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A.1 Önsöz 

Mart 2019 tarihinde EPDK tarafından desteklenmesi kabul edilen Alçak Gerilim yeraltı 

elektrik arızalarının yerlerinin kazı yapılmaksızın tespitinde “Dedektör Köpeklerin” 

kullanılabilmesinin mümkün olup olmadığı ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) 

çalışmasının FLYDOG K9 Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmesine yönelik 10.09.2019 

tarihinde BEDAŞ ile FLYDOG arasında 162.500,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Bu 

kapsamda proje boyunca yapılanlar, edinilen kazanımlar, katma değer, deneyim ve öneriler ile 

Eylül 2019 – Mart 2020 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler, aşağıdaki başlıklar altında 

sunulmaktadır.  

A.2 Proje Özeti  

Elektrik dağıtım şebekelerinde yaşanan arızaların büyük bir kısmı AG şebeke kaynaklı olup, 

bunlar genel olarak; “aşırı yüklenme, gevşek bağlantı, dengesiz yükler ve nötr iletkeninin aşırı 

yüklenmesi, ekonomik ömrü dolan ve/veya kalitesiz malzeme, kötü işçilik kaynaklı sıkıntılar, 

sigorta yanması” olarak sayılabilir.  

BEDAŞ’ın alçak gerilim şebeke yapısı; “T buat” ile abone bağlantı hatları ve kofra üzerinden 

enerjiyi binaya iletecek şekilde işletilmektedir. Kofralar bina içlerinde bulunmakta ve ölçü 

araçları ile gerçekleştirilen tespit sırasında kofra sigortaları çıkartılmak suretiyle; bina 

şebekeden fiziksel olarak ayrılmaktadır. BEDAŞ AG besleme modelinde ölçü araçları 

kullanılarak yapılan tespitlerde bina kapıları açılarak kofradaki sigortaların sökülmesi 

gereklidir. Kofralara erişim gerçekleştirildikten sonra ölçü ekibinin test sürecine geçilir. Bir 

AG hat üzerinde 50-60 bina bulunabilmektedir. Ağ hattı üzerindeki bina kofralarının, 

şebekeden fiziksel olarak ayrılması zaman almakta ve kapalı binalara ait kofraların 

çekilememesi durumunda; bina kofralarına erişim sağlanana kadar arızaya müdahale 

edilememektedir. Özellikle gece yaşanan arızalarda bina kapılarının açtırılması safhasında 

problem yaşanmakta ve bu nedenle arıza süreleri uzamaktadır. 

Önerilen proje kapsamında AG şebeke kablolarında meydana gelen kısa devre arızaların 

tespitinde, Flydog tarafından özel olarak eğitilecek köpeklerin kablolama güzergâhını 

koklamak suretiyle tespit etmeleri ve bu sayede kesinti sürelerinin kısaltılması ve hizmet 

sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

Proje kapsamında özel olarak eğitilecek dedektör köpekler vasıtasıyla; arıza tespitlerinde 

kofra çekilmeye gerek olmaksızın, zemin türü, arızanın sebep olduğu yanık derecesi, arızanın 

meydana geldiği derinlik ve kablo güzergahının tam olarak bilinip bilinmemesi gibi 

değişkenlerin varyasyonları göze alındığında; ortalama 50 metrekarelik bir hat güzergâhında 5 

dakika içerisinde arıza noktasının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Ek olarak, güzergâh 

üzerinde hatalı araç parkı bulunması, yaya ve araç trafiği yoğunluğu ve/veya öngörülmeyen 

engel ve engebeler söz konusu olduğunda ortalama tarama süresinin 8 dakikada 

tamamlanması hedeflenmektedir. Bu anlamda olumsuz saha koşulları ortalama tespit 

süresinin 62,5% oranında uzamasına sebep olmaktadır. 
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A.3 Proje Kapsamı 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ’nin hizmet sağlamakta olduğu İstanbul Avrupa yakasıyla 

sınırlı olmak üzere; AG şebekelerinde oluşan 1, 2 ve 3 faz arızaları kapsamaktadır. Toprak, 

parke taşı, beton ve asfalt zemin türlerinde, günün farklı saatlerinde ve farklı hava 

koşullarında çalışılmıştır. 

 

A.4 Projenin Önemi 

Projede prototip olarak eğitilmesi planlanan “arıza tespit köpeklerinin”, elektrik dağıtım 

şirketlerinin arıza tespit konusunda fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tespit 

kabiliyetine sahip olması planlanmıştır. ATK’lerin hızlıca arıza ihbarlarının olduğu bölgeye 

intikal etmeleri ve ölçüm/depar işlemlerinin yapılamadığı hallerde yer altındaki arızaları 

büyük oranda tespit edebilmeleri, şebekenin AG kısmıyla ilgili birçok arızanın ATK’ler 

vasıtasıyla giderilmesi ve/veya azaltılması planlanmıştır. 

Proje kapsamında İstanbul Avrupa yakasında, ortalama kesinti süresi endeksine (SAIDI) 

olumlu katkı sağlamak suretiyle elektrik hizmeti alan müşterilerin memnuniyeti güvence 

altına alınacaktır. Ayrıca, tedarik sürekliliği, hizmet kalitesi ve verimliliğinin iyileştirilmesi, 

müşterilere ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Benzer çalışmaların diğer dağıtım şirketleri için yapılmasının da önü açılacaktır. 

Gerçekleştirilen çalışma ve sonuçlarının ilgili konferans, dergi ve sektör toplantılarında 

paylaşılması planlanmaktadır. Böylece, ülkemiz açısından oluşacak katkının sektör, bilim 

dünyası ve halkımız için daha da yaygınlaşması sağlanacaktır. 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti 

BEDAŞ tarafından enerji hizmeti sağlanmakta olan İstanbul Avrupa yakası bölgesinde; AG 

kaynaklı elektrik arızalarının özel eğitimli köpekler vasıtasıyla tespit edilmesine yönelik Ar-

Ge faaliyetlerine Eylül 2019 itibariyle başlanmıştır. 

  

Arıza tespit köpeklerinin gerçek iş sahalarında optimum verimlilikte faaliyet göstermesi 

amacıyla Ar-Ge süreçleri köpek eğitim ve enerji sektörlerindeki özel disiplinler dikkate 

alınarak aşağıda yer aldığı üzere kademelendirilmiştir. Bahse konu uygulamalar sıralanmış 

olarak aşağıda yer almaktadır. Belirtilen tüm süreçlere dair detaylı açıklama ve analizler 

metnin devamında ifade edilmektedir. 

