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 «Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar» Ar-
Ge Projesi kapsamında Macaristan, Hindistan ve Brezilya olarak 3 ülke seyahati
gerçekleştirilmiştir.

 Raporlama kapsamında ise Dünyadaki değişik uygulamalar incelenerek Bulgaristan,
Meksika, Güney Amerika, Güney Afrika ve Müslüman Ülke Örnekleri olarak 5 rapor
oluşturulmuştur.

 Proje akış şemasında planlandığı gibi seyahat ve raporlama faaliyetlerinin her
aşamasında Dağıtım Şirketleri’ndeki sorumlu kişiler ile temas halinde olunmuş,
rapor taslaklarında yapılan değişiklik önerileri değerlendirilmiş ve birçok oturum ile
bir araya gelinmiştir.

 Proje kapsamındaki 3 ülke seyahatinin gerçekleştirilmesi sonrasında EPDK Ar-Ge
Komisyonu’na ilerleme durumunu gösterir bir sunum yapılmıştır.

 Projenin çıktısına ait bir özet rapor, Dağıtım Şirketleri ile paylaşılmış, Bölüm-2’de bu
rapor yer almaktadır.

 EPDK ve Proje sahibi Dağıtım Şirketleri ile İş Paketi-1 kapsamındaki faaliyetlerin
değerlendirileceği geniş katılımlı oturum ve sunum için zaman planlaması
yapılacaktır.

1-Faaliyetler
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Kaçak elektrik tanımı

Literatür ve ülke terminolojileri birlikte değerlendirildiğinde elektrik şebekesindeki
kayıplar, teknik ve teknik olmayan kayıp olarak ikiye ayrılmaktadır. Teknik kayıplar,
ekipmanların ömrü, yüklenme kapasiteleri, işletme koşulları vb. parametrelere bağlı olan
bakır kayıplarıdır.

Teknik olmayan kayıplar, sayaç hataları, faturalama hataları ve kaçak elektrik
kullanımından oluşmaktadır. Sayaç hataları, sayaçtan kaynaklanan, sehven okunan ve
çalışan yozlaşması sonucu oluşan hatalardır. Faturalama hataları da aynı şekilde,
faturalama sisteminden kaynaklanan, sehven yapılan ve çalışan yozlaşması sonucu oluşan
hatalardır.

Kaçak elektrik kullanımı, «aldatma» ve «ödememe» olarak iki grupta
değerlendirilmektedir. Aldatma, sayaca müdahale ederek tüketimin olduğundan düşük
gösterilmesi ile olur.

Ödememe şekilleri, şebekeye müdahale ederek ve etmeyerek olarak ikiye ayrılmaktadır.
Tecrübelere göre şebekeye müdahale etmeyerek yapılan ödememe durumu, gerekli
tedbirlerin alınmaması halinde şebeke müdahalesi ile ödememe durumuna
dönüşmektedir.

Şebeke müdahaleleri, basit olarak hatta kanca atmak şeklinde gerçekleşir. Sayacı by-pass,
faz-nötr iletkenini yer değiştirmek, vb. yöntemler, orta düzey müdahalelerdir. Işığa duyarlı
reseptörlerle sayacı kesmek, uzaktan kumandalı tertibatlar, tüketimin çok olduğu
durumda devreye giren elektronik düzenekler, orta ve yüksek gerilime yapılan doğrudan
bağlantılar ise gelişmiş düzeyde şebeke müdahaleleridir.

Elektrifikasyonun az olduğu, şebekenin modern olmadığı ülkelerde genellikle basit şebeke
müdahaleleri meydana gelmektedir.

Denetim unsurlarının yeterli olmadığı durumlarda orta düzey şebeke müdahaleleri
meydana gelmektedir.

Yüksek düzey şebeke müdahaleleri, ceza ve caydırıcılık unsurlarının yoksunluğu nedeniyle
oluşmaktadır ve parasal olarak en büyük gelir kaybı, bu tip kayıplardan meydana
gelmektedir.

4-Değerlendirmeler
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Dünya şebekelerindeki mevcut durum

Dünyada elektrik kaybı çok yüksek olan ülkeler bulunmasına rağmen bazı ülkelerde kayıp
ve kaçak ile mücadele çalışmaları bulunmaktadır. Kayıp ve kaçağın oluşum nedenleri ve
tipine göre tecrübe edilen ve uzmanlaşılan mücadele yönteminin farklı olduğu
gözlenmiştir.

Avrupa örneklerinde ve Macaristan gezisinde cezai yaptırımların ağır, denetimlerin sık ve
düzenli olduğu görülmüştür. Gelişmiş yapıda şebekeye sahip bu tip Avrupa ülkelerinde
kaçak elektrik kullanımı, genellikle fakirlik nedeniyle meydana gelmektedir. Alınan
önlemler, basit ve orta düzeydeki şebeke müdahalelerine karşı koruma tedbirleri ve sosyal
projeler olmuştur. Ön-ödemeli sayaç sistemleri, bu tip ülkelerde iyi sonuçlar vermiştir.
Macaristan uygulamasında ön-ödemeli sayaca yapılan ödemelerin yarısının mevcut borca
mahsup edildiği gözlenmiştir. İllegal bağlantıda çekilen hattın taşıma kapasitesi kadar bir
akım üzerinden ceza kesilmesi uygulamasının caydırıcı olduğu gözlenmiştir. Kamu ve
kamuoyu desteği ön planda yer almıştır. Halk tarafından kaçak ile ilgilenen dağıtım şirketi
ekibine «kaçak elektrik komandoları» adı takılmıştır. Yasal destek, güvenlik güçlerinin
desteği, sivil toplum kuruluşları ile projeler ve yatırımlara rağmen iyileşme zaman
almaktadır. Mücadelenin ilk yıllarında agresif hedefler ortaya konulmamıştır. Onbeş
yıllık bir sürede yaklaşık %6 iyileşme başarılı bulunmuştur (%14 seviyelerinden %10
seviyelerine on yılda, %10 seviyelerinden %8 seviyelerine beş yılda düşülmüştür). Yerel
bölgelerdeki kayıp düşüş oranları farklı farklıdır ve bölgeler homojen kabul
edilememektedir. E-On örneğinde 2013 yılındaki çalışmalarda cezai yaptırımların bu
derece yüksek olmasına ve yatırım bütçesinin geniş olmasına rağmen elde edilen düşüş
oranı %2,41 olmuştur. Bölge bölge değerlendirildiğinde %2 ve %4’lük düşüşlere
rastlanabilmektedir.

Hindistan örneğinde elektrifikasyonu tamamlanmamış, 11 kV dağıtım seviyesinden
besleme yapan ilkel şebeke yapısı gözlenmiştir. Kaçak ile mücadele, abone kaydı, sayaç
tesisi ve düzenli okumayla birlikte neredeyse tamamlanmaktadır. Abonelik ön-şartlarının
çok ağır olması nedeniyle bu şartlar hafifletilip sayaç takılır takılmaz iyileşme oranlarının
%90’a yakın olduğu bölgeler gözlenmiştir. Basit şebeke müdahalelerine karşı havai hattın
izolesi, sayaç muhafazası gibi tedbirlerin alınması önemlidir. Kanuna tanımı, çeşitleri ve
yaptırımları (hapis ve/veya ağır para cezası) olarak işlenmiş, toplumda ahlaken «ayıp»
algısı oluşturulmuş uygulamalarla yüksek başarı oranlarının elde edildiği görülmüştür.
Sayaç endeksini gösteren fotoğraflı faturalar ve kaçak elektrik kullanımı için kırmızı renkli

4-Değerlendirmeler
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Dünya şebekelerindeki mevcut durum

faturalar, toplumsal algıyı yönlendirmektedir. Kamu ve kamuoyunun tam desteği ile ve
reklam faaliyetleri ile birlikte yürütülen projelerde başarı sağlandığı görülmüştür. Özellikle
basit şebeke müdahalelerinin (kanca atma vb.) mevcut olduğu bölgeler, denetim için
güvenlik probleminin olduğu bölgelerdir ve bu bölgelerde polis desteği ile çalışmaların
yapıldığı, yalnızca Delhi kentinde 500 polisin kaçak elektrik ile mücadele için
görevlendirildiği görülmüştür. Pakistan örneğinde ise kaçak elektrik ile mücadele için
35.000 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir. Asya’nın en başarılı şirketi seçilen ve
Hindistan Enerji Bakanlığı resmi kaynaklarında kaçak elektrik kullanımı ile mücadelesi ve
başarısı konusunda örnek gösterilerek onurlandırılan TPDDL şirketinde elde edilen başarı
oranı yüksektir (%53’ten %11’e düşüş sağlanmıştır); ancak bu düşüşün 13 yıl gibi bir
sürede gerçekleştiği görülmüştür. SNDL bölgesinde şebekedeki abonelik, sayaç tesisi,
sayaç okuma vb. basit sorunların çözümü ile kayıpta azalma sağlayabilen şirket için
iyileşme oranı, 2011 yılından 2014 Ekim ayına kadarki sürede %15 olarak gerçekleşmiştir.
Bu oran, en iyi durumda yıllık %5 iyileşmeye karşılık gelmektedir.

Brezilya örneğinde basit, orta ve gelişmiş düzeyde şebeke müdahalelerine rastlanılmıştır.
Suç oranının yüksek olduğu gecekondu bölgelerinde kaçak ile mücadele yapılmasına izin
verilmemekte, bu bölgeye ait enerjiden dağıtım şirketi sorumlu tutulmamaktadır. Suç
unsurundan temizlenen mahallelerde dağıtım şirketinin polis nezaretinde çalışma
yapmasına izin verilmektedir. Sahada yapılan çalışmalar, şebeke temizleme ve yenileme
çalışmalarıdır. Gücünü yasal düzenlemelerden alan kaçak ile mücadele programları, sosyal
tarifeler ve sosyal projeler ile desteklenmektedir. 30 kWh tüketimin altındaki herkesten
minimim bedel alınması uygulaması vardır (minimum bedel sosyal destekler sonrasında
1,5 $). Dağıtım şirketlerine kaynak yaratılarak yapılan sosyal projeler ile kaçak elektrik
mücadelesinin etkili şekilde yapılabildiği görülmüştür. Tüm dağıtım şirketleri, fatura
ettikleri bedelin %1’ini (yarısı araştırma-geliştirme, yarısı enerji verimliliği) sosyal
sorumluluk projelerine harcamak zorundadır. İndis uygulaması ile her bölgenin sosyal ve
ekonomik yapısı puanlanmakta (hane nüfusu ortalaması, işsizlik, elektrifikasyon oranı,
suya erişim, araba mevcudiyeti, okuma-yazma oranı, tuvalet erişimi, çöp toplanması
sıklığı, suç oranı, güvenlik oranı vb.) ve bu indisler dağıtım bölgelerinin kayıp oranları ile
çarpılarak reel ve mücadele edilebilir kayıp oranları bulunmaktadır. İyileştirme
hedeflerinin ağır olmadığı, on yıllık oranların %10 civarında olduğu gözlenmiş, hedefi iyi
yönde aşan uygulamalarda kar miktarının dağıtım şirketine kaldığı gözlenmiştir. Gelişmiş
veri işleme ve analitik değerlendirme programı desteği ile çalışılmaktadır. Light şirketinin

4-Değerlendirmeler
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Dünya şebekelerindeki mevcut durum

bölgesinde 2014 yılının ilk dokuz ayında sadece kayıplarla mücadele için harcanan
CAPEX tutarı, 227,9 Milyon Real (191,10 milyon TL) olmuştur. Bu yüksek bütçeye rağmen
kayıp oranındaki yıllık azalma oranının %2,4 olduğu gözlenmiştir. AES Eletropaulo
şirketinde sosyoekonomik yapının bozuk olduğu sorunlu bölgelerde, yasal olarak suç
sayılan kaçak elektrik kullanımına ve müdahaleye rağmen ve bazıları sıralanan sosyal
projelerin yardımıyla 4 yıl için %3 oranında bir azalma, başarılı görülmektedir (Yıllık %1).

Bulgaristan örneğinde gelişmiş tipte şebeke müdahalesi ve metal hırsızlığı gözlenmiştir.
Dağıtım şirketlerinin yasal boşluklar ve devletin güvenlik desteği olmadan mücadele
etmekte güçlük yaşadığı görülmüş, kamu ve kamuoyu desteği olmadan yapılan
çalışmaların zaman ve kaynakların sarfiyatı şeklinde ilerlediği tecrübesi paylaşılmıştır.
Şebeke bozma, bir mücadele yöntemi olarak kullanılmıştır. Günde 6 saat verilen elektrik,
gece ve gündüz belirsiz saatlerde 3’er saat olacak şekilde verilmiştir. Kayıp ile mücadele
çalışmaları sonucunda on yıllık bir sürede %7 civarında bir düşüş gerçekleştirilmiştir.
Yıllık düşüş %0,7’ye karşılık gelmektedir.

Meksika örneğinde yine suç oranının yüksek olduğu bölgelere giriş yapamayan dağıtım
şirketi uygulaması görülmüştür. Bu bölgelerde şebeke tahribatı ve metal hırsızlığı
örnekleri bulunmaktadır. Yasal düzenleme ve güvenlik gücü desteği olmadan kaçak
elektrik ile mücadele etmenin zorluğuna ilişkin tecrübeler gözlenmiştir. Yapılan kapsamlı
çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı tecrübeler gözlenmiştir.
İyileştirme hedeflerinin, daha somut verilere dayandırılması gerektiği tecrübe edilmiştir.
Gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde iyileştirmeye yönelik hedeflerin
düşürülmesi yoluna gidilmiştir. Şebeke bozma, bir mücadele yöntemi olarak
kullanılmıştır. Aşırı tüketim nedeniyle sıkıntı yaşanan şebekelerde kayıtlı abone
bulunması halinde iyileştirme yapılması uygulaması yapılmıştır. Düzenleyici kurumun
2011-2026 yılları arasında toplam planladığı azalma miktarı %9 civarındadır ve bu
azalmayı sağlamak amacıyla teknik kayıplar için 13,145 milyon dolar (36 milyon TL
civarı), teknik olmayan kayıplar için ise 7,442 milyon dolar (20 milyon TL civarı) yatırım
yapılması planlanmaktadır (Yıllık %0,6 azalma öngörülüyor).

Güney Amerika örneklerinden Arjantin ve Şili’de elektrik piyasası ile ilgili düzenleme
hareketlerinin 1980’li yıllarda başlaması sonucu kaçak elektrik ile mücadele için gerekli
yasal zeminin oluşumu, 1990’lı yıllara denk gelmektedir. Asıl iyileştirme faaliyetlerinin yer
aldığı bu dönemde etkin teknolojik yöntemler yerine yasal düzenleme, kamu ve kamuoyu

4-Değerlendirmeler
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desteği ve saha denetimi mekanizmaları kullanılmıştır. Peru’da ise elektrifikasyonun
düşüklüğü ve ekonomik yetersizlik nedeniyle uygulanan sosyal tarifelerin elektrifikasyon
projeleriyle birleştirildiği tecrübeler görülmüştür. Arjantin’de basit kaçak yöntemleri ile
bundan yirmi yıl önce yapılan mücadelede en radikal kayıp düşüş oranları ile
karşılaşılmıştır ve 3 yılda %26’dan %13’e %13 düşüş gerçekleştirilmiştir. Yıllık %4
civarında iyileşmeye denk gelmektedir. Şili, elektrik piyasasında iyileştirme çalışmalarının
en erken başladığı ülke olarak basit kaçak yöntemleri ile mücadelesinde 1987 yılında %20
seviyesindeki kaybı 1995 yılında %10 seviyesine düşürülmüştür. Yıllık %1,25 civarında
iyileşmeye denk gelmektedir. Elektrifikasyon oranı çok düşük olan Peru’da kaçak ile
mücadele, sahada denetimlere bağlıdır ve yıllık düşüş oranı %1,6 olarak
gerçekleştirilebilmiştir.

Güney Afrika örneklerinde basit şebeke müdahaleleri ve ekonomik yetersizlik ön
plandadır. Metal hırsızlığının en büyük örneklerinin yaşandığı Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde bu konuda yapılan çalışmalar, kaçak elektrik ile yapılacak çalışmalara yol
gösterecek nitelikte başarılı olmuştur. Net yasal düzenlemeler ve güvenlik desteği ile metal
ve elektrik hırsızlığı konusunda başarılı çalışmalar olduğu görülmüştür. Bazı
uygulamalarda güvenlik desteğinin yabancı güvenlik şirketlerinden alındığı görülmüştür.
Her durumda kaçak elektrik ile mücadelenin “sıfır tolerans” ile çözülebileceği düşüncesi
oluşturulmuştur. Başarı, büyük ölçüde ön-ödemeli sayaç uygulamalarına dayanmaktadır.
Devlet Başkanı’nın bizzat desteklediği, büyük mücadelelerin verildiği Güney Afrika’da
kayıptaki azalma oranı, en iyi olan bölgede (tüm dağıtım şirketi değil) 5 yılda %23’ten %13
seviyesine düşüş olmuştur (Yıllık %2 civarı).

Müslüman ülke uygulamalarında elektrik, ekmek ve yakacak gibi yardım edilmesi gereken
bir emtia olarak değerlendirilmektedir ve yardım konusudur. Özellikle zengin arap
ülkelerinde neredeyse bedelsiz tarifeden temin edilebilen elektrik için Filistin gibi bazı
ülkelerde gücünü öncelikle yapılacak yasal düzenlemelerden alacak kaçak kullanım ile
mücadele çalışmaları tasarlanmaktadır.

4-Değerlendirmeler
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Dünya şebekelerindeki mevcut durum

Dünya uygulamalarında ulaşılan sonuç:

 Kaçak elektrik ile mücadelenin temel unsuru, kaçak kullanımın yasal «suç»
niteliğinde değerlendirilmesi ve cezai yaptırımının olmasıdır.

 Basit kaçak yöntemleri, sahada güvenlik desteği ile mücadele edilebilecek bir
husustur.

 Kaçak kullanım ile mücadelenin devamlı bir faaliyet olduğu kabul edilerek basamak
basamak iyileşmeler öngörülmelidir.

 Kaçak kullanım ile mücadele için ayrılan bütçenin hedeflenen iyileşme oranı ile
ilişkili olması beklenmelidir.

 Kayıplar ile ilgili yıllık hedeflerin tespitinde «sosyal indeks» hazırlanması gibi bir
çalışmanın faydaları görülebilir.

4-Değerlendirmeler
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Başarılı uygulama bileşenleri

4-Değerlendirmeler
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Yapılan gözlem ve 
araştırmalarda 
yasal düzenleme,
güvenlik ve
kaynak desteği ile 
kaçak elektrik
kullanımı ile 
mücadelede
başarılı sonuçlar 
alınabildiği tespit 
edilmiştir.

1. Kuvvetli yasal düzenlemeler

2. Sahada güvenlik desteği

3. Sahadaki farklılıkların hedefe yansıtılması 
(indis uygulaması)

4. Kamu ve kamuoyu desteği

5. Saha denetimleri ve şebeke yapılandırması

6. Gelişmiş bilgi teknolojisi çözümleri

+ + =
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Ar-Ge Projesi ile ilgili bilgi

Dağıtım Bölgeleri Temmuz 2014 Müracaat Dönemi Ar-Ge bütçesinden harcanmak üzere
Aras EDAŞ, Dicle EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ, kaçak elektrik ile mücadele konusundaki
projelerini 31 Temmuz 2014 tarihinde EPDK’ya sunmuşlardır.

EPDK Ar-Ge komisyonunun Eylül 2014 tarih ve 07/14/03 sayılı kararında her üç dağıtım
şirketinin aşağıdaki projelerinin birleştirilerek tek bir proje haline getirilmesi şartıyla onay
verilmiştir:

• Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kaçak İle Mücadele Hususunda İyi Dünya
Uygulamalarının Araştırılması

• Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketiminin Belirlenmesine
Yönelik Yöntem Geliştirilmesi

• Kayıp Kaçağı Önleme Projesi

• Eş Zamanlı İzleme, Gerçek Zamanlı Analiz Ve Talep Tahmin Algoritmaları
Kullanılarak Kayıp Ve Kaçakların Tespit Edilmesine Yönelik Yazılım Sistemi
Geliştirilmesi

Oluşturulan ortak projenin adı, Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik İçin
Önleyici Çalışmalar olarak tespit edilmiştir.

Proje kapsamında en iyi Dünya uygulamalarının araştırılması ve sahadaki çalışmalar ayrı
birer faz olarak yer almaktadır. Her faz, birbirinden bağımsız olarak
gerçekleştirilmektedir.

Dünya’daki en iyi uygulamaların araştırıldığı bölümde PwC, konuyu araştırmış, Dağıtım
Bölgelerinden konu uzmanı kişilerin katılımıyla yerinde gözlem ziyaretleri düzenlemiş ve
bütün bu çalışmalarda edinilen bilgiyi raporlamıştır.

1-Projenin konusu
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Ar-Ge Projesi ile ilgili bilgi

Proje, kayıp ve kaçak elektrik kullanımı ile ilgili çalışmaları yaparken Dünya’daki başarılı
uygulamaları ve yöntemleri araştırmak, konu uzmanları tarafından başarı için gerekli
olduğu değerlendirilen hususları tespit etmek ve saha çalışmalarında faydalanmak
amacıyla geliştirilmiştir.

Dünyada kayıp-kaçak konusu incelendiğinde, en yüksek kayıp oranının Haiti, Irak,
Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde olduğu görülmüştür (Bkz.Çizelge-1). Türkiye’de oran
%15 seviyelerindedir. Kayıp oranı yüksek olan bütün ülkelerde iyileştirme çalışması
yapılmamaktadır. İyileştirme çalışması olan ülkelerde de başarılı olan uygulamaların
tespiti önemlidir.

Proje kapsamında 3 ülke ziyareti ve raporlaması ile ziyaret gerçekleştirilmeyen ancak
raporlanan ilave 5 ülke tecrübesi daha bulunmaktadır. Akademik makalelerin, çeşitli
kaynaklardaki verilerin ve raporların değerlendirmeleri ile uzman görüşleri incelendiğinde
proje kapsamında değerlendirilecek ülkeler Macaristan, Hindistan ve Brezilya olarak
belirlenmiştir.

1-Projenin konusu
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Çizelge-1 Kayıp-kaçak yüzdelerine göre Dünya sıralaması
Kaynak: Dünya Bankası
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Ar-Ge Projesi ile ilgili bilgi

Ziyaret edilen ülkeler (Bkz.Çizelge-2):

• Macaristan – Avrupa örneği, yasal düzenleme kuvvetli

• Hindistan – Sahada iyileştirme oranı yüksek, abonelik problemi

• Brezilya – Saha mukavemeti fazla, Dünya’nın en iyi sosyal projeleri

Raporlanan ülkeler

• Bulgaristan – Başarılı iyileştirme çalışmaları bulunuyor

• Meksika – Başarılı iyileştirme çalışmaları bulunuyor

• Güney Amerika – Başarılı iyileştirme çalışmaları bulunuyor

• Güney Afrika – Başarılı iyileştirme çalışmaları bulunuyor

• Müslüman Ülke örnekleri – İnceleme, değerlendirme

1-Projenin konusu
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Çizelge-2 Raporlanacak ülkelerde, Türkiye’de ve Dünya’da kayıp kaçak oranı gelişimleri                    
Kaynak: Dünya Bankası
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Ar-Ge Projesi ile ilgili bilgi

Ülke ziyaretlerinde

• Düzenleyici Kurum,

• Dağıtım Şirketi,

• Çözüm Üretici Firma,

• Akademik Çalışma Sahibi Kişiler,

• Konu Uzmanı Kişiler

ile görüşmeler planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

• Randevular, 158 ülkede faaliyette bulunan PwC ofislerinin müşterisi olan bu firmalarla
resmi yazışma ve bu firmaların teyitleri ile gerçekleşmiştir.

• Kaçak elektrik kullanımının azaltılması ile ilgili en iyi uygulamaların yapıldığı ülkeler
arasından seçilen Macaristan, Hindistan ve Brezilya ziyaret edilmesi planlanmıştır.

Macaristan seyahati, 26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında,

Hindistan seyahati, 12-19 Aralık 2014 tarihleri arasında,

 Brezilya seyahati, 10-17 Ocak 2015 tarihleri arasında

yapılan plana uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

• Seyahat gerçekleştirilen şirketlerde konu uzmanları tarafından hazırlanmış sunumlar
yapılmış ve saha gezileri gerçekleştirilmiştir.

1-Projenin konusu
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Macaristan

Seyahat için Macaristan’ın seçilme nedenleri

• Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım oranının çok
yüksek seviyelerde olmadığı bilinmektedir ancak analizine önem verilmektedir.

• Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır. Dağıtım
şirketleri, Avrupa’nın en büyük dağıtım şirketleridir ve uygulamaları incelenmek
istenilmektedir.

• Avrupa Birliği ülkesidir.

• Yasal düzenlemeler yoluyla başarı sağlandığı bilinmektedir ve düzenleme şekilleri ve
saha tecrübeleri hakkında bilgi edinilmek istenilmektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 32 TWh

• 2012 yılında 3,7 TWh kayıp
• Kurulu gücü 9.100MW

-%50’si doğalgaz
• Üretimin %50’si nükleer

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 93.030 km2

• Nüfusu yaklaşık 10 milyon
• Başkenti Budapeşte’dir.
• Avrupa Birliği üyesidir.

Elektr. Dağıtım
• 6 Dağıtım bölgesi
• E-ON, RWE, EDF
• Piyasanın %88’i E-ON ve RWE

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %10  civarı

• Uygulamalar 2000 yılı sonrası
• Kuzey bölgelerde kayıp  kaçak fazla

Macaristan

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
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Macaristan

• Ülkedeki toplam kayıp seviyesi, %10 seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-3).

• Yerel bölgelerde bu oran daha yüksek seviyelerdedir ve bu bölgelerde kayıp ile mücadele
çalışması vardır.

• Mevcut 6 dağıtım şirketi, 3 E-On, 2 RWE ve 1 EDF şeklinde özelleştirilmiştir
(Bkz.Çizelge-4).

• Kaçak kullanımın en fazla olduğu bölgeler, E-On ve RWE bölgeleri sınırları içerisinde
kalmaktadır.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Çizelge-3 Macaristan, Türkiye ve Dünya’da kayıp kaçak oranı gelişimleri, Kaynak: Dünya Bankası

Çizelge-4 Macaristan elektrik dağıtım bölgeleri ve kaçak kullanım haritası, Kaynak: PwC Macaristan
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Macaristan

• Kayıp ve kaçak kullanım ile mücadele, Doğrudan Tedbirler, Dolaylı Tedbirler ve Yatırım
olarak 3 başlıkta gerçekleşmektedir.

• Her durumda yasal destek sağlanmaktadır.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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• Etkili denetim ve yüksek cezalar
nedeniyle  kaçak kullanım riskli hale 
gelmiştir.

• Öngörülebilir bir tüketim ortaya
çıkmış ve kaçak riski azalmıştır.

• Kaçak kullanımın tehlikeleri, teknik 
ve ekonomik zararları, etkileri 
konusunda kamusal
eğitimler, bilinci                   
arttırmıştır.

• Sayaç, kapalı kutuya monte 
edilmektedir.

• Direklere sayaç montajı, havai hatlara 
çift yalıtım.

• Akıllı sayaç ile daha fazla 
anlamlandırılabilir bilgi toplanması 

sağlanmıştır.

• Kaçak tüketim suç ve yaptırımları 
belirli,

• Sıkı denetim yapılabiliyor,
• Saha denetiminde güvenlik desteği

• Sayaçlar,
dış kapıda ve yoldan

görünür şekilde monte edilmiştir.
• Düzenli sayaç okuma, sayacın 

denetimi.
• Şüpheli durum raporu, polis 
gözetiminde denetim, radar, ısı 

görüntüleme ve metal dedektörü gibi
ekipman kullanımı.

• Sayaç verisine dayalı risk analizi.

Macaristan

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
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Macaristan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Kaçak elektrik ile mücadelenin bir zemine dayandırılması gerektiği, bu zeminin ise
yasalar olması gerektiği görülmüştür. Dağıtım şirketleri, yasalardan aldıkları güç ile
mücadele edebilmekte ve bu durumda güvenlik için de destek alabilmektedirler. Kaçak
kullanımın yasada «suç» olarak tanımlanması ve hapise varan yaptırımlarının olması
sayesinde başarı elde edilmiştir. Yüksek para cezaları (200 €’ya varan) etkili olmuştur.
Kaçak cezalarının bağlantı iletkeninin en yüksek akım taşıma kapasitesi üzerinden
yapılmasının caydırıcılığı artırabileceği bildirilmiştir.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenlerinin olduğunun tespit edildiği ve bu
konuda mümkün olduğu kadar çözümü geniş tabanlı şekilde çözmeye yönelik
olasılıkların değerlendirildiği görülmüştür. Dağıtım şirketi, Kızıl Haç ve Belediye projesi
(Tatabanya) örneğinde uygulama ve sonuçlar gözlenmiştir.

• Konunun sosyal bileşenleri için kamu ve sivil toplum örgütlerinin yardımlaşması
önemlidir. Vatandaşın kaçak kullanımın ülke için problem olduğunu anlaması
sağlanmıştır. Toplumun kaçak elektrik kullanımı ile ilgili bilinçlenmesi için medya
enstrümanlarının etkin şekilde kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. E-ON, kaçak ile
mücadele eden ekibinin medyada “kaçak elektrik komandoları” şeklinde anıldığını
örnek göstermiştir.

• Konunun ekonomik bileşenleri için kırılgan tarife, ön-ödeme ve iş yardım gibi
seçenekler değerlendirilmiştir. Ön ödemeli sayaçlarda yüklenen paranın yarısı eski
borca mahsup edilmektedir.

• Konunun kültürel bileşenleri için reklam faaliyetleri ve eğitimlere vurgu yapılmaktadır.
Alışkanlık seviyesine gelen ödememe durumundan kurtulmak için toplum baskısı ve
ahlaki sorumluluğun kullanılması gerekmektedir. Konunun «ayıp» olarak
değerlendirilmesi ile birlikte çözümün başladığı ifade edilmiştir.

• Sahadaki ekipmanın denetimi, değişimi vb. faaliyetler için kaynaklar ayrılması
gerekmiştir. Yatırım yapmadan mücadele etmek mümkün olmamıştır.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri

Nisan 2015

28
Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Macaristan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Yasal destek, güvenlik güçlerinin desteği, sivil toplum kuruluşları ile projeler ve
yatırımlara rağmen iyileşme zaman almaktadır. Mücadelenin ilk yıllarında agresif
hedefler ortaya konulmamıştır. Onbeş yıllık bir sürede yaklaşık %6 iyileşme başarılı
bulunmuştur (%14 seviyelerinden %10 seviyelerine on yılda, %10 seviyelerinden %8
seviyelerine beş yılda düşülmüştür).

• Yerel bölgelerdeki kayıp düşüş oranları farklı farklıdır ve bölgeler homojen kabul
edilememektedir. E-On örneğinde 2013 yılındaki çalışmalarda cezai yaptırımların bu
derece yüksek olmasına ve yatırım bütçesinin geniş olmasına rağmen elde edilen düşüş
oranı %2,41 olmuştur. Bölge bölge değerlendirildiğinde %2 ve %4’lük düşüşlere
rastlanabilmektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Hindistan

Seyahat için Hindistan’ın seçilme nedenleri

• Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşanmaktadır. Kaçak kullanım oranının çok
yüksek seviyelerde olduğu bilinmektedir.

• Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır.
Özellikle kaçak kullanımı düşürme yüzdesi çok yüksektir ve inceleme ihtiyacı
oluşmuştur.

• Sosyal ve ekonomik yapı itibari ile Türkiye’de kaçak elektrik sorununun yaşandığı
bölgelerin bazıları ile benzer özellikler taşıyan bölgeler bulunmaktadır.

• Abone tespit, kayıt, saha uygulamaları yanında sahadaki mukavemeti önleme ve yasal
düzenlemeler yoluyla başarı sağlandığı bilinmektedir ve düzenleme şekilleri ve saha
tecrübeleri hakkında bilgi edinilmek istenilmektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 1.023 TWh

• 2014 yılında 236 TWh kayıp
• Kurulu gücü 255.000MW

-%60’ı kömür
• Üretimin %80’i termik

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 3.287.590 km2

• Nüfusu yaklaşık 1,7 milyar
• Başkenti Yeni Delhi’dir.

Elektr. Dağıtım
• 41 kamu 17 özel EDAŞ
• Franchisee yapısı (14 şirket)
• Nüfusun %25’i elektrikten

yoksun

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %21,78ı

• Uygulama başlangıcı 2003 
• Tahsil edilemeyen enerji

kayıp tanımı içinde yer alıyor
• Ülkede %47 ortalama kayıplı 

eyaletler var

Macaristan
(HU)

Hindistan

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
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Hindistan

• Ülkedeki toplam kayıp seviyesi, %21,78 seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-5).

• Özelleştirme sürecinin zorluğu nedeniyle Franchisee yöntemi uygulanmaktadır
(mülkiyet kamuya ait fakat işletme belirli bir süre ile devrediliyor).

• Sistemin teknik kayıpları ve ölçüm kayıpları, iletim ve dağıtım kayıplarını
oluşturmaktadır.

• Faturaya esas miktar ile faturalanan enerji arasındaki bölüm, faturalama kayıplarıdır ve
aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır:

• a-Faturalama merkezindeki hatalar

• b-Sistemdeki yanlış veriler

• Tahsil edilen enerji ile faturaya esas enerji arasındaki miktar, tahsilat kayıplarıdır.

• Faturalama ve tahsilat kayıplarına «ticari kayıplar» adı verilmektedir.

• Sistemin teknik kayıpları, ölçüm kayıpları, faturalama kayıpları ve tahsilat kayıplarının
hepsine birden “toplam teknik ve ticari kayıplar” adı verilmektedir.

• Dağıtım şebekesindeki kayıplar, dağıtım ve ticari kayıpları birlikte içermektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Çizelge-5  Hindistan, Türkiye ve Dünya’da kayıp kaçak oranı gelişimleri, Kaynak: Dünya Bankası
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Hindistan

• Hindistan’da tahsilat tarafındaki kayıplar, kayıp hesaplama yönteminin içinde
değerlendirilmektedir ve dağıtım şirketinin kendi iç meselesi değildir.

• Yerel bölgelerde iyileşme oranı, yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir.

• Şebeke ilkeldir ve abonelik şartları ağırdır.

• Yalnızca sayaç takılıp abonelik kaydı açılarak dahi kaçak kullanım önlenebilmektedir.
Bazı bölgelerde abonelik kaydının %0’dan %99,8’e çıktığı görülmüştür; bunun anlamı,
mücadelenin ağırlıklı olarak abonelik işlemleri ile ilgili olduğudur.

• Sosyal yapı olarak kanundan çok çekinen fakir halk gözlenmektedir. Ağır yaptırımların
gündeme gelmesi ve uygulanması, mücadele yönünde en başarılı adım olmuştur.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Hindistan

• Kayıp ve kaçak kullanım ile mücadele, Doğrudan Tedbirler, Dolaylı Tedbirler ve Yatırım
olarak 3 başlıkta gerçekleşmektedir.

• Her durumda yasal destek sağlanmaktadır.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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• Etkili denetim ve yüksek cezalar
nedeniyle  kaçak kullanım riskli hale 
gelmiştir.

• Franchisee şirketlerin sosyal projeleri 
bulunmaktadır.

• Sayaç, kapalı kapalı kutuya monte 
edilmektedir.

• Direkteki dağıtım kutusu-ev arasına 
zırhlı kablo, havai hatlara AB izole 

uygulaması.
• Yüksek tüketimi olanlara akıllı sayaç 

uygulaması.

• Caydırıcı bir Elektrik Kanunu var, 
kaçak kullanım ağır suç ve 
yaptırımları belirli,

• Sıkı denetim yapılabiliyor,
• Saha denetiminde güvenlik desteği

• Sayaçlar,
dış kapıda ve yoldan

görünür şekilde monte
edilmiştir

• Düzenli sayaç okuma sayacın denetimi
• Şüpheli durum raporu, tahsis edilmiş 

polis gözetiminde denetim
• İlk iki yılda çok sert denetim ve 

cezalar uygulanmıştır

Hindistan
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Hindistan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Kaçak kullanım ile mücadele, yeni elektrik kanunu sonrasında gerçekleşebilmiştir. Bu
kanunda kaçak kullanım şekilleri ayrıntısıyla tanımlanmış, «suç» kimliğindeki eylemler
ve yaptırımları hapis ve/veya ağır para cezası olarak tespit edilmiştir.

• Yasalardan ve cezadan çok korktukları gözlenen ve ekonomik yönden zayıf olan
ülkedeki mücadelelerde yalnızca abonelik kaydı ve sayaç takılması ile dahi kayıp
önlenebilmekte olmasına rağmen yasal düzenleme olmadan hareket edilememiştir.

• Sahada karşılaşılan direnç ile mücadele konusunda yasal bir dayanak bulunduğu için
polis desteği alınabilmiştir. Delhi bölgesinde yalnızca kaçak ile mücadele eden 500 polis
dağıtım şirketlerinin yardımına tahsis edilmiştir.

• Cezalar belirlenirken caydırıcı olmasına önem verilmiştir. Halkın ekonomik gücünün
zayıf olmasına rağmen cezalar oldukça ağırdır. Abonenin sayaca veya şebekeye
müdahalesinde en yüksek akımda takılı kalan sayaç çözümleri kullanılmaktadır.

• Abonelik için talep edilen belgelerin çok olması nedeniyle ödeme güçlüğü çeken
vatandaşların kayıt yaptıramadıkları, böylelikle kaçak kullanımın alışkanlık seviyesine
ulaştığı değerlendirilmiş ve talep edilen dokümanlar azaltılmış, kapılara abonelik
servisleri başlamıştır.

• Kaçak ile mücadelenin ilk yıllarında kesinti yapılarak mücadele edilmiştir. %70’i aşan
kayıp seviyelerindeki Biwandhi bölgesine günde en fazla 6 saat elektrik verilmiştir.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarına dikkat çekilmiştir. «Asya’nın en
başarılı dağıtım şirketi» ödülünü 5 defa alan Tata Power Delhi Distribution Limited
(TPDDL), kamu ve STK destekli birçok sosyal proje ile toplumun kaçak kullanım
konusunda bilinçlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Hindistan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Konunun ahlaki boyutunda yapılan çalışmalarda kaçak kullanımın «ayıp» kabul
edilmesine önem verilmiş, Delhi’de kaçak kullanım faturalarının kırmızı basıldığı
uygulamalar olduğu, Nagpur’da faturalarında sayacın fotoğrafının bulunduğu
görülmüştür.

• Asya’nın en başarılı şirketi seçilen ve Hindistan Enerji Bakanlığı resmi kaynaklarında
kaçak elektrik kullanımı ile mücadelesi ve başarısı konusunda örnek gösterilerek
onurlandırılan TPDDL şirketinde elde edilen başarı oranı yüksektir (%53’ten %11’e
düşüş sağlanmıştır); ancak bu düşüşün 13 yıl gibi bir sürede gerçekleştiği görülmüştür.

• SNDL bölgesinde şebekedeki abonelik, sayaç tesisi, sayaç okuma vb. basit sorunların
çözümü ile kayıpta azalma sağlayabilen şirket için iyileşme oranı, 2011 yılından 2014
Ekim ayına kadarki sürede %15 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, en iyi durumda yıllık
%5 iyileşmeye karşılık gelmektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Brezilya

Seyahat için Brezilya’nın seçilme nedenleri

• Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşanmaktadır. Kaçak kullanım oranının
yüksek seviyelerde olduğu bilinmektedir.

• Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır.
Özellikle kaçak kullanımı düşürme yüzdesi çok yüksektir ve inceleme ihtiyacı
oluşmuştur.

• Sosyal ve ekonomik yapı itibari ile Türkiye’de kaçak elektrik sorununun yaşandığı
bölgelerin bazıları ile benzer özellikler taşıyan bölgeler bulunmaktadır.

• Özellikle mukavemeti önleme ve mukavemet olan bölgede yüksek tahsilat oranlarına
erişme tecrübesi olduğu bilgisi edinilmiştir. Düzenleme şekilleri ve saha tecrübeleri
hakkında bilgi edinilmek istenilmektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 2.527 TWh

• 2014 yılında 380 TWh kayıp
• Kurulu gücü 132.436MW

-%67’si hidrolik
• Üretimin %80’i hidrolik

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 8.515.767 km2

• Nüfusu yaklaşık 202 milyon
• Başkenti Brezilya’dır.

Elektr. Dağıtım
• 47 özel toplam 64 EDAŞ
• 72 milyon dağıtım abonesi
• Abonelerin %85’i mesken

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %15,6

• Uygulama başlangıcı 2008 
• İndis uygulaması 

• Yatırım teşvikleri çok fazla
• Güvenlik  için devlet desteği
• Kuzey bölgelerde kayıp fazla

Macaristan
(HU)

Brezilya
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Brezilya

• Ülkedeki toplam kayıp seviyesi, %15,6 seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-6).

• «Favela» denilen bölgelerde güvenlik güçlerinin normalleşme çalışmaları sonrasında
ciddi güvenlik desteği ile bölgede dağıtım şirketlerinin faaliyet gösterme imkanı
oluşmaktadır.

• Dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak önleyici çalışmalar konusunda faaliyet göstermesine
izin verilen bölgeler dışındaki kayıplardan dağıtım şirketleri sorumlu değildir.

• Dağıtım şirketlerine ciddi yatırım teşvikleri bulunmaktadır.

• Enerji verimliliği ve sosyal sorumluluk başlıklarında kayıp ve kaçak ile mücadele için
ciddi kaynaklar oluşturulmuştur.

• Minimum tüketim bedeli uygulaması bulunmaktadır.

• Bölgedeki eğitim durumu, suya erişim, tuvalet mevcudiyeti, çalışan nüfus oranı vb.
birçok parametreye göre sosyal indis tanımı yapılmaktadır. Bu indisler, kayıp oranının
hesaplanmasında kullanılmaktadır.

• Yıllık beklenen iyileştirme oranları kısıtlıdır.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Çizelge-6  Brezilya, Türkiye ve Dünya’daki kayıp-kaçak oranı gelişimleri, Kaynak: Dünya Bankası
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Brezilya

• Kayıp ve kaçak kullanım ile mücadele, Doğrudan Tedbirler, Dolaylı Tedbirler ve Yatırım
olarak 3 başlıkta gerçekleşmektedir.

• Her durumda yasal destek sağlanmaktadır.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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• Hapis cezasına varabilen 
düzenlemeler, anında kesinti 
yapabilme imkanı

• Cezadan korkmayan bölgelerde
bölgesel ve ceza yerine uzlaşma 
tabanlı sosyal projeler

• Medya aracılığıyla sürekli eğitim
• Kesinti yerine abonelik

• Sayaç, kapalı kapalı kutuya monte 
edilmektedir

• Direkteki dağıtım kutusu-ev arasına 
zırhlı kablo, havai hatlara AB izole 

uygulaması
• Yüksek tüketimi olanlara akıllı sayaç 

uygulaması
• Kaçak elektrik analiz ve

takip programı desteği

• Kaçak tüketim suç ve yaptırımları 
belirli

• Sıkı denetim yapılabiliyor
• Saha denetiminde güvenlik desteği
• Kaçak ile mücadele toplumsal

boyutta ve kaynak yaratılıyor

• Sayaçlar,
dış kapıda ve yoldan

görünür şekilde monte 
edilmiştir

• Düzenli sayaç okuma,
sayacın denetimi

• Bölge denetimleri için yerel ofisler ve
mahalle otoriteleri ile işbirliği

• Tahsis edilmiş polis kuvveti ile 
denetim

• Fatura ve sayaç verisine dayalı 
analizler ve bilgi teknolojileri desteği

Brezilya
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Brezilya

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Bezilya’da kaçak elektrik kullanımı «suç»tur ve hapis ve para cezasına tabidir.
Düzenleyici kurum ANEEL ile yapılan oturumda uzmanlar, yasal bir dayanağın
bulunmasının önemine vurgu yapmışlardır.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenlerine de ayrıca vurgu yapılmıştır.
Düzenleyici kurum ANEEL, özellikle bu bileşenler ile mücadele için kaynaklar
oluşturmuş durumdadır. Tüm dağıtım şirketlerinin yıllık fatura değerlerinin %1’i sosyal
sorumluluk bütçesi olarak ayrılmakta, bunun yarısı araştırma geliştirme projelerine,
diğer yarısı da enerji verimlilik projelerine harcanmaktadır.

• Güney Amerika’nın en büyük dağıtım şirketi olan ve aynı zamanda Dünya’nın en
başarılı sosyal sorumluluk projesini yapan şirketler arasında kabul edilen AES
Eletropaulo dağıtım şirketi, enerji verimliliği projeleri kapsamında saha
araştırmalarında eski tip ve çok elektrik harcadığı tespit edilen buzdolaplarının
değiştirildiği, tasarruflu ampul dağıtıldığı, elektrik şebekesindeki problemler nedeniyle
tüketimin arttığı tespit edilen yerlerde yeniden tesisat çekildiği belirtilmiş, buna ilişkin
harcanan bütçeler paylaşılmıştır.

• Konunun ekonomik bileşenleri ile mücadele etmek adına, tarife düzenlemelerinde
tüketime göre değişen fiyatlamalar olduğu görülmüştür. Tüketim arttıkça, tarife ücreti
artmakta, minimum tüketim seviyesi olan 30kWh için sabit bir ödeme alınmaktadır
(aylık tüketimi 30 kWh altındakilerden de minimum tüketim bedeli alınıyor ve sosyal
yardımlarla bedeli 1,5$ seviyelerinde). Yerel bazı uygulamalarda faturalama döneminin
değiştirildiği, örneğin mahallelerdeki ofislere taşere edilmiş uygulamalarda haftada bir
fatura kesildiği görülmüştür. Ödeme miktarındansa «düzenli ödeme» alışkanlığının
oluşturulmasına önem verilmektedir.

• Konunun kültürel bileşenleri ile mücadele etmek için ahlaki yönden «ayıp» kavramının
oluşturulması gerekmiştir ve bu faaliyetin uzun soluklu olduğunun altı çizilmiştir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Brezilya

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Düzenleyici kurum ANEEL, bölgeler için sosyal indis çalışması yapmaktadır. Bu indiste
her bölge, suya erişim, ödeme gücü, işsizlik oranı, tuvalet mevcudiyeti, kozmopolitlik
durumu, suça meyil, vb. birçok parametreye göre değerlendirilmektedir. Belirlenen bu
indisler, bölgelerin kayıp oranları ile çarpılmakta ve reel, mücadele edilebilir kayıp
oranları tespit edilmektedir. Örneğin Rio De Janeiro Eyaleti dağıtım Şirketi Light, kayıp
oranlarına göre beşinci sıradayken sosyal indis ile çarpıldığında üçüncü sıraya
geçmektedir. Bunun nedeni, Rio kenti gece kondu bölgesinde (favela) suç oranının çok
fazla olması nedeniyle ciddi emniyet problemleri ve mücadelenin zorluğudur.

