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Özet: Bu çalışmada akıllı şehir, akıllı şebeke kavramları kapsamında Netaş Ar-Ge merkezinde 

tasarımı tamamlarak Aydem firması tarafından hizmete alınan, teknolojik gelişmelere parallel 

olarak geliştirme çalışmalarının devam ettiği otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) 

tanıtılmaktadır. OSOS sistemlerinin kullanımı ve bu sisteme uygun sayaçların kullanımı, 

Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu tarafından 2015 yılı sonuna kadar sadece orta ve yüksek 

tüketim profili bulunan aboneler için ve bu tarihten itibaren ise bütün aboneler için zorunlu 

hale getirilmiştir. Yönetmeliklere uygun olarak geliştirilen Netaş OSOS sistemi elektrik 

dağıtım firmalarına temelde verilerin anlamlandırılmasını sağlayacak özel raporlama 

seçenekleri sunmaktadır. Bu temel işlevi yerine getirebilmek için sahadan verilerin toplandığı 

sayaçlar ve modem grubunun, verilerin otomatik olarak çekilmesini sağlayan otomasyon 

sisteminin, abone koordinatlarının ve pano lokasyonlarının gösterildiği coğrafi bilgi 

sisteminin, faturalandırma ve kayıp-kaçak-tahmin modülleri gibi dış sistemlerin 

entegrasyonunu sağlayan sistem entegrasyon yazılımı geliştirilmiştir. Güncel ihtiyaçlar 

doğrultusunda sistemin bulut ortamına taşınması ve uluslararası standartlarda bir sayaç veri 

okuma sistemine dönüştürülmesi için fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Uygulama seviyesi 

yetki kontrolü, yönetimsel ve elektrik tüketimine dair raporlama modüllerinden oluşan 

sistemin, kazanacağı bulut destekli özellikleriyle akıllı şehir ve akıllı enerji şebekeleri çatısı 

altında sunulan hizmetlere yeni boyutlar kazandırabilecek değerli servisler sunması 

öngörülmektedir. 
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Abstract: In this paper, the automated meter reading (AMR) system fully designed in NETAŞ 

R&D center in the context of smart city and smart grid concepts, having currently been put in 

service by Aydem and having ongoing development activities in parallel to recent 

technological advancements has been introduced. The usage of AMR systems and the meters 

compliant with these systems have been enforced by the EPDK regulations for the medium 

and high profile customers by the end of 2015 and for all customers afterwards. The Netaş 

AMR system having been developed compliant with these regulations, provides customizable 

reporting facilities to basically enable data interpretation to the electricity distribution 

companies. To perform these basic functionalities, the meters and modem clusters collecting 

data from the field, the automation system that automatically gathers data from these 

equipments, the geographical information system that presents customer and cabinet 

coordinates and the system integration software that enables the integration of external systems 

such as billing, accounting and loss-theft-estimation modules. In line with current customer 

needs, the feasibility studies have been initiated to migrate the system to the cloud 

environment and to transform existing system to a meter data management system compliant 

with international standards. With these new cloud based features, the AMR system composed 

of application level authorization controls, management based and electricity consumption 

related reporting modules is envisaged to offer new valuable services to add new dimensions 

to the services offered under the smart cities and smart grids category. 


