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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti 
Elektrik dağıtım sisteminde meydana gelen kayıplar sistemin işletilmesinde ve planlama aşamasında son 

derece belirleyici bir faktördür. Bilindiği üzere şebekede oluşan kayıplar iki kısımda incelenmektedir. 

• Teknik kayıplar: hatlarda ve transformatörlerde oluşan kayıplardır. 

• Teknik olmayan kayıplar: elektrik sistemine dışarıdan müdahale ile satılamayan enerji olarak 

tanımlanabilmektedir. Teknik olmayan kayıpların temel nedenleri kaçak elektrik kullanımı, eksik ölçümler ve 

hatalı sayaç okuma ya da faturalandırmada yapılan hatalar olarak sayılabilir. Kaçak elektrik kullanımı elektrik 

dağıtım şirketlerinin karşılaştığı ortak problemdir.  

Gelişmekte olan ülkelerde kaçak elektrik kullanımı gelişmiş ülkelerden daha fazladır. Kaçak elektrik 

kullanımı esnasında elektrik çarpmaları nedeniyle ölümler meydana gelmektedir. Projenin yapılmasındaki 

temel amacı, kayıp kaçak oranlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere havai hatlarda branşman 

çıkışlarında kullanılabilecek akım, gerilim ölçümü ve bu ölçümlerin uzaktan takip edilebileceği kombine bir 

cihaz geliştirilmesidir. 

Projenin başlatılma gerekçesi; kayıp kaçak oranı belirleme yöntemindeki OG enerji ölçümünden 

kaynaklı zorluklardır. OG de kullanılan bu ölçü sistemlerinin havai hatlarda arıza kaynağı oluşturması ve 

montaj zorlukları, maliyeti ve kamulaştırma ihtiyacı başlıca dezavantajlarındandır. 

Bu proje kapsamında tasarlanan cihaz ile havai hatlarda ölçüm kolaylıkla sağlayabilmekte ve hatta daha 

kolay monte edilebilmektedir. Bu projeyle birlikte kayıp-kaçak oranının daha yüksek hassasiyette belirlenmiş 

ve kaçak kullanımların daha doğru tespit edilmesi sağlanmıştır.  

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi 
Raporun bu bölümünde, projenin başında planlanan ve gerçekleşen proje planı üzerinde, her bir iş 

paketine ait projedeki bulgular ve elde edilen sonuçların detayları açıklanmaktadır.  

İş paketleri bazında zaman takvimi, gerçekleşmeleri Bölüm C.1’de açıklanmaktadır. Her bir iş paketinin 

detayı ve çıktıları, proje süresince iş paketlerine ayrılan planlanan ve gerçekleşen adam-aylar Bölüm C.2’de 

paylaşılmaktadır. Bölüm C.3’te proje bütçesinin kullanımı ve harcamalar detaylarıyla açıklanmaktadır. 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje dört ana iş paketi üzerinde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bunlar: 

 İş Paketi-1: Tasarıma ait gereksinimlerin belirlenmesi 

 İş Paketi-2: Ürünün üretimin gerçekleştirilmesi 

 İş Paketi-3: Üretimi yapılan cihazın pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi 

 İş Paketi-4: Değerlendirme 

İş paketi-1 kapsamında kök sorunlara çözüm olabilecek yöntemler araştırılmıştır ve ön tasarımlar 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılabilir ürün araştırması yapılarak projenin ana amacına uygun parametreler 

belirlenmiştir. Ön tasarıma OG havai hatlarda uygulanabilecek, harici tip kombine akım-gerilim sensörlerinin 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarıma ait elektriksel ve mekaniksel parametreler belirlenmiştir. Bu iş 

paketinde ürünün direk üzerine montaj edileceği düşünülerek, boyut ve ağırlık sınırlamaları da dikkate 

alınmıştır. 

Kullanılacak akım-gerilim sensörlerinin çıkışlarının konvansiyonel cihazlara uygun olmaması sebebiyle, 

ölçüm sistemi sadece sensörlerden oluşmamıştır; ürün üzerinde enerji başta olmak üzere temel ölçümleri 

yüksek doğrulukta yapabilen bir ölçüm birimi ile bu ölçümleri doğrudan OSOS yazılımına aktarabilen bir 
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haberleşme birimi bulunmaktadır. Ana kontrol ünitesinin enerji ihtiyacı bağlı olduğu dağıtım hattından harici 

tip gerilim trafosu aracılığıyla sağlanabilmektedir.  

Donanımsal kriterler haricinde, kayıp kaçak oranlarının tespitinde kullanılacak olması sebebiyle ürünün 

OSOS ve gerekli diğer sistemlere entegrasyonu da sağlanmaktadır. 

