde ciddi güneş yanıklarının oluşması

•Saha personelinin güneş ışığının dik geldiği zamanlarda mola vermesi                          

•Saha personelinin uyarı geldikten sonra gerekli KKD'leri temin etmesi (güneş 

gözlüğü, baret)

21 Sel su baskını uyarısı

•Saha Personeli                      

•Yeraltı Yeni Bağlantı Çalışması                               

•YG-AG Transformatör Merkezleri                                  

• AG Panolar     

•Yeraltı kablolama çalışması için açılan çukurun su ve 

çamur dolması                

•YG-AG Transformatör merkezlerinin çalışma esnasında 

kapılarının açık olması ve içeriye dolan su neticesinde 

elektrik sistemlerinin arızalanması                                                            

•Personelin sahada sele kapılması   

•Harici tip AG  dağıtım ve aydınlatma panolarının 

çalışma esnasında su ile dolması ve kısa devre oluşması

•Sel bölgesinde bulunan bütün çalışanların acilen bölgeyi terk etmesi                       

•Harici tip panoların kapaklarının derhal kapatılması                                                         

•Transformatör merkezleri beton köşk ise çalışmanın durdurulması            
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22 Kar yüksekliği uyarısı

•Saha Personeli                        

•Yeraltı Yeni Bağlantı Çalışması                              

•AG Panolar                             

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Yeraltı kablolama için açılan çukurun karla dolması                                      

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması için sahaya gidişlerin zorlaşması                                                 

•Saha personelinin sahada çalışırken iş kazası risklerinin 

artması                            

• Kar seviyesinin yüksek olma uyarısı geldikten sonra 

harici AG panolarda gerçekleşecek çalışmalara engel 

olması.

•Saha personelleri arizeye çalışmaya giderken uyarıyı dikkate alarak araçları 

sürmeli               

•Saha personelinin uyarı geldikten sonra gerekli KKD'leri temin etmesi( bot, 

eldiven, hedik, maske)                                               

•Kar seviyesi yüksek uyarısı geldikten sonra harici AG panoda çalışma yapılacaksa 

birikmiş karı temizlemek için gerekli malzemeleri temin etmesi (kürek, kazı 

malzemeleri )

23 Yüksek nem uyarısı

•Saha Personeli                        

•AG Panolar                       

•Akü-Redresör Grupları             

•Korumalar   

•Bunaltıcı nem                                       

•Harici Tip AG Dağıtım ve Aydınlatma panolarında 

kullanılan koruma malzemelerinin zamanla nemden 

dolayı deforme olması                                          •Akü-

Redresör gruplarının gösterge ekranlarının aşırı 

nemden akması 

•Personelin hava koşullarına dikkat ederek çalışma planlaması                                        

•Harici Tip AG Dağıtım ve Aydınlatma  panolarında bulunan koruma 

malzemelerinin periyodik kontrolü,bakımı ve değişimi                                           

•Akü-Redresör gruplarının bakımı, kontrolü ve değişimi

24 Kuvvetli rüzgar uyarısı

•Saha Personeli                 

•Dağıtım Hattı                        

•Dağıtım Direği                      

•Sepetli Araçla Çalışma 

•İzolatörler                          

•AG Panolar                  

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Rüzgar hızı yüksek olduğu durumlarda iki iletken tel 

arasına uçuracağı malzemelerden dolayı fazlar arasında 

kısa devre olmasına sebep olabilir           •Dağıtım 

direklerinin şiddetli rüzgarda devrilmesi                                         

•Sepetli araçta çalışan saha personelinin iş kazası 

riskinin artması                       

•Dağıtım hatları üzerinde bulunan izolatörlerin oluşan 

rüzgar yükünden etkilenmesi                                         

•Harici tip AG panoların üzerlerine şiddetli rüzgar 

sonucu ağaç vb. düşmesi sonucu hasar görmesi                                              

• Şiddetli rüzgar sonucu arizede gerçekleşecek şebeke 

ve aydınlatma çalışmalarının iş kazası riskini arttırması

•Dağıtım hatlarına yakın olan ağaç dallarının periyodik budama çalışmalarının 

planlanması  

• Dağıtım direkleri ve Dağıtım hatlarının periyodik kontrolü ve bakımı                                   

•Sepetli araçla çalışmaların şiddetli rüzgar olması tahmin edilen günlere 

mümkünse planlanmaması                                                 

•Zorunlu gerçekleştirilmesi gereken direk üzerinde yapılacak çalışmalarda saha 

personelinin gerekli KKD'leri temin etmeleri (ayakçak, emniyet kemeri, baret, 

eldiven, gözlük, maske, güvenlik ayakkabısı )                 