 

1. Proje iş planı ve zaman takvimi oluşturma 

2. Eğitim planı oluşturma 

3. Arıza tespit köpeği seçim kriterlerinin belirlenmesi 

4. Arıza tespit köpeği sağlık kriterlerinin belirlenmesi 

5. Köpek seçimi ve satın alma 

6. Arıza tespit köpeği idarecisi seçim kriterlerinin belirlenmesi 

7. Koku örneklerinin toplanması 

8. Koku tanıtımı 
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9. Kontrollü simülasyon eğitimleri 

10. İlk saha eğitimleri 

11. Rektifikasyon eğitimleri 

12. Gerçek Operasyonel Koşullarda Kalite Kontrol Uygulamalarının 

Gerçekleştirilmesi 

 

Oluşturulan iş planı çerçevesinde Ar-Ge sürecine konu olan yenilikçi tespit yönteminin 

olabilirliği test edilmiş ve sürecin kendi dinamikleri içerisinde düzeltici eğitim ve/veya 

düzeltici faaliyet gerektirilen konular tespit edilerek arıza tespit köpeği niteliği taşıyan iş 

köpeklerinin hizmet standardizasyonu konusunda somut başarılar elde edilmiştir. AG 

kaynaklı arızaların meydana geldiği konum ve derinlik; arıza derecesi, zemin ya da hava 

koşullarının değişkenliği unsurları özel olarak incelenmiş ve ilgili değişkenler özelinde gerek 

duyulan eğitim ihtiyacı tespit ve etüt edilerek arıza tespit köpeklerinin sürece ve diğer tüm 

dinamiklere adaptasyonu sağlanmıştır. Arıza tespit köpeklerine dair kayıt edilen eğitim 

verileri doğrultusunda; uygun kalite kontrol, kalite güvence ve motivasyon eğitimlerine ek 

olarak gerçek operasyon tecrübesinin “ arıza tespit başarısı yüzdesine ” olumlu yönde katkı 

sağladığı görülmüştür. Bu anlamda; arıza tespit köpekleri ile AG kaynaklı arızaların tespit 

edilmesi sürecinin kendi içerisinde sürdürülebilir ve gerçek operasyon tecrübesi artışı ile 

doğru orantılı olarak iyileştirilebilir olduğu anlaşılmaktadır.  

 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi 

 

AG Kaynaklı elektrik arızalarının tespiti hususunda somut başarılar gösteren arıza tespit 

köpeklerinin; işbu raporun “ Projeden Kazanılan Katma Değer “ başlıklı D maddesinde ifade 

edildiği gibi enerji dağıtım şirketleri, enerji piyasası ve ülkemiz nazarında arıza tespit 

süreçlerinde pozitif değer kattığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda; ATK’ler ile arıza tespit 

yönteminin kullanım alanının yaygınlaştırılması ve sürecin sahaya entegrasyonunun 

sağlanması için BEDAŞ ile karşılıklı irtibat ve koordinasyon kurulacaktır.  

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  

 

Proje başvurusunda belirtilen 6 aylık süreye iş paketine genel olarak uyulmuştur. 

0-2. Hafta: Tarafların, AR-GE çalışmasına konu hususlarda birbirlerini eğitmelerine 

ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi  

3. Hafta: Arıza alanlarından kablo örneklerinin toplanması 

4. Hafta: Köpeklerin temini ve koku tanıma eğitimlerinin başlangıcı 

8. Hafta: Koku tanıma eğitimlerinin tamamlanması 

9. Hafta: 1. Ara Eğitim Raporunun yazılması 

9. Hafta: Silivri ve civar ilçelerde saha eğitimlerine başlanması 
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16. Hafta: 2. Ara Eğitim Raporunun yazılması 

16. Hafta: BEDAŞ tarafından belirlenecek ilçelerde saha eğitimlerine başlanması 

20. Hafta: Eğitimlerin tamamlanması 

21. Hafta: Arızaların köpeklerle tespitinin gerçek operasyonel koşullarda BEDAŞ 

gözetiminde test edilmesi ve kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi 

25. Hafta: Projenin tamamlanması ve final Eğitim Raporunu yazılması 

 

C.2. İş Paketleri 

 

Bu bölümde; proje süresi boyunca gerçekleştirilen ve önceki ilerleme raporlarında aktarılan 

faaliyetler genel hatlarıyla özetlenmekte ve Eylül 2019 – Mart 2020 döneminde yürütülen 

çalışmalar iş paketi bazında sunulmaktadır. 

 

İş 

Paket

leri 

Sıra 

No 
İş Paketi İçerikleri 

1
0
.0

9
.2

0
1
9
 

1
0
.1

0
.2

0
1
9
 

1
0
.1

2
.2

0
1
9
 

1
0
.0

1
.2

0
2
0
 

1
0
.0

2
.2

0
2
0
 

1
0
.0

3
.2

0
2
0
 

İP-0 0 Proje Yönetimi             

İP-1 

1 
Diğer Sektörlerdeki Uygulamaların Araştırılması Ve Uygun 

Eğitim Planının Oluşturulması 
            

1,1 
Sektörel araştırmanın çıktılarına uygun olarak eğitim 

standartlarının, kalite kontrol standartlarının belirlenmesi 
            

1,2 Koku tanıtım yönteminin belirlenmesi             

İP-2 

2 Uygun Köpeklerin Seçilmesi ve Satın Alınması             

2,1 
Dedektör köpek olma niteliklerine sahip köpek havuzundan uygun 

köpeklerin test edilerek seçilmesi 
            

2,2 Satın alınması.             

İP-3 

3 Eğitimin Gerçekleştirilmesi             

3,1 
Tedarikçi ve BEDAŞ teknik personelinin bir araya gelerek köpek 

eğitimi ve şebeke arızalarına ait teknik bilgileri sentezlemesi 
            

3,2 Tedarikçinin buna uygun olarak eğitim programı dizayn etmesi.             

İP-4 

4 
Gerçek Operasyonel Koşullarda Kalite Kontrol 

Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi 
            

4,1 

Köpeklerin ve idarecilerin eğitim süresince kazandığı yetkinliğin 

gerçek arızaların tespiti için yeterli olup olmadığının sahada test 

edilmesi 

            

4,2 
Çıktılar ile uygun olarak ihtiyaç halinde ilave köpek ve idareci 

eğitimi verilmesi 
            

4,3 Sonuç Raporu             
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C.2.1 Eğitim Planının Oluşturulması 

 

2019 Temmuz ayında Flydog K9 Hizmetleri ve BEDAŞ Ar-Ge yöneticileri bir araya gelmiş 

olup ilgili Ar-Ge projesinin görüşmelerine başlanmıştır. Görüşmeler neticesinde 2019 Eylül 

ayında proje sözleşmesi imzalanmıştır. Yer altındaki elektrik arızalarının K9 ile tespiti 

uygulamalarını yaygın olarak kullanıldığı Hollanda’da faaliyet gösteren çözüm ortağımız ile 

iletişime geçilmiş ve konu hakkında istişareler yapılmış olup eğitimin aşamaları bu 

doğrultuda planlanmıştır. 