Projede belirtilen kök sorunlara ilişkin çözüm olabilecek yöntemler araştırılmış ve ön tasarımlar 

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 3 kanal gerilim ve 3 kanal akım ölçüm girişlerine sahip, üzerinde çeşitli 

haberleşme protokollerini bulunduran ve yüksek kapasiteli SD kart üzerine veri kaydedilebilmesini sağlayan 

bir cihaz tasarlanmıştır. Cihaz üzerinde hem analizör birimi hem de haberleşme birimi entegre edilerek proje 

isterlerini sağlayacak teknik özellikler tek bir cihaz üzerinde toplanmıştır. Cihaz beslemesi, harici tip gerilim 

trafosunun çıkışından sağlanmıştır. Sinyal gücüne bağlı olarak değişken olarak çekilecek tepe GSM akımlarını 

sağlayabilmek adına besleme geriliminin süper kapasitör üzerinden sağlanması sağlanmıştır. 

 Cihazda fiziksel haberleşme birimi olarak 2G / 3G modem kullanılabilmektedir. Sistemde hazır olarak 

harici GSM modemin bulunması durumunda ise ethernet portu üzerinden local hat ile iletişim 

kurulabilmektedir. 

Kombine Akım ve Gerilim sensörlerinden alınan akım ve gerilim bilgileri cihaz üzerinde yüksek 

çözünürlüklü (24 Bit) AFE (Analog Front End) biriminde dijitalize edilerek sinyal işleme algoritmalarına girdi 

olarak verilmektedir. Hesaplanan güç parametreleri sistem isterlerine bağlı olarak kullanıcının belirlediği 

periyodik zaman dilimlerinde veritabanına gönderilmektedir. Veri aktarımı Web API veya OSOS modem 

topolojisi ile gerçekleştirilmektedir. 

Cihaz üzerinde veri kaydı SD kart üzerine yapılabilmektedir. 16GB’a kadar veri depolama kapasitesi 

bulunmaktadır. Kaydedilen veriler JSON formatında tutulmaktadır. Tasarımı yapılan sisteme yönelik Sistem 

Tasarım dokümanı Ek-2’de verilmiştir. 

İş paketi-2 kapsamında, iş paketi-1’ de belirlenen kriterlere uygun cihaz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen çözümde ölçüm için kombine akım-gerilim sensörleri ve besleme için harici tip gerilim trafosu 

düşünülmüştür.  

Hatta entegre edilen harici tip gerilim trafosunun çıkış gerilimi 220V dur. Cihazın besleme devresi bu 

gerilimle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.  

Sahadan gerilim- akım bilgilerini alıp bu bilgileri Modbus, ethernet, GSM yoluyla istenen merkezlerle veya 

cihazlarla paylaşabilen ve/veya bu bilgileri SD kart ile saklayabilen bir ürün olarak tasarlanan ana kontrol 

ünitesi T4E firması tarafından geliştirilmiştir. 

Bu özelliklerinin yanısıra, 2 adet Modbus (veya ethernet) girişiyle diğer cihazlardan aldığı verileri de 

işleyebilmekte ve paylaşabilmektedir.  

Ana kontrol ünitesinin 3 adet analog sensor girişi sayesinde 3 farklı ve ayrıca 5V-230V arası kullanılabilen 

4 adet dijital girişleri vardır. Bununla birlikte 2 adet role çıkışı mevcuttur.  

Cihazın en önemli özelliklerinden biri de üzerindeki süper kapasitör ile cihazın besleme gerilimi kesilse 

bile 30 sn boyunca haberleşme devam edebilir ve son verileri ilgili merkezle GSM yoluyla paylaşabilmektedir. 

Ana kontrol cihazının testi, elektriksel ve yazılımsal olarak, 2 aşama şeklinde yapılmıştır.  

İlk olarak cihazın elektriksel testleri yapılarak birçok fonksiyonun düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilmiş, sonrasında yazılım yüklenerek kalan fonksiyonlarla birlikte tüm testler tekrarlanmıştır.  
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Test aşamaları aşağıdaki gibidir:  

I. Ethernet Testi  

II. Modbus Testi  

III. GSM testi  

IV. Digital Input testi  

V. Digital output testi  

VI. Analog sensör input testi  

VII. Analog gerilim input testi  

VIII. Analog akım girişi testi 

Bu testlerden sonra cihazın üretimi yapılmış ve pilot uygulama yapılması sürecine geçilmiştir. Projenin 

pilot uygulama noktası olarak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sorumluluk bölgesine ait olan Diyarbakır ili 

seçilmiştir. İş paketi-3 kapsamında cihazın pilot uygulamasının gerçekleştirilmiş, ürünün montajı ve devreye 

alma işlemi tamamlanmıştır. Bu tarihten itibaren ölçüm verileri izlenmiştir.  