•Harici panoların etrafında bulunan tehlike oluşturabilecek nesnelerin 

kaldırılması                

25 Yüzey akışı uyarısı

•Saha Personeli                     

•Yeraltı Yeni Bağlantı Çalışması                                     

•Şebeke ve Aydınlatma arıza bakım ve onarımı 

çalışması

•Yeraltı yeni bağlantı kablosu çekilmesi için açılan 

çukurun suyla dolması                                                 

•Çalışan saha personelinin yüzey akışından dolayı iş 

kazası riskinin artması 

•Yüzey akıntısının sebeb olacağı iş kazalarını önleme amaçlı personelin gerekli 

KKD'leri kullanması. (su geçirmez bot, eldiven, baret)
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2 GİRİŞ 

Proje Aras EDAŞ sorumluluk sahası içerisinde bulunan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, 

Iğdır, Kars il merkezleri ve kırsalında bulunan; arıza, bakım ve onarım ekipleri ile ekiplere tahsis 

edilmiş araç, zaman ve bütçenin en yüksek verimlilikte güvenle kullanılabilmesi için mevsimlik, aylık, 

haftalık, günlük ve saatlik meteorolojik tahmin ve uyarılarla risk alan, zaman, oran ve eğilimlerin 

belirlenmesi hedefleri üzerine kurulmuştur. Sistemin kendi içerisinde dinamik iş yapısı ve kuralları 

bulunmaktadır. Bunlar; 

 Ekip Yönetimi 

 İş Emri Yönetimi  

 Harita 

olmak üzere 3 ana başlık üzerinde toplanan iş gücü yönetim sistemi hem web hem mobil üzerinden 

kontrol edilebilmektedir. Web modülünde iş emri yönetimi liste ve harita ekranlarından 

yapılmaktadır. Harita modülü üzerinde ekipler ve meteorolojik riskler koordinatları ile haritada 

gösterilerek daha kolay bir yönetim sağlanmaktadır. Mobil uygulama ile sahadaki ekipler iş emri ve 

hava durumuna bağlı riskler konusunda bilgi almaktadırlar.  

3 EKİP YÖNETİMİ  

3.1 EKİP YÖNETİMİ WEB ARAYÜZÜ  

Ekip yönetimi web sayfası Şekil 1’de görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 

 Belirlenen saha çalışanlarının yetkili olduğu departman ve saha çalışma tipine göre yönetimi, 

 Ekip yönetimi sayfasından yeni ekiplerin tanımlama ve seçilen iş emirlerine atama, 

 Ekibe ait departman, vardiya, araç bilgilerinin, atanan iş emirlerinin, saha çalışanlarının ve 

ekibin iş emirlerinde yapmış olduğu tüm değişiklikleri görüntüleme ve takibi 

gerçekleştirilebilir.  

Ekip yönetimi sayfasında ekibin sahada iş emirleri için yaptığı tüm işlem adımları görülebilir. Ekipler 

bir iş emri için tanımlanan iş akışına göre işlemleri sırası ile gerçekleştirirler. İşi üstlenme olarak 

başlayan bu adımlar, yola çıkma, işe başlama, enerjilendirme ve işi tamamlama olarak devam eder. 

Tüm bu adımlar loglanarak ekibin anlık olarak hangi iş emrinde ne yaptığı takip edilir. Ayrıca bu veriler 

ekip performansının takibi ve raporlanması için kullanılır. 

Ekip yönetimi sayfasından ekibe atanmış iş emirleri görüntülenir. İstendiği durumda yeni iş emri 

atanabilir veya ekibin üzerindeki iş emri farklı bir ekibe atanabilir. 

 



   

 

METEOWFM YAZILIM ARAYÜZLERİ RAPORU | ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. 

 

 

Şekil 1 Ekip Yönetimi Web Ekranı
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Şekil 2 Ekip Listesi 
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Ekip yönetimi sayfasında ekiplere yeni iş tanımlanması yapılırken meteorolojik riskler ve uyarılar 

sistem tarafından kontrol edilerek, atanan iş emrinin bulunduğu lokasyondaki meteorolojik riskler 

işlemi yapan kullanıcıya gösterilir. Sistem tarafından açılan modalda “İş emrinin bulunduğu dağıtım 

merkezi civarında hava olaylarına bağlı iş sağlığı ve güvenliğini riske atabilecek riskler bulunmaktadır. 