 

C.2.2 Uygun Köpeklerin Seçilmesi ve Satın Alınması 

 

Yer atındaki arızaları tespit edecek köpeklerin çalışma standartları ve BEDAŞ’ın 

gereksinimleri belirlendikten sonra doğru ırkları tespit edebilmek adına saha incelemeleri 

yapılmıştır. Yapılan incelemelerden sonra Çek Cumhuriyeti’ndeki köpek üreticileri ziyaret 

edilmiş ve toplamda 50 adet aday köpek test edilmiştir. Aşağıda detayları verilen dedektör 

köpek seçim testleri ve veteriner hekim sağlık kontrolleri sonucunda 1 adet Alman Çoban 

Köpeği ve 1 adet Jack Russel olmak üzere 1 büyük ırk 1 küçük ırk aday köpek seçilmiş ve 

ithal edilmiştir. Farklı ebatlardaki ırkların seçilmesindeki amaç köpeklerin çevresel koşullara 

ve diğer değişkenlere verdikleri tepkileri gözlemleyebilmek ve proje için doğru köpek 

ırklarını belirleyebilmektir. Üç aylık saha tecrübesi ve gözlemler doğrultusunda Şubat 2020 

itibariyle 1 adet Alman Çoban Köpeği daha sürece dahil edilmiştir. Bu sayede arıza tespit 

sinyali doğrulamaları üçüncü bir ATK ile daha gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

                
 

LEYDİ       BLACK 
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CARLOS 

 

C.2.2.1 Arıza Tespit Köpeği Seçim Kriterleri 

 

Irk Seçimi 

Her idarecinin sevdiği ve beraber çalışmak istediği köpek ırkları olmasına karşın, her ırk 

dedektör köpek olmak için uygun değildir. Elektrik Arıza Tespit Köpeği (ATK) olarak 

eğitilecek köpekler çoğunlukla av, çoban ve spor köpekleri arasından seçilecektir. Buna ilave 

olarak her köpek atletik, sosyal, istikrarlı, yönetilebilir ve eğitilebilir olmalıdır. Elektrik arıza 

tespit köpeği olarak kullanılacak köpekler şu ırklar arasından seçilebilir; Alman Çoban 

Köpeği, Belçika Çoban Köpeği (Malinois), Hollanda Çoban Köpeği, Labrador Retriever, 

Golden Retriever, Springer Spaniel, Cocker Spaniel, Jack Russell Terrier. Dedektör 

köpeklerde saf kanlık aranmaz. Bu sebeple yukarıdaki ırkların melezleri de performans ve 

sağlık kriterlerini karşılamaları halinde dedektör köpek olarak çalışabilirler.  

Yaş 

Irktan bağımsız olarak eğitime dâhil edilecek köpeğin en az 1 yaşında olması gerekir. 1 

yaşındaki bir köpek; aşağıda detayları ifade edilen ilgili testlere katılabilmek için yeterli 

olgunluğa ulaşmış kabul edilir. 1 yaşından önce uygulanacak testlerin sonuçları yanıltıcı 

olabilir.  
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Yeterlik Testi 

Köpek seçim testi 3 farklı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların her biri köpeklerin arıza 

tespit operasyonlarında karşılaşması muhtemel senaryolar baz alınarak tasarlanmıştır. Bu 

aşamalar sosyallik, avlanma/oyun güdüsü ve cesaret testlerinden oluşur. Bir köpeğin arıza 

tespit köpeği olarak eğitim alabilmesi için her aşamadaki testlerden başarılı olması 

gerekmektedir. 

Sosyallik  

Dedektör köpekler iyi huylu ve insanlarla bir arada olmaktan rahatsızlık duymayan köpekler 

arasından seçilir. Farklı idarecilerle çalışabilmeli, saldırgan olmamalı, başka canlılar 

yakındayken çalışabilmeli ve seyahat edebilmelidir. Elektrik arıza tespit köpekleri, günlük 

hayatın içerisinde çalışacağından insan trafiğinin çok yoğun olduğu ortamlarda bulunacağı 

gibi çoğu kez farklı sokak hayvanlarıyla da karşılaşacaktır. Bu sebeple aday köpekler 

sosyallik aşamasında iki alt kategoride teste tabi tutulurlar. 

İnsanlara karşı sosyallik 

Aday köpekler insanlara karşı saldırgan olmamalı, onlardan korkmamalı ve kaçınmamalıdır. 

Bulunduğu ortama yeni insanlar geldiğinde stres yaşamamalı ve rahat davranışlar 

sergileyebilmelidir. 

 

Diğer köpeklere karşı sosyallik 

Aday köpekler bulundukları ortama başka köpekler ya da sokak hayvanları geldiğinde veya 

başka köpeklerin olduğu ortama girdiklerinde hırlama, sürekli havlama veya diğer köpeğe 

doğru hamle yapmamalı ve saldırganlık belirtileri göstermemelidir. 

 

Avlanma Güdüsü ve Oyun Oynama(Motivasyon) Güdüsü  

Oyun oynama güdüsünün değerlendirilmesi safhasında köpeğin ödül sistemine uygunluğu test 

edilir. İdarecisiyle coşkulu şekilde oyun oynamayı seven, koşan, oyuncağının 

çekiştirilmesinden keyif alan, atılan oyuncağı geri getirmeyi içgüdüsel olarak yapmaya 

eğilimli köpeklerin oyun güdüsü yüksektir. Yüksek oyun güdüsü motivasyonun bir göstergesi 

olarak kabul edilir. Bu da köpeğin operasyonlarda çalışması için gerekli olan ana unsurlardan 

biridir. Bu özellik aynı zamanda idareci ve köpek arasında duygusal bağ kurulmasını da 

kolaylaştırır. Bir köpeğin motivasyonu ve oyun güdüsü aşağıda yer alan alt uygulamalarla test 

edilir. 

1. Köpeğin tanıdığı/bildiği bir oyuncak ve onu tanıyan bir kişiyle oyun oynaması (at-

getir ve çekiştirme oyunu) 

2. Köpeğin daha önce oynamadığı bir oyuncak ve onu tanıyan bir kişiyle oyun oynaması  

3. Köpeğin daha önce oynamadığı bir oyuncak ve ilk defa karşılaştığı birisiyle oyun 

oynaması 
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Avlanma güdüsü kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki köpeğin avını görebildiği 

durumlarda onu ele geçirmek istemesi; ikincisi ise görsel temasın olmadığı durumlarda 

köpeğin burnunu kullanarak avını bulmaya çalışmasıdır. Bu güdülerin test edilmesi için 

öncelikle köpeğin avı olarak gördüğü oyuncak, köpekten uzak bir noktaya atılır. Köpeğin 

atılan oyuncağı görmesi sağlanır ve sonrasında köpek serbest bırakılır. Köpeğin direkt olarak 

oyuncağına gitmesi; alması ve sonrasında eğitmene geri dönmesi (örneğin etrafında dönmesi) 

ve bu sırada etraftaki diğer etkenler ile ilgilenmemesi beklenir. Köpek bu aşamayı başarılı 

şekilde yerine getiriyorsa; bir sonraki aşamada oyuncak köpeğe önce gösterilir ve daha sonra 

saklanır. Köpeğin oyuncakla görsel teması kesildikten sonra köpek serbest bırakılır. Bu 

noktada köpekten beklenti oyuncağını gözüyle değil burnuyla araması ve bulmasıdır. Köpeğin 

sıkılmadan ve çevresel faktörlerden etkilenmeden uzun süre araması avlanma güdüsünün 

yüksek olduğunun göstergesidir.  