İş paketi 4 kapsamında ürünün sahada performans değerlendirmesi yapılmıştır. İlk izlenen veriler 

sonucunda ölçüm ve haberleşme ünitesinin Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne doğru veri göndermediği 

belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda trafolarda karşılaşılan problemin yüksek elektromanyetik 

alandan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hatanın sistem tasarımında (yüksek elektromanyetik alan 

etkileşimi) olduğu belirlenmiş ve başka bir firmanın kombine akım gerilim trafosu (Zelisko) temini çözümüne 

gidilmiştir. Temin edilen ürünün laboratuvar testleri yapılmıştır. Ürünün laboratuvar testlerinde sağlıklı 

çalıştığı gözlemlenmiş ve sahada montajı yapılmıştır. Montajı yapılan ürünün saha koşullarında verileri alınmış 

ve bir önceki ürünün (Shenzhen Chuangyin) verileriyle karşılaştırıldığında istenilen verileri doğru ölçtüğü ve 

düzgün çalıştığı gözlemlenmiştir. Yapılan saha çalışmalarında yönelik Saha Test Raporu Ek-1’de sunulmuştur. 
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    Şekil  1 Ürünün Saha Montaj Sonrası Görüntüsü 

Öngörülen Proje Zaman Planı 

Faaliyet 
Zaman (Ay) Uygulama 

birimi 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 5. Çeyrek 6. Çeyrek 

İş Paketi-1: 

Tasarım 
      

DİCLE EDAŞ 

T4E 

İş Paketi-2: 

Üretim 
      

DİCLE EDAŞ 

T4E 

İş Paketi-3: Pilot 

Uygulama 
      

DİCLE EDAŞ 

T4E 

İş Paketi-4: 

Değerlendirme 
      

DİCLE EDAŞ 

T4E 

 

 Revize Edilmiş Proje Zaman Planı        
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C.2. İş Paketleri 

İş Paketleri Açıklama 
Gerçekleşme 
Oranı 

İş Paketi-1 Tasarıma ait parametrelerin belirlenmesi ve tasarımın 
gerçekleştirilmesi 

%100 

 

Tasarıma ait gereksinimlerinin belirlenmesi  

İhtiyaçlara yönelik çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi  

Kullanılabilir ürün araştırması  

Projelendirme  

 İş paketi sonuç raporunun hazırlanması  

İş Paketi-2 Ürünün üretimin gerçekleştirilmesi %100 

 

Tasarıma yönelik malzeme ve ekipman temini  

Montaj ve üretim  

OSOS sistemi ile entegrasyon 

Performans testleri 

As-Built Projeler 

İş paketi sonuç raporunun hazırlanması  

İş Paketi-3 Üretimi yapılan cihazın pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi %100 

 

Pilot uygulama noktasının belirlenmesi  

Saha uygulaması  

Devreye alma  

İş paketi sonuç raporunun hazırlanması  

İş Paketi-4 Değerlendirme %100 

 

Performans değerlendirmesi  

Sonuç raporunun hazırlanması  

 

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje başvurusu esnasında planlanan bütçeler aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı verilmiştir.  

PLANLANAN BÜTÇE TABLOSU 

Maliyet Kalemi 2017 2018 TOPLAM(TL) 

I II I II 

Makine/Donanım/Yazılım ₺0.00 ₺120,000.00 ₺80,000.00 ₺0.00 ₺200,000.00 

Seyahat Giderleri ₺20,000.00 ₺20,000.00 ₺10,000.00 ₺0.00 ₺50,000.00 

Belgelendirme ₺0.00 ₺0.00 ₺80,000.00 ₺0.00 ₺80,000.00 

Personel Giderleri  ₺40,000.00 ₺40,000.00 ₺40,000.00 ₺0.00 ₺120,000.00 

TOPLAM MALİYET 60,000.00 ₺180,000.00 ₺210,000.00 ₺0.00 ₺450,000.00 

 

Projenin planlanan bütçesi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Planlanan bütçede yükleniciye (T4E) ait seyahat 

giderleri, belgelendirme giderleri, personel giderleri gider kalemlerine dahil edilmiştir. Proje kapsamında 

gerçekleşen nihai hakkedişler toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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GERÇEKLEŞEN BÜTÇE TABLOSU 

Maliyet Kalemi 2018 2019 TOPLAM(TL) 

I II I II 

Makine/Donanım/Yazılım ₺50,000.00 ₺0.00 ₺135,000.00 ₺15,000.00 ₺200,000.00 

Seyahat Giderleri ₺10,000.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺10,000.00 