• Kayıp ve kaçak ile mücadele hususunda önceliğin kaybedilen toplam enerji olduğu
yorumu paylaşılmıştır. Toplam kayıp kaçak oranı düşük olan Avrupa uygulamalarından
farklı olan bu yaklaşımda zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak amacıyla bütün
abonelerin tek tek kontrol edilmesi yerine bilgi yönetim sistemleri destekli projelerle
daha yüksek kayıp olasılığı olan abonelere yönlendirmeler yapılmakta. Böylelikle «kayıp
ile mücadele zekası» oluşturulmaktadır. Brezilya’daki büyük dağıtım şirketlerinin
hepsinde görülen bu çalışmalar sayesinde yüksek kayıplarla mücadelede bu yaklaşıma
vurgu yapılmıştır.

• Dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedefleri, gerçekleştirmelerine göre
güncellenmektedir ve hedeflerini aştıkları durumda bu parayı tarife yoluyla geri
alabilmekte oldukları belirtilmiştir.

• Light şirketinin bölgesinde 2014 yılının ilk dokuz ayında sadece kayıplarla mücadele
için harcanan CAPEX tutarı, 227,9 Milyon Real olmuştur. Bu yüksek bütçeye rağmen
kayıp oranındaki yıllık azalma oranının %2,4 olduğu gözlenmiştir.

• AES Eletropaulo şirketinde sosyoekonomik yapının bozuk olduğu sorunlu bölgelerde,
yasal olarak suç sayılan kaçak elektrik kullanımına ve müdahaleye rağmen ve bazıları
sıralanan sosyal projelerin yardımıyla 4 yıl için %3 oranında bir azalma, başarılı
görülmektedir (Yıllık %1 civarı).

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Bulgaristan

Raporlama için Bulgaristan’ın seçilme nedenleri

• Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım oranının
yüksek seviyelerde olduğu bilinmektedir.

• Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır.
Özellikle mesken tipi abonelerin kaçak tipleri, ülkemizdeki uygulamalar ile benzerlik
göstermektedir.

• Kaçak ile ilgili kanuni yaptırım olmasına rağmen denetim mekanizmasındaki sıkıntılar
karşısında uygulama yöntemlerinin incelenmesi açısından değerlendirilmesi uygun
bulunmuştur.

• Kaçak sektörünün profesyonelleşmesi yönüyle ülkemizdeki tecrübe ile benzerlik
göstermektedir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 31,2 TWh

• 2014 yılında 2,75 TWh kayıp
• Kurulu gücü 14.000MW

-%44’ü kömür
• Üretimin %40-45’i

Kozluduy Nükleer Santrali

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 110.993 km2

• Nüfusu yaklaşık 7,25 milyon
• Başkenti Sofya’dır.

Elektr. Dağıtım
• 7 Dağıtım bölgesi
• EVN (2), CEZ (3), E-Pro (2)
• Toplam 5 milyon abone

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %8,8

• Uygulama başlangıcı 2001
• Sayaca müdahale sektörü
• Tel hırsızlığı sektörü varr
• Etnik problem (çingene)

• Güney ve güneydoğu bölgelerde 
kayıp fazla

Macaristan
(HU)

Bulgaristan
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Bulgaristan

• Ülkedeki toplam kayıp seviyesi, %8,8 seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-7).

• En büyük sorun, çingene mahallelerinde yaşanmıştır.

• Yasal destek ve güvenlik desteği mevcut değildir.

• Yapılan yatırımlar, birçok defa boşa gitmiştir.

• Sosyal projeler ve basit saha tedbirleriyle çözüm üretilmiştir.

• Şebeke kalitesini bozma ve kısıtlı saatlerde elektrik verme, mücadele yöntemi olarak
kullanılmıştır.

• Bulgaristan’da sayaca müdahale ile ilgili bir sektör oluşmuştur ve uzmanları olan bu
sektör çalışanları, piyasaya hizmet vermektedir. Mafyalaşan bu sektörden para kazanan
kesime dâhil olduğunu televizyon kanalında söyleyen milletvekili dahi bulunmaktadır.

• Bulgaristan’da bakır değeri nedeniyle trafo, hat teli ve ekipmanlarını çalma yönünde
faaliyetler bulunmaktadır.

• Bulgaristan’da sahadaki sosyal tepkiler, şirket ve ofislere yönelik olmuş, yaralama
şeklinde geçmemiştir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Çizelge-7  Bulgaristan, Türkiye ve Dünya’da kayıp-kaçak oranları gelişimi ,  Kaynak: Dünya Bankası
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Bulgaristan

• Kayıp ve kaçak kullanım ile mücadele, Doğrudan Tedbirler, Dolaylı Tedbirler ve Yatırım
olarak 3 başlıkta gerçekleşmektedir.

• Yasal, güvenlik ve kamuoyu desteği yoksunluğu nedeniyle çalışmalar uzun solukludur.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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• Yasal yozlaşmanın olduğu bölgelerde 
sosyal tabanlı projeler

• Eğitim ve reklam faaliyetleri

• Sayaçların dışarı alınması
• Sayaçların kapalı kutuya monte 

edilmesi
• Hasarlı sayaçların imhası

• Bölge çalışanlarında rotasyon

• Yasal tedbirleri almak zor
• Güvenlik desteği olmadan sahaya 

girilemiyor
• Mevzuat ve kamu desteği yok

• Sayaçlar,
dış kapıda ve yoldan

görünür şekilde monte 
edilmiştir

• Düzenli sayaç okuma,
sayacın denetimi

Bulgaristan
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Bulgaristan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Bulgaristan’da kaçak elektrik kullanımı «suç»tur ve hapis ve para cezasına tabidir.
Buna rağmen uygulamada zayıflık bulunmaktadır. Alt mevzuat hükümlerine göre
mesken dışındaki sayaç ile ilgili abonenin sorumluluğunun bulunmaması, mücadelenin
zorluk derecesini arttırmaktadır. Kaçak kullanım, ispat edilmek zorundadır ve
uygulamada bu durum mümkün olamamaktadır. İdari yozlaşma nedeniyle mahkemeye
intikal etmiş dava sayısı 10’dan azdır.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenleri olduğu değerlendirilmektedir. Sosyal
yönden mücadele etmek için reklam kampanyaları, çalıştaylar, eğitimler
düzenlenmiştir.

• Aynı etnik kimliğe sahip bölgelerde işsizlik oranının yüksek oluşu, «alışkanlık» haline
gelen ödememe problemi ve saha mukavemetleri ile şebeke iyileştirme çalışmaları ve
arttırılan denetim mekanizması ile mücadele gerçekleştirilmiştir.

• Metal hırsızlığının da sektör halinde yaşadığı Bulgaristan’da yerel bölgelerde sayaç ve
şebeke koruma yöntemleri ile mücadele yapılmış olsa da tekrarlanan ve
profesyonelleşen kaçak tipleri nedeniyle yüksek oranlarda iyileşme
gerçekleştirilememiştir. Örneğin EVN şirketi, 2006 yılında 400.000 sayaç değişikliği
yaparak yerel kayıp oranını %4 kadar düşürmüştür (%14 seviyelerinden %10
seviyelerine). Sayaçlara kısa süre sonra müdahaleler gerçekleşmiş ve kayıp oranları
tekrar eski seviyelere ulaşmıştır.

• Sosyal mukavemetin olduğu yerlerde bölge ileri gelenleri ile müzakerelerin sonuçları
alınmıştır. Bu bölgelerde güvenlik desteği alınamamasının sıkıntıları yaşanmaktadır.

• Şebeke bozma, bir mücadele yöntemi olarak kullanılmıştır. Günde 6 saat verilen
elektrik, gece ve gündüz belirsiz saatlerde 3’er saat olacak şekilde verilmiştir.

• Kayıp ile mücadele çalışmaları sonucunda on yıllık bir sürede %7 civarında bir düşüş
gerçekleştirilmiştir. Yıllık düşüş %0,7’ye karşılık gelmektedir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Meksika

Raporlama için Meksika’nın seçilme nedenleri

• Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım oranının
yüksek seviyelerde olduğu ve düşürüldüğü bilinmektedir.

• Kaçak elektrik ile mücadele hususunda başarılı dağıtım şirketi projeleri vardır.

• Güney Amerika’nın en bilinen örneklerindendir ve üretim ve tüketim kapasitesi
bakımından Türkiye ile benzerlik göstermektedir.

• Ülkemizdeki uygulamalar ile benzer şekilde sahada mukavemet bölgeleri
bulunmaktadır.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 280 TWh

• 47 TWh kayıp
• Kurulu gücü 62.289MW

-%75,3’ü termik
• Üretimin %50,4’ü

doğalgaz

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 2 milyon km2

• Nüfusu yaklaşık 122,3 milyon
• Başkenti Meksiko City’dir.

Elektr. Dağıtım
• Kamuya ait tek dağıtım şirketi
• 36,1 milyon dağıtım abone
• Abonelerin %87’si mesken

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %16,7

• Uygulama başlangıcı 2010 
• Metal hırsızlığı var

• Güvenlik nedeniyle
girilemeyen bölgeler var

• Kuzey bölgelerde kayıp fazla

Meksika
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Meksika

• Ülkedeki toplam kayıp seviyesi, %16,7 seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-8).

• Ülkenin Meksiko City bölgelerinde %50 oranında kaçak kullanım görülmüştür.

• Kuzey sınır bölgesine güvenlik desteği ile dahi gidilememektedir.

• Dağıtım şirketlerine ciddi yatırım teşviki bulunmaktadır.

• Enerji verimliliği ve sosyal sorumluluk başlıklarında kayıp ve kaçak ile mücadele için
ciddi kaynaklar oluşturulmuştur.

• Minimum tüketim bedeli uygulaması bulunmaktadır.

• Şebeke kalitesini bozma ve kısıtlı saatlerde elektrik verme, mücadele yöntemi olarak
kullanılmıştır.

• Yıllık beklenen iyileştirme oranları kısıtlı orandadır. 2011-2026 arasında kayıpta
beklenen azalış, %10 civarındadır.

• Yukarıda bahsedilen hedefin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen yatırım miktarı,
teknik kayıplar için 13.145 milyon Dolar, ticari kayıplar için 7.442 milyon Dolar’dır. Bu
rakamlar 15 yıl için yıllık 1,372 milyar Dolar ile kayıp oranında yıllık % 0,7 azalmayı
yansıtmaktadır

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Çizelge-8  Meksika, Türkiye ve Dünya’da kayıp-kaçak oranı gelişimi, Kaynak: Dünya Bankası

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Dünya ortalaması

Türkiye

Meksika

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Meksika

• Kayıp ve kaçak kullanım ile mücadele, Doğrudan Tedbirler, Dolaylı Tedbirler ve Yatırım
olarak 3 başlıkta gerçekleşmektedir.

• Her durumda yasal destek sağlanmaktadır.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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• Cezadan korkmayan bölgelerde
bölgesel ve ceza yerine uzlaşma 
tabanlı sosyal projeler

• Medya aracılığıyla sürekli eğitim

• Sayaç, kapalı kapalı kutuya monte 
edilmektedir

• Direkteki dağıtım kutusu-ev arasına 
zırhlı kablo, havai hatlara AB izole 

uygulaması
• Şebekenin tekrar inşası

• Sayaç değişimi
• OSOS

• Yüksek tüketimi
olanlara akıllı sayaç 

uygulaması
• Kaçak elektrik

analiz ve takip
programı

• Yeni TM inşaası

• Kaçak
tüketim suç ve yaptırımları belirli
• Hükümet, kaynak desteği 

konusunda karar veriyor
• Saha denetiminde güvenlik desteği
• Kaçak ile mücadele toplumsal

boyutta ve kaynak yaratılıyor

• Aydınlatma sistemi takibi
• Düzenli sayaç okuma,

sayacın denetimi
• Fatura ve sayaç verisine dayalı 

analizler ve bilgi teknolojileri desteği
• Reaktif kompanzasyon

• Talep tarafı katılımı
• Master plan güncellemesi

Meksika
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Meksika

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği görülmüştür.

• Devletin dağıtım şirketinin yanında olmasının kaçak kullanım ile mücadele yönünde bir
gereklilik olduğu tecrübe edilmiştir.

• Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde devletin güvenlik güçlerinin
desteği olmadan çözüm sağlanması mümkün olmamıştır.

• Ulusal tarifenin gereği olarak sorunun sosyal bir sorun olduğu kabul edilmesi ve devlet
tarafından ayrı bir bütçe ile bu konuda faaliyetler yapılması gerektiği bildirilmiştir.

• Yapılan kapsamlı çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı tecrübeler
gözlenmiştir. İyileştirme hedeflerinin, daha somut verilere dayandırılması gerektiği
tecrübe edilmiştir. Gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde iyileştirmeye
yönelik hedeflerin düşürülmesi yoluna gidilmiştir.

• Şebeke bozma, bir mücadele yöntemi olarak kullanılmıştır. Aşırı tüketim nedeniyle
sıkıntı yaşanan şebekelerde kayıtlı abone bulunması halinde iyileştirme yapılması
uygulaması yapılmıştır.

• Düzenleyici kurumun 2011-2026 yılları arasında toplam planladığı azalma miktarı %9
civarındadır ve bu azalmayı sağlamak amacıyla teknik kayıplar için 13,145 milyon dolar
(36 milyon TL civarı), teknik olamayan kayıplar için ise 7,442 milyon dolar (20 milyon
TL civarı) yatırım yapılması planlanmaktadır (Yıllık %0,6 azalma öngörülüyor).

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Güney Amerika (Arjantin-Şili-Peru)

Raporlama için Güney Amerika’nın seçilme nedenleri

• Arjantin, Şili ve Peru, Latin Amerika’nın ve Güney Amerika’nın kayıp ve kaçak ile
mücadele konusunda en belirgin örneklerindendir.

• Kaçak elektrik ile mücadele hususunda başarılı projeleri vardır. Şili, Elektrik Piyasası
Reformu’nu Dünya’da ilk gerçekleştiren ülkedir. Özelleştirme faaliyetleriyle aşama
kaydedilmesi beklenen kayıp oranında gerçekten de beklenilen şekilde iyileşmeler
görülmüştür.

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Arjantin’de görülen kayıp örnekleri de Şili ve Peru’daki ile benzerlik göstermektedir.
Başarı sağlanması hususunda devletin kamu şirketleri ile desteğinin sürekli olduğu
görülmektedir.

• Arjantin’de şebeke bozma, kaçak kullanım ile bir mücadele yöntemi olarak
kulanılmıştır.

• Şili kayıp oranları, Güney Amerika ortalamasının altındadır. Mücadele yönünde alınan
tedbirlerde Dünya uygulamalarından bir farklılık görülmemesine rağmen sonuç alma
açısından başarı fark edilir düzeyde olmuştur. Bu noktada, elektrik sektörünü
bütünüyle ele alıp devlet desteği veren bir politik yönetim olduğu söylenebilir.

• Peru’da elektrifikasyon oranı çok düşük seviyededir. Kaçak elektrik kullanımında bile
kullanım miktarının çok az seviyelerde olduğu görülmektedir. Kayıp oranının en düşük
değerde oluşu, elektrifikasyon ile ilişkilidir.

• Peru’da tarife ve sosyal fonlar yardımıyla tüketiciler desteklenmektedir. Kaçak ile
mücadele yönünde alınan önlemler, diğer ülkelerde görülen yöntemlere paraleldir.
Zırhlı iletken kullanımı, sayaç muhafazası, radyo ve televizyon bilgilendirici yayınlar vb.
uygulamaların yanısıra kaçak ihbarına ödüllendirmeler de yer almaktadır. Böylelikle
kaybın çok düşük seviyede olması anlaşılabilmektedir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Güney Amerika (Arjantin-Şili-Peru)

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Basit kaçak yöntemleri ile bundan yirmi yıl önce yapılan mücadelede en radikal kayıp
düşüş oranları ile karşılaşılmıştır ve 3 yılda %26’dan %13’e %13 düşüş
gerçekleştirilmiştir. Yıllık %4 civarında iyileşmeye denk gelmektedir.

• Şili, elektrik piyasasında iyileşme çalışmalarının en erken başladığı ülke olarak basit
kaçak yöntemleri ile mücadelesinde 1987 yılında %20 seviyesindeki kaybı 1995 yılında
%10 seviyesine düşürmüştür. Yıllık %1,25 civarında iyileşmeye denk gelmektedir.

• Elektrifikasyon oranı çok düşük olan Peru’da kaçak ile mücadele, sahada denetimlere
bağlıdır ve yıllık düşüş oranı %1,6 olarak gerçekleştirilebilmiştir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Arjantin

• Kaçak kullanım ile mücadele, 1992-1999 yılları arasında yürütülmüştür. İyileşme, 1990
yılındaki %26 seviyesinden 1999 yılındaki %16 seviyelerine düşüşe karşılık gelmektedir.

• Kaçak tüketim ile mücadelenin sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenlerinin olduğunun
altı çizilmektedir. Reklam faaliyetleri ve eğitimler düzenlenmiştir. Sosyal tarife
uygulaması ile 3 kişilik hane için aylık 130 kWh, 4 kişilik için 200 kWh ve 5 kişilik hane
için aylık 150 kWh kullanıma desteklenmiş tarife, üzerine farklı tarife uygulanmaktadır.

• Şebeke bozma, kaçak kullanım ile mücadelede bir yöntem olarak kullanılmıştır. Kaçak
elektrik kullandığı bilinen varoş bölgeler için (“kırmızı bölge oyuncuları” denilmektedir)
akım sınırlayıcılar kullanılmaya başlanmıştır. Gündüzleri 3,5 A, geceleri 8 A
kullanılmasına izin verilmiştir.

• Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ekonomik öncelikler ile ilgili yasanın 2002
yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte fatura ödemesini yapmayan abonelerin bölgesel
mahkemelere sevki gerçekleşmiştir. Böylelikle kayıp oranlarında yeniden düşüşler elde
edilmiştir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 150 TWh

• 24 TWh kayıp
• Kurulu gücü 31.056MW

-%54’ü doğalgaz
• Üretimin %61’i termik

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 2.780.400 km2

• Nüfusu 41,45 milyon
• Başkenti Buenos Aires’dir.

Elektr. Dağıtım
• 3 özel toplam 28 EDAŞ

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %16

• Uygulamalar 1992-2000
• Sosyal tarife uygulaması var

Arjantin
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Şili

• Şili, elektrik piyasasının yeniden yapılandırmasının yaşandığı ilk ülkedir.
Özelleştirmeler ve düzenleyici kurum denetimleri vasıtasıyla saha denetimlerinin arttığı
ilk ülkedir.

• Şili’de özelleştirmelerin hemen sonrasında ödeme yapmayan tüketicilerin elektriğinin
kesilmesi uygulamasına başlanabilmiştir.

• Şili’de kaçak yöntemleri çok gelişmiş kaçaklar şeklinde değildir, genelde basit ve hemen
görülebilir yöntemler kullanılmaktadır (kanca atma vb.).

• Şili’de özelleştirmeler sonrası elektrik fiyatları büyük oranda düşmüştür.

• Şili’de sahadaki sosyal tepkiler ile ilgili bir bilgiye rastlanamamıştır. Münferit olabilecek
eylemler dışında faaliyeti önleyici olay rapor edilmemiştir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 60 TWh

• 3 TWh kayıp
• Kurulu gücü 19.018MW

-%32’si hidrolik
• Üretimin

SIC %27’si
SING %81’i

termik

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 756.950 km2

• Nüfusu yaklaşık 18 milyon
• Başkenti Santiago’dur.

Elektr. Dağıtım
• 36 özel dağıtım şirketi
• %30 abone tek şirkette 

(Chilectra)

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %5,6

• Uygulamalar 1987-1999
• Ölçüm sistemi, faturama, saha

denetim çalışmaları

Şili
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Peru

• Ülkede elektriğe erişim oranı oldukça düşüktür.

• Kişi başı tüketim miktarı çok az olduğundan kaçak kullanım durumunda dahi kaçak
elektrik yüksek miktarlarda olmamaktadır. 2007 yılında 178 bin kaçak abone kayıtlara
geçmiştir.

• Peru, kırsal kesimlerin elektrifikasyonunda en büyük zorluk yaşayan ülkelerden biridir.
Zorlukların ilk nedeni, maddi yetersizliklerdir. Peru halkı ne kadar düşük olursa olsun
elektriğe para veremeyecek durumda olduğundan sosyal projelerin ülkedeki önemi
büyük olmuştur. Peru’da halk, elektrik ile yaşamayı alışkanlık haline getirecek kadar
elektrik ile donatılmadığından kayıp oranı da en baştan çok yüksek olmamıştır.

• Düşük gelirliler için 2001 yılında çıkarılan tarifeye göre aylık tüketimi 30 kWh’e kadar
olan tüketiciler için kentlerde %25, kırsalda %50 indirim uygulanmaktadır. 30 ile 100
kWh arasındaki tüketim için yine indirimler mevcuttur. Yapılan değerlendirmede, 2009
yılında bu sektördeki hesaplanan gelirin %12’sinin yardım olarak verildiği görülmüştür.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 37 TWh

• 380 TWh kayıp
• Kurulu gücü 9.700MW

-%44’ü hidrolik

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 1.285.216 km2

• Nüfusu yaklaşık 30,4 milyon
• Başkenti Lima’dır.

Elektr. Dağıtım
• 22 dağıtım şirketi
• 3,15 milyon dağıtım abonesi
• Kırsalda elektrifikasyon oranı 

2011’de %69

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %7

• Basit kayıp yöntemleri var
• Sosyal tarife desteği var

• Kaçak kullanım miktarı da çok 
düşük

Peru
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Güney Amerika (Arjantin-Şili-Peru)

• Güney Amerika’a ortalama kayıp seviyesi %17’ seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-9).

• Elektrifikasyon oranı, genellikle kırsal kesimde oldukça zayıftır.

• Ekonomik seviye oldukça düşüktür. Özellikle Güney Amerika’nın en düşük kayıp
oranlarının görüldüğü kabul edilen Peru’da abonelerin büyük bölümü, elektrik fiyatı ne
kadar ucuz olursa olsun ödeyemeyecek durumdadır.

• Gelişmiş sosyal tarife yardımları bulunmaktadır.

• Sayaç tesisi, fiziksel denetim ve fatura takibi, en yaygın mücadele yöntemleridir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Çizelge-9 Güney Amerika ülkeleri, Türkiye ve Dünya’da kayıp-kaçak oranı gelişimi ,  Kaynak: Dünya 
Bankası
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Güney Amerika (Arjantin-Şili-Peru)

• Kayıp ve kaçak kullanım ile mücadele, Doğrudan Tedbirler, Dolaylı Tedbirler ve Yatırım
olarak 3 başlıkta gerçekleşmektedir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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• Kırsal kesim elektrifikasyon projeleri
• Sosyal yardım projeleri
• Fatura takip ve denetimleri
• Şirket içi denetimler

• Elektrifikasyon oranı düşük 
olduğundan abonelik ve sayaç tesisi

• İhtiyaç duyulan noktalarda bağlantı 
koruma

• Arjantin’de şebeke bozma

• Kaçak kullanım suç ancak tüketim 
miktarı düşük

• Yaptırımların uygulamaları düşük

• Denetimler sürekli haldedir
• Basit kaçak yöntemleri ile mücadele

(kanca vb.)
• Fiziksel mukavemet oranı fazla değil

Güney

Amerika
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Güney Afrika (G.A.Cumh.-Zambiya)

Raporlama için Güney Afrika’nın seçilme nedenleri

• Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım oranının
yüksek seviyelerde olduğu ve düşürüldüğü bilinmektedir.

• Kaçak elektrik ile mücadele hususunda başarılı projeleri vardır.

• Güney Afrika’nın en bilinen örneklerindendir.

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Sahada karşılaşılan kaçak tipi çok çeşitli değildir.

• Kaçak, daha çok teknolojik veya yönetimsel boşluklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

• Mücadeleye öncelikle yasal düzenlemeleri ortaya koyarak başlanmıştır.

• Kamu, bütün kurumlarıyla bu mücadeleye destek vermiştir.

• Saha çalışmalarında güvenlik desteği polis tarafından her aşamada sağlanmıştır.

• Borç tespit edildiğinde kolayca açma-kesme yapılabilmektedir.

• Güney Afrika’da elektrifikasyon problemi bulunmaktadır. Kaçak kullanım ile mücadele
şekillerinin tamamı, diğer Afrika ülkelerindeki gibi kırsal kesim elektrifikasyon
çalışmaları ile içiçe geçmiş faaliyetlerdir.

• Her durumda kaçak elektrik ile mücadelenin “sıfır tolerans” ile çözülebileceği düşüncesi
oluşturulmuştur.

• Başarı, büyük ölçüde ön-ödemeli sayaç uygulamalarına dayanmaktadır.

• Devlet Başkanı’nın bizzat desteklediği, büyük mücadelelerin verildiği Güney Afrika’da
kayıptaki azalma oranı, en iyi olan bölgede (tüm dağıtım şirketi değil) 5 yılda %23’ten
%13 seviyesine düşüş olmuştur (Yıllık %2 civarı).

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Güney Afrika Cumhuriyeti

• Hat hırsızlığı büyük bir problemdir. Hat telleri ve tüm elektriksel eleman çalınmaktadır. 
Bu konuda alınan tedbirler, elektrik kaçak kullanımında da uygulanabilecek cinstendir. 

• İlk aşamada bu konuda bir yasa çıkarılmış, faaliyet tarif edilmiş ve yaptırımları
tanımlanmıştır.

• Farkındalık artırılmış ve bu konunun bir “kamu güvenliği meselesi” olduğu
anlatılmıştır.

• En son teknoloji kullanılmış ve bu sayede stratejiler başarılı sonuçlara
dönüştürülmüştür.

• Bu konunun para harcamadan ve tek başına çözülmeyeceği anlaşılmış ve etkili
güvenlik tedbirleri ile mümkün olan yönetim olasılıkları birleştirilmiştir.

• Sorumluluğu taşere etmenin problemi çözmediği kesin bir şekilde anlaşılmış ve
konu muhataplarının kendi sorumluluklarını alması gerektiği ifade edilmiştir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Tüketimi 291,2 TWh

• 26 TWh kayıp
• Kurulu gücü 45.700MW

-%92,5’i kömür
• Elektrifikasyon %88

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 1.219.080 km2

• Nüfusu yaklaşık 54 milyon
• Başkentleri
Yasama-Cape Town
Yürütme-Pretoria
Yargı-Bloemfontein

Elektr. Dağıtım
• 1 Kamu + 157 belediye
• Kaçak ile mücadele Eskom

tarafından yapılıyor

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %8

• Uygulama başlangıcı 2008
• Ağırlıklı olarak tel hırsızlığı

• Kaçak elektrik yıllık maliyet 1,65 
milyar TL

Güney Afrika
Cumhuriyeti
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Güney Afrika Cumhuriyeti

• Hat hırsızlığı büyük bir problemdir. Hat telleri ve tüm elektriksel eleman çalınmaktadır. 
Bu konuda alınan tedbirler, elektrik kaçak kullanımında da uygulanabilecek cinstendir. 

• Mücadele için saha ekipleri kurulmuş ve bakır hırsızlığı ile mücadele eden ekibe
halk tarafından “bakırkafalar” adı verilmiştir. Bakırkafalar’ın mücadele edebilmesi
için çok tabanlı bir katılım oluşturulmuş ve çözüm için devlet kurumları, ticaret
odası, emniyet, vb. bütün kurumlar destekte bulunmuştur. Konunun medyada yer
bulması için 12 ayda 4,8 milyon Rand (1,056 milyon TL) harcanmıştır.

• Bir İngiliz güvenlik firmasından destek alınmıştır.

• Mücadele yönünde kamu desteği ve top yekün seferberlik yapıldığında başarılı
sonuçlar alınmış, 12 ay içerisinde 200 hırsız yakalanmıştır.

• Mücadele için ayrı bütçesi olan ve konuyu sahiplenen bir birimin kurulması ve bu
birimin başına en yüksek rütbeli polis memurunun getirilerek çıkarılan kanuna
göre uygulama yapmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

• Mücadelenin ilk aşaması, yasal olarak «suç» tanımı ve uygulaması olmuştur. Çiftçilere
kaçak elektrik bağlantı hizmetleri veren bir kişinin mahkeme tarafından 7 yıl hapisle
cezalandırılmıştır.

• Kaçak elektrik ile mücadele için başlatılan «Khanyisa» sosyal projesinde halkın sorun
hakkında bilgilenmesi sağlanmaktadır.

• Devlet başkanı, kaçak elektrik kullanımı ile mücadele yönündeki bütün çalışmaları
desteklediğine dair bir belge yayımlamıştır.

• “Elektrik hırsızlığı”nın insanların “çalması” ile değil; diğer insanların bir “suç”u
“görmezden gelmesi” nedeniyle devam ettiği açısıyla bir yaklaşım sergilenmiştir.

• Kampanya, sadece suçlular ile ilgili değil; sürekli “elektrik hırsızlığı” suçuna karşı
sürekli yasalar yanında yer alan Güney Afrikalılar ile de ilgili hale getirilmiştir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Güney Afrika Cumhuriyeti

Başkan Zuma’nın kaçak elektrik ile mücadeleye destek metni:

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Zambiya

Zambiya’da kaçak kullanım nedenleri:

• Sosyo-ekonomik sorunların olduğu bir bölgedir ve halkın ödeme gücü yoktur,

• Resmi olarak kaydı bulunmayan tüketiciler vardır, elektrifikasyon düşüktür,

• Tüketicinin mülkiyet alanına girmekte problem yaşanmaktadır,

• Abone denetimi yoktur,

• Şirket içi yozlaşmalar mevcuttur,

• Abonelik bilgisi, sayaç okuma, faturalama yanlışları mevcuttur,

• Saha faaliyetleri için yeterli kaynak bulunmamaktadır.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Üretim-Tüketim
• Kurulu gücü 2.347MW

• -%96’sı hidrolik
• Ülke genelinde %22,

kırsalda %3,5
elektrifikasyon

Ülke özellikleri
• Yüzölçümü 752.614 km2

• Nüfusu yaklaşık 15,5 milyon
• Başkenti Lusaka’dır.

Elektr. Dağıtım
• Kamuya ait tek dağıtım şirketi
• 612.204 dağıtım abonesi

Kayıp-kaçak
• Kayıplar %23

• Ön ödemeli sayaç ve yasal yaptırım 
ile çözüm

Zambiya
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Güney Afrika (G.A.Cumh.-Zambiya)

• Güney Afrika’daki toplam kayıp seviyesi, %15, seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-10).

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Çizelge-10  Afrika ülkeleri, Türkiye ve Dünya’da kayıp-kaçak oranı gelişimi, Kaynak: Dünya Bankası
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Afrika Ülkeleri

• Hapis cezasına varabilen 
düzenlemeler,

• Anında kesinti imkanı
• Sosyal projeler
• Medya aracılığıyla
sürekli eğitim

• Muhafazalı ve ön-ödemeli 
sayaç tesisi

• Kaçak
tüketim
suç ve
yaptırımları 
belirli
• Saha
denetiminde
güvenlik desteği

• Düzenli
sayaç okuma,

sayacın denetimi
• Tahsis edilmiş 

polis kuvvet ile denetim
• Fatura ve sayaç

verisine dayalı kontroller

Güney Afrika
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Müslüman Ülke Örnekleri

Raporlama için Müslüman Ülke örneklerinin seçilme nedenleri

• Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili tutum konusunda inceleme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Müslüman ülkelerde genellikle elektrik dağıtımı, devlete ait tek bir şirket tarafından
yürütülmektedir.

• Enerji kullanımı, ülkenin ekonomik durumu ile ilişkilidir. Kuveyt, kişi başına en çok
elektrik tüketen müslüman ülkedir. İngiltere’de hane başına yıllık elektrik tüketimi
yüksek bir oran olan 4.000 kWh seviyesinde iken Abu Dabi’de bu değer 41.000 kWh
seviyesindedir. Yemen’de elektrifikasyon oranı %50’nin altındadır.

• Müslüman ülkelerde ucuz (bazen ücretsiz) tarifeler ve teşvikler bulunmaktadır (Abu
Dabi’de tarımsal sulama abonesinin fiyatı kWh başına 1 $cent’in altındadır. Aynı değer
Almanya’da 25 $cent civarındadır). Arap Baharı öncesinde Lübnan, Umman, Yemen,
Katar, Mısır, Libya, Sudi Arabistan, Irak, Bahreyn, Suriye ve Kuveyt’te kWh başına
fiyat, 3 $cent’in altında olmuştur.

• İran’da kişi başına ekmek, gaz, yakıt ve elektrik yardımı yapılmaktadır. 2000 yılında
ekmek yardımının yarısı kadar olan elektrik yardımı, 2010 yılında ekmek yardımının üç
katına çıkmıştır.

• Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde üretim fazlası bulunmaktadır.

• Maliyet tabanlı olmayan elektrik fiyatları, sarf edilen enerji çok olmasına rağmen gelir
kaybı olarak fazla tutar oluşmamasının nedenidir.

• «Fatura ödememe» sorununun yaşandığı müslüman ülkelerde tarife indirimi ve yasal
olarak «suç» tanımı yapılması planlanmaktadır. Filistin’de kaçak elektrik kullanmaktan
3 ay hapis cezası uygulaması gerçekleşmiştir. 15 bin fatura ödemeyen kişi hakkında
«elektrik hırsızlığı» dosyası tutulmuştur ve bu konuda bir yasa çıkarılması
beklenilmektedir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Müslüman Ülke Örnekleri

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Müslüman ülkelerde kaçak elektrik kullanımı ile mücadele hususunda aşağıdaki
kalemlerde çalışmalar yapılmaktadır:

• Kaçak bağlantı için saha denetimi

• Ölçüm sistemi geliştirilmesi

• Dağıtım trafosu yerleşim ve ölçülendirmesi

• İletken ölçülendirmesi

• Reaktif güç kompanzasyonu

• Gerilim yükseltmesi

• Sokak aydınlatması standardizasyonu

• Yük dengelemesi ve şebeke yeniden yapılandırması

• Düzensiz bağlantıların düzenlenmesi

• Hizmet kablolarının yenilenmesi

• Dağıtık üretim tesislerinin şebekeye ilavesi

• Abone bilgi, ölçüm ve faturalama verilerinde sıkıntılar olduğundan yukarıda belirtilen
hususlardaki ilerlemeler kısıtlı seviyede gerçekleşmektedir.

• Elektrik fiyatının ucuz olması ve teşvikler nedeniyle kayıpların ilk öncelik olmadığı
Suudi Arabistan‘da bilgi teknolojileri ile kaçak denetim mekanizmasının
geliştirilmesine ilişkin çalışmalar başlamıştır.

• İran’da 14 dağıtım şirketi, kayıp ile mücadele hususunda yukarıdaki başlıklarda
mücadeleye başlamıştır.

3-Raporlanan ülke
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Müslüman Ülke Örnekleri

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Filistin’de fatura ödemeyen kesim üzerinde konunun kaynaklarını araştırmaya yönelik
çalışmalar, ilgi çekicidir (Bkz.Çizelge-11). Bu çalışmadaki sonuçlara göre
konumlandırılan ön-ödemeli sayaçlar vasıtasıyla tahsilatta %100’e yakın başarı
sağlanmıştır.

3-Raporlanan ülke
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Fatura ödememe nedeni Yoğunluk

Mültecilik durumu 2,83

Komşusu ödemediği için 2,73

Elektriğin fiyatı yüksek olduğu için 1,72

Hizmet kalitesinin kötülüğü nedeniyle 3,62

Fatura ulaşmaması nedeniyle 4,63

Maaş ödemesinin düzenli olmaması 3,66

Cezalandırma olmaması 3,44

Fatura cezası olmaması 3,48

Tedarikçi ile iletişim kuramamak 4,31

Geliri olmaması nedeniyle 2,04

Çizelge-11  Filistin’de fatura ödememe nedenleri ile ilgili yapılan araştırma sonuçları        
Kaynak: PwC-Dünya Bankası,
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Müslüman Ülke Örnekleri

• Müslüman ülkelerdeki toplam kayıp seviyesi, %13, seviyelerindedir (Bkz.Çizelge-12).

3-Raporlanan ülke
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Çizelge-12  Arap ülkeleri, Türkiye ve Dünya’da kayıp-kaçak oranı gelişimi
Kaynak: Dünya Bankası
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• Hapis cezasına varabilen 
düzenlemeler (Filistin),

• Elektrifikasyon
projeleri

• Sayaç ve bağlantı tesisi 
konusunda problemler

yaşanmaktadır

• Bazı ülkelerde
yasal düzenleme
oluşturulması
düşüncesi 
vardır.

• Düzenli
Abone bilgisi,

sayaç okuma ve
Faturalama

mevcut değildir

Müslüman
ülkeler
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Kaçak elektrik tanımı

Literatür ve ülke terminolojileri birlikte değerlendirildiğinde elektrik şebekesindeki
kayıplar, teknik ve teknik olmayan kayıp olarak ikiye ayrılmaktadır. Teknik kayıplar,
ekipmanların ömrü, yüklenme kapasiteleri, işletme koşulları vb. parametrelere bağlı olan
bakır kayıplarıdır.

Teknik olmayan kayıplar, sayaç hataları, faturalama hataları ve kaçak elektrik
kullanımından oluşmaktadır. Sayaç hataları, sayaçtan kaynaklanan, sehven okunan ve
çalışan yozlaşması sonucu oluşan hatalardır. Faturalama hataları da aynı şekilde,
faturalama sisteminden kaynaklanan, sehven yapılan ve çalışan yozlaşması sonucu oluşan
hatalardır.

Kaçak elektrik kullanımı, aldatma ve ödememe olarak iki grupta değerlendirilmektedir.
Aldatma, sayaca müdahale ederek tüketimin olduğundan düşük gösterilmesi ile olur.

Ödememe şekilleri, şebekeye müdahale ederek ve etmeyerek olarak ikiye ayrılmaktadır.
Tecrübelere göre şebekeye müdahale etmeyerek yapılan ödememe durumu, gerekli
tedbirlerin alınmaması halinde şebeke müdahalesi ile ödememe durumuna
dönüşmektedir.

Şebeke müdahaleleri, basit olarak hatta kanca atmak şeklinde gerçekleşir. Sayacı by-pass,
faz-nötr iletkenini yer değiştirmek, vb. yöntemler, orta düzey müdahalelerdir. Işığa duyarlı
reseptörlerle sayacı kesmek, uzaktan kumandalı tertibatlar, tüketimin çok olduğu
durumda devreye giren elektronik düzenekler, orta ve yüksek gerilime yapılan doğrudan
bağlantılar ise gelişmiş düzeyde şebeke müdahaleleridir.

Elektrifikasyonun az olduğu, şebekenin modern olmadığı ülkelerde genellikle basit şebeke
müdahaleleri meydana gelmektedir.

Denetim unsurlarının yeterli olmadığı durumlarda orta düzey şebeke müdahaleleri
meydana gelmektedir.

Yüksek düzey şebeke müdahaleleri, ceza ve caydırıcılık unsurlarının yoksunluğu nedeniyle
oluşmaktadır ve parasal olarak en büyük gelir kaybı, bu tip kayıplardan meydana
gelmektedir.

4-Değerlendirmeler
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Dünya şebekelerindeki mevcut durum

Dünyada elektrik kaybı çok yüksek olan ülkeler bulunmasına rağmen bazı ülkelerde kayıp
ve kaçak ile mücadele çalışmaları bulunmaktadır. Kayıp ve kaçağın oluşum nedenleri ve
tipine göre tecrübe edilen ve uzmanlaşılan mücadele yönteminin farklı olduğu
gözlenmiştir.

Avrupa örneklerinde ve Macaristan gezisinde cezai yaptırımların ağır, denetimlerin sık ve
düzenli olduğu görülmüştür. Gelişmiş yapıda şebekeye sahip bu tip Avrupa ülkelerinde
kaçak elektrik kullanımı, genellikle fakirlik nedeniyle meydana gelmektedir. Alınan
önlemler, basit ve orta düzeydeki şebeke müdahalelerine karşı koruma tedbirleri ve sosyal
projeler olmuştur. Ön-ödemeli sayaç sistemleri, bu tip ülkelerde iyi sonuçlar vermiştir.
Macaristan uygulamasında ön-ödemeli sayaca yapılan ödemelerin yarısının mevcut borca
mahsup edildiği gözlenmiştir. İllegal bağlantıda çekilen hattın taşıma kapasitesi kadar bir
akım üzerinden ceza kesilmesi uygulamasının caydırıcı olduğu gözlenmiştir. Kamu ve
kamuoyu desteği ön planda yer almıştır. Halk tarafından kaçak ile ilgilenen dağıtım şirketi
ekibine «kaçak elektrik komandoları» adı takılmıştır.

Hindistan örneğinde elektrifikasyonu tamamlanmamış, 11 kV dağıtım seviyesinden
besleme yapan ilkel şebeke yapısı gözlenmiştir. Kaçak ile mücadele, abone kaydı, sayaç
tesisi ve düzenli okumayla birlikte neredeyse tamamlanmaktadır. Abonelik ön-şartlarının
çok ağır olması nedeniyle bu şartlar hafifletilip sayaç takılır takılmaz iyileşme oranlarının
%90’a yakın olduğu bölgeler gözlenmiştir. Basit şebeke müdahalelerine karşı havai hattın
izolesi, sayaç muhafazası gibi tedbirlerin alınması önemlidir. Kanuna tanımı, çeşitleri ve
yaptırımları (hapis ve/veya ağır para cezası) olarak işlenmiş, toplumda ahlaken «ayıp»
algısı oluşturulmuş uygulamalarla yüksek başarı oranlarının elde edildiği görülmüştür.
Sayaç endeksini gösteren fotoğraflı faturalar ve kaçak elektrik kullanımı için kırmızı renkli
faturalar, toplumsal algıyı yönlendirmektedir. Kamu ve kamuoyunun tam desteği ile ve
reklam faaliyetleri ile birlikte yürütülen projelerde başarı sağlandığı görülmüştür. Özellikle
basit şebeke müdahalelerinin (kanca atma vb.) mevcut olduğu bölgeler, denetim için
güvenlik probleminin olduğu bölgelerdir ve bu bölgelerde polis desteği ile çalışmaların
yapıldığı, yalnızca Delhi kentinde 500 polisin kaçak elektrik ile mücadele için
görevlendirildiği görülmüştür. Pakistan örneğinde ise kaçak elektrik ile mücadele için
35.000 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir.
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Brezilya örneğinde basit, orta ve gelişmiş düzeyde şebeke müdahalelerine rastlanılmıştır.
Suç oranının yüksek olduğu gecekondu bölgelerinde kaçak ile mücadele yapılmasına izin
verilmemekte, bu bölgeye ait enerjiden dağıtım şirketi sorumlu tutulmamaktadır. Suç
unsurundan temizlenen mahallelerde dağıtım şirketinin polis nezaretinde çalışma
yapmasına izin verilmektedir. Sahada yapılan çalışmalar, şebeke temizleme ve yenileme
çalışmalarıdır. Gücünü yasal düzenlemelerden alan kaçak ile mücadele programları, sosyal
tarifeler ve sosyal projeler ile desteklenmektedir. 30 kWh tüketimin altındaki herkesten
minimim bedel alınması uygulaması vardır (minimum bedel sosyal desteklerle 1,5 $).
Dağıtım şirketlerine kaynak yaratılarak yapılan sosyal projeler ile kaçak elektrik
mücadelesinin etkili şekilde yapılabildiği görülmüştür. Tüm dağıtım şirketleri, fatura
ettikleri bedelin %1’ini (yarısı araştırma-geliştirme, yarısı enerji verimliliği) sosyal
sorumluluk projelerine harcamak zorundadır. İndis uygulaması ile her bölgenin sosyal ve
ekonomik yapısı puanlanmakta (hane nüfusu ortalaması, işsizlik, elektrifikasyon oranı,
suya erişim, araba mevcudiyeti, okuma-yazma oranı, tuvalet erişimi, çöp toplanması
sıklığı, suç oranı, güvenlik oranı vb.) ve bu indisler dağıtım bölgelerinin kayıp oranları ile
çarpılarak reel ve mücadele edilebilir kayıp oranları bulunmaktadır. İyileştirme
hedeflerinin ağır olmadığı, on yıllık oranların %10 civarında olduğu gözlenmiş, hedefi iyi
yönde aşan uygulamalarda kar miktarının dağıtım şirketine kaldığı gözlenmiştir. Gelişmiş
veri işleme ve analitik değerlendirme programı desteği ile çalışılmaktadır.

Bulgaristan örneğinde gelişmiş tipte şebeke müdahalesi ve metal hırsızlığı gözlenmiştir.
Dağıtım şirketlerinin yasal boşluklar ve devletin güvenlik desteği olmadan mücadele
etmekte güçlük yaşadığı görülmüş, kamu ve kamuoyu desteği olmadan yapılan
çalışmaların zaman ve kaynakların sarfiyatı şeklinde ilerlediği tecrübesi paylaşılmıştır.

Meksika örneğinde yine suç oranının yüksek olduğu bölgelere giriş yapamayan dağıtım
şirketi uygulaması görülmüştür. Bu bölgelerde şebeke tahribatı ve metal hırsızlığı
örnekleri bulunmaktadır. Yasal düzenleme ve güvenlik gücü desteği olmadan kaçak
elektrik ile mücadele etmenin zorluğuna ilişkin tecrübeler gözlenmiştir.

Güney Amerika örneklerinden Arjantin ve Şili’de elektrik piyasası ile ilgili düzenleme
hareketlerinin 1980’li yıllarda başlaması sonucu kaçak elektrik ile mücadele için gerekli
yasal zeminin oluşumu, 1990’lı yıllara denk gelmektedir. Asıl iyileştirme faaliyetlerinin yer
aldığı bu dönemde etkin teknolojik yöntemler yerine yasal düzenleme, kamu ve kamuoyu
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desteği ve saha denetimi mekanizmaları kullanılmıştır. Peru’da ise elektrifikasyonun
düşüklüğü ve ekonomik yetersizlik nedeniyle uygulanan sosyal tarifelerin elektrifikasyon
projeleriyle birleştirildiği tecrübeler görülmüştür.

Güney Afrika örneklerinde basit şebeke müdahaleleri ve ekonomik yetersizlik ön
plandadır. Metal hırsızlığının en büyük örneklerinin yaşandığı Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde bu konuda yapılan çalışmalar, kaçak elektrik ile yapılacak çalışmalara yol
gösterecek nitelikte başarılı olmuştur. Net yasal düzenlemeler ve güvenlik desteği ile metal
ve elektrik hırsızlığı konusunda başarılı çalışmalar olduğu görülmüştür. Bazı
uygulamalarda güvenlik desteğinin yabancı güvenlik şirketlerinden alındığı görülmüştür.