Cesaret Testi 

Cesaret testinin amacı köpeğin strese sebep olan uyaranlara verdiği tepkinin ve uyum sağlama 

becerisinin ölçülmesidir. Arıza Tespit Köpeklerinin, farklı zemin türlerine, gürültülü 

ortamlara ve hareketli nesnelere karşı duyarlı olmaması ve sürekli değişen çevresel faktörlere 

uyum sağlama becerisinin olması zorunludur. 

Zemin Testi 

Köpeğin asfalt, toprak, taş, çakıl, fayans, beton ve çamurlu(balçık) zeminlerde rahat şekilde 

hareket edip etmediği, oyuncağıyla oyun oynayıp oynamadığı ve farklı zemin türlerine karşı 

korku ya da çekinmesinin olup olmadığı test edilir. 

 

Karanlık Ortam Testi 

Köpeğin loş ve karanlık ortamlardan çekinip çekinmediği test edilir. Bunun için köpek günün 

farklı saatlerinde veya özel olarak hazırlanmış karanlık odalarda test edilir. 

 

Gürültü Testi 

Köpek, rahat şekilde dinleniyorken veya yürüyüş yaparken yüksek seslere karşı duyarlılığı 

test edilir. Buradaki amaç köpeğin yanından geçen bir araç gürültüsünden, aniden çalıştırılan 

bir motosikletten, kazı yapan, matkap kullanan işçilerden veya çevrede top oynayan 

çocuklardan etkilenmediğinden veya korkmadığından emin olmaktır. 

 

Hareketli Nesne Test 

Bu aşamada köpeğin hareket halinde olan araba, bisiklet veya motosiklete karşı bir duyarlılığı 

olup olmadığı test edilir. Arıza tespit köpeklerinin hareketli nesnelere havlaması, korkması, 
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kaçmaya çalışması, onların peşinden koşmak istemesi veya saldırmaya çalışması istenmeyen 

davranışlardır.  

 

C.2.2.2 Arıza Tespit Köpeği Sağlık Kriterleri 

 

Ağız ve Diş Muayenesi 

Yapılan muayenede yetişkin bir köpekte bulunması gereken incisiv, canin, molar, premolar 

dişlerin eksiksiz ve normal anatomik pozisyonlarında olup olmadığı incelenir. Diş taşlarının 

varlığı, diş etlerinde yangısal ve enfeksiyöz bulguların olup olmadığı araştırılır.  

Göz Muayenesi 

Gözün anatomik yapıları olan göz kapakları, kirpikler, göz küresi muayene edilir. Entropion, 

ektopion, konjuktivit benzeri görme yetisini etkileyen olgular araştırılır. 

Burun Muayenesi 

Burunun muayenesinde akıntı, kuruluk, kabuklanma gibi bulguların olup olmadığı araştırılır.  

Kalp ve Solunum Muayenesi 

Oskültasyon yöntemiyle yapılan muayenede kalp ve akciğer sesleri dinlenerek bulgular 

değerlendirilir. Kalp seslerinde aritmi, ciğerlerde pleural efüzyon,bronchitis gibi akciğer 

hastalıklarının yol açtığı normal olmayan sesler olup olmadığı tespit edilir. 

Deri ve Kürk Muayenesi 

Deri muayenesinde deri bütünlüğünü bozan; ektoparaziter enfestasyonlar (pire, kene, uyuz 

gibi), alerjik dermatitler, maya dermatitleri, alopesi, impetigo, egzama gibi olgular 

değerlendirilir. Tüylerin tüm vücudu kaplamasına ,tüy köklerinde kabuklanma, kepeklenme 

veya yangısal lezyonların olup olmadığına bakılır.  

Ürolojik muayene 

Üriner sisteme dâhil organların gözle ve palpasyon yöntemiyle muayenesi gerçekleştirilir. 

Köpeğin idrar çıkışı gözlemlenerek idrarda kan varlığı, dansitite artışı, renk ve koku değişimi 

gibi durumlar yönünden değerlendirme yapılır. 

Ortopedik muayene 

Yapılan gözlem ve fiziksel muayene ile köpeğin iskelet yapısında anomali, postür bozukluğu, 

yürüyüş problemi olup olmadığı değerlendirilir. 
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C.2.2.3 Arıza Tespit Köpeği İdarecisi Seçim Kriterleri 

 

Tek başına yeterli olmasa da köpekleri sevmek köpek idarecisi olabilmek için ön şart olarak 

kabul edilir. İdareci, köpek ile duygusal bir bağ kurabilmeli, hareketlerini ve tepkilerini 

gözlemleyebilmeli ve köpeğin ihtiyaç duyduğu sevgi ve güven duygusunu verebilmelidir. 

Bununla beraber köpeğin bakım ve temizliği ile ilgili sorumluluk sahibi olması 

gerekmektedir. Bir iş köpeğini idare etmek ve onun temposuna ayak uydurabilmek belirli 

oranda fiziksel güç gerektirir. İdareci seçiminde, adayların köpekle çalışmaya engel bir sağlık 

sorunu olup olmadığı, işin gerekliliklerini yerine getirebilecek kondisyonda ve fiziki 

uygunlukta olup olmadığı da değerlendirilir. Bunlarla beraber idarecinin analitik zekâya sahip 

olması, problem çözebilmesi, kendini rahatça ifade edebilmesi, sabırlı ve anlayışlı bir yapıda 

olması gerekir. Buna ek olarak; yazılı ve sözlü raporlama yapabilecek, operasyonel form ve 

kayıtları tutabilecek nitelikte eğitim düzeyine sahip olması gerekir. Teorik değerlendirme 

sonrasında; idareci adayının köpekle uyumunu gözlemlemek adına saha eğitimleri 

gerçekleştirilir ve idareci adayının saha eğitimlerinde yeterli performans indikatörlerini 

sergilemesi beklenir. 

 

C.2.3 Eğitimin Gerçekleştirilmesi 

Eğitim süreçleri koku tanıtımı, kontrollü simülasyon eğitimleri, saha doğrulama eğitimleri, 

rektifikasyon eğitimleri ve senaryo bazlı gerçek saha eğitimlerini kapsamak suretiyle proje 

başvuru formunda ve teknik şartnamede belirtilen tüm işlemleri gerçekleştirecek şekilde 

tasarlanmıştır. İntikal edilen arızalar için aşağıdaki “Arıza Tespit Formu” düzenlenerek, tarih, 

lokasyon, kablo ve zemin tipi gibi bilgiler kayıt altına alınmıştır. 
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Arıza Tespit Formu Görsel 1 

 

Eylül-Mart döneminde yapılan eğitimler ve faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır: 

a. Koku Örneklerinin Toplanması: Köpekler kokusu olan her maddeyi tespit edebilirler. 