Belgelendirme ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 

Personel Giderleri  ₺75,000.00 ₺0.00 ₺90,000.00 ₺75,000.00 ₺240,000.00 

TOPLAM MALİYET ₺135,000.00 ₺0.00 ₺225,000.00 ₺90,000.00 ₺450,000.00 

 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
Projenin en önemli katma değeri, üretilen cihazın ülkemizde muadilinin bulunmamasından dolayı dağıtım 

sisteminde yaygın kullanılabilecek bir ürünün geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu sayede ülkemizde elektromekanik 

sektörü, sadece yurt içi değil yurt dışında da satabilecek bir ürüne sahip olmuştur. 

Ürünün dolaylı ancak temel katma değeri ise, havai hat branşmanlarından beslenen noktalardaki 

kaçakların zamanında tespit edilebilmesi için bir imkân sunmasıdır. İlgili branşmanlardan beslenen 

müşterilerin tüketimleri ile branşman ölçümleri hızlıca karşılaştırılmış ve olası kaçaklar miktarların tespit 

edilebilmesi sağlanmıştır. 

Bu kapsamında gerçekleştirilen cihaz ile işletmesel sorunlara daha etkin bir şekilde müdahale etmek 

imkânı sağlanmıştır. Aynı zamanda, geliştirilen ürün ticari yönü kuvvetli bir ürün olup gerek yurt dışı ve gerek 

yurt içi pazar payına ortak olmuş ve böylelikle elektrik dağıtım sistemlerinde yerli bir donanım geliştirilmesi 

ile ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur. 

Projenin bir diğer katma değeri ise, yapılan testlerden sonra ürünün ülkemiz değerlerine kazandırmak 

amacıyla DEDAŞ tarafından TSE’ye faydalı model başvurusu yapılmıştır. Başvurusu yapılan ürünün teknik 

değerlendirme süreci hala devam etmektedir. 

 Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 

Risk 1: Laboratuvar koşullarında Gözlemlenemeyen Sorunların Sahada Ortaya Çıkması 

Kombine akım-gerilim trafoları hem üretim aşamasında hem de saha montajı öncesinde test edilmiş, 

bu testlerde beklenen dönüşüm oranlarını sağladıkları ve uygun sekonder çıkışları verdikleri onaylanmıştır. 

Ancak laboratuvarda test edildiğinde problemsiz çalışan cihazların sahada sağlıklı çalışmadığı gözlenmiştir.  

Bir kombine trafonun akım ve gerilim devresinin aynı anda test edilmesi için gerilim ve akımın aynı 

iletkene uygulanması gerekmektedir. Bu da akım ve gerilimin çarpımı kadar bir yükün iletken üzerinden 

akması demektir ki böyle bir testi laboratuvar ortamında gerçekleştirmek mümkün değildir. 

Trafolarda karşılaşılan problemin sahada olan, ancak laboratuvar ortamında test edilmesi mümkün 

olmayan yüksek elektromanyetik alandan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bu problemin tespitinden sonra başka bir üreticiden (zelisko) yeni bir kombine akım gerilim trafo seti 

temin edilmiştir. Bu sebeple proje planında gecikme meydana gelmiştir. Temin edilen ürünün laboratuvar 

testleri yapılmıştır. Ürünün laboratuvar testlerinde sağlıklı çalıştığı gözlemlenmiş ve sahada montajı 
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yapılmıştır. Montajı yapılan ürünün saha koşullarında verileri alınmış ve bir önceki ürünün (Shenzhen 

Chuangyin) verileriyle karşılaştırıldığında istenilen verileri doğru ölçtüğü ve düzgün çalıştığı gözlemlenmiştir. 

 

E. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler:  
Proje sonucunda elde edilen çıktılar ve geliştirilen donanım ile diğer dağıtım şirketleri ilgili yöntem ve 

donanımı kendi bölgelerinde uygulayarak, konvansiyonel akım ve gerilim trafolarının yerine düşük güçle 

çalışan, düşük maliyetli, kolay monte edilebilir bir sisteme sahip olacaklar ve konvansiyonel sistemlere göre 

daha doğru ölçüm yapan bu sistemi kullanarak kayıp ve kaçak noktalarını sağlıklı bir şekilde 

saptayabileceklerdir.  

Geliştirilen ürün yerli yapım bir ürün olması ile yurtdışı pazarına ihracat yapılabilecektir. Aynı zamanda 

proje çıktıları yaygınlaştırılarak yurtiçinde de bir pazar yaratılabilecektir. 

 

F. EKLER 
 

Ek-1: Saha Test Raporu 

Ek-2: Sistem Mimarisi 