İş emrini atamaya devam etmek istediğinize emin misiniz?” sorusu çıkar. Hava durumu risklerinin 

durumuna göre personel gerekli KKD’lerini alarak çalışmaya devam eder veya çalışma daha uygun 

bir zamana ertelenir.  

 

 

Şekil 3 Ekip Yönetimi Hava Durumu Uyarı Modalı 

Hava olaylarına bağlı riskler gösterilirken aşağıdaki bilgiler gösterilir; 

 Risk Adı 

 Riskin Başlangıç Zamanı 

 Riskin Sona Erme Zamanı 

 Riskin Gerçekleşeceği Lokasyon 

 Risk Seviyesi 
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3.2 EKİP YÖNETİMİ MOBİL UYGULAMASI  

 

 

Şekil 4 Ekip Yönetimi Mobil Ekran 

 

Ekip yönetimi mobil sayfası Şekil 4’de görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 

 Seçilen departman bilgisine ait ekiplerin görüntülenerek ekip çalışanları, araç bilgisi ve 

vardiya seçiminin yapılması 

 İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda gerekli ekipman ve kişisel koruyucu donanımları kontrol 

edilmesi gerçekleştirilebilir. 

Saha tarafında ekip oluşturulurken kişisel koruyucu donanımların seçimi iş güvenliği ve sağlığı 

açısından büyük önem taşımaktadır. Saha çalışanları yanlarında bulunan kişisel koruyucu donanımları 

açılan liste üzerinden seçerler. Ekibin eksik malzemeleri sistem yöneticileri tarafından web 

ekranından raporlanabilir. 
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4 İŞ EMRİ YÖNETİMİ  

4.1 İŞ EMRİ YÖNETİMİ WEB  

Web modülünde bulunan İş Emri Yönetim sayfası Şekil 5’de görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 

 Mevcut iş emirlerine ait bilgilere (Adres, ekip, durum, öncelik, aktivite türü, elektriksel adres, 

zaman bilgileri vb.) ulaşılabilir,  

 İş emirleri ekibe atanabilir, 

 Mevcut iş ataması değiştirilerek farklı bir ekibe atama yapılabilir, 

 İş emri farklı bir departmana gönderilebilir. 

İş Emri Yönetim sayfasında liste ve detay görünümde veriler gösterilir. Liste görümünde iş emirlerine 

ait bilgiler listelenirken, detay görümünde iş emrine ait bilgiler farklı sekmelerde gösterilir. Detay 

görümünde iş emri için yer alan bilgiler aşağıdadır; 

 Genel bilgiler: İş emrine ait bilgiler (Adres, ekip, durum, öncelik, aktivite türü, elektriksel 

adres, zaman bilgileri vb.) gösterilir. 

 Loglar: İş emrinde yapılan her bir değişiklik sistem tarafından loglanır. Değişiklik yapan 

kullanıcı, değişiklik yapılan alan, eski değer, yeni değer ve değişiklik zamanı bilgileri ile sistem 

tarafından saklanır. Loglar sekmesinde bu veriler tablo halinde listelenir. 

 Doküman: İş emri için eklenmiş dokümanlar (fotoğraf, video, pdf vb.) gösterilir. 

 Yorum: İş emri için saha operatörü ve dispatcher arasında yapılan yorumlar gösterilir. 

 Malzeme: İş emrinde kullanılan malzeme bilgisi yer alır. 

 Riskler: İş emrinin bulunduğu bölgedeki hava durumu verileri ve hava olaylarına bağlı 

gerçekleşecek riskler gösterilir. Riske ait aşağıdaki bilgiler yer alır; 

o Risk Adı 

o Riskin Başlangıç Zamanı 

o Riskin Sona Erme Zamanı 

o Riskin Gerçekleşeceği Lokasyon 

o Risk Seviyesi 
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Şekil 5 İş Emri Yönetimi Web Ekranı
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Şekil 6 İş Emri Detay Risk Sayfası 
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Detay görümünde iş emirlerinin gösterimi Şekil 7’de paylaşılmıştır. İş emirleri için meteorolojik 

uyarılar ikonlar ile belirtilir. İkonların renkleri risk seviyesini gösterir.  