Müslüman ülke uygulamalarında elektrik, ekmek ve yakacak gibi yardım edilmesi gereken
bir emtia olarak değerlendirilmektedir ve yardım konusudur. Özellikle zengin arap
ülkelerinde neredeyse bedelsiz tarifeden temin edilebilen elektrik için Filistin gibi bazı
ülkelerde gücünü öncelikle yapılacak yasal düzenlemelerden alacak kaçak kullanım ile
mücadele çalışmaları tasarlanmaktadır.
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Başarılı uygulama bileşenleri
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Yapılan gözlem ve 
araştırmalarda 
yasal düzenleme,
güvenlik ve
kaynak desteği ile 
kaçak elektrik
kullanımı ile 
mücadelede
başarılı sonuçlar 
alınabildiği tespit 
edilmiştir.

1. Kuvvetli yasal düzenlemeler

2. Sahada güvenlik desteği

3. Sahadaki farklılıkların hedefe yansıtılması 
(indis uygulaması)

4. Kamu ve kamuoyu desteği

5. Saha denetimleri ve şebeke yapılandırması

6. Gelişmiş bilgi teknolojisi çözümleri
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Macaristan Raporu

Önsöz

Bu rapor, 26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Macaristan seyahati kapsamında ziyaret
edilen şirketler ve görüşülen uzmanlar ile ilgili olarak PwC
Türkiye tarafından oluşturulan teknik bir bilgilendirme
raporudur. Rapor, en iyi uygulama örneklerinin seyahat
kapsamında değerlendirileceği üç rapordan ilkidir. Proje
sonunda seyahat gerçekleştirilen Hindistan ve Brezilya
raporları ve seyahat gerçekleştirilmeyen ancak araştırılan
diğer beş ülke raporları ile birleştirmeye esas olacak şekilde
hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
PwC, her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Elektrik
Dağıtım 
Şebekesinde 
Kayıp ve 
Kaçak
Elektrik için
Önleyici
Çalışmalar
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Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
Projesi, EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC Türkiye, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek olan, kaçak elektriği önleme
konusunda başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen Macaristan, Hindistan ve
Brezilya için gözlem ve tespit seyahatleri düzenlemeyi, seyahat edilmeyecek olan ve
aynı şekilde katkı sağlayacağı değerlendirilen beş ülke için ise raporlama bilgisi
toplamayı ve bunları raporlamayı gerçekleştirecektir. Proje kapsamındaki seyahatlere
ilişkin katılım listeleri, dağıtım şirketleri tarafından bildirilmiştir. Bu bölümde,
gerçekleştirilen Macaristan seyahati ile ilgili değerlendirmeler sunulmaktadır.

Seyahat edilecek ülkeler arasında Macaristan’ın yer alma nedenleri, aşağıda
sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım oranının
çok yüksek seviyelerde olmadığı bilinmektedir; ancak analizine önem
verilmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır.
Dağıtım şirketleri, Avrupa’nın en büyük dağıtım şirketleridir ve uygulamaları
incelenmek istenilmektedir.

 Avrupa Birliği ülkesidir.

 Yasal düzenlemeler yoluyla başarı sağlandığı bilinmektedir ve düzenleme şekilleri
ve saha tecrübeleri hakkında bilgi edinilmek istenilmektedir.

Yukarıdaki nedenler ile Macaristan’ın proje kapsamında seyahat edilecek ülkeler
arasında yer almasına, PwC Türkiye önerisi ve dağıtım şirketleri onayı ile karar
verilmiştir.

Giriş

Macaristan Raporu
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Macaristan seyahati, 26 Kasım 2014 Çarşamba – 30 Kasım 2014 Pazar tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Macaristan’da iki dağıtım şirketi ofis ve saha ziyaretleri,
çözüm sağlayıcı firma ziyaretleri, PwC Macaristan Ofisinde uzman sunumları yer
almıştır. Çizelge-1’de seyahat ile ilgili genel plan ve takvim görülmektedir. Kesin
programa ilişkin ayrıntılı doküman, katılımcılara uçakta dağıtılmıştır.

Macaristan seyahati için dağıtım şirketleri tarafından gönderilen katılımcı listesi,
Çizelge-2’de sunulmaktadır.

Zaman planlaması, Katılımcılar

Macaristan Raporu

Zaman
Çarşamba Perşembe Cuma

26 27 28

Sabah Ulaşım ve yerleşim E.On Ofis Ziyareti
Çözüm Sağlayıcı Firma 

Ziyareti (Prolan)

Öğleden sonra

PwC Ofisi Sunum E.On Saha Ziyareti

Tatabanya Bölgesi,

Çözüm Sağlayıcı Firma 

Sunumu (Dobos)

RWE Ziyareti
Teknik Üniversite

Uzmanları Sunumu

No Katılımcı Şirket Katılımcı İsmi Katılımcı Görevi

1

Van Gölü EDAŞ

Ali Aydın Dağıtım Direktörü

2 Yelim Nur Şirin Elektrik Piyasası Müdürü

3 Fatih Talay Müşteriler Grup Müdürü

4 Emrullah Okuducu İşletme Müdürü

5 Zafer Turut Şirket Müdürü

6
Dicle EDAŞ

Mehmet Mungan Yatırımlar Direktörü

7 Fatih Yerkazan Kayıp Kaçak Direktörü

8

Aras EDAŞ

Öner Selen Yatırım Tesis Koordinatörü

9 Hüseyin Öcal Sistem İşletme Koordinatörü

10 Ömer Lök Sistem İşletme Uzman Yardımcısı

11 Ahmet Doğan Tesis Şefi

12 Ömer Gülgeç Müşteri Hizmetleri Şefi

13
PwC

Tolga Taşdelen Direktör

14 Tamer Emre Kıdemli Müdür

Çizelge-1 Zaman çizelgesi

Çizelge-2 Katılımcı listesi
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Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma Soruları

Macaristan Raporu
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Seyahat kapsamında;

26 Kasım Çarşamba günü 07:30 uçağı ile Macaristan’a gidilmiştir. Havaalanı-otel
transferi, otele yerleşme ve serbest zaman sonrası 12:45’te otobüs ile PwC Macaristan
ofisine geçilmiştir. PwC uzmanları, 13’te başlayan öğleden sonra programında
sunumlarıyla Macaristan şebekesi, teknik ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi
vermişlerdir. Oturumun başkanı, PwC Macaristan Şirket Ortağı ve Danışmanlık ve
Enerji Bölge Lideri Adam Osztovits’tir. Kendisi, konuya verdikleri önemi anlatmış,
projeden ve dağıtım şirketlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.
Bu oturumda ayrıca PwC Macaristan Danışmanlık Bölümü Kıdemli Müdürü Peter
Gyenes, gelir kaçakları konusunda, PwC Macaristan Danışmanlık Bölümü
Müdürlerinden Andras Lengyel, elektrik piyasası, şebeke, tarife ve düzenlemeler
konusunda ve PwC Macaristan Hukuk Bölümünden Dr.Av.Peter Zalai,
düzenlemeler ve yaşanan tecrübeler konusunda sunumlar yapmışlardır.

Oturumda Budapeşte Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr.David Raisz de bir sunum
yaparak referans projeleri hakkında bilgi vermiştir. Özellikle teknik kayıpları tespit
ederek teknik olmayan kayıplar ile mücadele yönündeki E.On projesi ile ilgili ayrıntılı
bilgi paylaşımı olmuştur.

27 Kasım Perşembe günü öğleden önceki oturumda E.On Budapeşte Genel
Merkezinde bir toplantı gerçekleştirilmiş, şirket temsilcileri, konu ve tecrübeleri
hakkında sunumlar yapmışlarıdır. Oturumun başkanı, E.On Ölçüm Sistemleri Daire
Başkanı ve “Bay Kaçak Elektrik” olarak bilinen Ferench Szucs olmuştur. Kendisi
aynı zamanda 2000 yılında yapılan düzenlemeye göre kaçak elektrik ile ilgili ilk
uygulamaları yapan ekibin başında yer almıştır. Oturumda Ölçüm Müdürü Geza
Sindler, birden fazla ayrıntılı sunum ile kaçak elektrik ile mücadeledeki süreç ve
tecrübelere ilişkin bilgi vermiştir.

27 Kasım Perşembe günü öğleden sonraki oturum, saha ziyareti şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Tatabanya bölgesinde Kızılhaç, yerel belediye, E-ON işbirliği ile
gerçekleştirilen ve kaçak elektrik ile mücadele hususunda başarı kazanan sosyal bir
projenin tanıtımı ve sunumu yapılmıştır. Sahada çalışmakta olan ekipler ziyaret
edilmiş, çalışmaları gözlemlenmiş, ekipmanları hakkında sorular sorulmuştur. Ön
ödemeli sayaç abonesi yapılan ev ziyaretleri yapılmış, direklere yapılan uygulamalar
sahada takip edilmiştir.

Ziyaretler

Macaristan Raporu
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Saha ziyaretinin devamında yakındaki bölge ofisine geçilerek çözüm sağlayıcı
firmalardan Argus-Smart System sunumu dinlenilmiştir. Firma sahibi Dobos
Csaki, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, E-ON bölge merkezlerinden
birinde yapılan sunuma E-ON uzmanları ve Dobos uzmanları katılım göstermiş ve
sunumlar mesai sonrası saat 19’a kadar devam etmiştir.

28 Kasım Cuma günü öğleden önceki oturumda çözüm sağlayıcı firmalardan Prolan
ofisine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Firma sahibi Soros Ferenc, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirmiş ve uluslararası iş geliştirme müdürü Paul Bartlett,
firma, tecrübeleri ve ürünleri hakkında sunumlar yapmıştır.

28 Kasım Cuma günü öğleden sonraki oturumda RWE Budapeşte Genel Merkezinde
bir toplantı gerçekleştirilmiş, oturuma şirket iş geliştirme direktörü Tamas Jaszay
başkanlık etmiştir. Oturumda Ölçüm ve Kontrol Dairesi Başkanı Jozsef Fodor,
konu ve tecrübeler hakkında sunumlar yapmıştır. Sunum sonunda her iki uzman,
kendi tecrübeleri doğrultusunda Türkiye uygulamaları için tavsiyelerde
bulunmuşlardır.

30 Kasım Pazar sabahı Türkiye’ye dönmek üzere hareket edilmiştir.

Ziyaretler

Macaristan Raporu
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Macaristan’da rekabetçi bir elektrik piyasası, 2007 yılındaki düzenlemelerden sonra
oluşmuştur. 2013 verilerine göre Macaristan kurulu gücü, 9.100 MW civarındadır. En
yüksek kurulu güç, %53 ile doğalgaz kaynaklarına aittir. İkinci sırada devlete ait
nükleer santral ve kömür kaynaklar bulunmaktadır (bkz. Çizelge-3). 2013 yılı
verilerine göre yıllık üretim miktarı, 31.985 TWh’dir. Kaynağına göre üretimin %50
kadarı, devlet elektrik şirketi olan MAVIR bünyesindeki nükleer santrale aittir. Diğer
kaynaklar, sırasıyla %20 ile doğalgaz, %18 ile kömür ve %8 civarında yenilenebilir
enerjidir (bkz. Çizelge-4). Üretim şirketlerinin piyasa oranlarına bakıldığında en
yüksek oran, devletin üretim şirketi olan ve sahip oldukları tek nükleer santrali işleten

Macaristan, Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk
cumhuriyetidir. Yüzölçümü, 93.030 km2’dir ve Macaristan Cumhuriyeti veya kısaca
Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve
Slovenya ile komşudur. Denize kıyısı olmayan Macaristan, 2004 yılından bu yana
Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Budapeşte’dir. Orta
Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türk'lerin son 400 yıllık
tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir. Nüfusu, son sayımlara göre
10 milyon civarında, 2012 verilerine göre kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılası 12.625
Dolar, gayrisafi yurtiçi hasılası, 126 milyar Dolar’dır.

Macaristan Raporu

Şekil-1 Macaristan siyasi haritası (Kaynak:  Macaristan Büyükelçiliği )

Macaristan Şebekesi Hakkında Bilgi
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MVM şirketine aittir (bkz. Çizelge-
5).

Macaristan’da 2009’dan itibaren
yaşanan ve 2012’de derinleşen 
ekonomik krizin etkileri, üretim ve
tüketim oranlarında da aynen 
farkedilebilmektedir.2009 ve 2012
yıllarında tüketim miktarında kriz 
kaynaklı düşüşler yaşanmıştır (bkz. 
Çizelge-6).

Macaristan, fiziksel ve yasal olarak
Avrupa Birliği ile bağlantılı 
haldedir.

Macaristan Raporu

Hidro
1%

Rüzgar,
güneş, 

jeo
3%

Biyogaz
4%

Biyokütle
5%

Kömür
13%

Nükleer
21%

Doğalgaz
53%

Kurulu güç

Çizelge-3 Kurulu gücün kaynağına göre dağılımı, 
2013, (Kaynak: PwC Macaristan, MAVIR)

Nükleer
52%

Doğalgaz
21%

Kömür
19%

Yenl.
8%

Üretim
oranları

Çizelge-4 Kaynağına göre üretim oranları, 2013, 
(Kaynak: PwC Macaristan, MAVIR)

Şirket İsmi Kurulu

Güç

Üretim

MVM 27% 40%

GDF Suez 19% 5%

AES 12% 0%

RWE 9% 14%

E.ON 5% 4%

Alpiq 4% 4%

EDF 4% 3%

Diğer yerel 

santraller
19% 12%

Net İthalat 19%

Çizelge-5 Üretim şirketlerinin piyasa 
oranları, (Kaynak: PwC Macaristan, 
MAVIR)

Macaristan Şebekesi Hakkında Bilgi
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• Avrupa Birliği’nin enerji direktiflerinin tamamı Ulusal Enerji yasalarına derç
edilmiştir.

• AB düzenlemeleri ve ENTRSO-E şebeke kodları da kullanıma uygun şekle
getirilmiştir.

• Macaristan, ENTSO-E Avrupa Kıtasal Grubu üyesidir ve 2012 yılında brüt elektrik
tüketiminin %20’si ithal edilmiştir.

• Elektrik fiyatlarını düşürmek yönünde kararlı hükümet politikalarına sahip serbest
bir piyasası vardır.

• Macaristan’da serbest bir elektrik piyasası vardır ve takas işlemi, HUPX adındaki
(Hungarian Power Exchange) Macar Enerji Piyasası vasıtasıyla yapılmaktadır.

Macaristan Raporu

Çizelge-6 Üretim ve tüketimin istatistiksel akış şeması, (Kaynak: PwC Macaristan)

Macaristan Şebekesi Hakkında Bilgi
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• Macaristan’ın komşu ülkeleriyle şebeke bağlantıları kuvvetlidir (1*750 kV,
2*400kV çift devre, 6*400 kV tek devre, 2*220kV çift devre). Bölgesel piyasa
birleştirmesi hazırlıkları devam etmektedir.

• Uluslararası hizmetler için ve şebeke tarifeleri için düzenlemeler, düzenleyici
kurum HEPURA tarafından yapılmaktadır. HEPURA’nın yükümlülükleri arasında
lisanslama, şebeke kodlarının onaylanması, tarife düzenlemeleri ve tüketici
hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri oluşturmak yer almaktadır.

• Politik kararlar sonucu 2013 ve 2014 yıllarında elektrik fiyatlarında kademeli
düşüşler gerçekleşmiştir. Bu dönemde elektrik fiyatları %24,6 oranında azalmıştır
ve bağlantılı olarak sektörün karlılık oranı aynı şekilde azalmıştır.

Çizelge-7’de Elektrik piyasası oyuncuları ve piyasa dinamikleri ile ilgili özet bir akış

Macaristan Raporu

Çizelge-7 Elektrik piyasası oyuncuları ve dinamikleri, (Kaynak: PwC Macaristan)

Macaristan Şebekesi Hakkında Bilgi
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şeması oluşturulmuştur. Buna göre, 
güç sistemlerinin “üretim” ve
“iletim” ayaklarında devlet şirketi 
hâkimiyetinin olduğu 
gözlenmektedir. Şekil-2’de 
Macaristan iletim şebekesi 
görülmektedir. Uzun dönem ikili
anlaşmalar piyasası da bu 
şirketlerin büyük hacimli 
anlaşmaları ile domine edilmiş 
durumdadır. 

Macaristan’da elektrik dağıtım 
şebekesi, 6 ayrı bölgeye ayrılmıştır 
ve tamamı özelleştirilmiş olan

Macaristan Raporu

Şekil-2 Macaristan iletim şebekesi, (Kaynak: MAVIR)

Çizelge-8 Macaristan dağıtım şirketleri ile ilgili genel bilgiler, (Kaynak: PwC Macaristan)

Dağıtım Şirketi Mülkiyet Yapısı Şebeke 

Uzunluğu 

(km)

Müşteri 

Sayısı (2011)

Satılan 

Elektrik

(GWh, 2011)

ELMŰ (RWE)

RWE – 55,25%, EnBW

– 27,25%,
23.576 1.400.000 9.706

MVM – 15,63%

ÉMÁSZ (RWE)

RWE – 55,25%, EnBW

– 27,25%,
22.472 700.000 4.126

MVM – 15,63%

EDF DÉMÁSZ EDF – 99,99% 31.946 700.000 3.982

E.On DÉDÁSZ
E.ON Hungária Zrt. –

100%
25.865 753.142 4.126

E.ON ÉDÁSZ
E.ON Hungária Zrt. –

100%
31.057 992.868 7.196

E.ON TITÁSZ
E.ON Hungária Zrt. –

100%
25.893 772.108 4.029

Macaristan Şebekesi Hakkında Bilgi
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şirketler, 3 uluslararası firma 
tarafından satın alınmıştır. ELMÜ, 
EMASZ, DEMASZ, DEDASZ,
EDASZ ve TITASZ bölgelerinin
ortaklık yapıları ve şebekelerine 
ilişkin genel bilgiler, Çizelge-8’de 
yer almaktadır. 

Macaristan’da nüfus yoğunluğu, 
bölgeler arasında homojen 
dağılmadığından en çok müşteri ve 
en fazla elektrik tüketimi,
Budapeşte’yi de içine alan ELMÜ 
şirketi tarafından yapılmaktadır. 

Dağıtım şirketlerinin ve bu 
şirketlerin sahibi olan uluslararası 
firmaların coğrafi olarak dağılımı, 
Şekil-3’de gösterilmektedir. Satılan 
enerji miktarları dikkate 
alındığında E-ON ve RWE 
şirketlerinin Macaristan’da yaklaşık 
eşit büyüklükte enerji satışı 
yaptıkları görülmektedir (bkz. Şekil-
9).

Macaristan Raporu

Şekil-3 Dağıtım şirketlerinin coğrafi olarak dağılımı

Çizelge-9 Dağıtım şirketlerinin tüketim 
miktarlarına göre mülkiyet yapıları

Macaristan Şebekesi Hakkında Bilgi

Dağıtım abonelerinden büyük tüketime sahip olanları, 15 dakikalık olarak uzaktan
okunmaktadır. Mesken abonelerinin okumaları ise yılda bir defa yapılmakta ve bir
önceki dönem tüketimlerine göre faturalandırılmaktadırlar. Yıl sonunda aboneler için
fark faturaları düzenlenmektedir.
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Macaristan, teknik kayıplar ile birlikte kaçak elektrik problemi de yaşayan bir ülkedir.
Yıllara göre toplam şebeke kayıplarının seyri, Çizelge-10’da incelenebilir. Ülkelerin
toplam şebeke kayıpları ile bölgesel şebeke kayıpları arasında çok büyük farklılıklar
gözlenebilmektedir. Örneğin Türkiye için bazı ilçelerde toplam kayıp oranının %90
üzerinde olduğu bilinmesine rağmen Türkiye ortalaması, %14 civarındadır. Bunun
%2,5 civarındaki bölümü iletim, %3 civarındaki bölümünün dağıtım kaybı olduğu
tahmin edilmektedir. Macaristan için de durum aynıdır. Bazı bölgelerde kaçak
kullanım nedeniyle görülen toplam kayıp miktarı yüksek iken, ülke toplamında bu
değer daha az görülebilmektedir. Bölgelerdeki kaçak elektrik oranları ve yıllara göre
gelişimleri, ileriki bölümlerde ayrıntısıyla anlatılmaktadır.

• Macaristan’da kaçak elektrik kullanımı, Borsod-Abauj-Z, Szabolcs-Szatmar-Bereg,
Hajdu-Bihar ve Peşte bölgelerinde yoğunlaşmıştır (bkz.Şekil-4). Bu bölgeler,
mülkiyet sahası olarak E-ON ve RWE Dağıtım şirketlerinin sahibi olduğu
bölgelerdir. Kaçak kullanımın nedenleri araştırıldığında iki nedende yoğunlaşma
görülmüştür:

Macaristan Raporu

Çizelge-10 Yıllara göre toplam kayıp yüzdeleri, (Kaynak: Dünya Bankası Resmi Sitesi)

Macaristan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
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• Çok fakir bölgelerdeki vatandaş, yaşaması için gerekli minimum koşulları sağlamak
amacıyla kaçak elektrik kullanımına gitmektedir. Bu bölgeler, genellikle ülkenin
doğu kesiminde yer almaktadır.

• Peşte bölgesindeki küçük işletmeler (restoran, kafe, ekmek fırını, büfe vb.) kaçak
elektrik kullanımı yapmaktadır. Sayının çok olması, toplam kaçak miktarının
büyük olmasına neden olmaktadır.

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda öncelikle hükümet, politikacılar, elektrik
piyasası oyuncuları, sivil toplum örgütleri ve abonelerin aynı bilinçte olması için
çalışmalar yapıldığının ve en önemli desteğin yasal düzenlemeler vasıtasıyla devlet
tarafından geldiği bilgisi, ziyaret esnasında aktarılmıştır. Ülkede E-ON ve RWE’nin
sahibi olduğu dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik kullanımı ile mücadele hususunda
kendine özgü yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler ve sonuçları, ofis ve saha
ziyaretleri sırasında gözlemlenmiştir ve bu raporun E-ON ve RWE bölümlerinde
anlatılmaktadır.

Macaristan Raporu

Şekil-4 Macaristan’da kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu bölgeler, (Kaynak: PwC Macaristan)

Macaristan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
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PwC Macaristan ekibi, seyahatin ilk gününde gerçekleşen oturumda Macaristan
elektrik piyasası, dağıtım şirketlerinin yapısı ve hukuksal düzenlemeler hakkında
sunumlar yapmışlardır. Aşağıda sunulan bilgiler, oturumdaki karşılıklı görüşmeler ve
sunulan belgelerden derlenmiştir.

Macaristan Raporu

Çizelge-11 Genel olarak kaçak elektrik ile mücadelede kullanılan yöntemler, (Kaynak: PwC Macaristan)

PwC Macaristan Oturumu

Dolaylı

Tedbirler

Cezalar

Etkili denetim ve yüksek cezalar nedeniyle kaçak elektrik

kullanımının insanlar için ciddi bir risk haline getirilmesi

sağlanmıştır.

Ön-Ödeme
Ön ödeme, öngörülebilir bir tüketim miktarı ortaya çıkarmakta

ve kaçak kullanım riskini azaltmaktadır.

Eğitim
Kaçak kullanımın tehlikeleri ve teknik, ekonomik zararları ile

etkileri konusunda kamusal eğitimler, bilinci arttırmaktadır.

Doğrudan

Tedbirler

Sayaç koruması
Sayaç, kapalı bir kutuya monte edilmekte ve kutu ve kapak ile

korunmaktadır.

Bağlantı koruması

Sayaçlar, tırmanması zor olan yükseltilmiş direklerin tepesine

monte edilmekte, havai hatlara ve yer altı hatlarına çift yalıtım

yapılmaktadır.

Akıllı Sayaç

Akıllı sayaç uygulaması, risk analizi, uyarı mekanizması

sağlama gibi uygulamalar için sağlanabilecek daha fazla veri

anlamına gelmektedir. Geleneksel kaçak yöntemleri, bu tip

gelişmiş ölçü araçlarının tespitinden kaçamamaktadır; ancak

yazılım hataları ve bilişim suçları risk oluşturmaktadır.

Yatırım

Fiziksel Denetim

Sayaçlar, dış kapıda ve yoldan görünür şekilde monte

edilmektedir.

Düzenli sayaç okuma, sayacın sağlamlık denetimini de

içermektedir.

Kaçak kullanım şüphesi olan durumlar raporlanmakta, dağıtım

şirketleri teknisyenlerini göndermekte, bazen polis gözetiminde

hareket edilmektedir. Radar, ısı görüntüleme, metal detektörü

gibi birçok denetim ekipmanı kullanılmaktadır.

Risk Analizi
Sayaç verisine dayalı risk analizleri yapılabilmektedir (tüketim

ile fatura verisinin karşılaştırılması).
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Macaristan’da kaçak elektrik ile mücadele konusunda “Dolaylı Tedbirler”,” Doğrudan
Tedbirler” ve “Yatırımlar” olarak üç ana yöntem kullanılmıştır (bkz.Çizelge-11).
Dolaylı Tedbirler, kaçak elektrik ile mücadele konusunda hükümet politikası
oluşturulmasını ve dağıtım şirketlerinin desteklenmesini, bunun dağıtım
şirketlerinin kendi problemi değil; ülkenin bir ahlak problemi olduğu ve teknik ve
ekonomik anlamda sonuçlarının bütün vatandaşları etkilediği yönünde bilgilendirici
çalışmalar yapılmasını kapsamaktadır. Aynı zamanda yasal düzenlemeler ve
kurumlar arası mutabakatlar, bu kapsamda değerlendirilmelidir.

“Doğrudan Tedbirler”, şebekenin korunması yönünde alınan tedbirleri
kapsamaktadır. Bu tedbirler, kanca takılmaması için hatların izolasyonundan
sayaçların muhafaza kabinleri içine yerleştirilmesini, direk boylarının
yükseltilmesinden mahalle sayaçlarının tek bir direk üzerine tepeye yerleştirilmesine
kadar alternatif çözümleri içermektedir. Bu tedbirlerin sayısı bölgeden bölgeye
değişmekte, bölgesel olarak farklı çözümler üretilebilmektedir.

Bir diğer tedbir, fiziksel denetim ve teknolojik veri analiz araçlarının kullanımını
içine alan “Yatırım” konusudur. Kaçak kullanım ile mücadele konusunda bu iki
hususa yatırım yapılmadan başarı kazanılması mümkün gözükmemektedir.

Teknik ve Teknik Olmayan Kayıplar

Macaristan’da kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele için öncelikle ölçülebilir olan
bölüm olan teknik kayıpların doğru bir şekilde hesaplanması amaçlanmıştır.
Böylelikle mücadele edilmek istenilen konunun matematiksel olarak tam karşılığı
ifade edilebilecek ve problemin kaynaklarına ulaşmayı sağlayan stratejiler
üretilebilecektir. Macaristan’da dağıtım şirketlerinin ve düzenleyici kurumun
üniversite işbirliği ile bölgelerde yaptığı çalışmalar olmuştur. Bu çalışmaların temeli,
şebeke envanterinin tespit edilmesi, yüklü ve yüksüz durumdaki kayıpların formüller
ile değil; ölçümler yardımı ile bulunması ve hesaplama yöntemlerinin gerçek verilere
bağlılığının kontrolü ve bilgilerin güncel tutulması yöntemlerine dayanmaktadır.

Teknik olan şebeke kayıplarından trafo kaybı, hat kaybı gibi kayıpların gerçeğe yakın
olarak tespit edilmesi, kaçak elektrik ile mücadele konusunda da problemi tam
anlayabilme yönünde yardımcı olacaktır.

Macaristan Raporu

PwC Macaristan Oturumu
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Gerçeğe yakın olarak hesaplanan teknik kayıplar, bu konuda yapılacak yatırımları
doğru yönlendirebilecektir. Teknik kayıpların, dolayısıyla teknik olmayan kayıpların
doğru tespiti, tarife düzenlemeleri konusunda şebekeye ciddi faydalar sağlayacaktır.
Aşağıda tarife düzenlemeleri açısından yapılan bir örnek uygulama akış şeması ve
Çizelge-12’de gerçek değerleri verilmektedir:

• 2011 yılı için şebeke kaybının tespiti

• Şebeke kaybının teknik ve teknik olmayan kayıp olarak ayrıştırılması

- İletim yüksek gerilim barasından alınan ölçümlerin orta gerilime ve alçak gerilime
uygulanarak modellenmesi

- Teknik olmayan kaybın tespiti (şebekedeki kayıp-teknik kayıp)

• 2013 yılının beklenen iyileştirme oranına göre düzenlenmiş şebeke kaybının tespiti

- Düzenlenmiş teknik kaybın tespiti

- Düzenlenmiş teknik olmayan kaybın tespiti

• Elektrik piyasası fiyatlarına göre düzenlenmiş 2013 yılı şebeke kaybının fiyatının
belirlenmesi

• Şebeke kayıp bedeli olarak toplanması gereken paranın hesaplanması

Macaristan Raporu

Çizelge-12 Dağıtım şebekesi kayıp hesaplaması örneği, (Kaynak: Budapeşte Teknik Üniversitesi)

PwC Macaristan Oturumu

1 Teknik kayıp yüzdesi 7,44%

2 Teknik olmayan kayıp yüzdesi 1,18%

3 Düzenlenmiş kayıp yüzdesi 8,62% (1+2)

4 2011 yılı dağıtım şebekesine giren enerji 4370 GWh

5 Düzenlenmiş kayıp miktarı 376,56 GWh (4*3)

6 2011 İç tüketim miktarı 3,92 GWh

7 Dağıtım kaybı ücreti içinde kapatılacak miktar 380,48 (5+6)

8 Düzenlenmiş alış fiyatı 19,808 HUF/kWh

9 Düzenlenmiş satış fiyatı 7537 million HUF (7*8)

10
İletim tarifesi (iletim sistemi işletmesi ve yan 

hizmet bedelleri)
1 945 HUF/kWh

11 İletim sistemi işletmecisine ödenecek tutar 740 million HUF (7*10)

12 Şebeke kaybı altında kapatılacak tutar 8 276 million HUF (9+11)
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Sahadaki kaçak kullanım tipleri

Macaristan şebekesindeki kaçak kullanım, genellikle düşük gerilim seviyesinden
gerçekleşmektedir. Yöntemler, oldukça basit ve bilinen yöntemlerdir. Özellikle fakir
bölgelerde, hatta kanca atma, sayaç By-Pass, sayaca manyetik müdahale, sayca
fiziksel müdahale vb. yöntemler, sahada en sık karşılaşılanlarıdır.

Macaristan Raporu

Şekil-6 Macaristan’da kaçak elektrik kullanımı örnekleri, (Kaynak: E-ON Macaristan)

PwC Macaristan Oturumu

Şekil-5 Macaristan’da kaçak elektrik kullanımı örnekleri, (Kaynak: E-ON Macaristan)
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Sahadaki kaçak kullanım tipleri

Macaristan Raporu

Şekil-8 Macaristan’da kaçak elektrik kullanımı örnekleri, (Kaynak: RWE Macaristan)

PwC Macaristan Oturumu

Şekil-7 Macaristan’da kaçak elektrik kullanımı örnekleri, (Kaynak: E-ON Macaristan)
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Sahadaki kaçak kullanım tipleri

Macaristan Raporu

PwC Macaristan Oturumu

Şekil-9 Macaristan’da kaçak elektrik kullanımı örnekleri, (Kaynak: RWE Macaristan)

Gelir kaçakları

Çok sayıdaki abonenin işlemlerindeki yuvarlamalar, yanlış girişler ve düzeltmeler
nedeniyle telekom, banka, sigorta, kamu kurumu, vb. şirketlerin etkileşiminin tipik
bir dağıtım şirketinde %0,5 ile %3 arasında yıllık gelir kaçağına neden olabileceği
tespit edilmiştir. Gelir kaçakları, bir şirketin tedarik zincirindeki sözleşme, bağlantı,
açma-kesme, ölçüm, profilleme, faturalama vb. aşamaları esnasında
oluşabilmektedir. Bu kaçaklar, dağıtım ve satış başlıklarının her ikisi altında da
gerçekleşebilmektedir. Sahadaki gözlem, şirketteki süreçlerin analizi gibi faaliyetlerin
yanı sıra yaşanmış tecrübelerin de bu analizde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Şekil-
10’da gelir kaçakları uygulamasına ilişkin bir modelleme gösterilmektedir. Bu
konudaki tecrübeler, 8-12 hafta arasında süreçlerin gözlemlenmesi, ilişkilerin
tanımlanması, kaçak olabilecek alanların tespiti ve çözüme yönelik araçların ve
uygulamaların tespiti ve uygulama planlaması sonrasında 4-12 ay arasında
uygulamaya geçirilerek gelir kaçaklarının kabul edilebilir seviyelere düşürüldüğünü
göstermektedir.
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Macaristan Raporu

PwC Macaristan Oturumu
Gelir kaçakları

Şekil-10 Gelir kaçakları analizi modellemesi, (Kaynak: PwC Macaristan)

Macaristan Elektrik Piyasası Yasal Zemini

Macaristan’da elektrik piyasası için yasal düzenlemeleri genel olarak gruplayarak
dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerini değerlendirmek, bölgesel uzlaştırma
otoritesinden söz etmek ve kaçak elektriğin nitelikli suç sayılmasına değinmek
gerekir.

Düzenlemeler

Macaristan elektrik piyasası konusundaki düzenlemeler, Avrupa Birliği
direktifleri, yerel düzenlemeler ve sektörel yasalar olarak üç grupta toplanabilir:
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a) AB Direktifleri
Öncelikle 3. Enerji Paketi kapsamındaki düzenleme olan 2009/72/EC direktifte
ana hatlarıyla enerji içindeki sektörlerin tanımlanması ve lisansların kategorize
edilmesi, bağımsız düzenleyici bir kurumun mevcudiyeti, dağıtım ve iletim
şebekesinin birbirinden ayrıştırılması ve yenilenebilir kaynaklardan enerji
üretiminin desteklenmesi gibi konular düzenlenmektedir.

b) Yerel Düzenlemeler
Hükümetin politikasına göre değişikliklerin yer aldığı yeni Elektrik Kanunu, bu
düzenlemelerin başıdır. Aynı zamanda diğer bakanlıkların çıkardığı yasalar da
faaliyetlerin düzenlenmesinde etkilidir. Örneğin uluslararası şebeke sağlayıcılar
için fatura düzenleme usul ve esaslarına ait düzenleme, destekleme
mekanizmasına ilişkin yasal düzenleme, elektrik sektörü için çalışanların
hakedişlerini düzenleyen kanun, elektrik sektörünü etkilemektedir.

c) Sektörel Düzenlemeler
Bu düzenlemeler, Macaristan elektrik piyasası düzenleyici kurumu olan HEPURA
tarafından yapılmaktadır. Sektörel kodların üretilmesi (sanayi, ticaret, dağıtım),
lisans tiplerinin belirlenmesi ve lisanslama gibi konuların yanı sıra özel konulara
ilişkin düzenlemeler de bu başlık altında toplanabilmektedir.

Dağıtım Şirketlerinin Yükümlülükleri

Dağıtım şirketlerinin iletim ve dağıtım şebekesinin işletilmesi, bakım ve arıza
durumlarındaki yükümlülükleri, kanunda tanımlanmıştır.

Bölgesel Uzlaştırma Otoritesi

Dağıtım şirketi, tüketicinin aşağıdaki şekillerde çalışmayı zorlaştırması veya bloke
etmesi durumunda hizmet bölgesine girilmesi için yetkili bölgesel uzlaştırma
ofisinden yardım isteyebilir:

• Sayacın okunması, kontrol veya yer değiştirme faaliyetleri,

• Sözleşme ihlali veya yasal olmayan elektrik kaçağı durumunda şebekeden
ayırma,

• Tüketicinin ekipmanlarının (sayaç ve tüketim hattı) denetimi.

Macaristan Raporu

PwC Macaristan Oturumu
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Macaristan Raporu

PwC Macaristan Oturumu
Bölgesel Uzlaştırma Otoritesi

Şekil-11 Bölgesel otoritenin uygulama akış şeması, (Kaynak: PwC Macaristan)

Sözleşme ihlali (Anormal tüketim)

Anormal tüketim halleri aşağıda sıralanmaktadır:
• Sayacın hata raporu ve sayaç kapağında hasar,
• Kapağa müdahale yoluyla ölçüm yapamayacak hale getirilmesi
• Sayaca müdahale yoluyla abonelikten kaçış
• By-Pass yoluyla sayacın tüketimi ölçmesini önleme
• Sayacı By-Pass yapmaya uygun hale getirme
• Şebekeye eklenti yapma

Yukarıda sayılan durumların tespiti için sayaç okuyan teknisyenin çağrısı ile
dağıtım şirketi bünyesindeki sayaç adli tıp uzmanı tarafından denetim ve
raporlama yapılarak durum kayıt altına alınır. Yukarıda sayılan durumlardan i
maddesinin yaptırımı, hasarın ödenmesi ve elektrik şebekesinden bağlantının
kesilmesi şeklinde, ii, iii, iv, v ve vi maddelerinin yaptırımı, sözleşmede ihlal
cezası ve elektrik şebekesinden bağlantının kesilmesi şeklinde olabilir.

Abonelik
sözleşmesi var 
mı?

Sözleşme ihlali 
(anormal tüketim)

Sözleşmeye göre 
veya zararın 
tamamını ödeme 
cezası

Hizmetin kesilmesi

Kaçak bağlantı

Bağlantı 
iletkeninin akım 
taşıma kapasitesi 
üzerinden ceza

Bağlantı ücretinin 
%120’sinin
ödetilmesi
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Kaçak bağlantı

Bu durumda tespit edilebiliyorsa, kaçak yapılan tüketim miktarı belirlenmeye
çalışılır. Tespit edilemiyorsa, bağlantı kesitine ve şebekeye bağlantı için kullanılan
ekipmana göre bir tüketim tahmini yapılır ancak; bu tüketim 1.200 saatlik bir
tüketim periyodundaki tüketimi geçemez. İletkenin en yüksek akım taşıma
kapasitesi üzerinden ceza uygulanır.

Tespit edilen tüketim miktarı için dağıtım şirketinin yıllık kayıp birim fiyatı
üzerinden bir ceza kesilir ve şebeke bağlantı ücretinin %120’si talep edilir.

Kaçak kullanımın nitelikli suç sayılması

Bu konuda “yönetimsel suç” ve “nitelikli suç” ayrımı yapılmaktadır.

a-Yönetimsel Suç

Macar yasalarına göre 50 bin Macar Forint’inden (~200$) küçük bir eylemde 
bulunuyorsa, yönetimsel suç kapsamında değerlendirilir.

b-Nitelikli Suç

Macar yasalarına göre 50 bin Macar Forint’inden (~200$) büyük bir eylemde 
bulunuyorsa, suç kapsamındadır. Ayrıca Macar Ceza Yasası’na elektrik hırsızlığı 
ile ilgili bir hüküm eklenmiştir:

Theft (hırsızlık)

Macar Ceza Kanunu’na göre;

„Hırsızlık, bir kişinin kendisine ait olmayan bir şeyi yasal olmayan yolla
edinmesine denir”

„Buradaki ‘şey’ ifadesi, ekonomide kullanılan elektrik ve enerjinin diğer
şekillerini de ifade etmektedir…”

Elektrik hırsızlığı, doğası gereği elektrik şirketinin malı olan bir ekipmana bir
cihaz bağlamak veya fiziksel güç uygulamak şeklinde gerçekleşir. Yöntemleri
genellikle;

Macaristan Raporu

PwC Macaristan Oturumu
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Kaçak bağlantı

Sayaç muhafazasında tahribat

• Ölçümü yapılmayan ve duvara gömülü bina hatlarına, duvarlara hasar vererek
ulaşmak,

• Ekipman odasında tahribat,

• Tahribat vermeden hatta kanca atmak vb. sureti ile de gerçekleşebilir.

• Suça hırsızlık denilebilmesi için, suçu oluşturan bütün unsurların
mevcudiyetinin ispatlanması gerekir.

• Şayet elektrik hırsızlığı ispatlanamazsa ancak; ortada belirgin bir hasar var ise
(örneğin sayaç üstünde), diğer tip suçlar ile isimlendirmek değerlendirilebilir.

c-Mahkeme kararları

Hasarın bulunduğu durumlarda genellikle kararlar hasarın ödetilmesi yönünde
olmaktadır. Hasar, elektriğin ticari fiyatıdır. Burada ödetilen malın bedelinin
artış gösteren yapıda olması, diğer yasalar ile bir uyumsuzluk meydana
getirmektedir.

Bir cismin fiziksel yolla tahrip edilmesine ilişkin suçlara zaman zaman hapis
cezası verilebilmektedir. Yargıtay kararına göre bu ceza yalnızca çok sınırlı
durumlarda kullanılabilir. Gerekçesi de suçun tekrarlanma olasılığının yüksek
oluşudur.

Elektrik hırsızlığı, uyuşturucu ve narkotik suçların bakıldığı Suç birikimi şeklinde
değerlendirilir.

Macaristan Yasalarına göre zarar gören taraf, davaya esas olacak şekilde dilekçe
verme hakkına sahiptir. Tam olarak hasarın belirlenememesi durumunda
mahkeme, başvuruyu reddedebilir. Hapse kadar gidebilecek cezalandırmalara
esas olduğundan mahkeme, zararın tam olarak tespitini istemektedir.

Macaristan Raporu

PwC Macaristan Oturumu
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Teknik ve teknik olmayan kayıplar ile mücadele yönünde atılan adımlardan biri de
problemi doğru tanımlamak ve çözülebilir parçalara ayırmak amacıyla yapılan
kayıpların ayrıştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalardır. Macaristan ziyaretimizde
Budapeşte Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Raisz, yapılan çalışmalar
konusunda sunum yaparak bilgiler vermiştir. Aşağıda sunulan bilgiler, oturumdaki
karşılıklı görüşmeler ve sunulan belgelerden derlenmiştir.

“Geniş Alan Yaklaşık Şebeke Kaybı” uygulaması, havai hatların ve kabloların
kesitlerinin, iletken tiplerinin, uzunluklarının vb. doğru bir şekilde tanımlanması ile
daha doğru kayıp hesabı yapılmasına olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Uygulamada
aşağıdaki kriterlere göre veri toplanmıştır:

Alçak gerilim verileri

Alçak gerilim trafolarından tedarik edilen veriler aşağıda gruplanmıştır:

• Profil abone grubu bazında tüketim verisi

- Farklı tarife gruplarına göre

- Bağlantı tipine göre (AG veya MV)

- Havai hat, yeraltı oluşuna göre

• Şebeke verileri:

- Bilinen kesit alanlarına göre

- Ortalama fider ve branşman uzunlukları

- Şebeke bağlantı sayısı

- Aydınlatma şebekesi verisi

Alçak Gerilim ekipman verisi

- Sayaç tüketimi, sigorta kaybı, Ripple Control

Ölçülemeyen özel branşlar

Macaristan Raporu

Budapeşte Teknik Üniversitesi Oturumu
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Orta-alçak gerilim verileri

Trafo sayısı gerilim seviyesi, tipi, 
işletmede veya yedekte oluşu bilgisi 
(mesken bölgesi, ticarethane bölgesi
oluşu bilgisiyle birlikte) talep 
edilmiştir. Boşta ve yükte kayıp 
bilgileri ve parametre bilgileri, alçak
gerilim yük verisiyle birlikte talep
edilmiştir.

Orta gerilim verileri

Her yüksek gerilim/orta gerilim
trafosu için

• Yük verileri (en yüksek,
ortalama)

• Fider sayısı ve uzunlukları

• Fider kesitleri

toplanmıştır. Kablolar için yalıtım 
çeşitleri ve uzunlukları veri 
tabanına kaydedilmiştir. 

Bu verilerin toplanması ve teker 
teker değerlendirilerek işlenmesi 
sonucunda daha önce gerilim
seviyesine göre bilinen kayıp 
miktarlarının bu defa abone 
segmenti ve bağlantı yerine göre 
tespit edilmesi mümkün olmuştur 
(bkz.Şekil-12).

Macaristan Raporu

Alçak
gerilim
40%

Orta/alça
k gerilim
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10%

Kayıpların
gerilime göre

dağılımı

Şekil-12 a-b Macaristan teknik kayıp belirleme 
çalışması çıktısı, (Kaynak: Budapeşte Teknik 
Üniversitesi)

AG hat
63%

Ayd.
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İletim 
hattı
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Sayaçlar
10%

RC
receiver
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Kapasitör
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AG
kayıplarının 
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Budapeşte Teknik Üniversitesi Oturumu
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Çalışma sonucunda orta gerilim indirici trafolarının kayıplarının %81’inin boşta
kayıp, %19’unun yükte kayıp olduğu, seçilen pilot bölgede kaçak elektrik kullanım
oranının %1,3 olduğu tespit edilmiştir.

Üniversite, Macaristan’daki dağıtım şirketlerinin hepsi için benzer projeler
yürütmüştür.

Macaristan Raporu

Budapeşte Teknik Üniversitesi Oturumu
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Seyahat kapsamında 27 Kasım 2014
Perşembe günü E-ON şirketi
merkez ofisine ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Aşağıda
sunulan bilgiler, oturumdaki
karşılıklı görüşmeler ve sunulan
belgelerden derlenmiştir.

E-ON şirketi, Macaristan’da
DEDASZ (EDE), EDASZ (EED) ve
TITASZ (ETI) Elektrik Dağıtım
Şirketlerinin tam hisse ile sahibidir
(bkz.Şekil-13). Aynı zamanda
Macaristan’da iki de gaz dağıtım
şirketi sahibi olan E-ON’un
organizasyon şemasında “ölçüm” ve
“kontrol” olarak iki ayrı bölüm
bulunmaktadır. Enerji ölçümleriyle
merkez ofis (116) ve sahada (54)
ilgilenen kişi sayısı toplam 170’tir.
Enerji kontrol birimleri ise toplam
462 kişiden oluşmaktadır.

2009 ile 2013 yılları arasında
şebeke kayıpları %0,81 oranında
düşüş göstermiştir. Bunun %0,19’u
teknik kayıplarda %0,62’si ise
teknik olmayan kayıplarda
görülmüştür (bkz. Şekil-14).

2013 yılında teknik olmayan
kayıplarda %2,41 oranında düşüş
sağlanmıştır. Bu düşüşün %4’ü
EDE, %47’si EED, %49’u ise ETI
bölgesinde elde edilmiştir (bkz.
Şekil-15).

Macaristan Raporu

Şekil-14 E-ON bölgeleri şebeke kayıp oranları (2009-
2013) , (Kaynak: E-ON Macaristan)

E-ON Şirketi Oturumları

Şekil-13 E-ON Dağıtım Şirketlerinin coğrafi 
dağılımı, (Kaynak: E-ON Macaristan)
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2013 yılında teknik olmayan
kayıplarda %2,41 oranında düşüş
sağlanmıştır. Bu düşüşün %4’ü
EDE, %47’si EED, %49’u ise ETI
bölgesinde elde edilmiştir (bkz.
Şekil-15).