Tespit etmekle de kalmaz binlerce koku içerisinden ayrıştırabilirler. Doğal avlanma 

güdüleri sayesinde doğada avlarının kokusunu hem çok uzun mesafelerden tespit edebilir 

hem de diğer kokulardan ayırt ederek izini sürebilirler. Dedektör köpek eğitiminde 

TARİH 

LOKASYON

ARIZA İHBAR SAATİ

ARIZA MÜDAHALE SAATİ

ARIZA TESPİT SÜRESİ

ARIZA MESAFESİ

HAVA DURUMU ZEMİN TİPİ

HAVA SICAKLIĞI TOPRAK TİPİ

RÜZGAR DERİNLİK

KABLO GERİLİM SEVİYESİ

KABLO İLETKEN CİNSİ

KABLO KESİTİ

KABLO İZALASYON MALZEMESİ

KABLO DIŞ KILIF MALZEMESİ

DEĞERLENDİRMELER

ARIZA TESPİT FORMU
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köpeklerin bu özelliklerinden yararlanılır. Yer altı elektrik arızalarını köpek ile tespit 

edebilmek adına doğru koku örneklerinin köpeğe tanıtılması büyük önem arz eder. Bu 

doğrultuda; Silivri ilçesi BEDAŞ işletmesi ile koordine olunarak kısa devre arızalarına 

BEDAŞ ekipleriyle beraber intikal edilmiş ve BEDAŞ ekiplerinin kazı çalışmaları 

sonrasında tespit ettikleri kısa devre arızalarından kablo örnekleri toplanmıştır. Bu 

arızalara köpekler olmadan sadece örnek toplamak için intikal edilmiştir. Proje takviminin 

3.ncü ve 4.ncü haftalarında yapılan saha ziyaretleri neticesinde hem uygun koku örnekleri 

toplanmış hem de saha ekiplerinin arızalara müdahale şekilleri izlenerek uygun iş birliği 

modelini sağlamak adına gözlemler yapılmıştır.  

 

Koku Örneği Görsel 1 
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   Koku Örneği Görsel 2                                                            Koku Örneği Görsel 3 

 

Koku Örneği Görsel 4 
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b. Koku Tanıtımı: Tespit edilmesi istenilen hedef madde veya maddelerin kokularının 

uygun ortam ve koşullarda köpeğe tanıtılmasıdır. Köpekler aslında aradıkları maddelerin 

ne olduğunu veya ne maksatla aradıklarını bilmezler. Dedektör köpekler, güvenlik 

sektöründe bomba veya narkotik madde tespiti yapabildikleri gibi arama kurtarma 

görevlilerinin ellerinde enkaz altında kalan kişileri tespit etmek maksadıyla veya bazı 

hastalıkları insanları koklamak suretiyle tespit edebilirler. Tüm bu tespitlerde aradıkları 

kokular birbirlerinden farklı da olsa köpeklerin arama ve avlanma güdülerinden 

faydalanılır. Bu aşamada hedef koku ile köpeğin ödülü arasında bir bağıntı kurularak 

hedef koku değerli hale getirilir ve köpeğin tanıtılan kokuyu araması teşvik edilir. Köpeğe 

verilen ara komutu sonrasında hedef kokunun varlığını ve yerini işaret etmesi amaçlanır. 

Arıza tespit köpekleri koku tespitinde oturmak veya kazımak şeklinde işaret verirler. Saha 

ziyaretlerinde toplanan uygun koku örnekleri hava geçirmez kilitli poşetlerde muhafaza 

edilerek koku tanıtım eğitimleri proje takviminin 4ncü ve 8nci haftaları arasında, Flydog 

K9 Hizmetleri tesisinde ve Silivri civarında gerçekleştirilmiştir.  

       

Koku Örneği Görsel 5         Koku Örneği Görsel 6 

 

c. Kontrollü Simülasyon Eğitimi: Koku tanıma eğitimleri tamamlanan ve hedef kokuları 

başarıyla ayrıştırabilen ATK’ler ile proje takviminin 9’ncu ve 16’ncı haftaları arasında, 

Silivri bölgesinde simülasyon eğitimlerine başlanmıştır. Köpeklerde beklenti unsurunu 

arttırmak adına asfalt, toprak, parke taşı ve beton zemin türlerinde arıza simülasyonları 
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yapılarak ATK’lerin her türlü zemin türüne aşina olmaları sağlanmıştır. Farklı zemin türü 

ve derinliklerde çalışılarak köpeklerin gelecekte çalışacağı gerçek senaryolara hazır 

olması amacıyla eğitim süreci kolaydan zora doğru planlanmış olup zeminin hava 

geçirmezlik oranı ve derinliği kademeli ve kontrollü olarak arttırılmıştır. Bunlarla beraber 

gerçek çalışma ortamına aşinalık yaratmak için günün farklı saatlerinde gündüz ve gece 

eğitimleri yapılmıştır. Yine bu doğrultuda hava koşulları da göz önüne alınmış olup sıcak, 

soğuk, yağmurlu ve karlı havalarda da ATK’ler ile simülasyon eğitimleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 



 

19 

Simülasyon Eğitimi Görsel 1 

 

Simülasyon Eğitimi Görsel 2 
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   Simülasyon Eğitimi Görsel 3 

 

Simülasyon Eğitimi Görsel 4 
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d. İlk Saha Eğitimleri: Kontrollü ortamlarda simüle edilen arızalar ile ATK’lerin yer 

altındaki elektrik arızaları aradıkları ve yanık arızalarına tepki verdikleri doğrulanmıştır. 

Bir sonraki aşama olarak BEDAŞ Silivri, Avcılar ve Bakırköy İşletmeleri ile koordine 

olunarak ortak mesajlaşma grubu kurulmuştur. Buradan gelen arıza konumları 

doğrultusunda BEDAŞ ekipleri ile beraber arızalara intikal edilerek ölçüm işlemi 

sonrasında belirlenen kablo güzergâhlarında ATK’ler ile arama yapılmış ve köpeklerin 

gerçek operasyonel koşullardaki performansları ve yaşanan sorunlar gözlemlenmiştir. İlk 

saha eğitimlerinde gözlemleri aşağıdaki gibidir. 

 İntikal edilen arızalarda ATK’lerin çevresel faktörlerden etkilendikleri 

gözlemlenmiştir. Yoldan geçen motorlu araçlar, sokak hayvanları, meraklı sivil 

vatandaşlar gibi faktörlerin köpeklerin dikkatini dağıttıkları ve arama/tespit 

performanslarını etkilediği görülmüştür.  

 Arıza ihbarlarının, arızanın gerçekleştiği zamandan çok daha sonra yapıldığı ve 

arızanın eski olarak adlandırabileceğimiz şekilde koku salınımının az olduğu 

senaryolar ile karşılaşılmıştır. 