 

 
Şekil 7 İş Emri Meteorolojik Riskler  

İş Emri Yönetim sayfasından ekip ataması yapıldığında eğer iş emrinin bulunduğu bölgede hava 

durumuna bağlı bir risk var ise modal açılarak Şekil 1.3’deki uyarı gösterilir.  

 

4.2 İŞ EMRİ YÖNETİMİ MOBİL UYGULAMA  

 

 

Şekil 8 İş Emri Yönetimi Mobil Uygulama 

İş emri yönetimi mobil sayfası Şekil 8’de görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 
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 Ekip bazlı iş emirlerinin listelenmesi, 

 Adres bilgileri, zaman bilgileri, ekip ve iş emri durumunun görüntülenmesi, 

 İş emirlerine ekipman, doküman ve yorum ekleme, 

 Aktivite türü bazlı olarak değişiklik yapılabilir alanların görüntülenmesi ve güncellenmesi 

 İş emri önceliği, geen süre ve aktivite türüne göre iş emirlerine ait özet raporun 

görüntülenmesi, 

 Aktivite türü ve departman bazlı yeni iş emirlerinin oluşturulması ve yönetimi gerçekleştirilir. 

 

 

Şekil 9 İş Emri Yönetimi Hava Durumu Risk Modalı 

İş emri yönetimi mobil hava durumu risk modalı sayfası Şekil 9’da görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 

 İş emrinde bulunan risk ikonu ile hava durumu tahmin modalında iş emrine ait uyarıların 

listelenmesi, 

 İş emri için riske bağlı olarak gerekli ekipman bilgisinin gösterilmesi, 

 Yeni iş emri oluşturulurken bana ata işlemi yapılırsa hava durumu tahmin modalı açılarak 

uyarının gösterilmesi gerçekleştirilebilir. 

Saha çalışanları kendilerine atanmış iş emirleri için hava olaylarına bağlı riskleri mobil iş gücü 

yönetimi uygulamasından görebilir. Riskin tipi, başlangıç zamanı, sona erme zamanı, lokasyonu ve 

önem derecesi bilgilerinin yanı sıra risk ile ilgili alınması gereken tedbirler, kullanılması gereken kişisel 
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koruyucu donanımlar hakkında bilgi paylaşılır. Bu sayede saha çalışanları iş emri için yola çıkmadan 

risk hakkında bilgilendirilmiş olur, almaları gereken tedbirler için hazırlık yapabilirler. Gerekli kişisel 

koruyucu donanımlardan eksikleri var ise temin etme yoluna gidebilir veya eksiği bulunmayan farklı 

bir ekibe atanması için yapılacak işi, iş emri havuzuna yönlendirebilirler. 

4.3 PLANLI KESİNTİ YÖNETİMİ  

EPDK’nın Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği gereğince 

kesintiden etkilenen abonelerin, planlı kesintiler hakkında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın 

kuruluşları ve dağıtım şirketi internet sitesi aracılığıyla kesintinin başlangıç zamanından en geç 48 

saat önce bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda planlı kesintiler için iş planı kesinti başlangıç 

zamanından 72 saat öncesine kadar yapılır. Sorumlu onay personeli tarafından 48 saat öncesine 

kadar onaylanır ve etkilenen abonelere SMS ile yolu ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca web sitesinde 

kesintiler ile ilgili ilan yayınlanır. 

Planlı kesintiler için planlama yapılırken hava durumu önemli bir parametredir. Yeni geliştirme ile 

planlı kesinti girişi yapılırken kullanıcılar ilerleyen günlere ait hava durumu bilgisini ve riskleri 

görebilir. Kullanıcılar hava durumuna bakarak risk seviyesinin düşük olduğu günler için planlama 

gerçekleştirebilir. Kullanıcı tarafından hava durumuna bağlı risklerin olduğu gün ve saat aralığı için 

kesinti planlaması yapıldığında sistem otomatik olarak riskleri tarayarak kullanıcıya uyarı modalı 

çıkarır. Modal içerisinde risklere ait tahmini başlangıç zamanı, tahmini sona erme zamanı, risk tipi, 

lokasyon ve açıklama bilgileri yer alır. Açıklama alanında riskten etkilenen şebeke varlıkları, saha 

çalışanları için riskler ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler yer alır. 