ETI bölgesinin teknik olmayan
kaybının %4,45 ile en yüksek
olmasına karşılık EED bölgesinin
enerji tüketim seviyesine göre aynı
kaçağa sahip olduğu söylenebilir
(bkz. Şekil-16).

E-ON bölgelerinde akıllı sayaçlara
dayalı bir şebeke kayıp hesaplama
yöntemi kullanılmaktadır.
Bölgelerde okumalar yıllık olarak
yapılmaktadır. Büyük tüketimli
müşterilerdeki AMR ve yük
profillemesinin toplamına akıllı
sayaçlar ile okunan değerlerin yük
profilinden farkı ilave edilmektedir.
Satın alınan enerjiden bu değerin
çıkarılması ile elde edilen değer,
şebeke kayıplarıdır.

E-ON, bölgelerine bu proje
kapsamında 12 bin adet akıllı sayaç
takmıştır. 12 bin sayacın aylık
periyotlar ile 15 dakikalık okuma
sonuçları toplanmaktadır.

E-ON’un kayıp ve kaçak ile
mücadele yönteminin ilk aşaması,
“denetleme ve keşif”tir.

Macaristan Raporu

Şekil-16 E-ON bölgelerinin kayıp enerji miktarları, 
(Kaynak: E-ON Macaristan)

E-ON Şirketi Oturumları

Şekil-15 2013 Yılında E-ON bölgelerindeki kayıp 
oranları, (Kaynak: E-ON Macaristan)
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Bu aşamada abonelerin sayaçları bir
program dahilinde teker teker en az
bir defa kontrol edilmektedir.
Denetleme çalışmaları, normalde
yılda bir okunan sayaçların sayaç
okuyan teknisyen tarafından
gözlenmesi şeklinde de
olabilmektedir. 2010 yılında
başlayan kontroller, dağıtılan
enerjinin yüksek olduğu aboneleri
öncelikle kapsayacak şekilde
yapılmıştır. Mesken abonelerinin
%30’u denetlenirken dağıtılan
enerjide bu pay %24 oranındadır.
Akım trafolu mesken olmayan
abonelerin denetimi %62 oranında
yapılırken dağıtılan enerjide bu pay,
%87 olarak görünmektedir
(bkz.Şekil-17). E-ON’un bundan
sonraki planlarında mesken
abonelerinin tamamının
denetiminin bitirilmesi, ardından
diğer abonelerin denetimlerinin
bitirilmesi yer almaktadır.

Yapılan denetimlerin sonuçlarının
iyi takip edilmesi ve
değerlendirmelerin yapılması
gerekir. E-ON’un yaptığı
değerlendirmelerin yıllara göre
gösterimi, Şekil-18’de
görülmektedir. Buna göre 2010
yılında 2.872 kayıtlı olmayan
tüketim ile karşılaşılmış iken 2013
için bu rakam 620’ye gerilemiştir.

Macaristan Raporu

Şekil-18 Denetimlerde elde edilen raporların yıllara 
göre değerlendirilmesi, (Kaynak: E-ON Macaristan)

E-ON Şirketi Oturumları

Şekil-17 2010 yılından bugüne denetlenen müşteriler 
ve dağıtılan enerji miktarları, (Kaynak: E-ON 
Macaristan)
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Ayrıca hata oranlarının da düştüğü gözlenmektedir.

Denetimlerde karşılaşılan ihlal yöntemlerine göre programın derinliği
değiştirilmektedir. Örneğin 2013 yılında bir önceki yıla göre elektronik sayaca
müdahalede %17 oranında artışa rastlanmıştır ve çalışmalar bu yönde
derinleştirilmiştir. Şekil-19’da E-ON’un denetimlerinde rastladığı ihlal resimleri
görülmektedir.

E-ON’un kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele yöntemlerinden ikincisi, gelir
kaçaklarını tespit etmeyi ve düzeltmeyi amaçlayan faturalama denetimleridir. Bu
aşamada faturalamanın yapıldığı tarihten paranın toplandığı zamana kadar sürekli
takipler yer almaktadır. SMS, mektup, telefon vb. yöntemler kullanılarak ödemeler
alınmaya çalışılmaktadır. 2013 yılında faturalanan enerjinin %42’si mali olarak
uzlaştırılmıştır (tahsilat).

Tespit edilen ve kesme yoluna gidilen tüketimlerde karşılaşılan durum, 2013 yılı için
Şekil-20’de gösterilmektedir. Buna göre 697 olay için kesilme yapılacağı
hatırlatılmıştır. 92 adedinde kesme işlemi yürürlüktedir. 50 adedinde kesinti öncesi
ödeme gerçekleşmiştir. 484 adedinde kesinti yapılamamıştır. 71 adedinin elektrik
kesintisi gerçekleşmiştir. Bunlardan 24 adedi tekrar bağlantı yapmıştır. Toplam
ödeme sayısı 69 olmuştur

Macaristan Raporu

Şekil-19 Saha denetiminde rastlanan sözleşme ihlaline konu bağlantılara örnekler, (Kaynak: E-ON 
Macaristan)

E-ON Şirketi Oturumları
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E-ON bölgelerinde kaçak
kullanımda mahkeme yoluna gitme
kararı, pilot olarak iki bölge için
denenmiştir. Bunlardan Mayıs
2012’de başlayan pilot uygulamada
11 polis raporu durumunda, 4’ü
soruşturma aşamasında, 4
tanesinin soruşturmasına son
verilmiş, 3 dava açılmasına karar
verilmiş ve 3 mahkeme aşamasında
olan durum bulunmaktadır (bkz.
Şekil-21).

Pilot bölgelerden Aralık 2012’den
itibaren yasal yollara başlanma
kararı alınan uygulamada 50’si
polis raporu durumunda, 14’ü
soruşturma aşamasında, 20
tanesinin soruşturmasına son
verilmiş, 16 dava açılmasına karar
verilmiş ve 6 mahkeme aşamasında
olan durum bulunmaktadır (bkz.
Şekil-22).

E-ON, çalışmalarında verim almak
adına yüksek tüketimli ve yüksek
riskli olan bölgeleri seçmeyi uygun
bulmuştur. Mücadele yönündeki
üçüncü aşama, önleyici
çalışmaların yapılacağı riskli
bölgelerin tespitidir. Pilot olarak
yapılan çalışmalarda kazanılan
başarılar, bu yönde ilerlenmesi
konusunda motivasyon kaynağı
olmuştur.

Macaristan Raporu

Şekil-22 Pilot bölgede mahkemeye gitme kararı 
sonuçları

E-ON Şirketi Oturumları

Şekil-20 Kesintide karşılaşılan durumların analizi, 
(Kaynak: E-ON Macaristan)

Şekil-21 Pilot bölgede mahkemeye gitme kararı 
sonuçları, (Kaynak: E-ON Macaristan)
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Şekil-23’te çalışmalar sonucu riskli olarak tespit edilen ve çalışmaların
yoğunlaştırıldığı bölgeler görülmektedir. Bu bölgelerin 2014 yılında denetlenmesi
öngörülmüştür ve çalışmalar bu yönde devam etmektedir. Riskli bölgeler için kaçak
elektrik ekiplerinin doğrudan bu bölgelere yönelmesi sağlanarak kaçak elektrik ile
mücadelede verim artırılmaktadır.

E-ON’un kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele yöntemlerinden dördüncüsü, önleyici
çalışmalardır. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve belediyeler ile birlikte
projeler gerçekleştirilmektedir. E-ON, bu projelerden Tatabanya Bölgesi için olanı
göstermek üzere programa ilave etmiş ve Budapeşte’den 70 km uzaklıktaki sahada
sunuma devam etmiştir.

Macaristan’da kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerden aşırı fakir
olanlarda mücadelenin, fatura kontrolü veya mahkeme yoluna gitmenin bir
sonucunun olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda yaşamak için gerekli
ihtiyaçlardan biri olarak değerlendirilen elektrik, sosyal bir problemin ortasına
yerleşmiş durumdadır.

Macaristan Raporu

E-ON Şirketi Oturumları

Şekil-23 Denetimlerde tespit edilen riskli 
bölgeler, (Kaynak: E-ON Macaristan)

Şekil-24 Tatabanya bölgesinde direk 
tepelerindeki ön ödemeli sayaçlar,
(Kaynak: E-ON Macaristan)
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Saha ziyareti yapılan Tatabanya bölgesindeki fakir halkın ilk başta kaçak elektrik ile
evlerini ısıttığı, bu kullanımın çok yaygın olması nedeniyle alternatif bir ısınma
kurgusu dahi olmadığı ve evlerin bacasız yapılmaya başlandığı bildirilmiştir.
Tatabanya bölgesinde Belediye, Kızılhaç ve E-ON ile gerçekleştirilen ortak projede
çok fakir olan halka belediyede çalışma imkânları verilmekte, Kızılhaç yardımlar
yapmaktadır. Bugüne kadar yapılan yardımlar arasında odun ve odun sobası yardımı
da yer almaktadır ve özellikle bu yardımdan sonra ısınma amaçlı elektrik
kullanımında ciddi boyutta azalma gözlenmiştir. E-ON ise bölgedeki direk boylarını
yükselterek direk tepesine yerleştirdiği ön ödemeli sayaçlar sayesinde yeni bir
uygulama denemektedir (bkz. Şekil-24). Buna göre ön ödemeli sayaçlara
bakkallardan edinilebilen kontör yüklendiğinde, ücretin yarısı geçmiş borca
kesilmektedir. Bu yolla tahsilat yavaş da olsa yapılabilmektedir.

Şekil-24’te görülebileceği gibi yüksek direk tepelerinde birlikte korumalı kutulara
konulmuş sayaçlara erişim ve müdahale zordur. Sayaçlar, evlerdeki üniteler ile
haberleşebilmektedir. Bakkallardan tedarik edilebilen kontörlerin evlerdeki el
ünitelerine yüklenmesi ile ön ödemeler, sayaca yüklenmiş olmaktadır. Bu yöntemle
azaltılmış olan tüketim miktarı, 2014 yılı için 12.600 MWh olmuştur (bkz. Şekil-25).

Macaristan Raporu

Şekil-25 Tatabanya bölgesinde proje öncesi ve sonrası tüketim miktarları, (Kaynak: E-ON 
Macaristan)

E-ON Şirketi Oturumları
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Saha ziyareti yapılan Tatabanya bölgesindeki fakir halkın ilk başta kaçak elektrik ile
evlerini ısıttığı, bu kullanımın çok yaygın olması nedeniyle alternatif bir ısınma
kurgusu dahi olmadığı ve evlerin bacasız yapılmaya başlandığı bildirilmiştir.
Tatabanya bölgesinde Belediye, Kızılhaç ve E-ON ile gerçekleştirilen ortak projede
çok fakir olan halka belediyede çalışma imkânları verilmekte, Kızılhaç yardımlar
yapmaktadır. Bugüne kadar yapılan yardımlar arasında odun ve odun sobası yardımı
da yer almaktadır ve özellikle bu yardımdan sonra ısınma amaçlı elektrik
kullanımında ciddi boyutta azalma gözlenmiştir. E-ON ise bölgedeki direk boylarını
yükselterek direk tepesine yerleştirdiği ön ödemeli sayaçlar sayesinde yeni bir
uygulama denemektedir (bkz. Şekil-24). Buna göre ön ödemeli sayaçlara
bakkallardan edinilebilen kontör yüklendiğinde, ücretin yarısı geçmiş borca
kesilmektedir. Bu yolla tahsilat yavaş da olsa yapılabilmektedir.

Şekil-24’te görülebileceği gibi yüksek direk tepelerinde birlikte korumalı kutulara
konulmuş sayaçlara erişim ve müdahale zordur. Sayaçlar, evlerdeki üniteler ile
haberleşebilmektedir. Bakkallardan tedarik edilebilen kontörlerin evlerdeki el
ünitelerine yüklenmesi ile ön ödemeler, sayaca yüklenmiş olmaktadır. Bu yöntemle
azaltılmış olan tüketim miktarı, 2014 yılı için 12.600 MWh olmuştur (bkz. Şekil-25).

Macaristan Raporu

Şekil-26 Yükseltilmiş direk üzerine monte edilmiş ön-ödemeli sayaçlar

E-ON Şirketi Oturumları
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E-ON’un karşılaştığı problemler ile ilgili yenilikçi çözüm arayışları da sürekli olarak
gündemdedir ve yetkililer dağıtım şirketlerinin bu tip çözüm arayışlarına her zaman
açık olması gerektiğini desteklemektedirler. Direk boyu yükseltme ve ön ödemeli
sayaçları direk tepelerine montajı, bu tip çözümlerdendir (bkz Şekil-26).

Bir diğer çözüm ise E-ON etiketleridir. Şekil-27’de görülen etiket, sayaçlara
yapıştırılmaktadır. Normalde etiketten ayrı olarak E-ON ekibinde olan bir başka filtre
ile etiketin üzerinde E-ON yazısı okunmaktadır (bkz.Şekil-28). Manyetik olarak
bozulmaya maruz kalmış sayaçlarda etiketin üstüne konan filtrede yazıya
rastlanmamaktadır. RWE’nin kaçak ile mücadele ekibi, yasal olarak bir kanıt
sayılamayacak faaliyet olarak gördüğü böyle bir konuya yatırım yapmamıştır. E-ON,
problemin ne olduğunu tespit için dahi faydalı olmasının yeterli olduğu düşüncesi ile
bu tip bir uygulama yapmaktadır.

E-ON ziyaretinde kaçak elektrik ile mücadele hususundaki en yetkili kişi olan Ferenc
Szucs, mücadelenin bilinçli, programlı, sürekli, kararlı, teknolojik, insani,
akıllı ve etkin yöntemlerle yapılması gerektiğini söylemiş, kendi çalışmalarından
örnek vererek eğer mevcut değilse dağıtım şirketlerinde bu konu ile ilgili özel bir
bölüm kurulmasını ve sorunun doğrudan bir muhatabının olmasını tavsiye etmiştir.
Sosyal bir problemin teknik bir şekilde çözülmesinin imkansız olduğu, yasalar,
politikacılar, kamuoyu ve düzenleyici kurumların desteği olmadan ve herkes sorunu
kabullenmeden çözüm üretmenin kendi tecrübelerine göre çok zor olduğunu ifade
etmiştir.

Macaristan Raporu

Şekil-27 Sayaç üzerine takılan ve manyetik bozulmaya uğrayan etiket

E-ON Şirketi Oturumları
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Szucs, ayrıca sahada kaçak yakalamak için kullanılan personelin hem orijin
bakımından iyi seçilmesi hem de eğitim bakımından donanımlı olması, tartışma
ortamlarında nasıl davranacağını bilmesi gerektiğine değinmiş, personelin sürekli
eğitimler ile desteklendiğini söylemiştir.

• E-ON’da kaçak elektrik ile mücadele yönünde çalışmalar, bir bölüm kurularak
2000 yılında başlamıştır. Böylelikle problemin bir sahibi olması sağlanmıştır.

• Enerjinin sosyal bir hak olmadığının anlatılması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Bu konuda tv, radyo ve dergilerde bilinçlendirmeye yönelik yayınlar yer almıştır.
Macaristan medyası, kaçak elektrik ile mücadele ekibine “enerji komandoları”
adını vermiştir.

Macaristan Raporu

E-ON Şirketi Oturumları

Şekil-28 Sayaç üzerine takılan etiketin filtresi ve filtredeki E-ON yazısı
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• Teknik olarak en üst düzey cihazlar getirilerek personelin bu cihazları
kullanmadaki bilgi ve tecrübesi sürekli desteklenmektedir. Sorunlu bölgelere ön-
ödemeli sayaç yerleştirilmesi işi, tamamen şirket bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
Bu konuda 100 milyon Forint harcanmış (yaklaşık 1 milyon TL) ve 14 ayda yatırım
kendini amorti etmiştir.

• Kaçak ile mücadelede çalışan ekibin kültür ve dil seviyesi sürekli artırılmaya
çalışılmaktadır. Üslup ve yaklaşıma önem verilmiş, halk rencide edilmemiş, kaçak
ortaya çıkarılmıştır.

• Tecrübelere göre çalıştığı sahada akraba ve komşuları olan personelin yufka
yürekliliği nedeniyle kaçağın %50’si gibi büyük bir orana göz yumulmakta
olunduğu tespit edilmiştir. Bu konuda şirket, sert tedbirler almak zorunda kalmış
ve sorunlu bölgede çalışan 70 kişilik personelin 1/3’ünün işine son verilmiştir.

• Kaçak elektrik ile mücadeleye ilk başta çalışanların, sonra kullanıcıların daha
sonra da toplumun bilgilendirilerek devam edilmesi gerekmektedir. Teknik
çözümün çok kolay olduğu, asıl değişimin insanların kafa yapısında olması
gerektiği ve E-ON’un 2000-2014 yılları arasında bu konuya odaklandığı ifade
edilmiştir.

• Macaristan, bu konuda sert kanunlar koyarak işe başlamıştır. Şartlar yeterli ise
anında tutuklama, 72 saat gözaltı, 120 gün fatura ödenmemesi halinde mahkemeye
sevk gibi yaptırımlar ortaya çıkmıştır.

Macaristan Raporu

E-ON Şirketi Oturumları
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E-ON’un kaçak ile mücadele yönündeki çalışmalarını dört ana başlıkta toplamak
mümkündür:

Teknik çalışmalar

Bu çalışmalar, denetlemeler, akıllı sayaç kullanımları, direklerin yükseltilmesi, ön
ödemeli sayaçlar, risk analizleri gibi tüm teknik çalışmaları içermektedir.

PR çalışmaları

Bu çalışmalar, kaçak kullanım, etkileri, neden önemli olduğu ile ilgili bilgilendirme ve
sorundan herkesi haberdar etme çalışmalarıdır. Gazete, dergi, TV programı ve sosyal
projeler yardımıyla yapılabilmektedir.

Lobi faaliyetleri ve mevzuat alanındaki çalışmalar

Bu çalışmalar, hükümetin ve politikacıların konuyu desteklemesi ve yasal olarak
konunun arkasında yer alarak çözüme katkısı olan düzenlemeler getirmeleri
yönündeki faaliyetleri içermektedir.

Çalışanlar ile ilgili strateji

Özellikle şirket çalışanlarının kaçak kullanım ile ilgili bilinçlendirilmesini,
ödüllendirmeyi içermektedir. Aynı zamanda kuvvetli akrabalık ve komşuluk
ilişkilerine karşı yeni alınan personelin bölgeden olmamasına gösterilen hassasiyet de
bu konu altında değerlendirilebilir.

Macaristan Raporu

E-ON Şirketi Oturumları

Şekil-29 E-ON merkez ofiste sunum dinleyen 
katılımcılar
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Seyahat kapsamında 28 Kasım 2014
Cuma günü RWE şirketi Budapeşte
merkez ofisine ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Aşağıda sunulan
bilgiler, oturumdaki karşılıklı
görüşmeler ve sunulan belgelerden
derlenmiştir.

RWE şirketi, Macaristan’da ELMÜ ve
EMASZ elektrik dağıtım şirketlerinin
büyük ortağıdır (bkz.Şekil-30). Bu
şirketlerden ELMÜ için kayıp oranı
%9,1, EMASZ için %7,1’dir. Her iki
dağıtım şirketinin toplam 2.200 km
yüksek gerilim, 19.000 km orta gerilim
ve 25.000 km alçak gerilim hattı
bulunmaktadır. Şekil-31’de ELMÜ,
Şekil-32’de EMASZ bölgeleri için
şebeke kaybının yıllara göre değişimi
görülmektedir.

Kayıplar ile mücadele konusundaki
çalışmalar, RWE şirketlerinde de E-ON
şirketlerinde olduğu gibi AB direktifleri
gereği 2000 yılında başlamıştır.

2000 yılında stratejik değerlendirmeler
yapılmış ve yol haritası çizilmiştir.

2001 yılında ayrı bir kayıp kaçak
bölümü oluşturularak şirket
bünyesinde problemin bir sahibinin
olması sağlanmıştır. Bu bölüm,
doğrudan yönetim kuruluna bağlı
olarak görev yapmaktadır.

Macaristan Raporu

Şekil-32 EMASZ bölgesi şebeke kayıplarının 
yıllara göre değişimi, (Kaynak: RWE Macaristan)

RWE Şirketi Oturumları

Şekil-30 RWE şirketleri ELMÜ ve EMASZ, 
(Kaynak: RWE Macaristan)

Şekil-31 ELMÜ bölgesi şebeke kayıplarının yıllara 
göre değişimi, (Kaynak: RWE Macaristan)
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2002 yılında çalışmayan ve kalibrasyonu olmayan sayaçların düzenlenmesi ile saha
çalışmalarına başlanmıştır. Müşteri şikayet platformu oluşturulmuştur.

2003 yılında şirket bünyesindeki uzmanlar ve Budapeşte Teknik Üniversitesi desteği
ile kontrol projesi geliştirilmiştir. Kaçak elektrik ile ilgili mücadele yöntemleri
araştırılmıştır.

2004 yılında orta gerilim müşterileri ayrıntılı olarak denetlenmiştir.

2005 yılında adres yönetim sistemi oturtulmuş, kaçak denetimleri ile ilgili yöntemler
geliştirilmiş ve etkili şekilde kullanılmış, kalibre olmamış sayaçların sahadan
temizlenmesi yapılmıştır.

2006 yılında iç ve dış personelin faaliyetlerini ve aynı zamanda sayaç okuma
sistemini kontrol eden yeni bir bilgi teknolojileri (IT) sistemi geliştirilmiştir. Bu yılda
kamu satın almaları ile ilgili yeni standartlar devreye girmiş ve sayaçların dışarıdan
kuvvetli mıknatıslanma etkilerine dayanıklılık zorunluluğu getirilmiştir.

2007 yılında mücadele yönündeki motivasyon çalışmaları güncellenmiştir (ödül,
ikramiye vb.). Yeni düzenleme, 3*80A gücündeki müşterileri uzaktan okuma
zorunluluğu getirmiştir.

2008 yılında üniversitelerin ve kolejlerin işbirliği ile başlanan projelerde kaçak
elektrik ile mücadelede izlenilmesi gereken müşterilere ilişkin analiz yazılımları ve
veri tabanı geliştirilmiştir.

2010 yılında “olay görüntüleme sistemi” devreye alınmış ve sahadaki durum, özellikle
sanayi tipi abonelerin alışkanlıklarının ve problemlerin izlenmesi imkanı oluşmuştur.

2012 yılından bu yana yalnızca ultrasonik kaynaklı ve hasar vermeden açılamayan
elektronik sayaçlar satın alınmaktadır.

Kayıp ve kaçak ile mücadelede saha denetlemeleri, RWE şirketlerinde saha ve IT
desteği ile gerçekleştirilmektedir. 2000 yılından bugüne kadar her müşteri en az bir
defa denetlenmiştir.

Şekil-33 ve Şekil-34’te RWE bölgelerindeki denetim sıklığı görülmektedir.

Macaristan Raporu

RWE Şirketi Oturumları
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RWE, gerçekleştirmiş olduğu
çalışmaları gruplandırdığında;

 Şebekenin her elemanının
tanımlanması ve giderilebilir
kayıpların tespiti ve iyileştirilmesi,

 Enerji kontrol faaliyeti için
teknik desteğin temini (burada saha
personeli için temin edilmesi
gereken teknolojik cihazlar
anlatılmaktadır. Örn.column metre,
akım ve gerilim trafosu kontrol kiti,
vb.),

 Normal olmayan ve yasa dışı
tüketimin önlenmesi,

 Şirket içi ve şirket dışı
platformlarda kaçak bilinçlendirme
ve değişim çalışmalarının
yürütülmesi

çalışmalarının kritik olduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca,
kaçak ile mücadele çalışmalarında
polis ile birlikte yapılan
faaliyetlerde verimin çok yüksek
olduğu, Borsod bölgesinde kaçak
kullanım için 72 saat gözaltı
süresinin dahi uygulandığı
bildirilmektedir.

Macaristan Raporu

Şekil-34 EMASZ bölgesindeki denetim sıklığı, 
(Kaynak: RWE Macaristan)

Şekil-33 ELMÜ bölgesindeki denetim sıklığı, 
(Kaynak: RWE Macaristan)

RWE Şirketi Oturumları
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Diğer taraftan kaçak kullanım ve şebeke müdahaleleri konusunda yüksek
tüketimdekilerin denetim listeleri oluşturulmakta, şebeke müdahaleleri haritada
işaretlenmekte, şirket içi suç bağlantıları araştırılmakta ve sayaçlarda meydana gelen
tahribatlar, sayaç üretim şirketlerine tahrip edilmiş sayaçları göndermek ve
değerlendirmelerini almak suretiyle ayrıntılandırılmaktadır.

RWE bölgelerinde en çok karşılaşılan kaçak yöntemi, sayaca müdahaledir. Bu
nedenle ileriki 4 yıllık planda üç fazlı sanayi tüketicilerine ait 15 bin sayacın
değiştirilmesi planlanmıştır.

Sahadaki analizler sonucunda ön-ödemeli sayaçlarda yapılan kaçak kullanım
oranının %6-7 seviyelerinde olduğu görülmüş ve RWE bölgelerinde yıllık 1.000 sayaç
montajı programlanmıştır. Bu sayaçlar direklerin tepesine muhafaza içerisine
yerleştirilmektedir.

RWE ziyareti sırasında sunum yapan Ölçüm teknolojisi ve sayaç kontrol dairesi
başkanı Jozsef Fodor, 14 yıllık tecrübeleri ile RWE adına Türk dağıtım şirketlerinin
kaçak elektrik ile mücadelesinde aşağıdaki başlıklarda yoğunlaşılmasını önermiştir:

RWE Şirketi Oturumları

Macaristan Raporu

Şekil-35 Polis ile birlikte hareket eden RWE kaçak mücadele ekipleri, (Kaynak: RWE Macaristan)
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Yasal Düzenlemeler

Yasal düzenlemeler olmadan, kaçak elektrik kullanımı suç sayılmadan ve direk
gözaltı nedeni sayılmadan mücadele etmek mümkün değildir. Elektrik sosyal bir
hak değildir ve bu konuda yasal düzenleme ihtiyacı vardır. Macaristan’da ilk
dönemde uygulanan cezaların çok sert olduğu ve zamanla yaptırımlarda
yumuşamalar olmasına rağmen bu yumuşamanın kaçak miktarının düşmesi ile
paralel geliştiği belirtilmektedir.

Uzun Dönemli Strateji

Kayıp oranı azaltma ve kaçak kullanım ile mücadele, kısa dönemli bir faaliyet
değildir. Özellikle kaçak elektrik kullanımı genellikle sosyal kaynaklı bir
problemdir. Bu nedenle konu, diğer etkileyicilerden bağımsız düşünülemez ve kısa
dönemde büyük iyileştirmelerin yapılması beklenilmemelidir. Elektrik
şirketlerinin, bu konu ile tek başına mücadele etmeleri mümkün değildir ve
beklenmemelidir.

Şirket Üst Düzey Yönetiminin Desteği ve İnsan Kaynakları
Yönetiminin Önemi

Şirketin en yüksek kademesinin doğrudan destek vermediği bir faaliyet,
başarısızlığa mahkumdur. Bu nedenle RWE’de kaçak ile mücadele birimi,
doğrudan yönetim kuruluna bağlıdır. Yerel bölgede çalışanların toleransı kaynaklı
uygulamalar olması kaçınılmazdır ve bu sorun, çalışanların ve bölgenin
bilinçlendirilmesi ile ve yeni işe alımlarda bölge insanı yerine komşu bölge insan
kaynaklarının kullanımı ile aşılmaya çalışılmalıdır.

Teknoloji Kullanımı

Yatırım maliyetini düşürmek amacıyla teknolojik çözümleri kullanmamak,
mantıklı bir uygulama değildir. Kaçak elektrik ile mücadelede sağlanan başarı,
teknik cihazlara yapılan yatırımların çok kısa sürede geri dönüşüne olanak
tanımaktadır.

Macaristan Raporu

RWE Şirketi Oturumları
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En iyi uygulamaların tespiti

Sorun, elektrik enerjisinin kullanıldığı her bölgede bulunmaktadır ve başarılı
mücadele yöntemleri mevcuttur. Bunlar incelenmeli, değerlendirilmeli ve
uygulanabilir bölümleri dağıtım bölgelerinde uygulanmalıdır.

RWE Şirketi Oturumları

Macaristan Raporu

Şekil-36 Macaristan RWE ELMÜ şirketi oturumu 
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Seyahat kapsamında üç çözüm sağlayıcı firma oturumu gerçekleştirilmiştir.

Bunlardan ilki olan Argus sistemi, E-ON’un enerji yönetim modülüdür.

İkinci olarak enerji yönetim yazılımı ve saha ekipmanları sağlatıcısı Dobos şirketi ile
bir oturum gerçekleştirilmiştir.

Son olarak 28 Kasım 2014 Cuma sabah oturumunda ziyaret edilen Prolan firması ise
sayaç, iletişim istasyonu ve scada çözümleri ile ilgili sunumlar yapmıştır.

Aşağıda sunulan bilgiler, oturumdaki karşılıklı görüşmeler ve sunulan belgelerden
derlenmiştir.

E-ON Argus Sistemi

Argus, elektrik ve gaz abonelerinin verilerinin toplanması, analizi ve bir çok esnek
uygulama yapılmasına olanak tanıyan uzaktan ölçüm veri yönetimi sistemidir.

Veri alım gönderimi, uzaktan sayaç okuma, performans parametrelerinin
raporlanması, enerji planlamalarının yapılması, gaz ile ilgili faaliyetlerin yerine
getirilmesi sırasında kullanılmaktadır. Geçmiş dönem tüketim analizi, anormal
kullanım analizi, alarm logu tutularak değerlendirilmesi, günlük sayaç okumalarının
yapılması vb. faaliyetler bu platform üzerinden gerçekleştirilmektedir (bkz. Şekil-37

Çözüm Üretici Firma Oturumları

Macaristan Raporu

Şekil-37 Argus sayaç bazlı yönetim ve takip, (Kaynak: E-ON Macaristan)
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Enerji yönetim sistemleri, dağıtım bölgeleri için kritiktir ve kayıp-kaçak konusunda
verileri tek platformda toplayarak değerlendirme yapan, muhtemel kaçak bölgelerini
veya noktalarını ortaya koyan analitik çalışmalar, kaçak ile mücadelede etkili
olmaktadır. Şekil-38’de kaçak tüketimi olan bir abonenin profilinden sapması
görülmektedir.

Dobos Çözümleri

Dobos, E-ON’un sahada direk üstüne yerleştirdiği ön-ödemeli sayaçların
tedarikçisidir. Aynı zamanda işgücü yönetim sistemi (workflow management)
uygulamaları hakkında bilgi vermişlerdir. Şekil-39’da potansiyel bir kaçak elektrik
durumu, akımın varlığı fakat ön ödemeli sayaç bakiye yetersizliğinden tespit
edilmektedir.

Çözüm Üretici Firma Oturumları

Macaristan Raporu

Şekil-39 Potansiyel bir kaçak kullanımın analiz yöntemiyle bulunması, (Kaynak: Dobos Macaristan)

Şekil-38 Argus anormal tüketimi tespit etmeye yarayan fonksiyonlar, (Kaynak: E-ON Macaristan)
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Dobos Çözümleri

Dobos, E-ON’un sahada Potansiyel bir kaçak kullanımın tespit edildiğinde başarılı
bir şekilde müdahale edilebilmesi için, hızlı, güvenli, etkili ve ekonomik şekilde
hareket edilmesi gerekmektedir. E-ON bölgelerinde coğrafi bilgi sistemi, müşteri
bilgi sistemi, sayaç verilerinin toplandığı sistem entegre bir şekilde çalışabilmektedir.
Bunun sonucunda Dobos firmasının işgücü yönetim modülü ile sorunlu bölgede
denetim yapılırken daha verimli çalışma yapmak mümkün olmaktadır. Örneğin
Şekil-40 incelendiğinde, sayaçların denetlenmesi sırasında yazılım kullanılmadan
önceki rotanın kısaldığı ve kaydedilen mesafenin azaldığı görülmektedir.

İşgücü yönetim sistemi kullanıldığında, E-ON bölgeleri için yatırımın dönüş süresi 3
yıl olarak gerçekleşmiştir.

Firmanın el terminali, ön-ödemeli sayaç çözümleri de bulunmaktadır.

Çözüm Üretici Firma Oturumları

Macaristan Raporu

Şekil-40 Dobos işgücü yönetim sistemi kullanıldıktan sonra denetim güzergâhı değişimi,
(Kaynak: Dobos Macaristan)
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Çözüm Üretici Firma Oturumları

Macaristan Raporu

Şekil-41 Dobos firması saha çözümleri

Prolan Çözümleri

Seyahat kapsamında 28 Kasım 2014 sabah programında Prolan firmasının merkez
ofisine ziyaret gerçekleştirilmiş ve firma yetkilileri çözümleri konusunda sunumlar ile
bilgi vermişlerdir. Firma, RTU, Scada, sayaçlar için iletişim modülleri, aydınlatma
armatürü haberleşme modülleri üretmektedir. Oturumda haberleşme modülleri ile
veri alış verişini gerçek zamanlı yapabilen sistemler tanıtılmıştır. Ayrıca farklı
ülkelerde farklı tip kaçak elektrik yöntemlerinden söz edilmiştir.

Firma, özellikle uzun dalga haberleşmesi ile sayaçlar ile iletişim kurabilmekte ve veri
toplayabilmektedir. Dağıtım şirketleri, bu teknolojinin bölgelerinde de kullanılma
potansiyelinin olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Firmanın her türlü sayaca
takılabilir şekilde ürettiği Docking Station haberleşme üniteleri, normal sayaçları veri
gönderebilir hale getirmekte ve sayaç değişimine olanak tanımaktadır.

Şekil-42 Prolan Scada ve RTU’larının Macaristan bölgelerinde kullanımı, (Kaynak: Prolan)
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Çözüm Üretici Firma Oturumları

Macaristan Raporu

Şekil-43 Prolan uzun dalga haberleşmesi ile kaçak önleme yöntemi, (Kaynak: Prolan)

Prolan Çözümleri

Umman’da trafoların gece etkisiz hale getirilip bakırlarının çalınması ile ilgili bir
problemde Prolan firması, haberleşme üniteleriyle görüntü verisi göndererek
konunun çözümünü sağlamış, dağıtım şirketi personelinin konu içinde yer aldığı
ortaya çıkmıştır. Macaristan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kaçak elektrik kullanımı
konusundaki tecrübelerde iletişim modülleri ile başarı sağladıklarını açıklayan firma,
özellikle kırsal kesimde kendilerininki gibi çözümlerin kullanılabileceğini belirtmiştir
(bkz. Şekil-43.
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Macaristan Seyahati Değerlendirmeleri

Macaristan Raporu

 Seyahat kapsamında Macaristan’da kaçak elektrik ile mücadele hususundaki
faaliyetleri incelemek üzere konu uzmanları ve saha ekipleriyle birebir görüşmeler
organize edilmiş, seyahat eden grup teknik tercüme bakımından desteklenmiştir.

 Ziyaret eden ekip, konu uzmanlarına merak ettiği ve bilgi almak istediği bütün
hususlarda rahatça sorular yöneltebilmiş, soruların tamamının yanıtlanması takip
edilmiştir.

 Oturumlar konsantrasyon yoğun olarak en fazla fayda alınmak üzere katılımcıların
da sabrı ile üç saati geçen sürede ve aralıksız olarak gerçekleştirilmiştir.

 Macaristan şebekesi konusunda donanımlı konu uzmanları, elektrik piyasası, yasal
düzenlemeler, tarifeler, kayıp ve kaçak ile mücadele konularında sunumlar
yapmışlardır.

 Macaristan dağıtım şirketlerinden 5/6’sını temsil eden E-ON ve RWE şirketleri
merkez ofislerine ve sahalara ziyaretler yapılmıştır.

 Ziyaretlerde daha önceden bilgilendirme olması nedeniyle hazırlıklar yapılmış
durumda karşılamalar yaşanmıştır. Dağıtım şirketleri, konuya özel uzmanlarına
konuya özel sunumlar yaptırmışlardır.

 Saha ziyaretlerinde sorun ve çözüm yöntemleri, yerinde gözlemlenmiştir.

 Çözüm sağlayıcı firmaların sunumları dinlenilmiş ve alternatif araç ve yöntemler
hakkında bilgi alınmıştır.

 Seyahat kapsamında belirlenen programa tam olarak uyulmuş, aksayan herhangi
bir faaliyet olmamıştır.

 Kaçak elektrik ile mücadele hususunda 2000 yılındaki yasal düzenlemeden bu
yana çalışan konu uzmanı yöneticilerin görüş ve önerilerinde değerlendirilecek
ortak hususlar bulunmaktadır:

 Kaçak kullanım konusunda dağıtım şirketlerinin kendi başlarına çözüm
üretmesinin imkânsız olduğu konusunda kesin bir tavırla birleşilmektedir. Kaçak
kullanımın içinde her zaman sosyal ve ekonomik problemleri de içeren geniş
tabanlı bir problem olduğunun anlaşılması gerektiği vurgulanmıştır.
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Macaristan Seyahati Değerlendirmeleri

Macaristan Raporu

 Sosyal ve ekonomik boyutları olan bir konunun çözülmesi için devletin, hükümetin
ve sivil toplum örgütlerinin mutlaka bu konuyu desteklemesi gerektiği
belirtilmiştir.

 Kaçak elektrik ile mücadelenin ilk aşamasının kaçak kullanımın hem yasal “suç”
olarak tanımlanması ve hapis dâhil yaptırımlarının olması hem de toplumsal bir
“ayıp” kimliğini kazanması gerektiği ifade edilmiştir.

 Kaçak kullanım ile mücadelenin kısa dönemli hedefler ile çözülebilecek anlık bir
problem olmadığı, uzun dönemli stratejik planlamalar yapılarak hareket edilmesi
ve hedefler konulması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda bakanlıklar,
düzenleyici kurum ve dağıtım şirketleri ile bir yol haritası çıkarılmasının önemi
vurgulanmış, ilk adımın yasal düzenlemeler yönünde gelmesi gerektiği tecrübesi
paylaşılmıştır.

 Toplumun kaçak elektrik kullanımı ile ilgili bilinçlenmesi için medya
enstrümanlarının etkin şekilde kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. E-ON, kaçak
ile mücadele eden ekibinin medyada “kaçak elektrik komandoları” şeklinde
anıldığını örnek göstermiştir.

 Kaçak elektrik kullanımının farklı farklı bölümlerin ortak sorunu olarak
adlandırılması, konuya odaklanmasını ve çözüm üretilmesini zorlaştırmaktadır.
Şirketlerde kaçak elektrik ile mücadele hususunda ayrı bir bölüm kurulması ve
personelin bu konuda uzmanlaşması tavsiye edilmiştir. Hem E-ON hem de RWE
tecrübeleri bu konuda sabittir.

 Dağıtım şirketlerinde üst yönetimin doğrudan desteği olmadan mücadele
edilmesinin zor olacağı ifade edilmiştir. RWE, bu konudaki birimin doğrudan
yönetim kuruluna bağlı olduğunu belirtmiştir.

 Kaçak elektrik kullanımının öncelikle düşünce yapısının değişmesine bağlı olduğu
ve bu değişimin personelden başlaması gerektiği ifade edilmiştir. Akrabaları ve
komşularıyla aynı bölgede görev yapan personelin yufka yürekliliği gibi nedenler
ile sonuca ulaşmada problemler yaşandığı tespit edilmiş ve bu konuda şirket içi
yaptırımlar uygulanmıştır. Personel alımında farklı bölgelerin tercih edilmesi
tavsiye edilmiştir.
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Macaristan Seyahati Değerlendirmeleri

Macaristan Raporu

 Teknik mücadelenin abonelerin teker teker denetlenmesi ile başlayacağı ifade
edilmiştir. Korumalı sayaç ve hat kullanımı tavsiye edilmiş, yüksek tüketimin
segmente edilerek programlı ve sistematik bir şekilde taramalar yapılması tavsiye
edilmiştir. E-ON ve RWE şirketleri, sahada hangi koordinatta hangi abonenin
bağlantılı olduğunu ve kaç defa ziyaret edildiğini sunabilecek bilişim alt yapısını
tesis etmişlerdir.

 Teknolojik yöntemlerin kullanımından kaçınılmaması gerektiği ifade edilmiş,
yapılan yatırımın çok hızlı şekilde geri döndüğüne ilişkin örnekler paylaşılmıştır.

 Ödeme sıkıntısı çeken ve fakirlik nedeniyle elektrik çalan tüketiciler için (kırılgan
tüketici olarak değerlendirilebilir) sosyal çözümler üretilmesi tavsiye edilmiştir.

 Kırılgan tüketiciler için ön-ödemeli sayaç kullanımı tavsiye edilmiştir. Sahada
görülen uygulamada ön ödemenin yarısının borca kesildiği bilgisi paylaşılmıştır.
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 Seyahatte alınan bilgiler, yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda
kaçak kullanım ile mücadele yönünde değerlendirilmesinde fayda olduğu
düşünülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği açık
olarak görülmüştür.

 Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde alternatif çözüm planları
uygulanmalıdır.

 Yapılan kapsamlı çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı
tecrübeler gözlenebilmiştir. İyileştirme hedefleri, daha somut verilere
dayandırılmalı, gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde hedefler
düşürülmelidir.

Macaristan Raporu

Proje Çıktısına Katkılar
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Bu bölümde yapılan teknik geziler ile ilgili bazı fotoğraflar paylaşılmaktadır:

Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Ziyaretlerde programa hassasiyetle uyulmuştur.

Merkez ofislere ve sahaya ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Oturumlar, ziyaret edilen şirketlerin merkez ofislerinde gerçekleştirilmiştir.

Ev sahibi şirketler, oturumlara ekip ve sunum olarak hazırlıklı katılmıştır.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Oturumlar, konsantrasyon yoğun şekilde gerçekleştirilmiştir.

Tüm oturumlar tam katılımla tamamlanmıştır.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Saha ziyaretinde ekiplerin çalışmaları gözlemlenmiştir.

Yapılan çalışmalar ve sahanın teknik ve sosyal özellikleri tanıtılmıştır.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Kaçak kullanım problemi yaşanan bölgelerde uygulama yapılan evlere ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Sivil toplum örgütü-belediye-dağıtım şirketi sosyal projesi, ilgi görmüştür.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Katılımcılar, saha çalışmalarını yerinde kontrol etmişlerdir.

Ön-ödemeli sayaç kullanımı, ilgi görmüştür.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Kırılgan tüketici yönetimi ilgi görmüştür.

Dağıtım Şirketleri, sunumlarını her kademede personeli ile yapmışlardır.

141

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Macaristan Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Ekipman kullanımı ile ilgili anlatımlar gerçekleşmiştir.

Ekipman tipleri ve kullanım şekilleri ilgi görmüştür.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Çözüm üretici firmalar, ürünlerinin açıklamalarını yapmışlardır.

Üniversite işbirliği olan projeler, ilgili Profesör tarafından bizzat anlatılmıştır.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Oturumlarda aktif katılım sağlanmış, konular uzmanlarca ve katılımcılar içinde hassasiyetle 
yorumlanmıştır.

Merkezde ve sahada anlatılan/gösterilen konular, toplantı salonlarında sunumlar ile 
desteklenmiştir.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Oturumlarda aktif katılım sağlanmış, konular uzmanlarca ve katılımcılar içinde hassasiyetle 
yorumlanmıştır.

Çözüm üretici firmalarda en üst düzey temsil ile konular anlatılmıştır.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Ekip, teknik olarak ve yabancı dil konusunda her aşamada desteklenmiştir.

Kaynaşan ekip, oturumlar dışında da birlikte zaman geçirmiştir.
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Macaristan Seyahati Fotoğrafları

Macaristan Raporu

Oturumlar, programa tam riayet ile sonuçlandırılmıştır.

Kaynaşan ekip, oturumlar dışında da birlikte zaman geçirmiştir.
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Kaynakça

Macaristan Raporu

Bu rapor kapsamında kullanılan bilgiler, çizelgeler, şekiller, resimler ve fotoğraflar,
seyahat kapsamında ziyaret edilen şirketler tarafından kullanım izni ile alınan
dokümanlardan, ziyaret notlarından ve açıklamalardan derlenmiştir.

148

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Macaristan Raporu



www.pwc.com

Elektrik Dağıtım 
Şebekesinde Kayıp 
ve Kaçak Elektrik
için Önleyici
Çalışmalar

Nisan 2015





PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Hindistan Raporu

Önsöz

Bu rapor, 12-19 Aralık 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Hindistan seyahati kapsamında ziyaret
edilen şirketler ve görüşülen uzmanlar ile ilgili olarak PwC
Türkiye tarafından oluşturulan teknik bir bilgilendirme
raporudur. Rapor, en iyi uygulama örneklerinin seyahat
kapsamında değerlendirileceği üç rapordan ikincisidir.
Proje sonunda seyahat gerçekleştirilen Hindistan ve
Brezilya raporları ve seyahat gerçekleştirilmeyen ancak
araştırılan diğer beş ülke raporları ile birleştirmeye esas
olacak şekilde hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
PwC, her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Elektrik
Dağıtım 
Şebekesinde 
Kayıp ve 
Kaçak
Elektrik için
Önleyici
Çalışmalar
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Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
Projesi, EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC Türkiye, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek olan, kaçak elektriği önleme
konusunda başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen Macaristan, Hindistan ve
Brezilya için gözlem ve tespit seyahatleri düzenlemeyi, seyahat edilmeyecek olan ve
aynı şekilde katkı sağlayacağı değerlendirilen beş ülke için ise raporlama bilgisi
toplamayı ve bunları raporlamayı gerçekleştirecektir. Proje kapsamındaki seyahatlere
ilişkin katılım listeleri, dağıtım şirketleri tarafından bildirilmiştir. Bu bölümde,
gerçekleştirilen Hindistan seyahati ile ilgili değerlendirmeler sunulmaktadır.

Seyahat edilecek ülkeler arasında Hindistan’ın yer alma nedenleri, aşağıda
sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşanmaktadır. Kaçak kullanım
oranının çok yüksek seviyelerde olduğu bilinmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır.
Özellikle kaçak kullanımı düşürme yüzdesi çok yüksektir ve inceleme ihtiyacı
oluşmuştur.

 Sosyal ve ekonomik yapı itibari ile Türkiye’de kaçak elektrik sorununun yaşandığı
bölgelerin bazıları ile benzer özellikler taşıyan bölgeler bulunmaktadır.

 Abone tespit, kayıt, saha uygulamaları yanında sahadaki mukavemeti önleme ve
kanuni düzenlemeler yoluyla başarı sağlandığı bilinmektedir ve düzenleme şekilleri
ve saha tecrübeleri hakkında bilgi edinilmek istenilmektedir.