 İntikal edilen arızaların bazılarının sigorta/pano arızası veya kablonun kopması 

veya ezilmesi sonucu olduğu ve ATK’ler ile bu tarz arızaların tespit edilmelerinin 

mümkün olmadığı gözlemlenmiştir. 

e. Rektifikasyon Eğitimleri: İlk saha eğitimlerinde tespit edilen sorunlar ve gözlemler 

sebebiyle ATK’ler sahadan çekilerek, Flydog tesisinde düzeltici çalışmalar uygulanmıştır. 

Çevresel faktörlere karşı köpeklerin duyarlılıklarını azaltmak adına sosyalleştirme 

çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Saha eğitimlerinde intikal edilen arıza senaryolarından 

edinilen tecrübelerle, kontrollü ortamlarda daha gerçekçi arızalar ve operasyonel koşullar 

simüle edilerek tespit oranlarını arttırmak adına çalışmalar yapılmıştır. BEDAŞ ve Flydog 

yetkilileri bir araya gelerek elde edilen tecrübeler paylaşılmış, teknik bilgiler sentezlenmiş 

ve sonraki eğitim aşamaları planlanmıştır. 
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Carlos Kapalı Eğitim Alanı Çalışması Görsel – 1 

 

 

Carlos Kapalı Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 2 
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Carlos Açık Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 1 

 

 

Carlos Açık Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 2 
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Leydi Kapalı Eğitim Alanı Çalışması Görsel – 1 

 

 

Leydi Kapalı Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 2 
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Leydi Açık Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 1 

 

Leydi Açık Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 2 
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Black Kapalı Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 1 

 

Black Kapalı Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 2 
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Black Açık Eğitim Alanı Çalışması Görsel - 1 

 

Black Açık Eğitim Alanı Çalışması Görsel – 2 
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C.2.4 Gerçek Operasyonel Koşullarda Kalite Kontrol Uygulamalarının 

Gerçekleştirilmesi 
 

İlk saha eğitimleri sonunda elde edilen bulgularla düzeltme eğitimleri tamamlanmış ve 

ATK’ler gerçek operasyon koşullarında test edilmeye başlanmıştır. Avcılar bölgesi pilot 

bölge olarak seçilmiş olup mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen arıza ihbarlarına ölçüm 

ekiplerinden önce intikal edilmiştir. Eğitimlerin bu safhasında ilk saha eğitimlerinden farklı 

olarak Arıza Tespit Köpekleri, ölçüm/depar işlemleri öncesinde arızaları tespit etmeye 

çalışmıştır. Bu aşamada köpeklerin gerçek performansı gözlemlenmiş olup test edilen teknik 

sorunlar “ C.2.3 Eğitimin Gerçekleştirilmesi “ maddesinde yer alan rektefikasyon eğitimleri 

vasıtasıyla düzeltilmiştir. 

C.3. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Kaynak kullanımı ve bütçe gerçekleşmelerini içeren tablo aşağıda yer almaktadır. 

 

 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer 

 Kısalan kesinti süresi ile SAIDI değerlerinde iyileşme sağlanacağı öngörülmektedir. 

 Kapısı açılamayan binaların fiziksel olarak kofra irtibatlarının kesilmesine gerek 

olmaksızın arıza yeri kısa sürede tespit edilebilmektedir.  

 Araca bindirilmiş ölçü cihazlarıyla üretilen darbe gerilimine maruz kalmayan şebeke 

varlıklarının ömrünün uzayacağı değerlendirilmektedir. 

 Araca bindirilmiş ölçü cihazlarıyla lokasyonu tespit edilemeyen alçak gerilim yer altı 

arızaları ATK’ler ile tespit edilebilmektedir. 

 Kesinti sürelerinin kısaltılması amacıyla yenilikçi bir yöntem sunulması enerji 

piyasasına ve ülkemize pozitif katma değer sağlayacaktır. 

 Tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi ile müşteri memnuniyetinin arttırılacağı 

değerlendirilmektedir. 

 Enerji tedarik ve/veya konvansiyonel arıza tespit/ölçüm süreçlerinde ortaya çıkan 

zarar tanzim maliyetlerinin ATK’ler vasıtasıyla azaltılacağı değerlendirilmektedir. 

DAĞITIM 

ŞİRKETİ

Personel 

Giderleri
Malzeme Hizmet Alımı

Seyahat ve 

Diğer 

Giderler

Diğer 

Finansman 

Kaynakları 

(Varsa toplam 

değerden 

düşülecek)

Toplam

95.000,00 230.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 355.000,00

Personel 

Giderleri
Malzeme Hizmet Alımı

Seyahat ve 

Diğer 

Giderler

Diğer 

Finansman 

Kaynakları 

(Varsa toplam 

değerden 

düşülecek)

Toplam

66.212,24 0,00 162.500,00 0,00 0,00 228.712,24

YAKLAŞIK BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

BEDAŞ
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E. Projede Yaşanılan Sorunlar, Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler 
 

E.1. Kablo Güzergahının Bilinmemesi Kaynaklı Oluşan Sorunlar 

Ölçüm/depar işlemi öncesinde gerçek arızaların tespit edilme başarısı, sağlanan hizmetin 

devamlılığı için kritik önem arz etmektedir. Bu anlamda; ölçüm/depar işlemi sonrasında arıza 

noktası doğrulanmadan önce arıza noktasına intikal edilerek gerçek operasyonel koşullar test 

edilmiştir. Gerçekleştirilen testler neticesinde kablo güzergahının nerede olduğunun tam 

olarak bilinmemesinin tespit başarısını olumsuz yönde etkilediği net olarak anlaşılmıştır. 

Kablo güzergahının öngörülen konumda bulunmaması nedeniyle; ATK’lerin tespit sürecinin 

uzadığı, doğru tespit yüzdesinin ise azaldığı görülmüştür. Depar/ölçüm işlemi uygulanmadan 

önce ATK’ler ile tespit denemelerine geçilmesi itibariyle; ATK’lerin depar/ölçüm işlemi 

sonrasında gösterdikleri pozitif tespit performansında düşüşler meydana gelmiş ve nedenleri 

etüt edilerek rektefikasyon eğitimleri tazelenmek suretiyle arzu edilen tespit düzeyine yeniden 

ulaşılması sağlanmıştır. Fakat, arıza tespit köpeği ve arıza tespit köpeği idarecisinin bireysel 

kabiliyet ve performansından bağımsız olarak kablo güzergahının bilinmiyor olması halinde 

süreç olumsuz yönde etkilenmektedir. Gerçek operasyonel koşullarda güzergahın tespit 

edilebilmesi amacıyla kurumlar arası yardımlaşmanın ve/veya güzergahı tespit edebilecek 

nitelikte teknolojik ekipman kullanılmasının bahse konu zorlaştırıcı unsuru ortadan 

kaldıracağı değerlendirilmektedir.   

 

E.2. Çevresel faktörler 

Ar-Ge süreci boyunca intikal edilen arızalar genellikle şehir içi lokasyonlarda yer almaktadır. 