 

Şekil 10 İş Emri Yönetimi Hava Durumu Risk Modalı 
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5 HARİTA 

Harita web sayfası Şekil 10’da görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 

 Sahada bulunan ekip araçlarının ve iş emirlerinin konum bilgilerine bağlı olarak 

görüntülenmesi, 

 Ekibe ait araçların konumlarının aktif/pasif durumları ile birlikte harita üzerinden 

görüntülenmesi, 

 İş emirlerine ait adresin aktivite türü ile birlikte harita üzerinde görüntülenmesi, 

 Harita üzerinden yeni iş emirlerinin oluşturulması ve yönetimi gerçekleştirilebilmektedir. 

Harita ekranında sol panelde iş emirlerine ait aşağıdaki bilgiler gösterilir; 

 ID 

 Entegrasyon ID 

 Durum, Ekip Durumu 

 Departman 

 Ekip 

 Aktivite Türü 

 Öncelik 

 Adres 

 Zaman Bilgileri 

 Açıklama Alanları 

Harita ekranında CBS envarter bilgileri (hat, direk, merkez, kofra vb.), araçlar, ekipler, iş emirleri tür 

ve durumlarına göre katmanlar olarak gösterilir. Sağ menüden seçilen katmanlar gösterimi 

eklenebilir veya kaldırılabilir. 
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Şekil 11 Harita Sayfası Web Arayüzü
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Şekil 12 Harita Meteorolojik Veri Modülü 

Meterolojik Veri Modülü harita üzerindeki açma/kapama butonu ile açılır. Harita katmanında 

bulunan Meteorolojik Veri Modülü Şekil 11’de görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 

 Ekibin bulunduğu lokasyona ait hava durumu tahminleri doğrultusunda oluşan risklerin 

gösterilmesi, 

 Bulunan risk durumunda hangi ekipmanların gerekli olduğunun açıklama alanında 

belirtilmesi 

 Hava durumu tahminleri doğrultusunda oluşan risklerin koşulu derecelerinin gösterilmesi 

gerçekleştirilebilir. 

Meteorolojik olaylara bağlı riskler üst bölümde risk seviyelerine ve tarihlerine göre ayrılarak özet 

halinde gösterilir. Haritada ikonlar ile gösterimi yapılan alarmın üzerine tıkladığında, riske ait bilgiler 

modal içerisinde gösterilir. 
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Şekil 13 Harita Üzerine Meteorolojik Veriler ve Hava Durumu Verileri Modalı 

Harita üzerinde herhangi bir noktanın hava durumu bilgisi anlık olarak sorgulanabilir. Sistem anlık 

sorgu istenen noktaya en yakın tahmin noktasından verileri alır ve kullanıcıya sunar. Aynı şekilde 

bulunan riskler tespit edilir. Bu işlem sonucunda kullanıcıya gösterilen bilgiler Şekil 12’de 

görülmektedir. Bu sayfa üzerinden; 

 Tarih aralığı seçilerek hava durumuna bağlı risklerin görüntülenmesi 

 Tarih aralığı seçilerek hava durum parametrelerinin görüntülenmesi işlemleri yapılabilir 

Modal içerisinde gösterilen hava durumu parametreleri aşağıda listelenmiştir; 

 Sıcaklık 

 Nem 

 Rüzgar 

 Yağış 

 Güneşlenme 

 Kar Yüksekliği 
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6 RİSK İKONLARI  

Sistem içerisinde kullanılan semboller ve açıklamaları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır; 

Semboller Sembol Adı Açıklama 

 

Cold Burn Alarm Soğuk Yanığı Uyarısı 

 

Cold Slippery Ground 
Alarm 

Soğuk Zemin Kayganlığı  
Uyarısı 

 
Flood Alarm Sel/Su Baskını Uyarısı 

 

Frost Alarm Buzlanma ve Don Uyarısı 

 

Hot Slippery Ground 
Alarm 

Sıcak Zemin Kayganlığı  
Uyarısı 

 

Hot Weather Alarm Aşırı Sıcak ve Bunaltıcı  
Hava Uyarısı 

 

Humidity Alarm Yüksek Nem Uyarısı 

 

Lightning Alarm Yıldırım/Şimşek Olasılığı Uyarısı 

 

Runoff Alarm Yüzey Akışı Uyarısı 

 
Snow Depth Alarm Kar Yüksekliği Uyarısı 

 

Snow Drift Alarm Kar Savruntusu Uyarısı 

 

Snowslip Alarm Çığ Olma Olasılığı Uyarısı 

 

Strong Wind Alarm Kuvvetli Rüzgar Uyarısı 

 

Sunburn Alarm Güneş Yanığı Uyarısı 

Tablo 1 Risk Sembolleri ve Açıklamaları 

 