Yukarıdaki nedenler ile Hindistan’ın proje kapsamında seyahat edilecek ülkeler
arasında yer almasına, PwC Türkiye önerisi ve dağıtım şirketleri onayı ile karar
verilmiştir.

Giriş

Hindistan Raporu
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Hindistan seyahati, 12 Aralık 2014 Cuma – 19 Aralık 2014 Cuma tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Hindistan’da üç dağıtım şirketi ofis ve saha ziyaretleri ve PwC
Hindistan uzman sunumları ve sektörden tecrübeli konu uzmanı sunumları yer
almıştır. Çizelge-1’de seyahat ile ilgili genel plan ve takvim görülmektedir. Kesin
programa ilişkin ayrıntılı belge, katılımcılara uçakta dağıtılmıştır.

Hindistan seyahati için dağıtım şirketleri tarafından gönderilen katılımcı listesi,
Çizelge-2’de sunulmaktadır.

Zaman Planlaması, Katılımcılar

No Katılımcı Şirket Katılımcı İsmi Katılımcı Görevi

1

Van Gölü EDAŞ

Osman AKYOL Genel Müdür

2 Yelim Nur ŞİRİN Elektrik Piyasaları ve Traifeler Müdürü

3 Orhan GÜLTEPE Yatırım Grup Müdürü

4 Murat TAŞ İl Müdürü

5 Tahsin UZUNSELVİ Bitlis İl Müdürü

6
Dicle EDAŞ

Mehmet Mungan Yatırımlar Direktörü

7 Murat Karagüzel Denetim Koordinatörü

8

Aras EDAŞ

Necmi Güneşli Enerji Kayıpları İl Yöneticisi

9 Hüseyin Öcal Sistem İşletme Koordinatörü

10 Salih Şenyurt Bilgi İşlem Koordinatörü

11 Halil Toslak Elek. Piy. ve Müş. Hzm. Koord.

12 Yusuf Yaşar Babur Genel Müdür Yardımcısı

13
PwC

Tolga Taşdelen Direktör

14 Tamer Emre Kıdemli Müdür

Çizelge-1 Zaman çizelgesi

Çizelge-2 Katılımcı listesi

Hindistan Raporu

Hindistan - yapılan çalışmalar çizelgesi (Aralık 2014)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

15 16 17 18

Yen Delhi Programı 

PwC Uzmanları 

Sunumu ve Konu

uzmanı sunumları

Yen Delhi TATA Power

Dağıtım Şirketi Ziyaret 

Programı (Merkez Ofis + 

Saha)

Nagpur ESSEL Dağıtım 

Şirketi Ziyaret Programı 

(Merkez Ofis + Saha)

Mumbai TATA Power

Dağıtım Şirketi Ziyaret 

Programı (Merkez Ofis 

+ Saha)
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Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma soruları

Hindistan Raporu
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Seyahat kapsamında;

Hindistan’a 12 Aralık Cuma günü 20:00 uçağı ile gidilmiştir. Uçuş süresi, coğrafi
koşullar ve ulaşım koşulları dikkate alınarak yapılan programa göre 15 Aralık
Pazartesi günü, PwC oturumu yapılmıştır. Bu oturumda PwC uzmanları,
sunumlarıyla Hindistan şebekesi, teknik ve kanuni düzenlemeler hakkında bilgi
vermişlerdir. Oturumun başkanı, PwC Hindistan Şirket Ortağı ve Danışmanlık
Bölümü ve Enerji, Altyapı ve Madencilik Lideri Kameswara Rao’dur. Kendisi,
konuya verdikleri önemi anlatmış, projeden ve dağıtım şirketlerini ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Bu oturumda ayrıca PwC Hindistan
Danışmanlık Bölümü müdürlerinden Amit Sharma, kayıpları tanımlama ve iş planı
konusunda, Raul Raizada ise elektrik piyasası, tarife düzenlemeleri, kanuni
düzenlemeler ve cezai yaptırımlar konusunda sunumlar yapmışlardır.

Oturumda konu uzmanı olarak davet edilen ve Hindistan’daki ilk frenchisee dağıtım
şirketi genel müdürlüğü görevini yapmış olan Murli Ranganathan bir sunum
yaparak kaçak elektrik konusunun nasıl değerlendirildiği, çalışmaların sahada ne
şekilde yürütüldüğü ve ne tip sonuçlar alındığı, zorluklar ve bunlar ile başa çıkmada
kullandıkları yöntemler konusunda bilgi vermiştir.

16 Aralık Salı günü oturumunda TATA Power Delhi Distribution Limited (TPDDL)
dağıtım şirketi Yeni Delhi Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir. Burada
Strateji ve İş İlişkileri Dairesi Başkanı Dr.Ganesh DAS, çalışma arkadaşları ile
birlikte bir sunum yapmış, Scada ve CBS teknolojisi uygulamaları hakkında gerçek
zamanlı uygulamalar göstermişlerdir. Oturumun bir bölümü teknik ve ticari
tecrübelerin anlatıldığı iki paralel sunum olarak farklı iki salonda gerçekleşirken
sahadaki kaçak elektrik ile mücadele yöntemleri teknik olarak karşılaştırılmış ve
sorular yöneltilerek cevapları dinlenilmiştir.

17 Aralık Çarşamba günü, Yeni Delhi’den 1.600 km uzaklıktaki Nagpur kentinde
incelemeler yapılmıştır. Öğle öncesi oturumunda Spanco Nagpur Distribution
Limited (SNDL) dağıtım şirketi yetkilileri, kayıp ve kaçak elektrik uygulamaları ile
ilgili sunumlar yapmışlardır. Öğleden sonraki oturumda araçlar ile sahada birçok
noktaya geziler düzenlenmiş, varoş mahalleleri, bölgesel yönetim binası, çağrı
merkezi ve tahsilat ofisi ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaretler

Hindistan Raporu
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Nagpur’daki oturumlarda hem sunum hem saha aşamasında SNDL Nagpur şirketi
genel müdür yardımcısı Prashant Kulkarni, bizzat sunum ve anlatımlarda
bulunarak sahada refakat etmiştir.

18 Aralık Perşembe günü Nagpur kentinden 45 dakikalık uçuş mesafesindeki
Mumbai kentinde TATA Power Company Limited-Mumbai (TPCL) dağıtım şirketi
ziyareti gerçekleştirilmiştir. Öğleden önceki oturumda, müşteri hizmetleri, arıza-
bakım, perakende ve saha denetimi daire başkanları bizzat hazır bulunmuşlar ve
alanlarındaki konularda açıklamalar yapmışlardır. Öğleden sonraki oturumda
Mumbai Uluslararası Havaalanını besleyen indirici merkez ve bölgedeki bir müşteri
hizmetleri merkezine ziyaret düzenlenmiştir.

Hindistan’ın üç ayrı bölgesindeki üç farklı şirkete düzenlenen ziyaretlerde yetkililer,
Türkiye’den gelen delegasyonun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile
getirmişler, bütün şirketler hazırladıkları sunumları üst düzey yönetici katılımı ile
icra ederek saha ziyaretleri ile uygulamaları destekleyici bilgi vermekten
kaçınmamışlardır.

Ekibimiz, 19 Aralık Cuma sabah uçuşu ile Mumbai’den ayrılmıştır.

Ziyaretler

Hindistan Raporu
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Hindistan Güney Asya’da yüzölçümü olarak Türkiye’nin beş katı büyüklükte bir
cumhuriyettir. Yüzölçümü, 3.287.590 km2’dir ve Hindistan Cumhuriyeti ya da kısaca
Hindistan, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Bhutan, Bangladeş ve Myanmar
ile komşudur. Hint Okyanusu, Umman Denizi ve Bengal Körfezi ile çevrelenmiş olan
ülkenin 7.517 km deniz kıyısı vardır (bkz.Şekil-1). Hindistan, 28 eyalet ve birlik
bölgesinden oluşan ve parlamenter demokrasi uygulanan bir cumhuriyettir. Başkenti
Yeni Delhi’dir. Mumbai (Bombay) ve Kalküta, Hindistan’ın en büyük kentleridir.
Birleşmiş Milletler Nüfus verilerine göre 2014 yılındaki yaklaşık nüfusu
1.272.379.000 civarındadır. Bu rakamla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi iken yine
Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2024 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ni
geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olması beklenmektedir. Hindistan,
kilometrekare başına nüfus yoğunluğunda Bangladeş’in ardından ikinci sıradadır.
Ülke, Birleşmiş Milletler gelişmişlik endeksinde 135. sıradadır. Yoksulluk oranı, %55
civarındadır. 2013 hesaplarına göre kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılası 4.000 Dolar
(Dünya ülkeleri arasında 169. sırada), gayrisafi yurtiçi hasılası, 5 trilyon Dolar’dır
(Dünya ülkeleri arasında 4. sırada) (Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
İşler Dairesi, Nüfus Bölümü, 2012 verileri ve bu veriler kullanılarak yapılan 2014
yaklaşımları esas alınmıştır).

Şekil-1 Hindistan siyasi haritası (Kaynak: PwC Hindistan)

Hindistan Şebekesi Hakkında Bilgi

Hindistan Raporu
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Hindistan, dünyanın beşinci en
büyük elektrik piyasasına sahiptir.
Elektrik piyasasındaki yapılanma,
2003 yılındaki Elektrik Kanunu ile
başlamıştır. Rekabetçi bir elektrik
piyasası, 2007 yılındaki
düzenlemelerden sonra oluşmuştur.
Ağustos 2014 verilerine göre
Hindistan kurulu gücü, 255.013 GW
civarındadır. En yüksek kurulu güç,
%60 ile kömür kaynaklarına aittir.
İkinci sırada %16 ile hidroelektrik
kaynaklar bulunmaktadır (bkz.
Çizelge-3) (Kaynak: PwC
Hindistan). 2014 yılı için beklenen
üretim miktarı, 1.023 TWh’dir.
Kaynağına göre üretimin %83,93
kadarı, termik santrallerden elde
edilmektedir. Diğer kaynaklar,
sırasıyla %12,15 ile hidroelektrik ve
%3,45 ile nükleer enerjidir (bkz.
Çizelge-4) (Kaynak: Hindistan
Enerji Bakanlığı resmi raporu).

Özel şirketlerin üretim oranlarını
değerlendirmek için hidroelektrik
kaynakların kısıtlı ve nükleer
kaynakların da stratejik olduğunu
göz önünde bulundurmak gerekir.
Özel termik kapasitenin merkezi ve
devlet kapasitesine yakın olduğu
görülebilir (bkz. Çizelge-5)
(Kaynak: Hindistan Enerji
Bakanlığı, Merkezi Elektrik
Otoritesi resmi raporu).

Kömür
60%

Doğalgaz
9%

Dizel
1%

Nükleer
2%

Hidro
16%

Yenilene
bilir
12%

Kurulu güç

Çizelge-3 Kurulu gücün kaynağına göre dağılımı, 
2014 (Kaynak: Hindistan Enerji Bakanlığı resmi 
raporu).

Nükleer
2%

Termik
82%

Hidro
16%

Üretim
oranları

Çizelge-4 Kaynağına göre üretim oranları, ) 
(Kaynak: Hindistan Enerji Bakanlığı resmi 
raporu).

Hindistan Şebekesi Hakkında Bilgi

Hindistan Raporu
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Hindistan, arz güvenliği
sıkıntısının yaşandığı bir
ülkedir. Henüz elektriğe
erişemeyen bölgeler olduğu gibi
elektrik erişimli bölgelerde de
kesinti sayısı ve süresi halen
fazladır. Bu nedenle bazı
bölgelerde elektrik, bir “ihtiyaç”
değil; bir “nimet” olarak kabul
edilmektedir. Eyaletlerin
bazılarındaki elektriğe ulaşma
oranları, Çizelge-6’da
gösterilmektedir. Elektrikten
yoksun olan nüfusun oranı,
dünya ortalamasında %18 iken
Brezilya’da %0,7, Çin’de %0,2 ve
Güney Afrika’da %15,3
seviyesindedir. Hindistan’da ise
bu oran %25 civarındadır. Yıllar
içinde elektriğe erişimin ve arz
güvenliğinin artması ile birlikte
kişi başı tüketim miktarı da
artmıştır (bkz.Çizelge-7). Kişi
başına düşen elektrik tüketimi
miktarı, dünya ortalamasının
beşte biridir.

Hindistan elektrik piyasası,
yapısı itibariyle Türkiye elektrik
piyasasına çok benzemektedir.
Kısa dönemli ticaret, İkili
Anlaşmalar Piyasası, Gün Öncesi
Piyasası ve Dengeleme ve Güç
Piyasası ile sürdürülmektedir.

Hindistan Şebekesi Hakkında Bilgi

Hindistan Raporu

Çizelge-6 Kırsal kesimin elektrik erişimi (Kaynak: 
Hindistan Enerji Bakanlığı, Merkezi Elektrik Otoritesi 
resmi raporu).

Çizelge-5 Üretim mülkiyete göre dağılımı (Kaynak: 
Hindistan Enerji Bakanlığı, Merkezi Elektrik Otoritesi 
resmi raporu).
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2011 ve 2013 yılındaki ağır
düzenlemeler sonrasında
dengesizliğe ve gerçek zamanlı
piyasaya bırakılan enerji miktarı
azalmıştır. Ticaret, uzun ve kısa
dönemli ikili anlaşmalar
üzerinden yürümektedir.
Kurumlar, 50GW üzerindeki
enerjiler için ihaleler
yapmaktadır ve özellikle
eyaletlerde kaynağın maliyetini
doğrudan yansıtan rekabetçi bir
piyasa olduğu söylenebilir.

Elektrik tüketim profili, önceleri
daha çok sanayi ağırlıklı iken
son yıllarda meskenin de
payının çok olduğu bir yapıya
dönüşmüştür. Bunun nedeni,
daha önceleri elektrik verilen ve
kayıt altına alınan mesken sayısı
az iken bu sayının zamanla
artmasıdır (bkz.Çizelge-8).

Hindistan’da elektrik dağıtım
sektörünün üç ana oyuncusu
vardır; bunlar, kamu dağıtım
şirketleri, özel dağıtım şirketleri
ve özel franchise dağıtım
şirketleridir. Kamunun
franchisee şirketi olarak ilk defa
Bhiwandi uygulaması
görülmüştür. Daha sonra bu
yöntem yalnızca özel dağıtım
şirketlerinde tercih edilmiştir
(bkz.Çizelge-9).

Hindistan Şebekesi Hakkında Bilgi

Hindistan Raporu

Çizelge-8 Son kullanıcı profili değişimi (Kaynak: PwC
Hindistan)

Çizelge-7  Kişi başı tüketim miktarı (kWh) yıllara göre 
değişimi (Kaynak: PwC Hindistan)
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Hindistan’da dağıtım şirketlerinin özelleştirmelerinin yapılması ve lisanslama
süreçleri beklenilmeden işletmelerin iyileştirilmesi amacıyla özele benzer bir yapı
kurgulanmış ve franchisee sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde bölgelerin
işletmeleri özel şirketlere verilmektedir. Varlıkların değerlemesi ve çalışan
özelliklerinin kullanılabilmesi, lisans kapsamındaki gerçek perakende faaliyetlerinin
tarifeye yansıtılabilmesi, birleştirilmiş perakende hizmetleri ile işletmecilerin değişik
işletme yeteneklerini iş hayatına geçirebilmesi gibi işletme faydalarını sağlayan bir
sistemdir. Özelleştirmelerin başlaması sonrası dağıtım şirketlerini satın alan
şirketler de aynı uygulamaya devam etmişlerdir.

Hindistan Enerji Bakanlığı verilerine göre Hindistan’da 41 adet kamu elektrik
dağıtım şirketi bulunmaktadır. Çizelge-10’da bu şirketler, eyaletlere dağılımlarına
göre verilmiştir. Yine Hindistan Enerji Bakanlığı resmi verilerine göre 17 adet özel
dağıtım şirketi bulunmaktadır (bkz.Çizelge-11). Özel olan ve olmayan şirketler
arasında ise 14 adet franchisee bölge bulunmaktadır (bkz.Çizelge-12).

Başlangıçta kamu şirketlerinin sonrasında ise özel sektörün işletmeyi kiralaması ile
verimliliğin arttığı, varlık mülkiyetinin değişmediği ve problemlere çözüm bulma
konusunda daha kararlı tedbirler alınabildiği görülmüştür. Sağlanan bir diğer fayda,
politik çekincelerin ortadan kalkmasıdır. Tamamen kiracı bir şirket, haklı taleplerini
daha bağımsız şekilde dile getirebilmiştir.

Hindistan Şebekesi Hakkında Bilgi

Hindistan Raporu

Elektrik dağıtımı

Devlete ait dağıtım 
şirketi

Devlet işletmesi

Özel dağıtım şirketi

Özel şirket işletmesi
Franchisee dağıtım 

şirketi (DF)

Çizelge-9 Hindistan elektrik dağıtımının yapılanması

164

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Hindistan Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Hindistan Raporu
No Eyalet Sayı Dağıtım Şirketi

1 Andhra Pradesh 1 Eastern Power Distribution Company of A.P. Ltd.

2 Central Power Distribution Company of A.P. Ltd.

3 Southern Power Distribution Company of A.P. Ltd.

4 Northern Power Distribution Company of A.P. Ltd.

2 Assam 1 Assam Power Distribution Co. Ltd.

3 Delhi 1 BSES Rajdhani Power Ltd.

2 BSES Yamuna Power Ltd.

3 North Delhi Power Ltd.

4 Haryana 1 Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN)

2 Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN)

5 Karnataka 1 Bangalore Electricity Supply Company Ltd. (BESCOM)

2 Mangalore Electricity Supply Company Ltd. (MESCOM)

3 Hubli Electricity Supply Company Ltd. (HESCOM)

4 Gulbarga Electricity Supply Company Ltd. (GESCOM)

5 Chamundeshwari Electricity Supply Company Ltd. (CHESCOM)

6 Madhya

Pradesh

1 M.P. Poorv Kshetra Vidyut Vitran Co.

2 M.P.Paschim Kshetra Vidyut Vitran Co.

3 M.P.Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co.

7 Meghalaya 1 Meghalaya Power Distribution Corporation Ltd.

8 Orissa 1 Central Electricity Supply Utility of Orissa

2 Northen Electricity Supply Company of Orissa Ltd.

3 Western Electricity Supply Company of Orissa Ltd.

4 Southern Electricity Supply Company of Orissa Ltd.

9 Rajasthan 1 Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

2 Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd.

3 Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

10 Uttar Pradesh 1 Poorvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

2 PashchimanchalVidyut Vitran Nigam Ltd.

3 Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

4 Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

5 Kanpur Electric Supply Company Ltd.

11 Gujarat 1 Madhya Gujarat VIJ Company Ltd.

2 Dakshin Gujarat VIJ Company Ltd.

3 Uttar Gujarat VIJ Company Ltd.

4 Pashchim Gujarat VIJ Company Ltd.

12 Chattishgarh 1 Chattishgarh State Power Distribution Co. Ltd.

13 Maharastra 1 Maharastra State Electricity Distribution Company Ltd.

14 Punjab 1 Punjab State Power Corporation Ltd. (Distribution & Gen.)

15 Tamil Nadu 1 Tamil Nadu Electricity Generation & Distribution Co. Ltd.

16 Uttaranchal 1 Uttaranchal Power Corporation Ltd.

17 West Bengal 1 West Bengal State Electricity Distribution Co. Ltd.

Çizelge-10 Hindistan’daki elektrik dağıtım şirketleri (Kaynak: Hindistan Enerji Bakanlığı)
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No Şirket Adı Bölge/Eyalet Adı

1 Calcutta Electricity Supply Co.(CESC) Kolkata (West Bengal)

2 Ahmedabad Electricity Co. Ltd. (Torrent Power Ltd.) Ahmedabad (Gujarat)

3 Surat Electricity Co. Ltd. (Torrent Power Ltd.) Surat (Gujarat)

4 BSES (Reliance Energy Ltd.) Mumbai (Maharastra)

5 Tata Power Co. Ltd Mumbai (Maharastra)

6 Karan Devan Hills Plantations Company Private Limited Munnar area, Idduki District (Kerala)

7 Dishergarh Power Co. Ltd. Ranigunge-Asansol Belt (West Bengal)

8 Noida Power Co. Ltd (NPCL) Greater NOIDA (Uttar Pradesh)

9 North Eastern Supply Company Limited(NESCO) North-Eastern Sector(Orissa)

10 Western Electricity Supply Company Limited(WESCO). Western Sector(Orissa)

11 Southern Electricity Supply Company Limited(SOUTHCO). Southern Sector(Orissa)

12 Central Electricity Supply Company Limited(CESCO). Central Sector(Orissa)

13 BSES Yamuna Power Limited (BYPL) East and Central Delhi

14 BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) West and South Delhi

15 North Delhi Power Limited (NDPL) North and North-west Delhi

16 Jamshedpur Utility & Services Company(JUSCO) Jamshedpur, Jharkhand

17 M/s Jindal Steel & Power Ltd. Jindal Industrial Area in the district of

Rajgarh, Chattisgarh

Hindistan Raporu

Çizelge-11 Hindistan’daki özel dağıtım şirketleri (Kaynak: Hindistan Enerji Bakanlığı)

No Franchisee bölgesi Eyalet Şirket Yıl
Abone

sayısı

1 Bhiwandi Maharashtra Torrent Power 2007 235.000

2 Agra Uttar Pradesh Torrent Power 2010 279.000

3 Nagpur Maharashtra Spanco, later Essel 2011 347.000

4 Aurangabad Maharashtra GTL 2011 205.000

5 Jalgaon Maharashtra Crompton Greaves 2011 115.000

6 Kanpur Uttar Pradesh Torrent Power 2012 489.000

7 Sagar Madhya Pradesh Essel Group 2012 54.000

8 Ujjain Madhya Pradesh Essel Group 2012 96.000

9 Gwalior Madhya Pradesh Essel Group 2012 185.000

10 Jamshedpur Jharkhand Tata Power 2012 280.000

11 Ranchi Jharkhand CESC 2012 310.000

12 Muzaffarpur Bihar Essel Group 2013 119.000

13 Bhagalpur Bihar SPML 2013 115.000

14 Gaya Bihar DPSC 2013 100.000

Çizelge-12 Hindistan’daki franchisee dağıtım bölgeleri (Kaynak: PwC Hindistan)
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Hindistan’da kayıp ve kaçak tanımlarının iyi anlaşılması gerekmektedir. Hindistan
Enerji Bakanlığı, iletim ve dağıtım kayıplarının bütün kaçağı karşılamadığı
gerekçesiyle tahsilattaki kayıpların da dahil olduğu “toplam teknik ve ticari kayıp”
terimini (AT&C losses) kullanmaktadır. Şekil-2’de iletim ve dağıtım mülkiyet alanları
görülmektedir. İletim şebekesindeki kayıplara iletim kaybı denirken dağıtım
şebekesindeki kayıplara “teknik ve ticari kayıplar” adı verilmektedir.

Hindistan’da dağıtım şirketlerinin satın aldıkları enerjinin %40 kadarını kayıplara
harcadıkları bilinmektedir. Şekil-3’te yer alan diyagram, toplam teknik ve ticari
kayıpları göstermektedir. Buna göre;

Satın alınan enerji ile tüketici ucundaki enerjiye kadar olan kayıplar, sistemin teknik
kayıplarıdır ve 11kV ve alçak gerilim tarafındaki teknik kayıpları içermektedir.

Hindistan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Hindistan Raporu

Çizelge-9 Hindistan elektrik dağıtımının yapılanması

Şekil-2 İletim ve dağıtım şebekesindeki kayıp bölgeleri 
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Tüketici ucundaki enerji ile faturalanan enerji arasındaki kayıplar, ölçüm kayıplarıdır
ve aşağıdaki şekilde gruplanır:

a-Ölçülmeyen aboneler

b-Sayaç tahribatı kaynaklı problemler

c-Sayaç arızası kaynaklı problemler

d-Doğrudan ve dolaylı kaçak (abone olmayan tüketim)

Sistemin teknik kayıpları ve ölçüm kayıpları, iletim ve dağıtım kayıplarını
oluşturmaktadır.

Hindistan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Hindistan Raporu

Şekil-3 Toplam teknik ve ticari kayıpların bileşenleri (Kaynak: PwC Hindistan)
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Faturaya esas miktar ile faturalanan enerji arasındaki bölüm, faturalama kayıplarıdır
ve aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır:

a-Faturalama merkezindeki hatalar

b-Sistemdeki yanlış veriler

Tahsil edilen enerji ile faturaya esas enerji arasındaki miktar, tahsilat kayıplarıdır.

Faturalama ve tahsilat kayıplarına ticari kayıplar adı verilmektedir.

Sistemin teknik kayıpları, ölçüm kayıpları, faturalama kayıpları ve tahsilat
kayıplarının hepsine birden “toplam teknik ve ticari kayıplar” adı verilmektedir.

Dağıtım şebekesindeki kayıplar, dağıtım ve ticari kayıpları birlikte içermektedir.

Çizelge-13’te Hindistan dağıtım şebekesi için iletim ve dağıtım kayıplarının değişim
oranı sunulmaktadır.

Hindistan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Hindistan Raporu

Şekil-4 Hindistan dağıtım bölgeleri için toplam teknik ve ticari kayıp oranları (Kaynak: PwC
Hindistan)
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Dünya Bankası’nın 2011
kayıtlarına göre iletim ve dağıtım
kayıplarının dünya ortalaması
%8,1’dir. En yüksek oranın %55 ile
Haiti’de elde edildiği sıralamada
Hindistan, %21,78’lik değeri ile 9.
en kötü ülke olarak yer almaktadır.
Aynı sıralamada Türkiye, %14 ile
25. en kötü kayıp oranına sahiptir.
Çizelge-14’te Hindistan
eyaletlerine ilişkin iletim ve
dağıtım kayıp oranları
görülmektedir. Bu oranlara göre
ise şehirleşmenin daha fazla
olduğu bölgelerde kayıp oranının
daha az olduğu gözlemlenebilir.

Hindistan Raporu

Çizelge-14 Hindistan eyaletlerinde iletim ve dağıtım kayıp oranları (Kaynak: Hindistan Enerji 
Bakanlığı)

Çizelge-7  Kişi başı tüketim miktarı (kWh) yıllara göre 
değişimi (Kaynak: PwC Hindistan)

Hindistan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
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Hindistan franchisee şirketlerinin devralındığı dönemdeki ve son tespit edilen
dönemdeki toplam teknik ve ticari kayıpları ile ilgili gelişim oranları, Çizelge-15’te
sunulmaktadır. Çizelgeye göre özellikle 2-3 yıllık projeler neticesinde %30
oranlarında kayıp azalmaları yaşandığı görülmektedir. Bu rakamlar, Hindistan
bölgelerini en başarılı uygulamalar arasında saymak için yeterli oranda olmasına
karşılık bizim çalışmamız kapsamında incelenmesi gereken iki önemli soru aşağıdaki
gibi sıralanabilir:

1-Ne tip bir şebeke yapısı ve abone profilinde bu sonuçlar elde
edilmiştir?

2-Hangi çalışmalar ile bu sonuçlar elde edilmiştir?

Hindistan Raporu
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Bölge Şirket Yıl
Abone

sayısı
Süre

Devirdeki

kayıp

Bugünkü

kayıp

Bhiwandi Torrent Power 2007 235.000 10 62% 17%

Agra Torrent Power 2010 279.000 20 70% 32%

Nagpur Essel Group 2011 347.000 10 32% 15%

Aurangabad GTL 2011 205.000 10 33% 25%

Jalgaon Crompton Greaves 2011 115.000 10 30% 23%

Sagar Essel Group 2012 54.000 15 45% 30%

Gwalior Essel Group 2012 185.000 15 53% Net veri yok

Ujjain Essel Group 2012 96.000 15 41% Net veri yok

Ranchi CESC 2012 310.000 15 36% Net veri yok

Jamshedpur Tata Power 2012 280.000 15 54% 11%

Muzaffarpur Essel Group 2013 119.000 15 59% 42%

Bhagalpur SPML 2013 115.000 15 69% 55%

Gaya DPSC 2013 100.000 15 70% Net veri yok

Çizelge-15 Dağıtım bölgeleri kayıp değişim oranları (Kaynak: PwC Hindistan)

Bu soruların cevabını araştırmadan önce Hindistan elektrik şebekesinde arz güvenliği
sıkıntısının olduğunun hatırlanması gereklidir. Ülkenin meskenlerinin %44’ünün
henüz elektrik bağlantısı bulunmamaktadır. Şehirleşmenin 2030 yılında %28’den
%41’e çıkması planlanmaktadır. Bu durumda elektriğe sahip olmak, bir gereklilik
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veya bir ihtiyaç değil; bir ayrıcalık olarak ele alınabilmektedir. İki ana neden ile kaçak
kullanım oluşabilmektedir:

1-Tüketicinin henüz abone kaydı oluşturulmamıştır.

2-Kaçağın nedeni fakirliktir.

Kaçak Elektrik

Hindistan’da kaçak elektrik kullanımı, bütün bölgeler için sorundur. İlk franchisee
dağıtım bölgesi olan Bhiwandi’de Genel Müdürlük görevi yapmış olan ve 15 Aralık
Pazartesi oturumunda sunum yapan Murli Ranganathan’ın tecrübelerine göre
kaçak elektrik kullanımında

%10 oranında tüketici, koşullar ne olursa olsun ödemesini düzenli yapmaktadır,

%10 oranında tüketici, koşullar ne olursa olsun ödemesini yapmamaktadır,

%80 oranında tüketici, koşulların değişimine göre davranışını değiştirmektedir.

Ranganathan’a göre kaçak elektrik ile mücadele için program yapılırken, %80’lik
kesime göre planlama yapılmalıdır. Bu nüfus, kanuni yaptırımdan korkmaktadır.
Kuvvetli kanuni düzenleme olmaksızın bu konuyla savaşmak mümkün değildir.
Oturumda Ranganathan’a saha denetimlerinde kaçak kullanımı tespit ettiğinde
kişisel olarak ne yaptığı sorulmuş, anında kanuni zaptın tutularak enerjisinin
kesildiği ve hukuki sürecin başladığı yanıtı alınmıştır. Hindistan’da kaçak kullanım
suçtur ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanan davalar olduğu bilinmektedir.

Avrupa ülkelerinde rastlanan sistematik ile Hindistan’daki kaçak elektrik ile
mücadele konusu değerlendirildiğinde, “Dolaylı Tedbirler” olarak adlandırılan ceza
ve eğitimin, ”Doğrudan Tedbirler” olarak adlandırılan sayaç koruması, bağlantı
koruması ve akıllı sayaç teknolojilerinin, “Yatırımlar” olarak adlandırılan fiziksel
denetim ve risk analizinin farklı farklı uygulamalarının olduğu görülmüştür
(bkz.Çizelge-16). Bu bölümde Hindistan halkının kanunlara karşı çıkmak konusunda
oldukça büyük çekincelerinin olduğunun gezimizde görüldüğünü, fakir halkın en
ufak bir kanuni yaptırıma maruz kalmamak için hemen düzen aldığını ifade
edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Hindistan Raporu
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Şebeke Kayıpları

Hindistan’da şebeke kayıpları ile mücadele etmek için dağıtım trafolarının gücü
arttırılarak hatlar modernize edilmiş, mümkün olan bölgelerde eski ekipmanlar
yenileri ile değiştirilmiştir. Şebeke kayıplarının toplam teknik ve ticari kayıp
içerisindeki oranı bilinememekle birlikte %9 kadarının bu tip kayıplar olduğu tahmin
edilmektedir.

Hindistan Raporu
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Dolaylı

Tedbirler

Cezalar

Hapis cezasına varan kanuni düzenlemeler ve anında kesinti

yapılabilmesi, kaçak elektrik kullanımının insanlar için ciddi bir risk

haline getirilmesini sağlamıştır.

Eğitim Franchisee şirketlerin bu yönde sosyal projeleri bulunmaktadır.

Doğrudan

Tedbirler

Sayaç koruması
Sayaç, kapalı bir kutuya monte edilmekte ve kutu ve kapak ile

korunmaktadır.

Bağlantı

koruması

Direkteki dağıtım kutusu ile ev arasındaki hat, zırhlı kablo ile

değiştirilmiştir. Havai hatlara AB izole yapılmıştır.

Akıllı Sayaç
Akıllı sayaç uygulaması, yüksek tüketimi olan sanayi tipi aboneler için

tercih edilmiştir.

Yatırım

Fiziksel

Denetim

Sayaçlar, dış kapıda ve yoldan görünür şekilde monte edilmektedir

(olabildiğince).

Düzenli sayaç okuma, sayacın sağlamlık denetimini de içermektedir

(olabildiğince).

Kaçak kullanım şüphesi olan durumlar raporlanmakta, dağıtım

şirketleri teknisyenlerini göndermekte, bazen polis gözetiminde

hareket edilmektedir. Özellikle devlet desteği çok fazladır. Delhi

bölgesinde 500 polis, yalnızca bu konuda dağıtım şirketine destek

vermek ile görevlendirilmiştir. Kaçak elektrik ile mücadelenin ilk iki

yılında çok sert uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Risk Analizi

Sayaç verisine dayalı risk analizleri yapılabilmektedir (tüketim ile

fatura verisinin karşılaştırılması). Şebeke üzerinden alınan veriler,

tespit edilen mantıksal kontrollerden geçirilerek denetim

yapılmaktadır.

Çizelge-16 Genel olarak kaçak elektrik ile mücadelede kullanılan yöntemler
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Tahsilat kaybı

Ticari kayıplar olarak adlandırılan tahsilat kaybı konusunda her bölgenin
çalışmalarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Hindistan şebekesinin ilkelliği ve abone
sayısının azlığı göz önüne alındığında, yalnızca düzenli işleyen tahsilat ofislerinin
açılması ve yalnızca abone kaydı yapılan kişiye faturanın ulaştırılabilmesi ile dahi
tahsilat kaybında önemli bir iyileşme elde edilebilmektedir. Bu anlamda Hindistan
şebekesinde üst düzey bir çalışma gözlenememiştir.

Hindistan Raporu
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Hindistan’da elektrik piyasası için kanuni düzenlemeler, 2003 yılında yürürlüğe
giren Elektrik Kanunu ile şekil almıştır. Bu kanunda genel olarak üretim ile tüketim
faaliyetlerinin ayrıştırılması, düzenleyici kurum oluşturulması, piyasa faaliyetlerinin
lisansa tabi tutulması ve lisanssız faaliyet yasağı, üretilen ve tüketilen enerji için
ölçüm zorunluluğu gibi hükümler bulunmaktadır. Kanunda kaçak elektrik ile
mücadele yönünde çok önemli bir duruş saptanmıştır.

Elektrik Kanunu-Denetim ve Cezalandırmalar Bölümü

Kanun metninin orijinali ve tercümesi aşağıda yer almaktadır:

Assessment.126

Tahakkuk

If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments,
gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records
maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such
person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to
the best of his judgement the electricity charges payable by such person or by any
other person benefited by such use.

Bir yerin veya bir mülkün denetimi sırasında veya bağlantılı ve kullanımdaki bir
ekipman, cihaz, makine ve aletin denetimi sonrasında veya kişi hakkındaki kayıtın
denetimi sonrası değerlendirmekle görevli memurun ilgili kişinin illegal elektrik
kullanımına dair bir sonuca varmış olması durumunda, kişiye bu kullanımı ve bu
kullanımdan fayda sağlayan diğerlerinin kullanımnın geçici olarak taahhuk
ettirilmesi yönünde yargılanması üzere değerlendirilir.

The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or
possession or in charge of the place or premises in such manner as may be
prescribed.

Geçici değerlendirme, kişinin meslek veya mülklerine veya sorumluluğundaki
mülklere işlenir.

Hindistan Raporu
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The person, on whom a notice has been served under subsection (2) shall be entitled
to file objections, if any, against the provisional assessment before the assessing
officer, who may, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person,
pass a final order of assessment of the electricity charges payable by such person.

2.altbölüm hükümlerine göre tebliğ gönderilmiş kişiye bu kişinin tahakkuk emrini
ödeyebileceği duyumunu alarak buna göre hareket etmiş olabileceği makul
durumuyla hareket etmiş olabilecek değerlendirme memurunun geçici
değerlendirmesinden önce itiraz etme hakkı verilir.

Any person served with the order of provisional assessment, may, accept such
assessment and deposit the assessed amount with the licensee within seven days of
service of such provisional assessment order upon him: Provided that in case the
person deposits the assessed amount he shall not be subjected to any further liability
or any action by any authority whatsoever.

Geçici tahakkuk emri düzenlenmiş kişinin, tahakkuku ve depozitini kabul ederek
tebliğ edilen geçici tahakkuk emrini yedi gün içinde ödediği durumda ilave hiçbir
yükümlülük veya hukuki yaptırımda bulunulmayacaktır.

If the assessing officer reaches to the conclusion that unauthorised use of electricity
has taken place, it shall be presumed that such unauthorized use of electricity was
continuing for a period of three months immediately preceding the date of inspection
in case of domestic and agricultural services and for a period of six months
immediately preceding the date of inspection for all other categories of services,
unless the onus is rebutted by the person, occupier or possessor of such premises or
place.

Değerlendirme memurunun kaçak elektrik kullanımı olduğunu tespit ettiği
durumda, aksi ispat edilmedikçe, yurtiçi ve tarım ile ilgili hizmetlerde ise bu
kullanımın denetim tarihinden üç ay öncesinden başladığı ve devam ettiği, diğer
hizmetlerde ise altı ay öncesinden başladığı ve devam ettiği kabul edilecektir.

The assessment under this section shall be made at a rate equal to one-and-half times
the tariff rates applicable for the relevant category of services specified in sub-section
(5). Explanation.- For the purposes of this section,
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Bu bölümdeki tahakkuk, alt bölüm-5’te tanımlanan ilgili tarife tutarının bir buçuk
katına eşit bir oranda uygulanacaktır. Bu bölümün amacına ilişkin açıklama,

� assessing officer� means an officer of a State Government or Board or licensee, as
the case may be, designated as such by the State Government ;

Tahakkuk memuru: kamu tarafından düzenlenmiş lisansa sahip devlet görevlisi

� unauthorised use of electricity�means the usage of electricity�

Elektriğin yetkisiz kullanımı, elektriğin

by any artificial means; or

her türlü suni anlamda

by a means not authorised by the concerned person or authority or licensee; or

kişi veya kurumca lisans verilen kayıtlı tüketim dışında

through a tampered meter; or

hasar görmüş sayaç üzerinden

for the purpose other than for which the usage of electricity was authorised.

Onaylanmış kullanım dışındaki her türlü kullanım amacıyla

kullanımını tarif etmektedir.

Elektrik Kanunu-Suçlar ve Cezalar Bölümü

Kanun metninin orijinali ve tercümesi aşağıda yer almaktadır:

Theft of Electricity.135

Kaçak elektrik

1-Whoever, dishonestly, --

taps, makes or causes to be made any connection with overhead, underground or
under water lines or cables, or service wires, or service facilities of a licensee; or
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havai hat, yer altı veya sualtı hat ve kablolarına veya hizmet telleri ve lisans yetkili
hizmet çeşitlerine yapılan her türlü bağlantı ucu ve ek

• tampers a meter, installs or uses a tampered meter, current reversing
transformer, loop connection or any other device or method which interferes
with accurate or proper registration, calibration or metering of electric current or
otherwise results in a manner whereby electricity is stolen or wasted; or

sayaca müdahaleler, hasarlı sayacın, akım çevirici trafonun, çevrim bağlantısının
veya elektrik akımının düzgün ölçülmesini, kalibrasyonunu ve kaydının
doğruluğunu bozarak değiştiren ve elektriğin kaçak kullanımına veya atık olarak
sarf edilmesine neden olan her türlü cihaz montajı ve kullanımı,

• damages or destroys an electric meter, apparatus, equipment, or wire or causes
or allows any of them to be so damaged or destroyed as to interfere with the
proper or accurate metering of electricity, so as to abstract or consume or use
electricity shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to
three years or with fine or with both: Provided that in a case where the load
abstracted, consumed, or used or attempted abstraction or attempted
consumption or attempted use –

elektrik sayacına, parçasına, ekipmanına veya teline veya elektriği doğru
ölçmesine engel olacak herhangi bir bileşenine hasar veya darbe sayesinde
yapılacak tüketim ve elektrik kullanımı, yükün tahsis edilmiş, tüketimin yapılmış
veya yükün kullanılmak üzere teşebbüsü veya tüketim yapılmaya teşebbüsü
aşağıdaki durumlarda para cezası ve/veya üç yıla kadar hapis ile
cezalandırılabilecektir:

- does not exceed 10 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be
less than three times the financial gain on account of such theft of electricity
and in the event of second or subsequent conviction the fine imposed shall
not be less than six times the financial gain on account of such theft of
electricity; 2 of 1974

10kw’ı geçmeyen kaçak durumlarında ilk mahkumiyet, elektriğin mali zararının üç
katından az; ikinci veya fazla tekrarı halinde altı katından az olamaz. Ceza
kanunu-1974 maddesinin 2.fıkrası)
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- exceeds 10 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be less
than three times the financial gain on account of such theft of electricity and
in the event of second or subsequent conviction, the sentence shall be
imprisonment for a term not less than six months but which may extend to
five years and with fine not less than six times the financial gain on account
of such theft of electricity: Provided further that if it is proved that any
artificial means or means not authorized by the Board or licensee exist for
the abstraction, consumption or use of electricity by the consumer, it shall be
presumed, until the contrary is proved, that any abstraction, consumption or
use of electricity has been dishonestly caused by such consumer.

10kw’ı geçen durumlarda hayali tüketim veya yetki dışı kullanım sağlayan
eklemeler, tüketim mevcut olduğu ve bu kanıtlandığı durumda her türlü ekleme,
tüketim ve uygulama, ahlaksız kullanım olarak değerlendirilir ve ilk mahkumiyet,
elektriğin mali zararının üç katından az olamaz, ikinci veya fazla tekrarı halinde
elektriğin mali zararının altı katından az olmayan ceza ve altı aydan az olmamak
üzere beş yıl hapis cezası.

2-Any officer authorized in this behalf by the State Government may - -

Denetim memuru, aşağıdaki hallerde yetkilendirilmiştir:

• enter, inspect, break open and search any place or premises in which he has
reason to believe that electricity has been, is being, or is likely to be, used
unauthorisedly;

elektriğin yetkisiz kullanıldığı, kullanılıyormuş gibi göründüğü veya kullanılmış
olduğuna inanacak nedenleri olduğu takdirde bir yer veya mülkün içine girmek,
denetlemek, zorla açmak ve araştırmak için

• search, seize and remove all such devices, instruments, wires and any other
facilitator or article which has been, is being, or is likely to be, used for
unauthorized use of electricity;

elektriğin yetkisiz kullanılmış olduğu, kullanılmakta olduğu veya kullanılmış
göründüğü yerlerde elektriğin kaçak kullanımına neden olan alet, enstrüman, tel ve
diğer malzemeleri araştırıp bağlantısını kesmek için
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• examine or seize any books of account or documents which in his opinion shall
be useful for or relevant to, any proceedings in respect of the offence under sub-
section (1) and allow the person from whose custody such books of account or
documents are seized to make copies thereof or take extracts therefrom in his
presence.

Alt bölüm 1’de bahsi geçen suç unsurunu destekleyici nitelikte olduğu kanaatine
ulaştığı ve kişinin hapsine olanak sağlayacak bilgi ve belgenin kişinin mülkünde
incelenerek kopyalanmak suretiyle çıkarılması için

3-The occupant of the place of search or any person on his behalf shall remain
present during the search and a list of all things seized in the course of such search
shall be prepared and delivered to such occupant or person who shall sign the list:
Provided that no inspection, search and seizure of any domestic places or domestic
premises shall be carried out between sunset and sunrise except in the presence of an
adult male member occupying such premises. 2 of 1974

Araştırması yapılan yerde ev sahibi yerine gözetleyici kimse, arama boyunca sabit
durmak ve ev sahibine araştırması yapılan bölümün listesini teslim etmek üzere not
tutmak durumundadır. (ceza kanunu 1974-2’ye göre gün batımından gün
doğumuna kadar olan süre içerisinde mülk sahasındaki arama ve denetimlerde
yetişkin erkek hane bireyi gözetimi gerekir.

4-The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and
seizure shall apply, as far as may be, to searches and seizure under this Act.

1973 sayılı ceza kanunundaki değişikliğe göre konu ile ilgili arama ve incelemeler,
elektrik kanununda belirtildiği şekliyle olacaktır.

Theft of electric lines and materials.136

Elektrik hatlarından ve malzemelerinden kaçak kullanım

1-Whoever, dishonestly –
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• cuts or removes or takes way or transfers any electric line, material or meter from
a tower, pole, any other installation or place of installation or any other place, or
site where it may be rightfully or lawfully stored, deposited, kept, stocked,
situated or located including during transportation, without the consent of the
licensee or the owner, as the case may be, whether or not the act is done for profit
or gain; or

sahibinin izni olmadan nakliyesinden mülki haklarla veya kanuni haklarla
korunan herhangi bir tesisten veya direkten veya kuleden veya tesisattan herhangi
bir elektrik hattının, sayaç veya malzemesinin eylem kar veya fayda sağlamak
amacıyla olsun veya olmasın kesilmesi, ayrılması, götürülmesi veya nakliyesi

• stores, possesses or otherwise keeps in his premises, custody or control, any
electric line, material or meter without the consent of the owner, whether or not
the act is committed for profit or gain; or

elektrik hattı, malzemesi veya sayacının sahibinin bilgisi dışında eylem kar veya
fayda amaçlı olsun veya olmasın ayrı tutma, saklama, kendi mülkinde tutma,
kontrol edilmesi

• loads, carries, or moves from one place to another any electric line, material or
meter without the consent of its owner, whether or not the act is done for profit
or gain,done for profit or gain, is said to have committed an offence of theft of
electric lines and materials, and shall be punishable with imprisonment for a
term which may extend to three years or with fine or with both.

Elektrik hattı, malzemesi veya sayacının sahibinin bilgisi dışında yüklenmesi,
taşınması, bir yerden diğer yere götürülmesi, eylem kar veya fayda amaçlı olsun
veya olmasın, kar veya fayda amaçlı yapılmıştır ve elektrik hat ve malzemesinin
kaçağı suçu olarak adlandırılır ve para cezasıyla, üç yıla kadar uzatılabilen hapis
cezası ile veya her ikisi ile birden cezalandırılabilir.

2-If a person, having been convicted of an offence punishable under sub-section (1) is
again guilty of an offence punishable under that subsection, he shall be punishable
for the second or subsequent offence for a term of imprisonment which shall not be
less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine
which shall not be less than ten thousand rupees.
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Alt bölüm-1’de belirtilen suç ile cezalandırılan bir kişi, tekrar bu alt bölümde geçen
bir suç ile suçlanırsa, ikinci kez veya tekrar eden sayıda işlenen suçtan altı aydan az
olmamak ama beş yıla kadar uzatılabilecek sürede hapis cezası ile ve on bin Rupiden
az olmayan para cezasının da ilavesi ile cezalandırılabilir.