Yaya ve insan trafiği yönünden sirkülasyonu çok olan bu bölgelerde ATK’lerin 

odaklanmasını negatif yönde etkileyen birtakım unsurlar tespit edilmiştir. Süreci olumsuz 

etkileyen bahse konu unsurlar: diğer sokak canlıları, meraklı vatandaşlar, yaya ve araç trafiği 

olarak sıralanabilir. Belirtilen unsurlar süreci doğrudan ve olumsuz yönde etkileyebilecek 

nitelikte doğal riskler taşımaktadır. Diğer sokak canlılarının ATK’lere saldırması, araç trafiği 

nedeniyle ATK’nin zarar görmesi, üçüncü parti sivil vatandaşların ATK’ler ile etkileşim 

kurmak istemesi halinde her iki tarafın da zarar görmesidir bu risklere örnek gösterilebilir. 

Bu anlamda, ATK ile AG kaynaklı elektrik arızalarının tespit edilmesi sürecinde çevre 

kontrolünün sağlanması amacıyla bir personel görevlendirilmesinin; ATK’nin motivasyon ve 

adaptasyon istikrarının sürdürülmesi noktasında katkı sağlayacağı gibi tehlike arz eden 

riskleri de minimize edeceği değerlendirilmelidir.  
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E.3. Arıza Tespit Köpeklerinin Kullanılamayacağı Durumlar 

E.3.1. Yanma Kaynaklı Olmayan Arızalar 

 Gevşek bağlantı 

 İşçilik hatası 

 Kablo kopması 

 Ezilme 

ATK’lerin arızaları tespit edemediği saha çalışmalarında; gerçek arıza nedeninin yanık bazlı 

olmaması ve/veya gevşek bağlantı, işçilik hatası gibi nedenlerle meydana gelmesi durumunda 

arıza kaynağının anlık olarak doğrulanamayışı ATK’lerin eğitim sürecini olumsuz 

etkilemiştir. Doğru tespit sonrasında ödüllendirme metodolojisi ile işleyen eğitim ve 

adaptasyon sürecinin bahse konu ihtimallerde işlevselliğini yitirdiği anlaşılmıştır. Bu 

anlamda, tabiatı gereği ATK’lerin koku salınımı olmayan arızaları tespit etme kabiliyeti 

bulunmamaktadır.  

E.3.2. Koku Salınımı Olmayan Zeminler 

 Balçık ve Çamur Zemin 

 Su Birikintileri 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler 

Elektrik dağıtım şebekelerindeki sorunların büyük oranda AG şebeke kaynaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla AG şebeke kaynaklı elektrik arızalarının ATK’ler ile tespit 

edilmesi işlemi diğer enerji dağıtım kuruluşları için de önem arz etmektedir. Arıza tespit 

köpeği entegrasyonu ile ortalama kesinti süresi endeksinde gerçekleşmesi beklenen tüm 

iyileşmelerin diğer dağıtım şebekelerinde de gözleneceği değerlendirilmektedir. AG kaynaklı 

elektrik arızalarının arıza tespit köpeği olarak eğitilen iş köpekleri ile tespit edilmesi işleminin 

diğer dağıtım şebekelerinde de değerlendirilmesi önerilmektedir.  

Bu durumda tüm dağıtım şirketlerinin elde edeceği kazanımlar aşağıda ifade edilmektedir: 

 Arıza tespit köpekleri sayesinde, bir AG hat üzerindeki tüm binalara erişim 

gerçekleştirmeye gerek olmaksızın yalnızca kablo güzergahı izlenerek elektrik 

arızaları tespit edilebilir.  

 Bilhassa gece saatlerinde; binaların içerisinde yer alan kofralara erişim sağlamak zor 

olduğundan DEPAR işleminin uygulanması zorlaşmaktadır. ATK’ler vasıtasıyla arıza 

tespitleri anlık olarak gerçekleştirilebilir ve bu sayede arıza tespit işlemi mümkün 

olan en hızlı optimum süre zarfında gerçekleştirilebilir. 

 Arıza tespit işleminin en kısa sürede sonlanması akabinde; arıza müdahale 

işlemlerinin gerçekleşme süresi de doğru orantılı olarak kısaltılarak enerji sektörüne 

katma değer sağlanabilir.   

 Eksik kofra sökülmesinden kaynaklı meydana gelecek zararların tanzim edilmesi 

sebebiyle oluşan ilave maliyetler ortadan kaldırılabilir. 
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G. Grafik ve İstatistikler 

 

G.1. Kablo Güzergahının Bilindiği Vakalarda Başarı Grafiği 

 

* Elektrik kablo güzergahının bilindiği gerçek arıza vakalarında; zemin, derinlik ve faz arıza 

sayısı fark etmeksizin tüm ATK’lerin genel başarı oranı %77’dir.  

* Kablo güzergahının bilinmediği arıza vakalarında ise başarı oranı %65 - %67 olarak tespit 

edilmiştir. Bu anlamda doğru kablo güzergahı üzerinde gerçekleştirilen arıza tespitlerinde 

%12 oranla daha fazla başarılı tespit gerçekleştirilebildiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

Kısıtlamalardan Arındırılmış Başarı Yüzdesi 

Doğru Tespit Tespit Yok
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G.2. Aylara Göre Başarı Artışı 

 

*Tüm arıza türlerinde ATK’lerin doğru tespit başarısında pozitif artış ve tespit 

gerçekleştirilemeyen vakalarda ise önemli oranda pozitif düşüş bulunduğu görülmektedir. 

* Kasım 2019’daki ilk saha çalışmalarında tespit gerçekleştirilemeyen vakalar %62 iken, Mart 

2020’deki son saha çalışmalarında tespit gerçekleştirilemeyen vakaların yüzdesel oranı %25’e 

gerilemiştir. 

* Kasım 2019’daki ilk saha çalışmalarında doğru tespit başarısı %38 iken, Mart 2020’de bu 

oran %75’e yükselmiştir.  

* Doğru tespit başarısındaki kademeli yükseliş ve tespit gerçekleştirilemeyen vakalardaki 

kademeli azalma göz önüne alındığında; ATK’lerin kazandıkları saha tecrübesi ile doğru 

orantılı olarak başarı ve adaptasyon oranlarının yükselmekte olduğu anlaşılmaktadır.  

Not: Ocak – Şubat, 2020 aralığında başarı oranlarında gerileme yaşandığı görülmektedir. 

Bahse konu zaman aralığı; ATK’ler ile “depar/ölçüm” işlemi öncesinde tarama işlemine 

geçildiği döneme isabet etmektedir. Bu nedenle başarı oranlarında dönemsel olarak gerileme 

yaşanmış ve eksikler etüt edilerek rektifikasyon eğitimleri ile yeniden istenilen başarı 

oranlarına ulaşılması sağlanmıştır.  
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G.3. Operasyonel Başarı İvmesi “ Black “ 

 

* %44 ile başlanan operasyonel başarı yüzdesi, Mart 2020 itibariyle %75’e yükselmiştir. 

Bununla birlikte, %56 ile başlayan hatalı tespit yüzdesi %25 seviyesine gerilemiştir.  

* Ocak – Şubat ayları arasındaki düşüş ivmesi, DEPAR/Ölçüm işlemi öncesinde gerçek 

koşulların denenmeye başlaması nedeniyle gerçekleşmiş ve başarı ivmesi takip aylarda yukarı 

yönlü olarak iyileştirilmiştir. 

* «Black» Kasım 2019 ve Mart 2020 tarihleri arasında %62 oranında iyileşme sergilemiştir. 
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G.4. Operasyonel Başarı İvmesi “ Leydi “ 

 

* %33 ile başlanan operasyonel başarı yüzdesi, Mart 2020 itibariyle %75’e yükselmiştir. 

Bununla birlikte, %67 ile başlayan hatalı tespit yüzdesi %25 seviyesine gerilemiştir.  

* Ocak – Şubat ayları arasındaki düşüş ivmesi, DEPAR/Ölçüm işlemi öncesinde gerçek 

koşulların denenmeye başlaması nedeniyle gerçekleşmiş ve başarı ivmesi takip aylarda yukarı 

yönlü olarak iyileştirilmiştir. 

* «Leydi» Kasım 2019 ve Mart 2020 tarihleri arasında %92 oranında iyileşme sergilemiştir. 
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G.5. Operasyonel Başarı İvmesi “ Carlos “ 

 

* Carlos, edinilen üç aylık saha tecrübesi sonrasında teyit köpeği olarak sürece dahil 

edilmiştir.  

* Ocak 2020 itibariyle %55 ile başlayan operasyonel doğru tespit yüzdesi, iki aylık tecrübe 

kazanımı sonunda %75’e yükselmiştir. Bununla beraber %55 ile başlayan hatalı tespit 

yüzdesi, %25’e kadar iyileştirilmiştir. 

* «Carlos» Ocak 2020 ve Mart 2020 tarihleri arasında %60 oranında iyileşme sergilemiştir. 
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G.6. Arıza Türlerinin Yüzdesel Dağılımları 

 

* Arıza çeşitlerinin toplam arıza sayısına göre yüzdesel oranı yukarıda belirtilmektedir. Saha 

çalışmalarında tespit edilen AG elektrik arızalarının %40 oranında 3 faz arızası biçiminde 

meydana geldiği görülmüştür. 

G.7. 1 ve 2 Faz Arızaların Derinliğe Göre Tespit Oranları 

 

* 0-1000cm derinlikteki 1 ve 2 faz arızaların %75’i doğru tespit edilmiştir.  

* 1 faz arızalarda yanma derecesinin düşük olmasından hareketle, arızanın meydana geldiği 

derinlik arttıkça doğru tespit başarısı azalmaktadır. 

1 Faz Arıza 
26% 

2 Faz Arıza 
34% 
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40% 

ARıZA CINSINE GÖRE YÜZDESEL DAĞıLıM 

0%

20%

40%

60%

80%

0-100cm 100cm+

75% 

50% 

25% 

50% 

1 ve 2 Faz Arızaların Derinliğe Göre Tespit Oranları 

Doğru Tespit Hatalı Tespit



 

37 

* 2 Faz arızalarında yanma derecesi arttığından 100cm üzerindeki derinliklerde meydana 

gelen arızalar başarılı şekilde tespit edilmiştir.  

 

G.8. 3 Faz Arızaların Derinliğe Göre Tespit Oranları 

 

* 3 Faz arızalarında 0-100cm derinlikteki arızaların tespit oranı %79’dur. 50-100cm 

arasındaki derinliklerde doğru tespit oranı 5 gerçek vaka için %100 olarak tespit edilmiştir. 

* 100cm üzerinde 3 faz arıza vakasına denk gelinmemiştir. 
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G.9. Arıza Vakalarında Zemin Türlerinin Yüzdesel Dağılımları 

 

* ATK’ler ile çalışma yapılan AG elektrik arızaları dikkate alındığında zemin türü olarak 

«kilit kaldırım taşı» cinsi zeminin yüzdesel ağırlık bazında geri kalan tüm zemin türlerinin 

toplamından daha fazla yaygın olduğu görülmektedir. 

 

G.10. Kilit Kaldırım Taşı Zemin Türünde Genel Başarı Grafiği 

[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

Diğer 
[YÜZDE] 

AG ARıZALARıNDA KAYıT EDILEN ZEMIN TÜRLERI VE 
YÜZDESEL DAĞıLıMLAR 
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* Tüm ATK’lerin kilit kaldırım taşı zeminde ortalama başarı oranıdır.  

G.11. Asfalt Zemin Türünde Genel Başarı Grafiği 

 

* Tüm ATK’lerin asfalt zeminde ortalama başarı oranıdır.  

 

 

G.12. Beton Zemin Türünde Genel Başarı Grafiği 
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* Tüm ATK’lerin beton zeminde ortalama başarı oranıdır.  

 

 

 

G.13. Toprak Zemin Türünde Genel Başarı Grafiği 

 

* Tüm ATK’lerin toprak zeminde ortalama başarı oranıdır.  
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* Tüm ATK’lerin mermer, fayans, çakıl taşı gibi diğer zeminlerdeki ortalama başarı oranıdır.  

 

 

 

H. Sonuç ve Yorumlar 

10 Eylül 2019 tarihinde başlayan projede 6 aylık süre içerisinde, alçak gerilim yeraltı 

elektrik arızalarının yerlerinin kazı yapılmaksızın tespitinde dedektör köpeklerin 

kullanılabilmesinin mümkün olup olmadığı ile ilgili Ar-Ge çalışması yapılmıştır. 

Köpek seçimi standartlarından eğitim standartlarına kadar tüm proje sıfırdan 

tasarlanmış ve ülkemizde bir ilk olmuştur. Benzer faaliyetler dünyada Hollanda ve 

Belçika gibi birkaç ülkede kısıtlı sayıda köpek ile yapılmaktadır. Bu bağlamda arızalara 

müdahale yöntemlerine yeni bir model eklenmiştir.  

Arıza Tespit Köpekleri ile ilgili ilk izlenimler çok olumlu olmakla birlikte, proje 

bitiminde BEDAŞ AG arızalarında kullanılıp test edilecek ve nihai amaçların sağlanıp 

sağlanmadığı belirlenecektir. 

ATK kullanılarak AG şebeke arızalarına hızlıca intikal edilmesi ve ölçüm/depar 

işlemlerinin yapılamadığı hallerde yer altı kablo arızalarını tespit edilebilmesi ile 

tedarik sürekliliği, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve verimliliğinin arttırılması, 

SAIDI endekslerinin iyileştirilmesi ve BEDAŞ elektrik dağıtım şebekesinin uluslararası 

kalite standartlarına daha da yaklaşması beklenmektedir.  
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