Punishment for receiving stolen property.137

Çalıntı unsurun edinilmesinin cezası

Whoever, dishonestly receives any stolen electric lines or materials knowing or
having reasons to believe the same to be stolen property, shall be punishable with
imprisonment of either description for a term which may extend to three years or
with fine or with both.

Çalıntı bir unsur olduğunun anlaşılması için gerekçeler olmasına rağmen çalıntı
elektrik hattı veya malzemesini ahlaksız şekilde edinen kişi, suçun tanımındaki suçlar
ile aynı şekilde üç yıla kadar hapis cezası ile para cezası ile veya her ikisi ile birden
cezalandırılabilir.

Interference with meters or works of licensee.138

Kayıtlı sayaca veya unsura müdahale

(1) Whoever, -

• unauthorisedly connects any meter, indicator or apparatus with any electric line
through which electricity is supplied by a licensee or disconnects the same from
any such electric line; or

kayıtlı bir elektriğin tedarik edildiği hatta izinsiz şekilde herhangi bir elektrik hattı
ile sayaç, endikatör veya cihaz bağlayan veya bu cihazları böyle bir hat ile ayıran

• unauthorisedly reconnects any meter, indicator or apparatus with any electric
line or other works being the property of a licensee when the said electric line or
other works has or have been cut or disconnected; or

daha önce kayıtlı bir elektriğin tedarik edildiği hatta izinsiz şekilde herhangi bir
elektrik hattı ile sayaç, endikatör veya cihaz bağlayan veya bu cihazları böyle bir
hat ile ayıran hattı tekrar sayaç, endikatör veya cihaz bağlamak üzere bağlayan
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• lays or causes to be laid, or connects up any works for the purpose of
communicating with any other works belonging to a licensee; or

kayıt altındaki bir cihaz ile haberleşme yapmak amacıyla düzenlenen herhangi bir
tertibatı yapan

• maliciously injures any meter, indicator, or apparatus belonging to a licensee or
willfully or fraudulently alters the index of any such meter, indicator or apparatus
or prevents any such meter, indicator or apparatus from duly registering, shall be
punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or
with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both, and , in the
case of a continuing offence, with a daily fine which may extend to five hundred
rupees; and if it is proved that any means exist for making such connection as is
referred to in clause (a) or such re-connection as is referred to in clause (b), or
such communication as is referred to in clause (c), for causing such alteration or
prevention as is referred to in clause (d), and that the meter, indicator or
apparatus is under the custody or control of the consumer, whether it is his
property or not, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such
connection, reconnection, communication, alteration, prevention or improper
use, as the case may be, has been knowingly and willfully caused by such
consumer.

art niyetli olarak herhangi bir sayacı, endikatörü veya kayıtlı cihazı sürekli veya
dönem dönem tahrip etmek suretiyle zarar veren veya sayaç, endikatör veya cihazı
kayıttan alıkoyucu tedbir alan

kişiler, üç yıla kadar uzatabilen hapis cezasıyla veya on bin Rupi ile veya her ikisi
ile birden cezalandırılabilirler ve tekrarlanan suç halinde günlük 500 Rupiye
çıkabilen ceza ile cezalandırılabilirler. A maddesinde anlatılan şekilde bağlantı
yaptığı veya b maddesinde anlatıldığı şekilde yeniden bağlantı yaptığı veya c
maddesinde anlatıldığı şekilde iletişim yaptığı veya d maddesinde anlatıldığı
şekilde tekrarlandığı ispat edildiği durumda, eylemin yapıldığı mülk kendine ait
olsun veya olmasın, eylemin kayıtlı tüketici tarafından bilgisi ve izni dahilinde
yapıldığı kabul edilir.
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Negligently wasting electricity or injuring works.139

İhmal ile elektrik kaçağına neden olma ve hasar verici faaliyet

Whoever, negligently causes electricity to be wasted or diverted or negligently breaks,
injures, throws down or damages any material connected with the supply of
electricity, shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees.

Elektrik kaynağına bağlı herhangi bir malzemenin ihmal sonucu kırılması,
arızalanması, hasar görmesi, düşmesiyle elektrik kaçağına ihmal sonucu neden
olan kimse, on bin Rupiye kadar çıkabilen para cezasıyla cezalandırılabilir.

Penalty for maliciously wasting electricity or injuring works.140

Art niyetle elektrik kaçağına neden olma ve hasar verici faaliyet cezası

Whoever, maliciously causes electricity to be wasted or diverted, or , with intent to
cut off the supply of electricity, cuts or injures, or attempts to cut or injure, any
electric supply line or works, shall be punishable with fine which may extend to ten
thousand rupees.

Elektrik kaynağına bağlı herhangi bir hat veya unsuru kesen veya zarar veren
veya kesme veya zarar vermeye teşebbüs eden ve elektrik kaçağına art niyetle
neden olan kimse, on bin Rupiye kadar çıkabilen para cezasıyla cezalandırılabilir.

Extinguishing public lamps.141

Kamusal lambaları söndürmek

Whoever, maliciously extinguishes any public lamp shall be punishable with fine
which may be extend to two thousand rupees.

Kamusal herhangi bir lambayı art niyetle söndüren kişi, iki bin Rupiye kadar para
cezası ile cezalandırılabilir.

Punishment for non-compliance of directions by Appropriate
Commission.142

Uygunluk komisyonunun bildirileriyle uyuşmazlık cezası
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In case any complaint is filed before the Appropriate Commission by any person or if
that Commission is satisfied that any person has contravened any provisions of this
Act or rules or regulations made thereunder, or any direction issued by the
Commission, the Appropriate Commission may after giving such person an
opportunity of being heard in the matter, by order in writing, direct that, without
prejudice to any other penalty to which he may be liable under this Act, such person
shall pay, by way of penalty, which shall not exceed one lakh rupees for each
contravention and in case of a continuing failure with an additional penalty which
may extend to six thousand rupees for every day during which the failure continues
after contravention of the first such direction.

Bir kişi hakkında tespit edilip kayıt altına alınmış bir şikayet olduğunda,
komisyonun bu kişinin enerji kanununsa veya düzenlemelere veya herhangi başka
komisyon kararına muhalefet ettiği görüşüne ikna olması halinde, uygunluk
komisyonu, kişiye ön yargıdan uzak olarak sözlü ve yazılı savunma hakkı verir. Bu
kişi, tekrarlı suç olması halinde kanuna göre her ihlal için yüz bin Rupiyi
geçmeyecek miktarda ve buna ilaveten hatalı durumun ilk başladığı günden
itibaren devam ettiği her gün için altı bin Rupiye varabilecek miktarda ceza
ödeyecektir.

Power to adjudicate.143

Hakemlik hakkı

For the purpose of adjudging under this Act, the Appropriate Commission shall
appoint any of its Members to be an adjudicating officer for holding an inquiry in
such manner as may be prescribed by the Appropriate Government ,after giving any
person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of
imposing any penalty.

Bu kanuna göre hakemlik amacıyla, uygunluk komisyonu, komisyon üyelerinden
herhangi birini hakem tayin eder. Hakemin verilmesi ile cezanın tatbiki amacıyla
makul bir açıklama dinlenmesi imkanı sunulmuş olur.
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While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and
enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of
the case to give evidence or produce any document which in the opinion of the
adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject-matter of the
inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person has failed to comply
with the provisions of section 29 or section 33 or section 43, he may impose such
penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of any of those sections.

Hakem, bir talebi dikkate alırken ilişkili kişileri konuyla alakalı gördüğü hususlarda
delil toplamak için veya bir belge oluşturmak için bir araya getirmek ve
cezalandırmak ile yetkilidir. Bir talepte kişinin 29, 33ve 43’te belirtilen hususları
yerine getirmeye yeterli olmadığına veya cezanın bu bölümlerde belirtilen duruma
uygun olduğuna ikna olabilir.

Factors to be taken into account by adjudicating officer.144

Hakemli durumlarda hesaba katılması gereken hususlar

While adjudicating the quantum of penalty under section 29 or section 33 or section
43, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-

Hakem, 29, 33 ve 43.bölümlerdeki ihlalleri değerlendirirken aşağıdaki hususları
dikkate almak durumundadır:

the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable,
made as a result of the default;

tahribat nedeniyle oluşan aşırı kazanç veya illegal fayda miktarı

the repetitive nature of the default.

Tahribatın tekrarlanabilirlik şekli.

Civil court not to have jurisdiction.145

Asliye mahkemesi yetkisizliği
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No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of
any matter which an assessing officer referred to in section 126 or an appellate
authority referred to in section 127 or the adjudicating officer appointed under this
Act is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be
granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken
in pursuance of any power conferred by or under this Act.

Denetleme memurunun veya otoritenin kanunun 126 ve 127.madde ihlali olarak
adlandırdığı durumlarda ve bu kanunun hükmündeki alanlarda asliye hukuk
mahkemeleri yetkisizdir ve karar veremez.

Punishment for non-compliance of orders or directions.146

Emirlere veya kararlara riayet etmemenin cezası

Whoever, fails to comply with any order or direction given under this Act, within
such time as may be specified in the said order or direction or contravenes or
attempts or abets the contravention of any of the provisions of this Act or any rules or
regulations made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term
which may extend to three months or with fine, which may extend to one lakh
rupees, or with both in respect of each offence and in the case of a continuing failure,
with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day
during which the failure continues after conviction of the first such offence.

Bu kanun çerçevesindeki emir ve kararlara riayet etmeyen kişi, üç aya kadar
uzayabilen hapis cezasıyla veya yüz bin Rupiye kadar olan para cezası ile veya her
ikisi ile birden cezalandırılabilir. Buna ilaveten suçun tekrarı halinde suçun ilk
başladığı tarihten itibaren her gün için beş bin Rupiye kadar olan para cezası ile
cezalandırılabilir.

Penalties not to affect other liabilities.147

Cezalar, diğer yükümlülükleri etkilemez

The penalties imposed under this Act shall be in addition to, and not in derogation of,
any liability in respect of payment of compensation or, in the case of a licensee, the
revocation of his licence which the offender may have incurred.
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Bu kanun kapsamında verilmiş cezalar, bir ödemenin kompanze edilmesi, sözleşme
yapılması, sözleşme feshi gibi suç sahibi kişinin uygulamalarından kaynaklı olarak
iptal edilmez veya azaltılamaz.

Penalty where works belong to Government.148

Kamuda çalışma cezası

The provisions of this Act shall, so far as they are applicable, be deemed to apply also
when the acts made punishable thereunder are committed in the case of electricity
supplied by or of works belonging to the Appropriate Government.

Bu kanuna göre uygulanabilir olduğu durumlarda, kendine tahsis edilmiş elektrik
için ceza olarak uygun kamusal işlerde çalışma cezası verilebilir.

Offences by companies.149

Şirketler tarafından işlenen suçlar

Where an offence under this Act has been committed by a company, every person
who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to
the company for the conduct of the business of the company, as well as the company
shall be deemed to be guilty of having committed the offence and shall be liable to be
proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this
sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that
the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due
diligence to prevent the commission of such offence.

Bu kanuna belirtilen suçların bir şirket tarafından işlenmesi halinde, suçun
işlendiği dönemde şirket adına işin sorumluluğunda olan bütün kişiler bu alt
bölümdekileri içeren mukavemettin bilgisi dışında gerçekleştiğini veya ihlalin
yapılmasını önleyici çalışmada bulunduğunu kanıtlamadıkça yükümlülük
altındadır ve suçu işlemiş kabul edilir ve cezalandırılır.
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Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this
Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been
committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the
part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such
director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of
having committed such offence and shall be liable to be proceeded against and
punished accordingly.

Birinci alt bölümde açıklanan hususlara rağmen elektrik kanununa göre suçun suç
işleyen şirketin çalışanlarından herhangi birinin (direktör, müdür, sekreter veya
başka memur) ihmal veya kasıtlı eylemi sonucu oluştuğu kanıtlanırsa, bu
yöneticiler suç ile ilgili olarak cezalandırılırlar.

Explanation. - For the purpose of this section,-

Açıklama-Bu bölümde geçen;

• "company" means a body corporate and includes a firm or other association of
individuals; and

Şirket, tüzel hüviyetteki bir firmayı

• "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Direktör, firma ortağını

tarif etmektedir.

Abatement.150

Suç ortaklığı

Whoever abets an offence punishable under this Act, shall, notwithstanding anything
contained in the Indian Penal Code, be punished with the punishment provided for
the offence.

Bu kanun kapsamında suça ortaklık (yardım ve yataklık eden) kimse, Hindistan
kanunlarında karşılığı olmasa dahi aynı suçla cezalandırılır.
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Without prejudice to any penalty or fine which may be imposed or prosecution
proceeding which may be initiated under Act or any other law for the time being in
force, if any officer or other employee of the Board or the licensee enters intro or
acquiesces in any agreement to do, abstains from doing, permits, conceals or
connives at any act or thing whereby any theft of electricity is committed, he shall be
punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with
fine, or with both.

Herhangi bir memur veya kurul çalışanının bu kanundan veya yürürlükte olan bir
başka kanun nedeniyle kovuşturmadan veya verilen önyargısız cezanın bir
anlaşma, onay, izin, göz ardı, gizleme, işleme koymama gibi bir eylemde bulunması
sonucu elektrik kaçağına izin vermesi durumunda, bu kişi üç yıla kadar hapis
cezası veya para cezası veya her ikisi ile birden cezalandırılabilecektir.

Cognizance of offences.151

Suçun yargılama yetkisi

No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a
complaint in writing made by Appropriate Government or Appropriate Commission
or any of their officer authorized by them or a Chief Electrical Inspector or an
Electrical Inspector or licensee or the generating company, as the case may be, for
this purpose.

İlgili kamu veya ilgili komisyon tarafından veya bunların herhangi bir memuru,
baş elektrik denetçisi, elektrik denetçisi, lisans sahibi tüzel kişi veya üretim
şirketinin yazılı şikayeti olmadığı sürece bu kanun kapsamındaki suçları
mahkemeler yargılama yetkisine sahip değildir.

Compounding of offences.152

Suçların para cezasına çevrilmesi

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, the
Appropriate Government or any officer authorized by it in this behalf may accept
from any consumer or person who committed or who is reasonably suspected of
having committed an offence of theft of electricity punishable under this Act, a sum
of money by way of compounding of the offence as specified in the Table below:
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1973 sayılı ceza kanununda yer almakla birlikte kamu adına yetkili memur, elektrik
kaçağı suçunu işleyen veya suçu işlediği düşünülen şüpheli tüketici veya kişinin
aşağıdaki tabloda yer belirtilen suça göre bu kanuna göre para cezasına
çevrilmesini kabul edebilir:
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Nature of Service

(Abone tipi)

Rate at which the sum of money for Compounding to be collected

per Kilowatt(KW)/Horse Power(HP) or part thereof for Low

Tension (LT) supply and per Kilo Volt Ampere(KVA) of contracted

demand for High Tension (HT)

Alçak gerilim aboneleri için her kw/beygirgücü,Yüksek gerilim

aboneleri için sözleşme demandının her KVA’sı için uyulanacak

toplam para cezası

1. Industrial Service (sanayi)

2. Commercial Service

(ticarethane)

3. Agricultural Service

(tarımsal sulama)

4. Other Services (diğer)

twenty thousand rupees;

(yirmi bin Rupi)

ten thousand rupees;

(onbin Rupi)

two thousand rupees;

(iki bin Rupi)

four thousand rupees:

(dört bin Rupi)

Provided that the Appropriate Government may, by notification in the Official
Gazette, amend the rates specified in the Table above.

İlgili kamu kararı ile resmi gazetede yayımlanmak suretiyle yukarıdaki oranlar
değiştirilebilir.

2-On payment of the sum of money in accordance with sub-section (1), any person in
custody in connection with that offence shall be set at liberty and no proceedings
shall be instituted or continued against such consumer or person in any criminal
court.

Birinci alt bölümde belirtilen toplam bedelin ödemesiyle birlikte suç ile ilişkili
olarak gözaltındaki herhangi bir kişi salıverilecek ve bu tüketici veya kişiye karşı
herhangi bir işlem yapılmayacak veya dava açılmayacaktır.
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3-The acceptance of the sum of money for compounding an offence in accordance
with sub-section (1) by the Appropriate Government or an officer authorised in this
behalf empowered in this behalf shall be deemed to amount to an acquittal within the
meaning of section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

İlgili kamu adına görevlendirilmiş memur tarafından birinci alt bölümde belirtilen
bir suçun para ile birleştirilmesinin kararı, 1973 sayılı ceza kanunun 300.bölümüne
göre uygun görülür.

4-The Compounding of an offence under sub-section (1) shall be allowed only once
for any person or consumer.

Birinci alt bölüde belirtilen bir suçun para cezasına çevrilmesi, bir tüketici veya kişi
için ancak bir defa uygulanabilir.

Elektrik Kanunu hakkında değerlendirme

Kanun incelendiğinde, elektriğin kaçak kullanımına dair olasılıkların teker teker ele
alındığı görülmektedir. Net bir tavır ortaya koyan kanunda;

• Elektrik denetimi yapan memurun raporunun esas alındığı,

• Her türlü kaçak kullanım veya teşebbüsün, “suç” olarak tanımlanmakta olduğu
ve “hırsızlık” olarak adlandırıldığı,

• Suç olarak tanımlanan eylemler için cezai müeyyidelerin belirlendiği,

• Hapis, para cezası veya hem hapis hem para cezası uygulaması ile caydırıcılığı
bulunan bir uygulama olduğu,

• Göz yummaya, ihmale, kasıtlı eyleme ilişkin maddeler bulunduğu,

• Belirlenmiş şikayet durumları dışında kanıtlanmış suçlarda yargılama
yapılmamakta olduğu, doğrudan dosya tutularak ceza kesildiği

görülmektedir. Hindistan gezisindeki bütün şirket görüşmelerinde ifade edilen
başlıklardan olan “kanun desteği”, kaçak elektrik ile mücadelenin en temel taşıdır.
Hukuken uygunsuz bir durumun yaptırımları, ilkel şebekelerde dahi çok kısa sürede
sağlıklı sonuçlar alınmasına olanak sağlamıştır.
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Seyahat kapsamında 15 Aralık 2014 Pazartesi günü PwC Hindistan şirket ortağı
Kameswara Rao başkanlığında bir oturum gerçekleştirilmiştir. PwC Hindistan,
devlet kurumlarına ve özel sektöre mevzuat çalışmaları, özelleştirmeler, elektrik
piyasası faaliyetleri ve dağıtım şirketlerinin birçok projesi yanında kaçak elektrik ile
mücadele konusunda da danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. Rao, sunumunda
Hindistan elektrik piyasası ve elektrik şebekesi ile ilgili genel bilgiler bilgi vermiştir.
Hindistan şebekesi, arz güvenliği sıkıntısı olan, elektrik erişimi konusunda
sıkıntıların yaşandığı, şebekedeki çekişin kayıt altında olmayan bölümü nedeniyle
kaçak kullanımın meydana geldiği bir şebekedir.

PwC Hindistan ekibinden Amit Sharma, kayıp azaltma konusunu işlediği sunumunda
şebekede kayıp ve kaçak konusunun Hindistan’da terminolojik olarak nasıl
isimlendirildiğini, teknik olarak hangi tip kayıplar için ne tip uygulamalar yapıldığını
anlatmış ve ayrıntılı olarak bölgeler bazında Hindistan’da toplam kayıp oranları
hakkında açıklamalar yapmıştır.

Sharma’ya göre Hindistan’da kaçak elektrik kullanımının kökeninde kayıtlı olmayan
aboneler bulunmaktadır. Bu nedenle dağıtım barası altındaki teknik kayıplar ile
mücadele, problemin tam olarak ortaya konulamamasına neden olmaktadır.
Hindistan Enerji Bakanlığı tarafındaki çalışmalarda toplam teknik ve ticari kayıp
(AT&C Losses) üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Şekil-5’te bir örnek ile
kayıpların oranı açıklanmıştır. Buna göre iletimin 11kV fider ucundan satın alınan
1.000 kwh enerjinin tüketim ucundaki sayaçlardaki verilerin toplamıyla 800 kwh
olarak toplandığı varsayılmıştır. Bu durumda dağıtımdaki teknik kayıp, %20 olarak
hesaplanabilir.

Elektriğin kilowattsaatinin 5 Rupi olduğu varsayılırsa bu enerjinin satışından elde
edilmesi gereken bedel, 4.000 Rupi olmalıdır. Tahsilat miktarının 3.600 Rupi olması
durumunda toplam teknik ve ticari kaybın %28 olduğu görülür. Teknik ve ticari
olarak %20 değerindeki kayıp, toplam teknik ve ticari kayıp olarak ele alındığında
%28 mertebesinde gerçekleşmektedir.

İletim ve dağıtım kayıpları, teknik ve teknik olmayan kayıpların toplamıdır.
Hatırlatmak gerekirse, Macaristan’da Budapeşte Üniversitesi marifetiyle şebekedeki
teknik ve teknik olmayan kayıpların oranının hesaplanmasına ilişkin uzun soluklu bir
çalışma yapılmış idi. Avrupa şebekelerinde ticari kayıplar, “tahsilat kayıpları” adı
altında başka bir konu olarak ele alınmaktadır.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu
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Kayıplar, teknik ve teknik olmayan kayıplar olarak ayrılmaktadır. Hindistan
yaklaşımında ise teknik kayıplar, daha çok şebekenin mimarisi, kullanılan ekipmanın
yeniliği ve kapasitesi ile ilişkilidir. Hindistan şebekesi, topoloji ve yatırım olarak ilkel
bir şebekedir. Dağıtım, 11kV trafolar üzerinden yapılmaktadır. Bakır kayıplarının bu
tip şebekelerde daha fazla olması, beklenen bir sonuçtur.

Hindistan’daki 28 eyalet içinde iletim ve dağıtım kayıp oranı en yüksek olan bölge,
Kaşmir Bölgesi’dir (%41 civarı). Ülkede iletim ve dağıtım kayıplarının ortalaması, son
hesaplamalara göre %21,8 oranındadır. Tarife dönemleri için toplam teknik ve ticari
kayıp (AT&C Losses) hedefleri, her dağıtım bölgesi için ayrı ayrı ve bölgenin daha
önceki gerçekleşmiş toplam teknik ve ticari kayıp (AT&C Losses) baz alınarak
belirlenmektedir.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu

Şekil-5 Toplam teknik ve ticari kayıpların büyüklüğü (Kaynak: PwC Hindistan)
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Ticari kayıpların nedenleri

Hindistan şebekesinde teknik olmayan kayıplar, tamamıyla ticari kayıplardır ve
aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

Doğrudan ve dolaylı kaçak kullanım

Bu kullanım tipi, kanca atma şeklinde olabildiği gibi trafo bağlantıları ile de
gerçekleşebilmektedir. Alçak gerilim kaçaklarını içermemektedir. Hindistan’da
yaygın tüketim şeklidir. Özellikle son yıllardaki mücadele ile miktarı azalmıştır.

Gölge tüketiciler

Bu kullanım tipi, kayıtlı olmayan aboneleri tarif etmektedir. Hindistan’da elektrik
erişimi olan birçok bölgede gölge tüketici problemi yaşanmaktadır. Alçak gerilim
seviyesinden yapılan kaçak elektrik kullanımıdır. Sayaçların by-pass edilmesi ve
bağlantı uçlarının değiştirilmesi şeklinde uygulamalar da vardır.

Hasarlı sayaçlar

Sayaca hasar vermek veya manyetik etkilerle sayacın bozulması şeklinde
geçekleşmektedir ve ülke genelinde yaygın olduğu görülmektedir.

Sayaç okuma düzensizlikleri

İşletmeden kaynaklanan problemler olduğu gibi mukavemet nedeniyle okunamayan
sayaçları da tarif etmektedir.

Faturalama, muhasebeleştirme ve kayıt tutma hataları

Özellikle sahadan kaynaklanan faturalama ve kayıt hataları, ticari olarak önemli bir
yer tutmaktadır.

Geç ödeme-fatura ulaşmaması ve tahsil edilememe

Hindistan’da özellikle ödeme noktalarında yaşanan sıkıntılar fazladır. Ödeme
niyetindeki tüketici, uzun sıralar beklemekte, problemler yaşamaktadır. Franchisee
şirketlerde bu problemin çözümüne ağırlık verilmektedir.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu
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İyileştirme süreçleri

Çizelge-17’de PwC Hindistan tespitlerine göre performans iyileştirme süreçleri
görülmektedir. Buna göre enerjinin ölçümlendirilmesi, ticari işlemlerin kontrolü,
sahadaki yatırım gerektiren hususlar ve müşteri hizmetleri, ayrı başlıklarda ve
öncelik sıralamasına göre iyileştirilmesi gereken hususlardır. Takip eden çizelgelerde
önceliklerine göre faaliyet alanı, problem ve uygulanan çözüm yöntemi
açıklanmaktadır. Çizelge-18, 19, 20 ve 21’de öncelik sırası ile ele alınması gerektiğine
inanılan konular ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu

Enerji hesabı ve denetim

Fider seviyesi

•Müşteri 
seviyelendirmesi

•Şebeke ve 
faturalama
veritabanı 
güncellemesi ve
enerji denetim
raporu

Dağıtım trafosu 
seviyesi

•Trafo verilerinin
ölçümü

•OSOS
•Şebeke ve 
faturalama
veritabanı 
güncellemesi

Tüketici seviyesi

•Yüksek tüketim
yapan tüketicinin
tespiti

•OSOS
•Şebeke 
güncellemesi

Ticari işlem geliştirmesi

Sayaç okuma

•Günlük örneklem
kontrolü

•Saha örneği kontrolü
•Sayaç okuma
ekipmanıyla okuma

Veri toplama kontrolü

•Denetim ve
cezalandırma

•Dağıtım trafosu 
verilerinin izlenmesi

•Doğrudan ve dolaylı 
kaçak için saha
ziyareti

•Geçici bağlantılar ve 
pompa
bağlantılarının 
kontrolü

Tüketici farkındalığı

•Çalışma 
saatlerindeki ihlalin
tespiti

Yatırım bütçesi proje yönetimi

11kV seviyesi

•Ayrıştırma ve 
çoklama

dağıtım trafosu 
seviyesi

•Yeni trafo ve sayaç
ilavesi

•Direk boyu artırımı
Tüketici seviyesi

•Hasarlı sayaç 
değişimi

•Hizmet hattı değişimi
•Sayaç yeri değişimi
•Havai hatta örgülü
kablo

Müşteri hizmetleri

SMS tabanlı fatura 
dağıtımı

Müşteri memnuniyeti 
araştırması

Verimli saha işletimi-
Müşteri Hizmetleri 
Merkezleri

Tüketiciler için müşteri 
işlem çalıştayları vb.

Çizelge-17 Performans iyileştirme süreçleri
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Hindistan Raporu
Öncelik-1 Enerji hesabı ve denetim

Faaliyet Konu Çözüm

Saha araştırması Saha dolaşılırken kalite problemi 

araştırması

• her tüketicinin fiderden, sayaçtan,

hattan kontrolü

• abonelik kayıt kontrolü• hatalı tüketici bilgileri

• mevcut olmayan tüketici

• uygunsuz erişim engelleme

Şebeke ve faturalama 

veri tabanı 

güncellemesi

• fider/dağıtım trafosu yok • fider / trafo tahsis

• direk seviyesine kadar hatalı haritalama • her trafonun en az bir dağıtım direği 

olmalı

• sıfır sözleşme gücü • doğru sözleşme demandı girilmeli

• dağıtım trafosundan dışarı çekişler • elle doğrulama

• fider ve trafo denetim raporu

Fider ve dağıtım 

trafosu seviyesinde

ölçüm, sayaç çarpanı, 

doğrulama ve bağlantı

• envanter konuları • fiziksel doğrulama - sayaç okuma 

günlük analizi

• fiziksel bağlantı • modem/sayaç yer değişimi

• sayaç hasarı-modem-okuma ünitesi 

hasarı

• ölçüm cihazı kontrolü/ölçüm işlemi 

doğrulaması ve faturalama 

güncellemesi• ölçüm özelliği değişimi

Veriş sayacı kontrolü • veriş noktası ölçümü ve bağlantı 

doğrulaması

• ölçüm işlemi güncellenmesi ve fatura 

veri tabanında veriş noktası tahsisi

Mevcut satışın hesabı

• uygunsuz/yavaş kaydedilen tüketim • sayaç okuma verilerindeki her 

abonenin tüketiminin fatura veri

tabanındaki trend analizi ile kontrolü

• hayalet tüketimin tanımlanması • sayaç okuma cihazlarının kontrolü 

ve saha denetimleriyle hayalet

tüketicilerin tanımlanması

• eski/mekanik/hasar görmüş sayaçlar • sayaç, hizmet hattı ve alçak gerilim 

kablolaması ile ilgili yatırım 

bütçesinin planlaması

• denetim işleri • fider ve dağıtım trafosu tüketiminin 

araştırması ve faturalama veri 

tabanının güncellemesi

• faturalama sistemindeki hatalı kayıtlı 

aboneler

• dağıtım trafosu ve osos verilerine 

göre eski sayaç okumalarının anlamlı 

verilerle güncellenmesi• direk seviyesine kadar hatalı haritalama

• sayaç okuma periyotlarındaki hatalar

Çizelge-18 Enerji hesabı ve denetim uygulamaları
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Çizelge-18’de sahada karşılaşılan problemlerin enerji hesabı ve denetim açısından
değerlendirilmesi ile tespit edilen problemli konular ve bu problemlerin çözümünde
uygulanan yöntemler gösterilmektedir. Kullanılan yöntemler, bölgeler arasında
farklılık göstermektedir ancak tabloda genel olarak bütün yöntemlere değinilmeye
çalışılmıştır.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu

Öncelik-2 Ticari işlem geliştirmesi

Faaliyet Konu Çözüm

Ticari işlem geliştirmesi • özel bir fiderdeki

tüketicilere ilişkin 

geçmiş dönem 

verisinin hiç

olmaması

• en fazla geçmişe dönük verinin ne kadar 

olduğunun tespiti

• faturalama sisteminden geçmişe dönük borcun 

tüketici başına tanımlanması

• dağıtım trafolarındaki tahsilat kaybını araştırma 

ile ilgili çalışmalara başlangıç

Gelir artırılması için bilgi 

teknolojisi ürünlerinin

kullanımı

• gelir toplama

kanallarının 

mevcut olmaması

• süresinde fatura ödeme ile ilgili müşteri 

farkındalığının oluşturulması

• gelir toplama kanallarının oluşturulması

• müşteri memnuniyet platformunun oluşturulması

Çizelge-18 Enerji hesabı ve denetim uygulamaları

Çizelge-19’da ticari işlemlerin geliştirilmesi açısından konunun değerlendirilmesi ile
tespit edilen problemli hususlar ve bu hususların çözümünde uygulanan yöntemler
gösterilmektedir. Kullanılan yöntemler, bölgeler arasında farklılık göstermektedir
ancak tabloda genel olarak bütün yöntemlere değinilmeye çalışılmıştır.

Çizelge-20’de sahada karşılaşılan problemlerin yatırım bütçesi projeleri yönetimi
açısından değerlendirilmesi ile tespit edilen problemli konular ve bu problemlerin
çözümünde uygulanan yöntemler gösterilmektedir. Kullanılan yöntemler, bölgeler
arasında farklılık göstermektedir ancak tabloda genel olarak bütün yöntemlere
değinilmeye çalışılmıştır.

Çizelge-21’de sahada karşılaşılan problemlerin müşteri hizmetleri açısından
değerlendirilmesi ile tespit edilen problemli konular ve bu problemlerin çözümünde
uygulanan yöntemler gösterilmektedir. Kullanılan yöntemler, bölgeler arasında
farklılık göstermektedir ancak tabloda genel olarak bütün yöntemlere değinilmeye
çalışılmıştır.
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Hindistan Raporu
Öncelik-3 Yatırım bütçesi proje yönetimi

Faaliyet Konu Çözüm

Sahada keşif ve 

ayrıntılı proje 

gözlem raporu

• mevcut planın miktar değişimlerine 

yetersiz kalması

• miktar değişikliklerinin saha araştırmaları 

sırasında onaylanması

• yatırım bütçesi uygulamaları 

sırasında malzemelerin piyasada 

mevcut olmayışı

• yetkili kişiye anında raporlama yapılması

• belirli aralıklarla firma web sitesinden 

envanter kontrolü yapılması

İşgücü
• eğitimli ve yeterli sayıda işgücünün 

gerektiğinde mevcut olmayışı

• sözleşmeleri kayıt altındaki taşeron 

firmaların yapmasına müsaade edilmesi

Kalite Kontrol

• proje uygulama safhasında sayaç 

müdahaleleri ve ilave hat çekilmesi

gibi problemler için kalite

kontrolünün kötü yapılması

• proje uygulamasının kontrolü için fider ucu 

ölçümlerin kullanılması ve hata durumunda 

uygun cezanın kesilmesi

İcra süresi

• proje süresini aşan uygulamalar • fider ucunda OSOS üzerinden düzenli takip 

yapılması

• proje uygulaması ile ilgili konuların tespit 

edilmesi için düzenli saha ziyaretlerinin

yapılması

Çizelge-20 Yatırım bütçesi projeleri yönetimi süreçleri

Öncelik-4 Müşteri hizmetleri

Faaliyet Konu Çözüm

Sayaç

okuma ve

fatura

dağıtımı

• hatalı birimlerin müşteriye 

fatura edilmesi

• sorgu anında faturalama

• müşterilerden gelen düzensiz 

fatura şikâyetleri

• dağıtılan faturaya sayaç fotosu ekleme

• osos

• faturanın sms ile bildirimi

Tahsilat • fatura ödemesinde uzun

kuyruklar oluşması

• istenilen anda ödeme yapma makineleri

• kırsal bölgelerde birden çok 

ödeme yönteminin bulunmayışı

• on-line ödeme (elektronik ödeme)

• ATM cihazlarından ödeme

Müşteri 

şikayetleri

ne geri

dönüş

• bir şikayet ile ilgili geri dönüş 

süresinin çok uzun oluşu

• merkezileştirilen müşteri hizmetleri merkezi

• müşteri şikayetleri forumu oluşturulması

• mükerrer faturalar, müşteri şikayetleri, enerji ile 

ilişkili konular için web tabanlı işlem

• hizmetlerin duyurulması için saha ofislerinde 

düzenlenen toplantılar

Çizelge-21 Müşteri hizmetleri süreçleri
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Çizelge-22’de yapılacak uygulamalar için sarf edilecek efor ile alınan verim arasındaki
ilişki, Hindistan tecrübelerine göre derecelendirilerek sunulmaktadır. Buna göre en
az efor harcayarak en çok tepki alınan konulardan biri, saha araştırmasıdır
(taraması). Hindistan’da ilkel bir şebeke kullanılması, şebekenin müdahaleye oldukça
uygun olması veya kayıtlı abone miktarının çok olması, saha araştırmasından alınan
verimin yüksek olmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan Macaristan gibi bir Avrupa
uygulamasında da E-On ve RWE gibi dünya şirketlerinin ilk önceliklerini %100 saha
taramasına verdiğini, dahası bu taramanın düzenli yapılmasına özen gösterdiğini
hatırlatma ihtiyacı hasıl olmaktadır.

Çizelge-22’de sarı balon ile gösterilen ve “hemen uygula” ekseninde bulunan
faaliyetler, düşük eforlarla hızlı tepkilerin alınabildiği faaliyetlerdir. Çizelge
incelendiğinde, ticari işlemler ile ilgili yapılan denetimlerin ve iyileştirmelerin de
büyük tepki verdiği ve kayıpları azaltma konusunda etkili olduğu görülebilir. Efor ile
hemen tepki alınabilecek problematik hususlar, bu konuda gerçekleştirilen başarılı
faaliyetler sonrasında hızla çözümlenecek, matriste yüksek efor-geç tepki unsurları,
varlığını sürdürecektir.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu

Çizelge-22 Tepki araştırma matrisi, Hindistan uygulaması (Kaynak: PwC Hindistan)
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Kayıp iyileştirme süreçlerindeki kilit noktalar

PwC Hindistan tecrübelerine göre kayıpların düşürülmesi konusunun
yapılandırılması, aşağıdaki hususların anlaşılmasına bağlıdır:

 Kaçak elektrik, bütün sistemi ilgilendiren bir problemdir ve kültür
değişimi gerektirir.

 Kayıp ile mücadele, araba kullanmak gibidir, her zaman belleğin arka tarafında
hazır şekilde tutulması gerekir. Bir defa başlandığında ölçeklendirilip sürdürülebilir
hale getirilirse etkili olur.

 Gelişmenin sürekliliğini sağlamak için bilgi yönetim sisteminin kurulması
gereklidir.

 Kaçak elektrik, dağıtım şirketi çalışanlarının toleransına çok açık bir konudur ve
bilgi yönetim sistemi kesin olarak dağıtım şirketi dışına taşınmalıdır.

 Kayıp azaltma çalışmalarının eski haline dönmesini önlemek
amacıyla denetimler sıkı ve sürekli şekilde tanımlanmalıdır.

 Konunun sorumluluğu ve mücadele unsurları yetkili ve eğitimli çalışana
verilmelidir.

 Sorumlu çalışan, aylık izahatlarını doğrudan yönetim kuruluna
yapmalıdır ve bu izahatlar;

1-daha önce kazanılmış olan kaçak iyileştirme oranının durumu,

2-yeni kazanılan kaçak iyileştirmeleri hakkında bilgileri
içermelidir.

 Yönetim kurulu ve en üst yönetimin konuya sabit ilgisi ve desteği
vazgeçilemezdir.

 Gelir korumadan sorumlu çalışan, bağımsız olmalı ve iç ve dış baskılara maruz
kalmayacağından emin olunmalıdır.

 Kaçak ile mücadele konusunun yapılandırması tek soluklu bir iş
değildir, sürekli ve uzun mücadeleyi gerektirir.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu
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Kayıp iyileştirme süreçlerindeki kilit noktalar

Tecrübe ile elde edilen maddelerden koyu renkle işaretlenmiş olanları, Avrupa
uygulamalarında ve Macaristan gözleminde E-ON ve RWE tarafından tıpatıp aynı
şekilde ifade edilmiş ve konunun önemi vurgulanmıştır.

Saha uygulama örnekleri

PwC Hindistan tecrübelerinin anlatıldığı oturumda Şekil-6’da görülen iyileştirme
projelerinin olduğu anlatılmış ve seçilen iki bölge için ayrıntılara değinilmiştir. Buna
göre Barhi bölgesinde %47 olan oran, %15’e indirilerek %32 iyileştirme, Badla
bölgesinde ise %63 olan oran, %40’lık bir iyileştirme oranı ile %23’e düşürülmüştür.

Badla bölgesinde tek bir fiderde yapılan uygulamada Şekil-7’de görülen değerler elde
edilmiştir. Fiderde 3.200 mesken abonesi bulunmaktadır ve hepsi alçak gerilimden
beslenmektedir. İletim ve dağıtım kayıplarında %40, toplam teknik ve ticari
kayıplarda %32 oranında iyileşme sağlandığı görülmektedir.

Şekil-8’de ise Barhi bölgesinde yapılan uygulamaya ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Uygulama, 2.413 ticarethane müşterisi için, 4 km2’lik bir alanda 26 dağıtım
trafosuyla ortalama %90 tahsilat oranı olan bir bölgede yapılmıştır. Başlangıçtaki
teknik kayıp miktarı %61,65 seviyelerinde iken proje sonundaki toplam teknik ve
ticari kayıp miktarı %15 seviyesine kadar azaltılabilmiştir. Bölgede araştırma, tasarım
ve uygulama aşamaları hayata geçirilmiştir.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu

Şekil-6 Başarılı PwC Hindistan projelerinin iyileştirme oranları (Kaynak: PwC Hindistan)
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Saha uygulama örnekleri

Araştırma safhasında karşılaşılan;

• Uygunsuz tüketici varlığı

• Dağıtım trafosu seviyesinde izleme yapılmaması

• Uygunsuz sayaç varlığı

• Fatura tabanlı araştırma

• Doğrudan ve dolaylı kaçaklar

• Büyük miktarda borç

• Uygulama aşamasında kalite problemleri

durumlarına karşı abonelik tanımı ve sayaç işlemleri ile bu tip başarılı bir uygulama
yapılabilmiştir.

Şekil-8’de yer alan uygulama aşamaları değerlendirildiğinde, kaçak elektrik ile
mücadelenin ilk ve en önemli aşaması, aynı zamanda sürekli olması gereken faaliyet,
saha taraması ve araştırmalardır. Bu bölümde kanuni desteğe ihtiyaç vardır.
Sahadaki problemlerin tespit edilmesi sonrası tasarım ve inşa aşaması ile devam
edilmelidir. Sorunlara ne tip fiziksel enstrümanları tatbik ederek çözümler
bulunacağının tespiti, bu aşamanın konusudur.

Uygulama safhasında özellikle mücadelenin ilk zamanlarında kanuni destek ve çoğu
zaman güvenlik desteğine ihtiyaç duyulmuştur.

İşletme ve uygulama safhası, artık sonucun alındığı bölümdür. Burada unutulmaması
gereken husus, saha faaliyetlerinin devam etmesi gerekliliğidir.

Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu
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Hindistan Raporu

PwC Hindistan Oturumu

Şekil-8 Barhi bölgesinde yapılan uygulamanın aşamaları (Kaynak: PwC Hindistan)

Şekil-7 Badla bölgesindeki mesken fiderinde yapılan uygulama sonuçları (Kaynak: PwC Hindistan)
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Seyahat kapsamında 15 Aralık 2014 Pazartesi günü yarım günlük oturumda
Hindistan’da ilk franchisee dağıtım şirketi olan Bhiwandi’de dönemin Genel Müdürü
Murli Ranganathan, uygulamalar hakkında bilgi vermiştir.

Bhiwandi bölgesi, alan olarak 721 km2’lik alana yayılmış, 1 milyon nüfusa sahip,
160.000 kayıtlı abonesi olan ve demandı 800MVA olan bir Hindistan kentidir
(bkz.Şekil-9). Devletin özelleştirmelerden önce franchise uygulaması ile 2007 yılında
devrolmuştur. Dağıtım Franchisee (DF), verilen lisansı kullanarak Elektrik
Kanunu’nun 126, 135 ve 152 numaralı ağır maddelerinin bütün uygulamalarını talep
etme hakkına sahip olmuştur. Devralındığında Bhiwandi bölgesinde toplam teknik ve
ticari kayıplar ortalama %68 seviyesindedir. Kesinti süresi 6-8 saat arasında
değişmektedir ve çok sayıda kayıtlı olmayan tüketici yanında kayıtlı tüketicilerin
yalnızca %23’ünün sayacı doğru şekilde çalışmaktadır (bkz.Şekil-10).

Hindistan Raporu

Bhiwandi Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-9 Bhiwandi bölgesinin özellikleri (Kaynak: Sands Advisory sunumu)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

Bhiwandi bölgesinde şirket içinde ele alınan konular;

 İnsan kaynakları

• İşgücü-daha nitelikli eleman alımı,

• Entegrasyon-bölge dillerini konuşan insanların alınması (bölgede 250 üzerinde
yerel dil bulunmaktadır),

• stres altında davranış ile ilgili eğitim

 Yönetim kurgusu

• Ofis düzenlemeleri-ofis eğitimleri,

• Yemek-iletişim gibi koşulların temini,

Hindistan Raporu

Bhiwandi Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-10 Devralındığında Bhiwandi bölgesindeki durum (Kaynak: Sands Advisory sunumu)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

• Bütün çalışanlar için geçerli kuralların temini,

• “takım bilinci” oluşturma faaliyetleri,

• Bütün çalışanlar ile hedefleri ve gerçekleştirmeleri ile ilgili doğrudan görüşmeler,

• Eşit ve hızlı ödüllendirme-cezalandırma mekanizmasının ortaya konulması

 İletim ve dağıtım kayıpları

• Teknik kayıplar-şebeke iyileştirmesi

• Ticari kayıplar-güvenlik ekipleriyle güvenliği alınmış ekiplerle ayrıntılı saha
denetimleri, Elektrik Kanunu uygulamasıyla tekrar eden kaçak kullanıma hapis
cezası

 Sistemin güvenilirliği

 Emniyet-hatların yenilenmesi ve uygulanabilir durumlarda yer altı kablolarına
dönüştürülmesi, topraklamalar, kamusal olarak elektrik hattı güvenliği ile ilgili
bilinçlendirme

olarak sıralanmıştır.

Şirket dışındaki konular ise;

 Emreamadelik

• Kesintiler-her gün aşırı yüklenme nedeniyle en az 2 veya üç trafo arızası meydana
gelip düzeltilmesi uzun süreler alırken 7x24 ekiplerle 24 saat içinde düzeltilen
arızalar

• İletim kapasitesi-29 yeni fider ilavesi ve trafo güçlerinin artırımı

 Müşteri memnuniyeti

• Müşteri hizmetleri-güvenini yitirmiş müşteriler için müşteri dostu faturalama,
hizmet merkezleri, müşteriyi dinleyen sistem ve mobil müşteri hizmetleri servisi

Hindistan Raporu

Bhiwandi Dağıtım Şirketi Oturumu
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Bölgede uygulanan faaliyetler

Bhiwandi’yi benimseyerek onun bir parçası olma hususu-müşteriye mektuplar, tv-
radyo ve gazete ilan ve showları, elektrik kullanımının kültür ile ilişkisine dair
telkinler

olmuştur.

Çalışmalar sırasında mukavemetler ile karşılaşıldığı anlatılmıştır. Tecrübelere göre
kaçak elektrik kullanımında

 %10 oranında tüketici, koşullar ne olursa olsun ödemesini düzenli
yapmaktadır,

 %10 oranında tüketici, koşullar ne olursa olsun ödemesini yapmamaktadır,

 %80 oranında tüketici, koşulların değişimine göre davranışını
değiştirmektedir.

Bölgede alınan sonuçlar

Yukarıda bahsedilen çalışmalarla 7 yıl sonunda

 arıza oranı, %40’tan %1,44’e

 kesinti süresi, 10-12 saatlerden sıfıra,

 sayaç okuma doğruluğu, %23’ten %99,9’a,

 toplam teknik ve ticari kayıp, %68’den %17’ye

geliştirilmiştir.

Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

Murli Ranganathan’ın tecrübelerine göre anlattığı kaçak elektrik ile mücadele
sürecinde yaşanan gelişmeler, Türkiye’de yaşanan örnekler ile aşağıdaki hususlarda
paralellik göstermektedir:

Şebekede alçak gerilim tarafında kaçak elektrik kullanımı olması,

Hatta müdahale ile kaçak kullanım (kanca atma vb.),

Hindistan Raporu

Bhiwandi Dağıtım Şirketi Oturumu

208

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Hindistan Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

Sayaca müdahale ile kaçak kullanım (mıknatıslama ve her türlü müdahale),

Sayacın devre dışı bırakılması ile müdahale,

Kontrol ekiplerinin sahaya gidişinde direnç,

Şiddet göstererek saha faaliyetlerini önleme (yaralama, ofis basma, cam kırma vb.),

Bayan olan evlere girişe izin vermeme,

Yerel dil konusunda problem,

Kaçak elektrikten dolayı aşırı yüklenen ve yanan ekipman, değiştirilmeyince
mukavemet gösteren vatandaş, yenilendikçe daha fazla tüketim yapan kaçak tüketici
problemi

Hindistan Raporu

Bhiwandi Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-11 Biwandhi bölgesi eski genel müdürü Murli Ranganathan ile paylaşımlar
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Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

Biwandhi örneği ile Türkiye’deki durum arasındaki aşağıdaki hususlarda farklılık
bulunmaktadır:

 Türkiye’de elektrik yoksunluğu mevcut değildir. Halk, elektriğe bir nimet olarak
bakmamaktadır. Bunun yerine zaruri ve bedelsiz bir kaynak olarak yaklaşmaktadır,

 Türkiye’de özellikle AR-GE projesi kapsamındaki bölgelerde karşıt direnç
grupları oldukça etkindir.

 Türkiye’de şebeke ve ekipmanlar gelişmiştir. Hindistan’daki düşük gerilimdeki
korumasız ve eski şebekeye nazaran hem gerilim seviyesi hem ekipman anlamında
daha gelişmiş bir şebeke mevcuttur,

 Hindistan elektrik kanununa göre kaçak elektrik kullanımı suçtur ve bu elektrik
kaçağı olarak geçmektedir. Yaptırımı, 3 yıla kadar hapis ve para cezasıdır ve özellikle
mücadelenin başladığı ilk yıllarda ağır şekilde uygulanmıştır,

 Hindistan’da karşılaşılan direnç nedeniyle polis desteği her aşamada devlet
tarafından sağlanmış, denetim ve saha çalışmaları yılmadan, sürekli olarak ve
güvenlik desteği ile ilerlemiştir. Bazı bölgelerde sırf bu amaçla kullanılan polis
birimleri bulunmaktadır,

 Hindistan halkının kanunlardan korktuğu gözlenmiştir. Ceza görme korkusu ile
kaçınılan eylemler bulunmaktadır. Türkiye’de özellikle kaçak elektrik kullanımının
söz konusu olduğu bölgelerdeki popülasyonda karşılaşılacak cezadan ötürü bir korku
oluşmaması nedeniyle mukavemet ile karşılaşılabilmektedir.

Yukarıda sıralanan benzerlik ve farklılıklar değerlendirildiğinde;

 Özellikle ağır mukavemetin ve sosyal tepkinin olmadığı, kayıtsız tüketimin ve
basit bağlantıların olduğu bölgelerde direk ile sayaç arasındaki bölümün zırhlı kablo
kullanılarak tesisinin daha sağlıklı olacağı,

 Sayaçlarda hem faz hem toprak iletkeninden ölçüm alan sayaçların
kullanılmasının basit kaçakları önleyebileceği,

Hindistan Raporu

Bhiwandi Dağıtım Şirketi Oturumu
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Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

 Sayaca müdahale olduğunda en yüksek akımda takılı kalan sayaç uygulamasının
bir alternatif olabileceği,

 Kaçak kullanımın ağır cezai yaptırımlar ile cezalandırılması gerektiği,

 Emniyet güçlerinin desteğinin kaçakla mücadelede ne kadar önemli olduğu

 düşünülmektedir.

Her türlü yeni önlemden daha acil ve daha kesin bir şekilde kaçak elektrik ile
mücadeledeki en önemli tesir, devlet desteği ile bu kullanımın hem “ahlaki” hem de
“kanuni” olarak “yüz kızartıcı (adi) suç” mertebesine alınması ile başarılacaktır.

Hindistan Raporu

Bhiwandi Dağıtım Şirketi Oturumu
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Seyahat kapsamında 16 Aralık 2014 Salı günü oturumunda Hindistan’da Yeni
Delhi’de faaliyet gösteren TATA Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) merkez
ofisine ziyaret düzenlenmiştir. Burada Dr.G.Ganesh DAS ve ekibi, hazırladıkları
sunumlar ve uygulamalı anlatımlar ile çalışmaları hakkında bilgi vermişlerdir. Şekil-
12’de mavi ile gösterilen 510 km2’lik kuzey bölgesinde faaliyetini yürüten TPDDL
(NDPL) şirketinin Temmuz 2014 dönemindeki puant yükü 1704 MW olarak
gerçekleşmiştir. Bölgedeki abone sayısı, aynı dönem için 1,390 milyon civarındadır ve
6 milyon büyüklüğündeki bir popülasyona hizmet vermektedir. Şirketin faaliyet
alanlarında aldığı bir çok ödülün yanında 7 defa “Asya’nın en iyi dağıtım şirketi”
ödülü bulunmaktadır.

TPDDL şirketinin 2014 yılı için açıkladığı toplam teknik ve ticari kayıp oranı,
%10,5’tir. Çizelge-23’te bu kayıpların 2002 yılından 2014 yılı Temmuz ayına kadarki
gelişimi gösterilmektedir. Değerler incelendiğinde, iyileştirmenin 12 yıl sonunda %80
seviyelerinde olduğu görülmektedir. Burada hassasiyetle altının çizilmesi gereken bir
başka konu, aynı süre içerisinde abone sayısındaki değişimdir ve resmi rakamlara
göre %98 seviyesindedir. Bu değişim, aynı zamanda yapılan çalışmanın daha çok
kayıtlı olmayan aboneleri kayıt altına almak yönünde olduğuna ilişkin kuvvetli bir
göstergedir.

Hindistan Raporu

TATA Power Delhi Distribution Limited
Oturumu

Şekil-12 Yeni Delhi’deki elektrik dağıtım bölgelerinin dağılımı (Kaynak: TPDDL)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

TPDDL bölgesinde şirket içinde ele alınan konular aşağıda sıralanmaktadır:

 Toplam teknik ve ticari kayıpların azaltılması

• Dağıtım seviyesinde enerji kontrolü (bkz.Şekl-13-a)

Özellikle varoş bölgelerin işletmesinde milli yük tevzi merkezi ile koordineli
çalışmalar yapılmıştır. Trafo merkezlerinden alınan sayaç değerlerinin analizleri
yapılmış, geçmiş dönem verileriyle karşılaştırılarak mantıksal sorgular oluşturulmuş
ve bu sorgularla sahadaki kontroller senkron hale getirilmiştir (47 mantıksal döngüye
göre tüketimlerin incelendiği ve buradan elde edilen bilgiye göre tespit elemanlarının
sahaya gönderildiği bildirilmiştir).

• Elektronik sayaç montajı

Hindistan Raporu

TATA Power Delhi Distribution Limited
Oturumu

Çizelge-23 TPDDL şirketinin 2002-2014 arası toplam teknik ve ticari kayıp oranları (Kaynak: TPDDL)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

TPDDL bölgesinde manyetik bozulmaya maruz kalabilen elektromekanik sayaçlar,
müdahaleye karşı korumalı ve manyetik etkiden neredeyse etkilenmeyen statik
sayaçlar ile değiştirilmiştir. Son on yıl içinde yaklaşık 800 bin bu tip sayaç değişikliği
yapılmıştır.

• Yüksek gerilimli dağıtım sistemi oluşturulması

Kaçak kullanıma maruz kalınan bazı bölgelerde mevcut alçak gerilim hattı, küçük
trafoların ilavesiyle yüksek gerilim haline getirilmiştir. Bu durum, şebeke güvenliğini
de artırmış ve arızanın yerini tespit etmede kolaylıklar sağlamıştır.

• Yüksek gerilim ve düşük gerilimde havai hat çıplak iletkeninde koruma
kullanılması (bkz.Şekil-13-b-c)

Çıplak iletkenin AB kablo ile değiştirilmesi ile “kanca atma” probleminin önüne
geçilmeye çalışılmıştır.

• Yüksek tüketimli müşterilerin uzaktan sayaç okuma sistemine bağlanması
(bkz.Şekil-13-d)

Hindistan Raporu

TATA Power Delhi Distribution Limited
Oturumu

Şekil-13 Kayıpları azaltıcı çalışmalara örnekler-a-b-c-d (Kaynak: TPDDL)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

• Kaçak kullanımın toplum baskısı ile yönetilmeye başlanılması

Toplum desteği ile kaçak kullanımın baskı altına alınması ile ilgili desteğinin
oluşturulması, yeni abonelik için kamplar oluşturulması, kırmızı fatura uygulamaları
(bkz.Şekil-14) yapılmıştır. Kırmızı faturalar, kaçak elektrik kullanımı tespit edilen
abonelere gönderilmektedir ve bunun toplumda “ayıp” kabul edilecek bir olgu haline
gelmesine çaba gösterilmiş ve başarılı olunmuştur.

• Agresif cezalandırmalar ile devlet desteği

Kaçak tespiti ve kayıt altına alınması faaliyetlerinde gelişme sağlanması ve
mahkemeye dava açılması uygulamaları yürütülmüştür.

• Özel tüketiciler oluşturularak düşük tüketim grubuna, düzenli ödeme yapan
gruba, vs. özel uygulamalar geliştirilmiştir.

• Sistem güvenilirliğinin artırılması için şebeke revizyonu

Şebekedeki hasar görmüş hat ve kabloların revizesi yapılmıştır. SCADA/DMS
(distribution management system)/DA (distribution automation) sisteminin
uygulanması ile şebekenin arıza yönetimi, daha sistematik şekilde yapılmaya
başlanmış ve insansız şebeke uygulamaları geliştirilmeye çalışılmıştır.

Hindistan Raporu

TATA Power Delhi Distribution Limited
Oturumu

Şekil-14 Kayıp azaltıcı çalışmalara örnekler (Kaynak: TPDDL)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

Trafolar kabinlere alınmış, şebeke iyileştirmeleri yapılmıştır. 66/11kV ve 33/11kV
trafolar, uzaktan kontrol edilebilecek şekilde son teknoloji ile donatılmış ve kontrol,
izleme ve koruma sinyallerinin kontrol merkezinden takip edilmesine imkan verecek
şekilde bir mimari yapıya kavuşturulmuştur. Scada, SAP ve CBS uygulamaları için
fiber optik iletişim altyapısı oluşturulmuştur. Bölgede termal kameralar ile taramalar
yapılarak, aşırı yüklenmiş devre elemanlarının tespiti yapılmış, bu sayede hem
gerekli revizyonlar yapılmış hem de bölgedeki kaçak kullanımlar teşhis edilebilmiştir.

• Arıza yönetim sisteminin uygulanması

Sms tabanlı arıza bildirim sistemiyle birlikte arıza yönetim sistemi oluşturulmaya
çalışılmış ve canlı demolar ile gösterimler gerçekleştirilmiştir. TPDDL, Hindistan’da
entegre arıza yönetim sistemi kullanan ilk ve tek dağıtım bölgesidir.

• Talep tarafına otomatik tepki veren sistemin geliştirilmesi

RF tabanlı sistemler ile haberleşme yaparak ve müşteri profilini daha önceki verilerle
eşleştirmek ve talep tarafı katılımına esas kapasiteyi kullanmak şeklindedir. Bugün
322MW’lik bir katılımcı kapasitede 354 piyasa katılımcısı bulunmaktadır. Kapasite
arasında 95 büyük fabrika ve 213 ticarethane yer alır.

• Akıllı şebeke uygulamaları

Coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı uygulamaların hayata geçirilmesi, hem envanter
tespiti, hem de sistem işletmesi açısından iyileşme sağlamıştır.

• Ticari olarak satın alınan enerjinin güvenliğinin artırılması

Uzun dönemli enerji alış anlaşmaları ile tüketimin arz güvenliği sağlanmıştır.

• Dağıtık üreticiler

Dağıtım barası altında sayısı artan dağıtık üreticiler, arz güvenliği açısından fayda
sağlamaktadır. Daha çok çatı tipi güneş enerji panelleri üzerinde durulmaktadır.
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 İşletme iyileştirmesi

• Kayıp ve kaçak ile ilgili çalışmaların bir bölüm tarafından üstlenilip yapılan
çalışmaların yönetim kademesine raporlanması

• Kaçak elektrik ile mücadele konusunda kurum içi ve dışında sürekli eğitimler
düzenlenmesi (çalışanlara ve tüketicilere)

 Müşteri hizmetleri iyileştirmesi

• 14 adet tam donanımlı müşteri hizmetleri servisi merkezi kurulmuştur

• Enerjisiz kalma veya ticari kayıplar ile mücadele hususunda çağrı merkezi
oluşturulmuştur

• Faturaların internet üzerinden rahatlıkla ödenebilmesi sağlanmıştır

• Anlık faturalama

• Otomatik tahsilat makinelerinin yerleştirilmesi

• Müşteriler ile video konferans yapma imkanı oluşturulması

• Sms tabanlı tahsilat sistemleri

• Yeni bağlantıların çok hızlı şekilde yapılması

 Toplumsal farkındalık

• Yazılı ve görsel basın yoluyla

Bu alanda basın yoluyla birçok bülten oluşturulmuş, etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

• Bölge insanının sorunlarına yönelik çalışmalar yapılmıştır

Alkol tedavi merkezleri, kan bağışı merkezleri, okuma yazma kursları vs. sosyal
içerikli programlar oluşturmak suretiyle yardımlar yapılmıştır.
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 Çevresel farkındalık

• Çevre ile ilgili gönüllülük esasına dayalı programlar gerçekleştirilmiştir.

TPDDL bölgesinde yapılan faaliyetler, şirketin kendi değerlendirmesine göre Şekil-
15’te gösterilen hiyerarşi ile gerçekleşmiştir. Buna göre, 2002-2003 yılları arasında
özellikle faturalama sistemi ile ilgili aksaklıklar üzerine yoğunlaşılırken, abonelerin
kayıt altına alınması faaliyetleri yürütülmüş ve şebekedeki hasarlı bölümlerin
yenilemesi yapılmıştır.
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2003-2006 yılları arasında trafo otomasyonu ve scada bağlantıları yapılmıştır.
İletişim şebekesinin tanımlanması ile birlikte akıllı şebekenin temel unsurları olacak
Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS) ve Coğrafi Bilgileme Sistemi (GIS) konusunda
çalışmalar yapılmıştır. Envanter yönetim sistemi (SAP) ile diğer modüllerin
entegrasyon çalışmaları (muhasebe ve kontrol, malzeme yönetimi, saha yönetimi,
proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi) ile birlikte uzaktan sayaç okuma sistemi
(AMR) detaylandırılarak aktive edilmiştir.

2006-2009 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar, daha çok scada özelliklerinin
ve eğitim simülatörünün kullanılması şeklinde olmuştur. Enerji yönetim sistemi
(EMS) ve DMS fonksiyonlarının kullanımıyla, şebekede işletme, daha fonksiyonel
olarak yapılmaya başlanmıştır. 2007 yılınca kurulan Şebeke Yönetim Merkezi
(CENNET-Center for Network Management), SCADA, EMS, DMS, AMR, GIS
unsurlarının veri tabanlarının birleştirildiği bir üs haline gelmiştir. Bu merkezde
ayrıca SAP uygulamalarına entegrasyon modülleri de yazılmıştır. 2006-2009 yılları
arasında aşağıdaki fonksiyonlar devreye alınmıştır:

CCM-Customer Care Module-Müşteri Memnuniyeti Modülü

Şikayet ve önerilerin yapıldığı, konuların talep kaydına göre açıldığı ve kayıt ile
kapatılmak zorunda olduğu, aynı zamanda sonuç hakkında müşteriye dönüş yapılan
SMS/çağrı merkezi/web sitesi

CMM-Customer Management Module

Müşteri Yönetim Modülü-Yeni abonelik, tüzel kişilik değişimi, yeniden
bağlantı/kesme taleplerinin yönetildiği bölüm

MMM-Meter Management Module-Sayaç Yönetim Modülü

Bağlantı, söküm, yer değiştirme, test vs. işlemlerinin yönetildiği bölüm

RCM-Revenue Collection Module-Tahakkuk Tahsilat Modülü

Ödeme ile ilgili şikayetlerin ve ceza faturalarının yönetildiği bölüm
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RRM-Revenue Recovery Module-Tahsilat Düzeltme Modülü

Tahsilat yapılmaması durumunda bağlantının kesilmesi ile ilgili tavsiyeleri geliştiren
bölüm

RDM-Revenue Discipline Module-Tahsilat Disiplin Modülü

Kaçak elektrik kullanımının dava konusu olduğu veya para cezasına konu olduğu
durumlarda kullanılan bölüm

RM-Record Management-Kayıt Yönetimi

Belge ve görüntülerin saklandığı ve erişildiği bölüm

2009 ile günümüz arasındaki bölümde dağıtım otomasyonu (DA) ve akıllı şebeke
uygulamalarının genişletilmesi yönünde faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Müşteri profilinin doğru tanımlanması ve sosyal projeler

2002’de %53,1 toplam teknik ve ticari kayıp ile bölge teslim alındığında ilk yapılan
çalışmalardan biri, bölgedeki tüketici profilinin doğru teşhis edilmesi yönünde
olmuştur. Bölgede o dönemde 220 varoş vardır ve burada 150 bin kişilik bir nüfus,
kaçak elektriğin önemli bir bölümünün başlıca nedenidir. Bölge halkının çok fakir
olması sebebiyle kanuni olarak bir yaptırım uygulanması ve büyük oranda kaçak
olarak kullanılan elektrik için tutuklamaların yapılmasının sorunu çözemeyeceği
tespit edilmiştir. Bu durumda “ödeme kapasitesinin oluşturulması” amacıyla
programlar başlatılmıştır. Bu programlara esas teşkil edecek bölge tespitleri aşağıda
yer almaktadır:

• Yeni abonelik ücreti, fakir halkın ödeyebileceği bir miktar değildir,

• Başvuru işlemlerinin prosedürü ve gereksinimler, karşılanması zor ve uzun süre
alan taleplerdir,

• Bölgede var olan paranın büyük bölümü uyuşturucu ve alkol için
harcanmaktadır,
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• Bölgede zanaat veya iş yapabilme yeteneği gelişmemiştir, neredeyse tamamen
işsizlik hakimdir,

• Elektriğin kaçak kullanımının etkileri hakkında herhangi bir bilgileri
bulunmamaktadır.

Tespit edilen bu sorunlara karşı toplum mühendisleri ve psikologların yardımıyla
aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

Sağlık

Varoş bölgelere “Sanjeevani” projesi adıyla mobil dispanser kurulmuştur. 30 binin
üzerinde kişiye hizmet veren bu dispanser, bölge halkının gönlünde elektrik
şirketinin pozisyonunu değiştirmiş ve hizmet götüren bir şirketten elektrik kaçağı
yapmanın “vicdan” meselesi haline gelmesi sağlanmıştır.
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Uyuşturucu ile Mücadele Kampları

Bölgenin problemi için kurulan bu merkezlerde 13.500 civarında hasta tedavi görmüş
ve sonuçlarından 65 bin civarında aile üyesi etkilenmiştir.

Tatil Eğitimleri

TPDDL, okulu bırakan, işsiz gençlere yönelik elektrik teknisyenliği, mobil araç tamiri
vs. konularda kendi çalışanlarından gönüllülük esasıyla eğitimler sağlamış ve 2 bin
civarında kişi bu eğitimlerden fayda görmüştür.

Öğretim

Yetişkin ve öğrenci kesiminden kişilere eğitimler verilmiş, okuma yazmadan, okula
yardımcı konulara kadar birçok konuda müfredat belirlenmiştir. Yaklaşık olarak 2
bin bayan ve 4 bin ev sakini, bu faaliyetlere katılmıştır.

Yukarıda anlatılan sosyal projeler, TPDDL şirketinin devlet tarafından herhangi bir
kaynak kullanmadan, olabildiğince gönüllülük esasıyla kendi kaynaklarından
düzenlediği faaliyetlerdir. Örneğin eğitim faaliyetleri, gönüllü olarak çalışan şirket
çalışanları tarafından gerçekleştirilmiştir. TATA yöneticileri, bu faaliyetlerle sosyal,
kültürel ve ekonomik bir sorunun çözümünde kendilerinden taraf olunmasının
sağlandığını belirtmektedirler ve en azından kaçak kullanıldığında ihtiyaç seviyesine
düşen kaçak kullanımlara ulaşıldığını belirtmektedirler.
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Kaçak elektrik kullanımı

TPDDL bölgesindeki kaçak elektrik kullanımı, bölgenin teslim alındığı dönemde,
hatta kanca atma, sayaca müdahale gibi basit yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.
Şirket, ilk faaliyet olarak hasar görmüş sayaçları değiştirmiştir. Bu faaliyet
kapsamında bölgede 800bin sayaç değişimi yapılmıştır.

Faturalama faaliyetleri, sayaç okuma faaliyetleri ile senkron yürümemekte olup,
kayıtlı olan ve sayacı olan abonelerin faturasının kesilmesinde de büyük sorunların
olduğu tespit edilerek bu altyapıda düzenlemelere gidilmiştir.

TPDDL, kaçak elektrik kullanıcılarını ödeme gücü olup kaçak kullanım yapan ve
ödeme gücü olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Her iki gruba yaklaşım, birbirinden
tamamen farklı olup, ödeme gücü olmayan kesim için sosyal projeler uygulanırken
ödeme gücü olan grup için teknolojik yöntemler ile teşhis çalışmaları geliştirilmiştir.

 Cezalandırma biriminin oluşturulması

Kaçak elektrik ile mücadele hususunda oluşturulan cezalandırma birimi, yetkisini
dönemin kamu elektrik şirketi Delhi Vidyut Board’tan almaktadır. Bu birim, havai
hatlar üzerinden kancalama ile kaçak kullanımı, sayaca müdahale, elektrostatik
müdahale, yüksek gerilimde indüksiyon ve mıknatıslama ile müdahale gibi doğrudan
ve dolaylı bütün kaçak kullanım tiplerinden sorumlu tayin edilmiştir. İlk başta sayaç
arızası kontrol birimi de bu birimin içinde olmasına rağmen daha sonrasında çalışma
güçlüğü nedeniyle ayrılmıştır. Kaçak kullanım tespit edildiği anda ceza faturası
sahada kesilirken, daha sonrasında bu işlemin merkezde yapılması sağlanmıştır.

Düzenlemelerdeki değişiklikler sonucu kaçak tespitlerinin kanıtlanması ve kayıt
altına alındıktan sonra kanuni işlemin başlatılabilmesi söz konusudur. Halen 32 ekip,
bu alanda faaliyet göstermektedir.

 Sayaç yönetim grubu

Elektromekanik sayacın sökülmesi, sayacın yanması vb. şikayetler veya sayaca
müdahale şüphesi oluşan sayaçların sökülmesinden sorumlu olan birimdir. Üçer
kişilik 14 ekiple çalışmaktadır.
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 Cezalandırma stratejileri

2002 yılından günümüze kadar cezalandırma konusunda farklı stratejiler
uygulanmıştır.

2002-2003
Sanayi tipi büyük tüketicilerin kaçak kullanımını yakalamak amacıyla gece ve gündüz
denetimleri yapılmıştır. Amaç, “büyük balığı yakalayarak, küçük balığa ders
vermek”tir.

2003-2004
Sayaç müdahale tipleri, sayaç yönetim grubu yardımıyla benzer faaliyetler arasında
ilişki olabileceği nedeniyle kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

2004-2005
Küçük bir sanayi bölgesi olan Jhuggi Jhopari’de yakalanan sanayi tipi kaçak, kaçak
kullanım ve sayaca müdahale şüphesi olan durumlarda “genel sayaç okuma cihazı”
yardımıyla okuma verilerinin toplanması ve analiz edilmesinin önünü açmıştır.

2006-2007
Mesken tipi abonelerden şüpheli kaçak durumlarını tespit amacıyla çalışmalar
başlatılmıştır. yüksek miktarda kaçak kullanım yapan abonelerin düzene sokulması
amaçlanmıştır.

2007-2008
Varoş bölgelerde ve sanayi bölgelerindeki tekrar eden kaçak kullanım tipleri ile
mücadeleye yoğunlaşılmıştır.

2009-2010
Kırsal kesim ve köylerde sabah denetlemeleri yapılmış, en ücra köşelere dahi bu tip
denetimlerin yapıldığı bilgisi ulaştırılmıştır.
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 Cezalandırma stratejileri

2010-2011
a-sabah denetimleri
b-özel gün denetimleri (balayı vs. evde olunmayan zamanda) yapılmıştır.
2011-bugün
Saha ekipleri aynı şekilde denetimlerini sürdürmektedir.

 Kaçak kullanımdaki gelişmeler

Kaçak kullanım ile mücadelenin ilk aşamalarında kayıtsız abonelik, havai hattan
doğrudan bağlantı ile kaçak kullanım, kanca atma, sayaçta tahribat gibi basit
yöntemler ile karşılaşılırken sonraları ayrı hat çekme, sayaç by-pass’ı, mıknatıslama
vb. gelişmiş yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Düzenleme gereği denetim yapılan
bölgedeki sayaç, “şüpheli” olarak teslim alınarak özel “Araştırma ve Geliştirme
Laboratuvarı’na gönderilir. Bu laboratuvar, bağımsızdır ve doğrudan baş teknik
memura raporlamasını yapar. Gelişen teknoloji ve kaçak yöntemleri ile birlikte
düzenlemelerde ve bunları tespit etmekte kullanılan yöntemlerde de gelişmeler
olmaktadır. Her durumda düzenlemeler, kesin kanıt olmadan cezalandırmaya izin
vermemektedir.
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 Ceza vakalarının uzlaştırılması

Kaçak kullanım hakkındaki nihai kararı veren kişinin denetlemeyi yapan kişiden
farklı bir kişi olması temin edilmelidir. Bu amaçla, müşteriler ile konuşan, bilgi alan,
bilgi veren, uzlaşan ve dosyayı kapatan kişilerin yer aldığı ayrı bir birimin kurulması
sağlanmıştır.

 Kaçakların uzlaştırılması

Tecrübelere göre kaçak kullanım ile ilgili kesinleşmiş vakalardan çoğu dava açılmak
üzere beklemekte, dava açılanlar mahkeme öncesinde beklemekte, mahkemesi
olanlar, diğer duruşmalar için beklemekte, duruşmaları devam edenler karar için
beklemektedir. Bu nedenle en verimli yol, uzlaşma sağlamaktır. Bugün 83 bin
civarında olayın dava açılmadan uzlaşma yoluyla çözüldüğü kayıt altına alınmıştır.

 Ceza uzlaştırma komitesi

Düzenlemelere göre kaçak elektrik kullanımı ile ilgili cezalara karar verme yetkisine
sahip olan komitedir. Teknik, mali ve tahsilat tarafı uzmanları tarafından
oluşturulmuştur. Başkan, başkanın ticari danışmanı, baş mali memur, baş teknik
memur ve baş uygulama memuru tahsis edilir. Bütün uzlaşma olayları da komitenin
onayına bağlıdır.

 Kaçak faturalarının iadesi

Tecrübelere göre kaçak elektrik olaylarında yapılacak %25’lik bir indirimin mahkeme
masraf ve süresinden tasarrufu sağladığı anlaşılmıştır. Ayrıca yine tecrübelere göre,
kaçak teşhisinin ilk aşamalarında hemen uzlaşmaya varmak, tahsilatta en etkili mali
yöntemdir.

 Kaçak elektrik kullanımı mahkemeleri

Kaçak elektrik ile ilgili davalar, 2004 yılından itibaren kurulan bu özel mahkemelere
sevk edilmektedir.
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 Kaçak elektrik kullanımı mahkemeleri

Mahkeme bünyesinde 2006’dan bu yana konuda uzmanlaşmış savcı ve avukatlar
bulunmaktadır. Yanlış yargılamadan kaçınmak amacıyla adresten kanıtlar toplanır ve
saha ziyareti ile teyit edilir. Suç unsuru olan birçok dava, mahkeme kararını
vermeden uzlaşma ile sonuçlanır.

 Gönüllü dava kapatma ve af

Tüketici dostu uygulamalardan biri olarak 2003, 2004 ve 2008 yıllarında kaçak
elektrik kullanımı ile ilgili davalar affedilmiştir. Bu yaklaşım, aynı zamanda düzgün
ödeme yapmak ve düzgün abonelik için iyi bir reklam olarak değerlendirilmektedir.
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Süre
Toplam olay

sayısı

Toplam

faturalanan tutar

Toplam tahsil

edilen tutar

Temmuz 2002-Mart 2003 2484 23 12

Nisan 2003-Mart 2004 2979 30 15

Nisan 2004-Mart 2005 4669 40 16

Nisan 2005-Mart 2006 6214 77 19

Nisan 2006-Mart 2007 10091 145 21

Nisan 2007-Mart 2008 7134 51 17

Nisan 2008-Mart 2009 9053 62 25

Nisan 2009-Mart 2010 10797 49 26

Nisan 2010-Mart 2011 12935 52 30

Nisan 2011-Mart 2012 11095 45 22

Nisan 2012-Kasım 2012 5671 25 8

Toplam 83122 599 211

Çizelge-24 TPDDL bölgesinde kaçak elektrik nedeniyle tutulan dosyalara ilişkin rakamlar (Kaynak: 
TPDDL)
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Bölgede alınan sonuçlar

Yukarıda bahsedilen çalışmalarla 12 yıl sonunda

• toplam teknik ve ticari kayıp, %53,10’dan %10,50’ye

• bekleyen yeni bağlantı başvurusu, 20 bin’den sıfıra,

• yeni bağlantı için bekleme süresi, 51,8 günden 6 güne,

• sayaç ve fatura bekleme şikayetleri, 10 bin’den sıfıra,

• geçici faturalama oranı, %15’ten %3,1’e

• hatalı faturalama şikayetleri, %6’dan %0,2’ye

• ödeme noktası sayısı, 20’den 5 binin üzerine

geliştirilmiştir.

Çizelge-25, bazı teknik parametrelerdeki gelişmeleri göstermektedir.

Hindistan Raporu

TATA Power Delhi Distribution Limited
Oturumu

Çizelge-25 Teknik parametrelerde değişim oranları (Kaynak: TPDDL)

Konu Birim 2002 2012 Değişim

Trafo arıza oranı % 11 0,8 93%

Puant yük MW 930 1401,43 51%

Şebeke uzunluğu km 6750 10179 51%

Güç trafosu kapasitesi MVA 1730 3299 91%

Dağıtım trafosu kapasitesi MVA 1926 4522 135%

Sokak aydınlatması oranı % 40 99,3 148%

Müşteri memnuniyet indeksi % 0 88
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Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

 Bölgede kaçak elektrik ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen başarı
oranı yüksektir (%53’ten %11’e); ancak bu düşüşün 13 yıl gibi bir sürede gerçekleştiği
görülmektedir.

 Abone sayısındaki artış ile birlikte değerlendirildiğinde (%98), kayıplardaki
düşüşün daha çok abone olmayan tüketicilerin abone yapılması şeklinde gerçekleştiği
anlaşılmaktadır.

 Sahada yapılan gözlemlerde şebekenin son derece ilkel olduğu görülmüştür.
Sunumda anlatılan özelliklerle uyum içinde olmayan gözlemler yapılmıştır.
Bunlardan bir tanesi, bütün trafoların iş güvenliği nedeniyle kabin içine alındığı
söylenirken merkez ofis önündeki kaldırımda serili evsiz çadırlarının yanında
bulunan trafonun bütün bileşenleri ile korumasız ve açıkta oluşudur.

 Sahadaki sunumlar esnasında Dr.G.Ganesh Das’ın söylemiyle kaçak elektrik
hususunda mücadele için ilk dönemde polis teşkilatından ilave bir görevi olmadan
500 polis, saha baskınları için tahsis edilmiştir.

 Konuya sosyal, ekonomik, kültürel ve uzun dönemli bir problem olarak
yaklaşmak, başarıyı getirmiştir. Toplum için çalışan bir şirketin hakkı olan parayı
ödememe konusuna “ayıp” kimliği verilmesi ile başarılı uygulamalar yapıldığı
görülmüştür.

 Ceza kesmek yerine uzlaşmak, düzenli ödeme yapan müşteri kazanmak
yaklaşımının daha başarılı olduğu görülmüştür. Maliyetler değerlendirildiğinde,
uzlaşmanın şirket için en sağlıklı yol olduğu tecrübesi kıymetlidir.

 Asya’nın en iyi dağıtım şirketi ödülünü defalarca almış olan TPDDL şirketi
uygulamalarının Türkiye’deki uygulamalar ile arasındaki temel farkların kanuni ve
fiziksel devlet desteği alınamaması ve sistematik yaklaşımlardaki sıkıntılar olduğu
gözlenmiştir.

Hindistan Raporu

TATA Power Delhi Distribution Limited
Oturumu
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Seyahat kapsamında 17 Aralık 2014 Çarşamba günü oturumunda Hindistan’da
Nagpur kentinde faaliyet gösteren Spanco Nagpur Distribution Franchisee (SNDL)
şirketi oturumu gerçekleşmiştir. Oturumda şirket Genel Müdür Yardımcısı
Prashant Kulkarni oturumu yönetmiş ve ekibi ile birlikte sabah oturumunda
sunumlarını yaparken öğle oturumunda saha ve ofis ziyaretlerinde bulunulmuştur.

Şekil-20’de görüldüğü gibi Hindistan’ın coğrafi olarak ortasında bulunan ve 300
yıldan daha eski bir tarihi bulunan Nagpur eyaletinin yüzölçümü, 228 km2’dir.
Nüfusu 3,2 milyon olan eyalet, 4 yaygın aslan çeşidi ve portakalı ile ünlüdür.

Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Bölgede franchisee olarak faaliyet gösteren şirket, Gandhibagh, Civil Lines ve Mahal
bölgeleri olmak üzere 3 bölgede aktiftir. SNDL, 130 km2’lik alandan 15 yıl için
sorumludur (bkz.Şekil-20). Şirketin alçak gerilim müşterisi 475 bin civarında iken
orta gerilim müşterisi, 215’tir. SNDL, bölgedeki faaliyetine 2011 yılında başlamıştır ve
alınan bilgiye göre teknik şebeke, kayıp kaçak oranı, tahsilat oranı, müşteri erişimi
vb. konularda kötü koşullarda devralınmış bir şirkettir. Yapılan saha gezilerinde de
bu durum iyileştirilmiş haliyle gözlenebilmiştir.

Şekil-20 Nagpur eyaletinin Hindistan haritasındaki yeri (Kaynak: SNDL)

230

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Hindistan Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Bölgede uygulanan faaliyetler

Nagpur bölgesinde 2010-2011 döneminde devir öncesinde belirlenen iletim ve
dağıtım kaybı oranı %30’dur. SNDL, iş akış ve organizasyon planını oluştururken bu
parametre üzerinden hareket etmiştir. Belirledikleri strateji, bir yandan kaçak
elektrik kullanımını önlemeyi hedeflerken diğer yandan şebeke iyileştirmesini
gerektirmiştir. SNDL uzmanları, faaliyetlerini 4 ana kısımda toplamaktadırlar:

Enerji denetimi

Bu başlık altında trafo merkezlerine yerleştirilen sayaçlar, uzaktan sayaç okuma
sistemine bağlanmıştır. Bütün dağıtıcı trafolara sayaç yerleştirilmiştir. Tüketicilerin
belirlenip indekslemesi çalışmaları yapılmıştır. En temel olan bu faaliyet, sahadaki en
önemli faaliyettir ve gerçek anlamda kayıtlı bir şebekenin oluşturulması anlamına
gelmektedir. Enerji denetimi faaliyetleri, tüm bölge için, bir kapalı şebeke için,
belirlenmiş bir alan için, fider bazlı ve trafo bazlı olarak uygulanmaktadır. Sahadan
gelen veriler, önceki trendler ile karşılaştırılarak anormal durumlar tespit edilmeye
çalışılmaktadır. Şekil-22’de enerji denetim yazılımı ekranından bir görüntü
sunulmaktadır.

Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Şekil-21 Nagpur bölgesindeki dağıtım şirketlerinin dağılımı (Kaynak: SNDL)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

Kayıpların belirlenmesi

Kayıp olarak kabul edilen miktar, iletim trafosundan alınan enerji ile faturalanan
enerji arasındaki fark olarak tayin edilmiştir. Bu hesabı yapmakta kullanılan verilerin
doğruluğu ve güvenilirliği temin edilmiştir. Yeni bağlantılarda verimlilik esas
alınmaya çalışılmış, küçük trafolar yerine mümkün olduğu kadar daha büyük trafolar
ile bağlantılar yapılmaya çalışılmıştır. Hattan doğrudan kaçak kullanım faaliyetlerine
odaklanılmış, özellikle kancalama yöntemi ile yapılan kaçak kullanım, büyük oranda
temizlenmiştir.

Yapılan çalışmalarda bölgedeki en yaygın problemler, yüksek kayıplı dağıtım
trafoları, elektromekanik sayaçlardaki mıknatıslama ve yavaşlatma etkisi, düşük
tahsilat bölgeleri ve kancalama şeklinde gruplanmıştır.

Planlama

Sayaç yeri değişimi (dışarıya alınması), şebeke güvenliğinin sağlanması temin edilmiş
olup sürekli denetim ekipleri oluşturulmuştur. Şekil-22’de tespit edilen problemlere
ilişkin faaliyet şekilleri ve kayıpların düşürüldüğü oran gösterilmektedir. Buna göre,
ilk yıl ağırlıklı olarak denetimlere önem verilmiştir. Havai hatlarda AB kabloları
kullanılmış ve bölgenin en yaygın kaçak kullanım şekli olan kancalama probleminden
bir ölçüde kurtulmak mümkün olmuştur. Sayaçların dışarı alınması ve
elektromekanik sayaca geçiş, önemli bir faaliyet olmuştur. İlk yıldaki uygulamalar
sonucunda %7 civarında bir düşüş gözlenmiştir.

Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Şekil-22 Enerji denetim ekranı (Kaynak: SNDL)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

İkinci yılda ilk yıldaki faaliyetlere ek olarak şebeke iyileştirmeleri devreye
sokulmuştur. Ayrıca dağıtım trafolarına yerleştirilen uzaktan okumalı sayaçlar, tespit
ve yönlendirme anlamında etkili olmuştur. Kayıp oranını %7 daha düşürmek
mümkün olmuştur.

Üçüncü yıl faaliyetleri arasında direkteki dağıtım kutusu ile evdeki sayaç arasındaki
bağlantının zırhlı kablo ile tesis edilmesi sağlanmıştır. Daha önce başlatılmış olan
faaliyetlere eklenen bu faaliyet, kaçak bağlantısının en yaygın yapıldığı noktaya karşı
tedbir alınmasını sağlamıştır ve bir sonraki yılda %6 oranında bir azalmaya daha izin
verilmişir.

Alınan bilgiye göre, 2014 yılı içindeki faaliyetlerde en çok kaybın mevcut olduğu 150
trafoya odaklanılmış, denetimler bu bölgede yapılmıştır. Şebekeye ilaveler yapılarak
arz güvenliği konusunda ilerleme sağlanmıştır. Alt yapıya ve geliştirmelere ilişkin
çalışmalar devam etmektedir.

Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Şekil-23 SNDL şirketi faaliyet planları ve kayıplara yansıyan sonuçları (Kaynak: SNDL)
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Bölgede uygulanan faaliyetler

Uygulama

Uygulama süreleri hızlandırılmıştır. Aynı zamanda yapılan faaliyetler için kontrol
döngüleri konulmuş ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürümesini sağlayacak
iş akış planları oluşturulmuştur.

Uygulamalar sonunda kayıtlı abone sayısında ciddi artış meydana gelmiştir. Çizelge-
26’da abone sayısındaki artış miktarı görülmektedir. Buna göre 2011 ile 2014 sonu
arasında abone sayısında yaklaşık iki misli bir artış meydana gelmiştir.

SNDL şirketinin önem verdiği konulardan bir diğeri de, tahsilatta yaşanılan
zorlukların giderilmesidir. Önceden uzun kuyruklar ile ödenebilen elektrik faturaları,
bugün yeni kurulan müşteri hizmetleri merkezleri ile oldukça kolay hale gelmiştir.
Oluşturulan çağrı merkezi ile müşteri memnuniyeti konusunda önemli bir aşama
kaydettikleri ifade edilmiştir.

Verilen bilgiye göre, faturaların sms ile gönderilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda 7
gün 24 saat çalışan bir müşteri hizmetleri servisi oluşturulmuştur. Burada kesintiler,
faturalama bilgileri, sayaç bilgileri, kaçak kullanım hakkında bilgiler
paylaşılmaktadır.

Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Çizelge-26 Abone sayısındaki artış miktarı (Kaynak: SNDL)

234

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Hindistan Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Bölgede uygulanan faaliyetler

Son iki yılda 8 yeni müşteri hizmetleri merkezi açılmıştır. Bu merkezler sabah 8 -
akşam 8 esası ile çalışmaktadır. Şeffaflık ilkesi ile çalışan merkezler, faturalar ile ilgili
her türlü ayrıntıyı paylaşmaktadır.

Sosyal farkındalığın oluşturulması amacıyla birçok organizasyon düzenlenmiştir.
Bunlar arasında diş sağlığı bakımı, kan bağışı gibi genel fayda sağlayan
organizasyonlar da bulunmaktadır.

Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Şekil-24 SNDL şirketi çağrı merkezi (Dicle, Van Gölü ve Aras EDAŞ yöneticileri aynı karede)

Bölgede alınan sonuçlar

Çizelge-27’de devralındığı 2011 yılından 2014 yılı ekim ayına kadar olan dönemde
rakamların gelişimi gösterilmektedir. Buna göre, şebekedeki en belirgin faaliyet,
havai hatların AB kablo ile değiştirilmesidir. Diğer faaliyetler, müşteri sayısının artışı
ile birlikte gelişmesi gereken rakamlar olarak değerlendirilmektedir. Şebekenin
geliştirilmesi ve alınan önlemler ile kayıp oranının %30 seviyesinden %14,7
seviyesine gerilediği görülmektedir. Çizelge-28’de düşüş miktarları, daha ayrıntılı
olarak sunulmaktadır.
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Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Yapılan çalışmalar ile arıza oranı, 5’te birine düşerken, müşteri ve hizmet odaklı
yapılan çalışmalar ise şikayet oranını azaltmıştır.

Çizelge-27 SNDL şirketindeki değişime ilişkin rakamlar (Kaynak: SNDL)

Çizelge-27 İletim ve dağıtım kaybı gelişimi (Kaynak: SNDL)
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Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Saha gezisi

SNDL şirketi, öğleden sonra oturumunda varoş bölge uygulamaları, merkez ofis
ziyareti, çağrı merkezi ve fatura ve tahsilat merkezi uygulamalarının yerinde
gözlenmesi amacıyla bir gezi organize etmiştir. İlk aşamada varoş bölgeler gezilmiş,
yükseltilmiş direk, AB iletim kablosu, zırhlı kablo ile sayaca kadar giriş hususları
sahada görülmüştür.

Şekil-26 Nagpur’da 33/6,4 bir indirici merkez

Şekil-25 Nagpur varoşlarında kaçak önleyici uygulama yapılan bir bölge
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Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu

Şekil-27 Nagpur’da bir Müşteri hizmetleri merkezi
Şekil-28 Nagpur’da yeni satın alınan korumalı sayaçların incelenmesi

Şekil-29 Nagpur’da kullanılan zırhlı iletkenler
Şekil-30 Nagpur’da kullanılan ve endeksin fotoğrafı bulunan fatura
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Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

SNDL şirketi genel müdür yardımcısı Prashant Kulkarni’nin anlattıkları ve yapılan
saha ziyaretleri neticesindeki izlenimlere göre;

Nagpur bölgesi, halkın fakir olduğu ve orta düzeyde gelişmiş bir kenttir.

SNDL sayısının elektrik şebekesinin gelişmiş olduğu söylenemez. Bu nedenle kaçak
elektrik kullanımında da basit yöntemler uygulanmaktadır.

Şirketin kayıp kaçak ile mücadele yönteminin temelinde tüketicileri kayıt altına
almak, çıplak iletkenleri kablo ile değiştirmek ve sayaca müdahaleyi önlemek
üzerinedir.

İlkel bir şebekede basit yöntemler ile korunmak için dahi kanuni olarak destek
edinilmesi gerekmiştir. Düzenlemeler ile desteklenmeden bir başarı edinilebileceği
düşünülmemektedir.

Yoksul yerlerde sosyal projelere ve kaçak kullanımın “ayıp” mertebesine getirilmesine
önem verilmesinin faydaları görülmüştür.

Hindistan Raporu

Spanco Nagpur Distribution Limited
Oturumu
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Seyahat kapsamında 18 Aralık 2014
Perşembe günü oturumunda Hindistan’da
Mumbai kentinde faaliyet gösteren TATA
Power Company Limited-Mumbai (TPCL-
Mumbai) şirketi oturumu gerçekleşmiştir.
Oturumda ticaret grubu daire başkanı, arıza-
bakım dairesi başkanı, müşteri hizmetleri
dairesi başkanı ve denetimler grup başkanı
hazır bulunmuşlardır.

Eski Bombay kenti ve ülkenin eski başkenti
olan şehir, yüzyıllardan beri ticaret
merkezidir. Karakteristik olarak Delhi ve
Nagpur’dan daha gelişmiştir. TPCL-
Mumbai, bölgede faaliyet gösteren iki
dağıtım şirketinden biridir. Şebeke yapısı ve
tüketici profili olarak diğer iki
şehirdekilerden daha iyi profillerle
karşılaşılmıştır. Hindistan’da yaygın olarak
bulunan varoş bölgeler ile bu şehirde de
karşılaşmak mümkündür.

Mumbai bölgesindeki dağıtım lisansı tahsisi,
Türkiye’dekinden farklıdır. Aynı bölge
içerisinde Best ve Reliance adında lisans
sahibi iki şirket daha bulunmaktadır. Şekil-
31’de TPCL’nin lisansındaki sorumluluk
sahası gösterilmektedir. Şekil-32’de Best ve
Reliance dağıtım şirketlerinin sorumluluk
sahaları görülmektedir.

Hindistan Raporu

TATA Power Company Limited-Mumbai
Oturumu

Şekil-31 TPCL 
şirketinin 
dağıtım şirketi 
lisans
sorumluluk
alanı (Kaynak: 
TPLC)

Şekil-32 Best ve 
Reliance dağıtım 
şirketlerinin 
lisans
sorumluluk
alanları 
(Kaynak: TPLC)
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Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre her dağıtım şirketinin kendi şebekesi
bulunmaktadır. Bu durumda aynı alan içerisinde birden fazla şebeke oluşabildiği gibi
bazı durumlarda dağıtım şirketleri, birbirlerine sistem kullanım bedelleri
ödeyebilmektedir. 6,5 milyon doğrudan müşteri sahibi olan şirket, 585 bin civarında
müşteriye diğer iki şirketin hatları üzerinden hizmet vermektedir. Bu farklı
uygulamada teknik ve teknik olmayan kayıplar, şebekedeki diğer operatörün kayıpları
olarak değerlendirilmekte ve TPCL, yalnızca işletmeci konumunda kalmaktadır.
Bildirilen kayıp, %1,08’dir.

Mumbai bölgesinde kaçak elektrik konusunda belirgin bir problem yaşanmadığı
bildirilmektedir. Sorumluluk sahaları içiçe olan dağıtım bölgelerinin ekiplerinin
taramaları, düzenlemelerin ağırlığı vb. nedenlerle bölgede teknik kayıplar ve tahsilat
yönündeki açıklar dışında bir kayıp meydana gelmediği bildirilmektedir. Yine de
teknik ve ticari kayıpların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar bulunmaktadır.

Hindistan Raporu

TATA Power Company Limited-Mumbai
Oturumu

Şekil-33 Mumbai’de çok katlı binalar arasında bir varoş mahalle
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Bölgede uygulanan faaliyetler

Bölgedeki faaliyetler, “müşteri hizmetleri”,
“şebeke iyileştirilmesi ve genişletilmesi” ve
“şebeke bakımı” olarak 3 ana grupta
toplanmaktadır:

Müşteri hizmetleri

Bu kapsamda değişken periyotlarda ödeme
kolaylıkları sağlanması, müşteri yönetim
sistemi (CRM) yapılanması, sayaç tespit
tutanağı, uzaktan sayaç okuma faaliyetleri
sayılmaktadır.

Şebeke iyileştirilmesi ve genişletilmesi

Bu kapsamda “coğrafi bilgileme sistemi”
(CBS), 33kV kapalı devre şebeke tasarımı,
mobil trafoların konuşlandırılması
faaliyetleri sayılmaktadır.

Hindistan Raporu

TATA Power Company Limited-Mumbai
Oturumu

Şebeke bakımı

Bu kapsamda hat rezonans kontrolü, ısı taraması, ultrasonik tarama, güç kalitesi
yönetim sistemi ve dağıtım otomasyonu faaliyetleri sayılmaktadır.

TPCL yetkilileri, şirketlerini ve genel faaliyet alanlarını tanıttıktan sonra müşteri
hizmetleri merkezlerinden bir tanesine ve bir trafo merkezine ziyaret düzenlemiştir.
Buradaki standartlar, Hindistan’da görülen diğer örneklere göre daha üst kalitede
olup, bir banka ofisine benzer çalışma koşullarına karşılık gelmektedir (bkz.Şekil-34).
Ziyaret edilen trafo merkezi ise yeni açılan Uluslararası havaalanını besleyen merkez
olarak kritik öneme sahip bir trafo merkezidir (bkz.Şekl-35).

Şekil-34 TPCL-Müşteri hizmetleri merkezi-
Mumbai
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Hindistan Seyahati Değerlendirmeleri

 Seyahat kapsamında Hindistan’da kaçak elektrik ile mücadele hususundaki
faaliyetleri incelemek üzere konu uzmanları ve saha ekipleriyle birebir
görüşmeler organize edilmiş, seyahat eden grup teknik tercüme yönünde
desteklenmiştir.

 Ziyaret eden ekip, konu uzmanlarına merak ettiği ve bilgi almak istediği bütün
hususlarda rahatça sorular yöneltebilmiş, soruların tamamının yanıtlanması
takip edilmiştir.

 Oturumlar konsantrasyon yoğun olarak en fazla fayda alınmak üzere
katılımcıların da sabrı ile üç saati geçen sürede ve aralıksız olarak
gerçekleştirilmiştir.

 Ziyaretlerde daha önceden bilgilendirme olması nedeniyle hazırlıklar yapılmış
durumda karşılamalar yaşanmıştır. Dağıtım şirketleri uzmanları ve Hindistan
şebekesi konusunda donanımlı diğer konu uzmanları, elektrik piyasası, kanuni
düzenlemeler, tarifeler, kayıp ve kaçak ile mücadele konularında sunumlar

Şekil-35 TPCL-Mumbai Uluslararası havaalanı indirici merkez
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 yapılmış, şebekenin yapısı ve bazı örnek bölgelerdeki uygulamalar anlatılmıştır.

 Saha ziyaretlerinde sorun ve çözüm yöntemleri, yerinde gözlemlenmiştir.

 Hindistan’da kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede bir çok proje
gerçekleştirmiş olan ve konu uzmanı olan PwC ekibi, tecrübelerini, sahadan
örnekler vererek aktarmışlardır.

 Hindistan ilk franchisee şirketi Bhiwandi Genel Müdürü, bir sunum ile 15 yıllık
tecrübelerini ve mücadele yöntemlerini anlatmıştır.

 Yeni Delhi, Nagpur ve Mumbai şehirlerindeki farklı şirket uygulamaları yerinde
görülmüş, bilgiler alınmıştır.

 Hindistan elektrik şebekesi, Türkiye şebekesi ile karşılaştırıldığında oldukça
ilkel bir şebekedir. Şebekede arz güvenliği yoktur, kesinti fazladır ve ülkede
kırsal kesimin büyük bölümünde henüz elektrik erişimi yoktur.

 Elektrik kaçağı olarak adlandırılan kaçak elektrik kullanımı, daha çok elektrik
abonesi olunmaması kaynaklıdır. İşletme şirketleri, devirleri yapıp saha
çalışmasına başladıklarında tüketicileri kayıt altına almak ile dahi büyük oranda
kayıp kaçak oranını düşürebilmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadelede başlangıç noktası, kaçak kullanıma ilişkin kesin
ve ağır maddeler içeren Elektrik Kanunu’nun 2003 yılında yürürlüğe girmesidir.
Bahse konu maddelerde kaçak kullanım yasaklanmakta, yakalandığı takdirde
kanuni suç olarak yaptırımı ve idari para cezası olduğu belirtilmektedir.

 Dağıtım şirketleri, kaçak elektrik ile mücadeleye ancak bu kanuni düzenleme
sonrasında başlayabilmişlerdir ve ilk başta büyük mukavemet ile
karşılaşmışlardır.

 Sosyal mukavemete karşı devlet desteği net bir şekilde ortaya konulmuş,
örneğin Delhi bölgesinde 500 polis, yalnızca bu konu ile ilgili çalışmak üzere
istihdam edilmiştir.

 Kanunlar ve sosyal medya vasıtası ile kaçak elektrik kullanımının ahlaksız bir
davranış olduğu yayılmaya çalışılmıştır. Delhi bölgesinde kaçak elektrik
kullanımında bulunan kimselere teşhir amaçlı olarak kırmızı renkte fatura
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 gönderilmektedir.

 Nagpur bölgesinde faturalara sayaç endeksi fotoğrafı basılmaktadır.

 Tecrübelere göre kaçak kullanımın bütün sistemi ilgilendiren bir problem
olduğunun ve kültür değişimi gerektirdiğinin altı çizilmiştir.

 Kaçak kullanım ile mücadelenin sürekli bir faaliyet olduğu ve ancak
sürdürülebilir olduğunda sonuç alınabildiği bildirilmiştir. Kayıp azaltma
çalışmalarının eski haline dönmesini önlemek amacıyla denetimler sıkı ve
sürekli şekilde tanımlanmalıdır.

 Kaçak ile mücadelenin sürekliliğini sağlamak için bilgi yönetim sistemi ile
mutlaka desteklenmesi gerekir.

 Kaçak elektrik, dağıtım şirketi çalışanlarının toleransına çok açık bir konudur ve
bilgi yönetim sisteminin dağıtım şirketi dışına taşınması önerilmektedir.

 Konunun sorumluluğu ve mücadele unsurları yetkili ve eğitimli çalışana
verilmelidir.

 Sorumlu çalışan, aylık izahatlarını doğrudan yönetim kuruluna yapmalıdır ve bu
izahatlar 1-daha önce kazanılmış olan kaçak iyileştirme oranının durumu, 2-
yeni kazanılan kaçak iyileştirmeleri hakkında bilgileri içermelidir.

 Yönetim kurulu ve en üst yönetimin konuya sabit ilgisi ve desteği
vazgeçilemezdir.

 Gelir korumadan sorumlu çalışan, bağımsız olmalı ve iç ve dış baskılara maruz
kalmayacağından emin olunmalıdır.

 Hindistan genelinde sahada kaçak önleyici çalışmalar, Türkiye’deki ile benzerlik
göstermektedir ancak karşılaştırıldığında daha ilkel yöntemlerdir.

 Nagpur bölgesinde Türkiye’dekinden farklı olarak direk ile mesken tesisatı
arasına zırhlı kablo tertibatı uygulaması getirilmiştir.

 Sayaçlarda hem faz hem toprak iletkeninden ölçüm alan sayaçların
kullanılmasının basit kaçakları önleyebileceği değerlendirilmektedir.
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 Sayaca müdahale olduğunda en yüksek akımda takılı kalan sayaç uygulamasının

bir alternatif olabileceği değerlendirilmektedir.

 Asya’nın en başarılı şirketi seçilen ve Hindistan Enerji Bakanlığı resmi
kaynaklarında kaçak elektrik kullanımı ile mücadelesi ve başarısı konusunda
örnek gösterilerek onurlandırılan TPDDL şirketinde elde edilen başarı oranı
yüksektir (%53’ten %11’e düşüş sağlanmıştır); ancak bu düşüşün 13 yıl gibi bir
sürede gerçekleştiği görülmektedir.

 TPDDL şirketindeki başarı, abone sayısındaki artış ile birlikte
değerlendirildiğinde (%98), kayıplardaki düşüşün daha çok abone olmayan
tüketicilerin abone yapılması şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

 Sahada yapılan gözlemlerde şebekenin son derece ilkel olduğu görülmüştür.
Sunumda anlatılan özelliklerle uyum içinde olmayan gözlemler yapılmıştır.
Bunlardan bir tanesi, bütün trafoların iş güvenliği nedeniyle kabin içine alındığı
söylenirken merkez ofis önündeki kaldırımda serili evsiz çadırlarının yanında
bulunan trafonun bütün bileşenleri ile korumasız ve açıkta oluşudur.

 Konuya sosyal, ekonomik, kültürel ve uzun dönemli bir problem olarak
yaklaşmak, başarıyı getirmiştir. Toplum için çalışan bir şirketin hakkı olan
parayı ödememe konusuna “ayıp” kimliği verilmesi ile başarılı uygulamalar
yapıldığı görülmüştür.

 Ceza kesmek yerine uzlaşmak, düzenli ödeme yapan müşteri kazanmak
yaklaşımının daha başarılı olduğu görülmüştür.

 Nagpur bölgesi, halkın fakir olduğu ve orta düzeyde gelişmiş bir kenttir. SNDL
şirketinin elektrik şebekesinin gelişmiş olduğu söylenemez. Bu nedenle kaçak
elektrik kullanımında da basit yöntemler uygulanmaktadır. Şirketin kayıp kaçak
ile mücadele yönteminin temelinde tüketicileri kayıt altına almak, çıplak
iletkenleri kablo ile değiştirmek ve sayaca müdahaleyi önlemek üzerinedir.

 İlkel bir şebekede basit yöntemler ile korunmak için dahi kanuni olarak destek
edinilmesi gerekmiştir. Düzenlemeler ile desteklenmeden bir başarı
edinilebileceği düşünülmemektedir.

 Kaçak elektrik kullanımı konusuna yalnızca teknik olarak yaklaşmanın hatalı
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 olduğu değerlendirilmiş ve bizzat Enerji Bakanlığı resmi web sitesindeki

açıklamada tahsilattan kaynaklanan ticari kayıpların bu konudan ayrı
değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle kayıp ve kaçaklara “toplam teknik ve ticari
kayıplar” adının verildiği anlatılmıştır.

 Ticari kaçaklar ile mücadele yöntemi olarak aboneye ödeme kolaylıklarının
getirilmesi yöntemleri seçilmiştir.

 Hindistan gezisinde, Türkiye şebekesinden daha ilkel bir şebekede dahi kanuni
yaptırımlar ile kaçak kullanımın çok büyük oranda düşürülebildiği görülmüştür.

 Hindistan’da halkın kanuni yaptırımlara olan korkusu, bu alanda mücadele
yönünde etkili bir silah olarak kullanılmaktadır.

 Seyahat kapsamında belirlenen programa tam olarak uyulmuş, aksayan
herhangi bir faaliyet olmamıştır.

Kaçak elektrik ile mücadele hususunda 2003 yılındaki kanun düzenlemelerinden bu
yana çalışan konu uzmanı yöneticilerin görüş ve önerilerinde değerlendirilecek ortak
hususlar bulunmaktadır:

 Kaçak kullanım konusunda sıkı kanuni düzenlemeler olmadan hareket etmenin
mümkün olmadığı tecrübesinde birleşilmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadelenin ilk aşamasının kaçak kullanımın hem kanuni
“suç” olarak tanımlanması ve hapis dahil yaptırımlarının olması hem de
toplumsal bir “ayıp” kimliğini kazanması gerektiği ifade edilmiştir.

 Kaçak elektrik kullanımının öncelikle düşünce yapısının değişmesine bağlı
olduğu ve bu değişimin çalışandan başlaması gerektiği ifade edilmiştir.

 Teknik mücadelenin abonelerin teker teker denetlenmesi ile başlayacağı ifade
edilmiştir. Korumalı sayaç ve hat kullanımı tavsiye edilmiş, yüksek tüketimin
segmente edilerek programlı ve sistematik bir şekilde taramalar yapılması
önerilmiştir.
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Seyahatte alınan bilgiler, yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda kaçak
kullanım ile mücadele yönünde değerlendirilmesinde fayda olduğu düşünülen
hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği açık
olarak görülmüştür.

 Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde devletin güvenlik
güçlerinin desteği olmadan çözüm sağlanması mümkün olmamıştır.

 Yapılan kapsamlı çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı
tecrübeler gözlenebilmiştir. İyileştirme hedefleri, daha somut verilere
dayandırılmalı, gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde hedefler
düşürülmelidir.

Hindistan Raporu

Proje Çıktısına Katkılar
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

PwC Hindistan ekibi, tüm oturumlarda destek vermiştir.

PwC Hindistan konu uzmanları, sunumlarla konuyu açıklamışlardır.
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

Oturumlarda 3 Dağıtım Şirketi uzmanları hazır bulunmuşlardır.

Oturumlar, yoğun dikkatle takip edilmiştir.
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Sunumlarda sahadan örneklere yer verilmiştir

TPDDL şirketi, iki salonda oturum organize etmiştir
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

Delhi bölgesindeki uygulamalara ilişkin bilgiler, merkez ofiste verilmiştir.

Delhi kentinden bir görüntü
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Delhi Havaalanı İç Hatlar Terminali’nden bir görüntü

SNDL Şirketi, en üst düzeyde katılımla sunumlar yapmıştır.
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Oturumlarda her düzeyde uzmandan bilgiler alınmıştır.

Oturumlarda uzmanlara birebir soru sorma imkanı bulunmuştur.
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

Nagpur kentindeki endeks fotoğraflı fatura örneği dikkat çekmiştir.

SNDL şirketi Genel Müdür Yardımcısı odasından bir görüntü
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

SNDL şirketi fatura kalemleri incelemesi

SNDL Nagpur Dağıtım Şirketi Merkez Binası ziyareti
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

SNDL şirketi çağrı merkezi ziyareti

Nagpur kenti, indirici merkez ziyareti

257

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Hindistan Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Hindistan Raporu

Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

Nagpur kentinden bir görüntü

Nagpur kenti gecekondu mahallesinden bir görüntü
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Nagpur kentinde saha gezisi

Mumbai şehir merkezinden bir görüntü
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

TPCL Mumbai oturumundan bir kare

TPCL Mumbai şirketi müşteri hizmetleri merkezinden bir görüntü
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Hindistan Seyahatinden Fotoğraflar

Mumbai kentinden bir görüntü
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Kaynakça

Hindistan Raporu

Bu rapor kapsamında kullanılan bilgiler, çizelgeler, şekiller, resimler ve fotoğraflar,
seyahat kapsamında ziyaret edilen şirketler tarafından kullanım izni ile alınan
dokümanlardan, ziyaret notlarından ve açıklamalardan derlenmiştir.
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Brezilya Raporu

Önsöz

Bu rapor, 10-17 Ocak 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Brezilya seyahati kapsamında ziyaret edilen
şirketler ve görüşülen uzmanlar ile ilgili olarak PwC
Türkiye tarafından oluşturulan teknik bir bilgilendirme
raporudur. Rapor, en iyi uygulama örneklerinin seyahat
kapsamında değerlendirileceği üç rapordan üçüncüsüdür.
Proje sonunda seyahat gerçekleştirilen Macaristan ve
Hindistan raporları ve seyahat gerçekleştirilmeyen ancak
araştırılan diğer beş ülke raporları ile birleştirmeye esas
olacak şekilde hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
PwC, her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.
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Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
Projesi, EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC Türkiye, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek olan, kaçak elektriği önleme
konusunda başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen Macaristan, Hindistan ve
Brezilya için gözlem ve tespit seyahatleri düzenlemeyi, seyahat edilmeyecek olan ve
aynı şekilde katkı sağlayacağı değerlendirilen beş ülke için ise raporlama bilgisi
toplamayı ve bunları raporlamayı gerçekleştirecektir. Proje kapsamındaki seyahatlere
ilişkin katılım listeleri, dağıtım şirketleri tarafından bildirilmiştir. Bu bölümde,
gerçekleştirilen Brezilya seyahati ile ilgili değerlendirmeler sunulmaktadır.

Seyahat edilecek ülkeler arasında Brezilya’nın yer alma nedenleri, aşağıda
sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşanmaktadır. Kaçak kullanım
oranının yüksek seviyelerde olduğu bilinmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır.
Özellikle kaçak kullanımı düşürme yüzdesi çok yüksektir ve inceleme ihtiyacı
oluşmuştur.

 Sosyal ve ekonomik yapı itibari ile Türkiye’de kaçak elektrik sorununun yaşandığı
bölgelerin bazıları ile benzer özellikler taşıyan bölgeler bulunmaktadır.

 Özellikle mukavemeti önleme ve mukavemet olan bölgede %100’e varan tahsilat
oranlarına erişme tecrübesi olduğu bilgisi gelmiştir. Düzenleme şekilleri ve saha
tecrübeleri hakkında bilgi edinilmek istenilmektedir.

Yukarıdaki nedenler ile Brezilya’nın proje kapsamında seyahat edilecek ülkeler
arasında yer almasına, PwC Türkiye önerisi ve dağıtım şirketleri onayı ile karar
verilmiştir.

Giriş

Brezilya Raporu
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Brezilya seyahati, 10 Ocak 2015 Cumartesi – 17 Ocak 2015 Cumartesi tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Brezilya programında iki dağıtım şirketi ofis ve saha
ziyaretleri, Düzenleyici Kurum ziyareti ve Çözüm Üretici Şirket ziyaretleri yer almıştır.
Çizelge-1’de seyahat ile ilgili genel plan ve takvim görülmektedir. Kesin programa
ilişkin ayrıntılı belge, katılımcılara uçakta dağıtılmıştır.

Brezilya Raporu

Çizelge-1 Zaman çizelgesi

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

12 13 14 15 16

Çözüm üretici

şirket oturumu: 

Choice

Technologies

şirketi sunumları

Light dağıtım 

şirketi saha 

incelemesi ve

sunumlar

Light dağıtım 

şirketi genel 

merkez sunumu

Rio'dan Brezilya

(başkent) iç hat 

aktarma (08:56) AES Eletropaulo

dağıtım şirketi 

oturumları ve saha 

gezisi

Düzenleyici

kurum ANEEL

oturumları

Brezilya'dan Sao

Paulo'ya aktarma

Zaman Planlaması, Katılımcılar
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Brezilya seyahati için dağıtım şirketleri tarafından gönderilen katılımcı listesi, Çizelge-
2’de sunulmaktadır.

Brezilya Raporu

Çizelge-2 Katılımcı listesi

No No Katılımcı Şirket Katılımcı İsmi Katılımcı Görevi

1 1 Van Gölü EDAŞ Osman AKYOL Genel Müdür

2 2 Ali Aydın Dağıtım Direktörü

3 3 Yelim Nur ŞİRİN Elektrik Piyasası Müdürü

4 4 Mehmet Dural Perakende Satış Hizmetleri Müdürü

5 5 Mehmet Alemdağ Epid Grup Müdürü

6 1 Dicle EDAŞ Ebubekir Tivnikli Yönetim Kurulu Üyesi

7 2 Mehmet Mungan Yatırımlar Direktörü

8 3 Fatih Yerkazan Kayıp Kaçak Direktörü

9 4 Abdülkadir Korkmaz İl Müdürü

10 1 Aras EDAŞ Sefa Kiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili

11 2 Abdülkadir Köker Genel Müdür

12 3 Öner Selen Yatırım Tesis Koordinatörü

13 4 Halil Toslak Elektrik Piyasası ve Müşteri Hizmetleri 

Koordinatörü

14 5 Salih Şenyurt Bilgi İşlem Koordinatörü

15 1 PwC Tolga Taşdelen Direktör

16 2 Tamer Emre Kıdemli Müdür

17 3 Tunca Ekmekçi Tercüman

Zaman Planlaması, Katılımcılar
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Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma Soruları

Brezilya Raporu
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Seyahat kapsamında;

Brezilya’ya 10 Ocak Cumartesi günü 21:30 uçağı ile gidilmiştir. Uçuş süresi, coğrafi
koşullar ve ulaşım koşulları dikkate alınarak düzenlenen programa göre 12 Ocak
Pazartesi günü, ilk oturumda çözüm üretici şirket sunumu olarak Choice
Technologies şirketi oturumu yapılmıştır. Choice Technologies, Genel Merkezi
Luksemburg’da olup, Güney Amerika pazarı ofisi Rio De Janeiro şehrinde bulunan ve
2003 yılından itibaren Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Meksika gibi ülkelerin elektrik
dağıtım şirketlerine kaçak önleme ve gelir güvence alanlarında yazılım hizmetleri
sunan bir şirkettir. Bu oturumda şirket uzmanları, sunumlarıyla Brezilya şebekesi,
teknik ve yasal düzenlemeler hakkında detaylı bilgi vermişlerdir. Oturumun başkanı,
Choice Technologies şirketi ortağı ve Genel Müdürü Denis Maia’dır. Kendisi, kaçak
elektrik kullanımının önlenmesine yönelik verdikleri önemi anlatmış, projeden ve
dağıtım şirketlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Bu
oturumda ayrıca Choice Technologies uzmanları, Brezilya şebekesi, elektrik piyasası
ve dağıtım şirketlerinin yaşamakta olduğu sorunlar hakkında genel bilgiler vermişler,
şirket kendi çözümleri olan Revenue Intelligence yazılım platformu ile ilgili
sunumlarında da Brezilya pazarının en büyük şehirlerinde faaliyet gösteren Light
(Rio De Janeiro) ve AES (Sao Paolo) elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili devam eden
referans çalışmalarından ve projelerinden, konuyu değerlendirme şekillerinden ve
uygulama biçimlerinden söz etmişlerdir.

Brezilya pazarında birçok dağıtım şirketi ile çalışma halinde olması nedeniyle Choice
Technologies’in bu araştırma seyahatinin konusu olan faaliyetteki çalışmalar ile ilgili
randevular alınması esnasında yardımları olmuş, uzmanlarıyla da seyahatleri
desteklemişlerdir.

13 Ocak Salı günü Rio de Janeiro şehri ve eyaletinde faaliyet gösteren Light Dağıtım
Şirketi sahasında gözlemler yapılmıştır. Geziye bir grup Light uzmanı (bir kısmı
güvenlik sağlamak amacıyla) eşlik etmiş ve yolculuk esnasında bilgilendirmelerde
bulunmuşlardır. Sahada özelleşmiş üniteleri bulunan şirket, polis desteği ile
ziyaretimiz öncesi ve ziyaretimiz sırasında emniyeti sağlamış ve konu anlatımı ve
açıklamalarıyla yardımcı olmuştur.

Ziyaretler

Brezilya Raporu
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14 Ocak Çarşamba günü, Light Dağıtım Şirketi genel merkezinde ekibimiz için özel
hazırlanan sunumlarda bölge, şirket ve Brezilya dağıtım şirketlerinin işleyişi
hakkında temel bilgiler verilmiş, kayıp kaçak oranları, kaçak elektrik ile mücadele
yönünde uygulanmış projeler paylaşılmıştır. Oturum Başkanı Light Dağıtım Şirketi
dağıtım direktörü Ricardo Cesar, bölgelerindeki faaliyetlerin anlaşılması için her
türlü desteğe hazır olduklarını belirtmiştir.

15 Ocak Perşembe günü Rio de Janeiro kentinden 2 saatlik uçuş mesafesindeki
başkent Brezilya şehrine geçilmiş, burada Brezilya düzenleyici kurumu olan ANEEL
ile bir toplantı yapılmıştır. ANEEL uzmanları, Brezilya şebekesi ve kaçak elektrik
tüketimi ile mücadele konusunda ülke çapında uygulanan yöntemleri sunumlar
üzerinden anlatmışlardır. Bu oturumda hem şebeke açısından hem tarife açısından
konuyu ele almak imkânı doğmuş, ekibimizden her konuya ilişkin sorular, doğrudan
uzman kişilere sorularak açıklamaları temin edilmiştir. Oturum sonrasında Sao Paulo
kentine hareket gerçekleşmiştir.

16 Ocak Cuma günü Brezilya’nın en büyük şehri olan Sao Paulo’da hizmet veren AES
Eletropaulo Dağıtım Şirketi oturumu gerçekleşmiştir. Öğlenden önce şirketleri ve
projeleri hakkında genel bilgi veren şirket yetkilileri, iyileştirme faaliyeti
gerçekleştirdikleri bölgelerden birine ziyaret organize etmişler ve sahada uygulamalar
gözlenmiştir. Saha ziyaretine eşlik eden şirket çalışanının özellikle sosyal olarak
problemli bölgelerdeki uygulamalar ve projeler sonunda %100 tahsilat oranı ile
çalışıyor olmaları hakkında verdiği bilgiler, ilgi çekici bulunmuştur.

Ekibimiz, 17 Ocak Cumartesi sabah uçuşu ile Brezilya’dan ayrılmıştır.

Ziyaretler

Brezilya Raporu
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Brezilya, 26 eyalet, bir federal bölge (başkent Brezilya) ve belediyelerden
oluşmaktadır. Şekil-1’de Brezilya’nın beş bölgesi ve eyaletleri görülmektedir (kuzey,
kuzeydoğu, orta batı, güney ve güneydoğu). Eyaletler, nüfus yoğunluğu, gelişmişlik,
iklim şartları ve sıcaklık ve coğrafi koşullar bakımından büyük farklılıklara sahiptir.
Şekil-2’de nüfus dağılımı gösterilmektedir. Ülke, Birleşmiş Milletler gelişmişlik
endeksinde 79. sıradadır. Yoksulluk oranı, %3,06 civarındadır. 2014 yaklaşık
değerlerine göre kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılası 15.153 Dolar (Dünya ülkeleri
arasında 7. sırada), gayrisafi yurtiçi hasılası, 2,244 trilyon Dolar’dır (Dünya ülkeleri
arasında 7. sırada).

Brezilya, Amerika kıtasının Amerika ve Kanada ardından üçüncü büyük, Güney
Amerika’nın en büyük elektrik piyasasıdır. Enerji tüketiminde Dünya sekizincisi,
üretimde Dünya onuncusudur. Elektriğe erişim oranı %97’dir. Kurulu gücü, 132.438
MW, kişi başı elektrik tüketimi 2.527 kWh/yıl civarındadır.

Brezilya, 8.515.767 km2’lik
yüzölçümü ile dünyanın
5.büyük ülkesidir. Güney
Amerika ve Güney
yarımkürenin en büyük
ülkesidir (Türkiye, 783.562
km2’lik alanı ile 37. Sıradadır).
Bölge olarak Avrupa’yı içine
alabilir. Uruguay, Arjantin,
Paraguay, Bolivya, Peru,
Kolombiya, Venezuela, Guyana,
Surinam, Fransız Guyanası ile
(Ekvator ve Şili hariç tüm
Güney Amerika ile) komşudur.
Nüfusu, 2010 sayımlarına göre
195.000.000 olan nüfusun
2014 yılı sonunda 202 milyon
civarındadır ve dünyanın en çok
nüfuslu 5. ülkesidir.

Brezilya Raporu

Şekil-1 Brezilya siyasi haritası (Kaynak: ANEEL)

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi
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Profil abone grubu bazında
%20,5 mesken, %34,4 sanayi,
%13,8 ticarethane, %4 tarımsal
sulama, %4,9 enerji sektörü,
%6,8’i kamu sektörü ve kalan
%15 üstündeki bölüm toplam
kayıplardır. Talepteki artış, son
yollarda %4,5 civarında
gerçekleşmektedir (bkz.Çizelge-
3).

Brezilya, 2001 yılına kadar arz
güvenliği olmayan ülkeler
arasında iken yatırım ve arz
güvenliğinin sağlanmasına
yönelik çalışmalar ile bu sorun
kısmen giderilmiştir. Üretim
kapasitesi, İtalya ve İngiltere ile
karşılaştırılabilecek kadardır.
Ülkede araçlarda etanol
kullanımı vardır ve biodizel,
etanol gibi seçenekler, üretim
portföylerinde bulunmasına
rağmen kurulu gücün büyük
bölümü hidrolik kaynaklıdır.
Dünyanın en zengin su
kaynaklarına sahip olan
Brezilya’da üretilen enerjinin
%70-80’i hidrolik kaynaklardan
karşılamaktadır. Kapasite
olarak ise hidroelektrik
kaynakların %67 seviyesinde
olduğu hesaplanmaktadır
(bkz.Çizelge-4).

Brezilya Raporu

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi

Şekil-2 Brezilya nüfus dağılımı (Kaynak: Birleşmiş Milletler 
– United Nations Human Development Report)

Çizelge-3 Talepteki artış miktarı (Kaynak:AES Brezilya)

276

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Brezilya Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Brezilya, 2001 yılına kadar arz
güvenliği olmayan ülkeler arasında
iken yatırım ve arz güvenliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmalar ile
bu sorun kısmen giderilmiştir.
Üretim kapasitesi, İtalya ve
İngiltere ile karşılaştırılabilecek
kadardır. Ülkede araçlarda etanol
kullanımı vardır ve biodizel, etanol
gibi seçenekler, üretim
portföylerinde bulunmasına
rağmen kurulu gücün büyük
bölümü hidrolik kaynaklıdır.
Dünyanın en zengin su
kaynaklarına sahip olan Brezilya’da
üretilen enerjinin %70-80’i hidrolik
kaynaklardan karşılamaktadır.
Kapasite olarak ise hidro elektrik
kaynakların %67 seviyesinde olduğu
hesaplanmaktadır (bkz.Çizelge-4).
Brezilya, Dünyanın ikinci en büyük
etanol üreticisidir. Doğal gaz
kaynakları, kapasitenin %9’una
yakın olmasına rağmen Brezilya,
Güney Amerika’nın ikinci büyük
doğalgaz rezervlerine sahiptir.

Ülkenin en büyük barajı, Itaipu
Binacional şirketinin barajıdır.
Paraguay sınırında yer alan baraj,
14 bin MW kurulu gücü ile
Dünyanın işletmedeki ikinci büyük
barajıdır.

Brezilya’nın 2013 yılındaki elektrik
üretimi, 570 milyar kilovatsaat

Hidro
67%

Akarsu
6%

Biyokütle
8%

Rüzgar
2%

Nükleer
2%

Doğalgaz
9%

Kömür
2%

Benzin
3%

Dizel
1%

Kurulu güç

Çizelge-4 Kurulu gücün kaynağına göre dağılımı, 
2014 (Kaynak: ANEEL)

Hidro
72%

Doğalgaz
11%

Biyokütle
8%

Petrol
4%

Kömür
2%

Nükleer
2%

Rüzgar
1%

Üretim
oranları

Çizelge-5 Kaynağına göre üretim oranları 
(Kaynak:ANEEL)

Brezilya Raporu

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi
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olmuştur. Bunun
484 milyar
kWh’sini üretim, 86
milyar kWh’sini
otoprodüktör
şirketleri
üretmiştir. Üretilen
enerjinin oranına
bakıldığında
hidrolik
kaynakların yeri
daha da fazladır.

Çizelge-4 Kurulu gücün kaynağına göre dağılımı, 2014 (Kaynak: ANEEL)

Brezilya Raporu

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi

Çizelge-5’te görülebileceği gibi üretilmiş enerjinin %71 kadarı, hidrolik kaynaklıdır.
Doğalgaz için %11 seviyelerinde, biokütle için de %8 seviyelerinde bir üretim
gerçekleşmiştir. Petrol ve türevleri %4 civarında iken kömür ve türevleri %2,6,
nükleer güç, %2,4 ve rüzgâr %1,1 paya sahiptir.

Brezilya’nın 640 MW ve 1.350 MW gücünde iki nükleer santrali bulunmaktadır.
1.405 MW kurulu güce sahip 3. nükleer santralin 2018 yılında devreye alınması
planlanmaktadır.

Devletin enerji stratejisinde kaynakları çeşitlendirmenin yer aldığı bilinmektedir.
Kapasitenin genel itibariyle hidroelektrik santrallere dayalı olması, hem kuraklık
döneminde ciddi arz güvenliği sıkıntıları ortaya koyabilecek, hem de daha başka
teknolojilere uzak kalınmasına neden olabilecektir. Yine de Dünyanın 3. büyük barajı
olacak olan bir hidroelektrik santrali (Belo Monte) planlamasına başlandığı
bilinmektedir.

2000 ve 2001 yıllarında gerçekleşen sistem çökmelerinden sonra elektrik sektöründe
yeniden yapılanma olmuş ve özelleştirmeler başlamıştır. Bazı şirketlerin
özelleştirilmesine rağmen önemli bir bölümünün devlet elinde kalması, devletin hala
elektrik sektörünün baskın oyuncusu olmasına neden olmaktadır.

Brezilya’da elektrik sektöründe Enerji Bakanlığı ve düzenleyici kurum ANEEL,
otorite sahibidir. Üretim, iletim, dağıtım ve ticaret olarak değerlendirildiğinde;
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• Toplam kurulu gücün %76’sı, 13
enerji grubunun kontrolündedir. Özel
sektör, %22 oranında etkindir. 1.862
santral vardır.

• Serbest tüketiciler, Brezilya
piyasasının %26’sı kadar bir tüketime
sahiptir. Büyük tüketim tesisleri,
enerjilerini doğrudan üreticilerden
alabilme hakkına sahiptir.

• İletim faaliyetinde 68 şirket vardır
ve %68 oranında özel sektör etkinliği
söz konusudur. 230kV üstü, yüksek
gerilim olarak geçmektedir.

Brezilya Raporu

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi

Gerilim (kV) Hat Uzunluğu (km)

230 47.858,40

345 10.223,90

440 6.728,20

500 35.726,20

600 3.224,00

750 2.683,00

Toplam 106.443,70

Çizelge-6 İletim şebekesi hat uzunlukları 
(Kaynak: ANEEL)

İletim şebekesi çok gelişmiştir ve tüm
Avrupa’yı baştanbaşa saracak ve teknik
olarak iletimi sağlayabilecek bir
şebekeye sahiptir. Çizelge-6’da 2012
resmi rakamlarına göre iletim hat
uzunlukları bilgisi verilmektedir.

Aktif şebeke, 150kV ile 750kV arasında
hizmet vermektedir (bkz.Şekil-4).
Amazon bölgesindeki 500kV hatlarda
190m direk uzunluğunu gözlemek
mümkündür. İletim sistemi uzunluğu,
2012 resmi rakamlarına göre 104 bin
km iken bu değer aynı yılın resmi
rakamlarına göre TEİAŞ için 53,7 bin
km civarındadır. İletim şebekesi ve
üretimin %80’inine varan hidroelektrik
kaynakları ile gurur duyan Brezilyalılar,
“biz suyu tel üzerinden iletiyoruz”
ifadesini kullanmaktadır.

Şekil-4 Brezilya iletim şebekesi 
(Kaynak: ANEEL)
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Brezilya iletim şebekesinde 40 kadar kısıt bölgesi vardır ve kısıt bölgelerine ilişkin
farklı fiyat mekanizmaları bulunmaktadır. Kısıt ödemelerine RAP adı verilmektedir.
Üretim ve iletimdeki kısıt bölgeleri, dağıtım kısıt bölgelerinden farklıdır. Dağıtım
bölgelerinde kısıtlar, daha çok coğrafi şekle ve nüfus yoğunluğuna bağlıdır.

Brezilya’da 230kV’un altı, “dağıtım şebekesi” olarak anılmaktadır. Ülkede 63 dağıtım
şirketi vardır. Bunlardan 47 tanesi özelleştirilmiştir ve bu şirketler sektörün %60’ını
temsil etmektedir. Tarife, bölgesel tarifedir ve tarife dönemi 4 yıldır. Özel şirketlerden
AES ve EDF gibi uluslararası olanları olduğu gibi belediyelerin işlettiği, federal
bölgenin işlettiği ve devletin yönettiği dağıtım şirketleri de vardır. Dağıtım
şebekesinin yaklaşık 72 milyon abonesi vardır. Şekil-5’te dağıtım şirketlerinin
haritadaki konumları görülmektedir.

Brezilya Raporu

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi

Şekil-5 Brezilya elektrik dağıtım şirketleri (Kaynak: ANEEL)
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Enerji satış miktarları göz önüne alındığında CPFL, Eletropaulo, Light, Cemig, Copel
ve Celesc en büyük dağıtım şirketleridir. Coğrafi ve ekonomik koşullar dikkate
alındığında dağıtım şirketlerinin hizmet kalitesinin birbirinden farklı olduğu
görülmektedir. Özellikle orta ve güney bölümde nüfusun yoğun olduğu yerler ve
kıyılardaki dağıtım şirketlerinin hizmet kalitesinde diğer bölgelere oranla belirgin
farklılıklar bulunmaktadır.

Çizelge-7 gelirlerine göre sıralandığında, ilk on sırada yer alan dağıtım şirketleri
görülmektedir.

Brezilya Raporu

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi

Çizelge-8 Tüketim miktarlarına göre dağıtım şirketlerinin ilk on sıralaması (Kaynak: Choice
Technologies)

Çizelge-7 Gelirlerine göre dağıtım şirketlerinin ilk on sıralaması (Kaynak: Choice Technologies)
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Bu bilgiye göre, geliri en yüksek olan dağıtım şirketi, Sao Paulo bölgesinde faaliyet
gösteren AES Eletropaulo’dur. Ziyaret gerçekleştirdiğimiz bir diğer dağıtım şirketi
Light, sıralamada 3. sırada yer almaktadır.

Çizelge-8 tüketimlerine göre sıralandığında, ilk on sırada yer alan dağıtım şirketleri
görülmektedir. Bu bilgilere göre, tüketim miktarı en fazla olan dağıtım şirketi, Sao
Paulo bölgesinde faaliyet gösteren AES Eletropaulo’dur. Ziyaret gerçekleştirdiğimiz
bir diğer dağıtım şirketi Light, sıralamada 5. sırada yer almaktadır.

Çizelge-9 abone sayılarına göre sıralandığında, ilk on sırada yer alan dağıtım
şirketleri görülmektedir. Bu bilgilere göre, AES Eletropaulo ikinci, Light 6. sırada yer
almaktadır.

Dağıtım şirketlerine ulusal tarife değil; bölgesel tarife uygulanmaktadır. 2014
tarifesinde 1kws enerji mesken abonesi için Light’ta 0,38708, AES Eletropaulo’da
0,28117 Real olmuştur.

Brezilya Raporu

Brezilya Şebekesi Hakkında Bilgi
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Brezilya Dağıtım
Şirketleri Birliği
(ABRADEE) verilerine
göre (bkz.Çizelge-10)
2014 başında toplam
teknik ve ticari kayıp
seviyesi, %14
civarındadır. Bu
rakamın toplam alınan
ve tahsil edilen
enerjiden hesaplandığı
ve kayıp oranı düşük
olan büyük tüketimli
bölgelerin de var olduğu
değerlendirilirse, bu
oranların çok üstünde
dağıtım bölgelerine
rastlanabileceği tahmin
edilebilir. Çizelge-11’de
yine ABRADEE
verilerine göre Brezilya
dağıtım şirketlerinin
kayıp kaçak oranları
görülmektedir. Buna
göre en düşük orana
sahip olan CPFL
Piratininga şirketinin
%5,5, en yüksek orana
sahip olan Eletrobras
AM şirketinin %38,3
resmi kayıp yüzdesine
sahip olduğu
görülmektedir.

Brezilya Raporu

Brezilya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Çizelge-10 Brezilya toplam teknik ve ticari kayıpların yıllara göre 
değişimi (Kaynak: ABRADEE)

Çizelge-11 Brezilya dağıtım şirketlerinin toplam kayba göre sıralanışı 
(Kaynak: ABRADEE)
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Brezilya’da ziyaretlerde bulunulan Rio de Janeiro şehrindeki Light şirketinin %22,6,
Sao Paulo şehrindeki AES Eletropaulo şirketinin ise %9,9 orana sahip olduğu tespit
edilmektedir.

Brezilya’da kayıp-kaçak konusunun anlaşılması için sosyal topluluğun iyi
değerlendirilmesi gereklidir. Nüfusta tek bir etnik kökene dayalı olarak gruplaşmış
veya mahalleler oluşturmuş topluluklar bulunmamaktadır. Güney Amerika
bölgesinin karakteristik özelliğini taşıyan yerli ve göçmen vatandaşlar bir arada ve
mozaik içinde yaşam sürmektedir. Yabancıya karşı yankesicilik ve gasp konusunda
ün salmış olan ülkede geceleri yabancıların sokağa çıkması tehlikeli olduğu
belirtilmektedir. Brezilya’nın genelde tüm şehirlerinin bazı bölgelerine konuşlanmış
olan, “favella” olarak tanımlanan, yasal olmayan bir şekilde teşekkül etmiş varoş ve
gecekondu mahalleleri bulunmaktadır. Bu bölgeler mafya ve çetelerin elinde
bulundurduğu uyuşturucu ve silah ticareti yapılan bölgelerdir. Bu favela bölgeleri,
olaylı bölgelerdir ve polisin dahi müdahale edemediği bölgelere ancak ordunun
operasyon yapması ve suçluları toplayarak bölgeyi temizlemesi sonrası
girilebilmektedir.

Operasyon yapılıp temizlenmiş favelalar daha sonra turistik hale de gelmekte ve
özellikle turistler merak ettiğinden turlar düzenlenmektedir.

Brezilya’daki kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu bölgelerden biri de
“favela”lardır. Brezilya’daki kaçak elektrik kullanımı aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

a-Favelalarda giriş yapılamayan bölgedeki kaçak kullanım,

b-Yoksul bölgelerde kaçak kullanım,

c-Yüksek çekişi olan tüketim tesislerinde kaçak kullanım,

d-Ödeme gücü olup kaçak kullanım.

ANEEL uzmanlarından alınan bilgiye göre kaçak elektrik kullanımı konusunda
ülkenin kuzey bölümüne gidildiğinde karşılaşılan olay sayısı artmaktadır (bkz.Şekil-
6). Bu durumun nedenleri arasında daha az müşteriye hizmet veren dağıtım
şirketlerinin hizmet kalitesi de bulunmaktadır

Brezilya Raporu

Brezilya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
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Daha çok müşteriye hizmet veren ve daha
gelişmiş ekipmanları olan şirketlerin
sahasında ise daha gelişmiş yöntemler
kullanılan kaçak olaylarına rastlamak
mümkündür.

Brezilya terminolojisine göre üretim,
iletim ve dağıtımın elektriksel
ekipmanlarından kaynaklanan kayıplar,
teknik kayıplardır. Bu kayıplar dışındaki
kayıplar, teknik olmayan (ticari) kayıplar
olarak adlandırılır ve ölçüm, faturalama
kayıpları, kaçak elektrik kullanımı, bu tip
kayıplar içinde değerlendirilir. Teknik ve
teknik olmayan kayıpların toplamı, toplam
kayıpları verir ve satın alınan fakat
satılmayan enerjiyi temsil eder.

Brezilya Raporu

Brezilya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Brezilya şebekesinde teknik kayıplar iletim ve dağıtım teknik kayıp olarak
değerlendirilmekte ve düzenleyici kurum ANEEL, tarifeye yansıyan kayıp-kaçak
seviyelerini belirlemektedir. Dağıtım şirketlerinin verimliliğini artırmak amacıyla
yeni hedefler, her dağıtım şirketi için ayrı ayrı belirlemektedir. ANEEL, öncelikle
dağıtım şirketlerine ve iletim şebekesine ait topolojiye göre teknik kayıpların
tamamını bir program yardımıyla hesaplamaktadır.

Şekil-7’de Brezilya düzenleyici kurumu ANEEL’in kayıp uygulamasına esas tek hat
şeması bulunmaktadır.

Şekil-8’de ise EPDK’nın kayıp uygulamasına esas şeması gösterilmiştir. Türkiye’de
teknik kayıplar ile ilgili parametre girişleri, piyasa işletmecisi yazılımı üzerinden
yapılmaktadır ve EPDK’nın bir yazılım marifeti ile de olsa teknik kayıp
hesaplanmasına yönelik uygulaması bulunmamaktadır.

Şekil-6 ANEEL verilerine göre kayıpların 
derecelendirildiği harita (Kaynak: ANEEL)
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Brezilya uygulamasında bir dağıtım şirketi
için toplam kayıplar ile kabul edilebilir
teknik kayıplar arasındaki fark miktarı,
dağıtım şirketinin o anki durumunu
göstermektedir. Bu değerler üzerinden
dağıtım bölgeleri için bir sonraki yıla
ilişkin hedef değerler belirlenmektedir.
Hedef kayıp oranının dışındaki kayıp
tutarları, tarife yardımıyla
ödenmemektedir. Hedef değerler, düşük-
baz-yüksek senaryo olarak hesaplanırken
sosyo-ekonomik indis kullanılmakta ve
“cluster”lama uygulaması yapılmaktadır.

Dünya Bankası’nın 2011 kayıtlarına göre
iletim ve dağıtım kayıplarının dünya
ortalaması %8,1’dir. En yüksek oranın %55
ile Haiti’de elde edildiği sıralamada
Brezilya, %16’lık değeri ile Türkiye ise,
%14’lük değeri ile yer almaktadır
(bkz.Çizelge-12).

Brezilya’da özellikle kayıp oranı yüksek
dağıtım bölgelerinin kendi bölgelerinde
başarılı çalışmaları olmuştur. Teknik ve
teknik olmayan bu çalışmalar ile ilgili
çalışmamız kapsamında incelenmesi
gereken sorular sıralanabilir:

Brezilya Raporu

Brezilya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Şekil-7 ANEEL’in belirlediği kayıp uygulamasına 
esas tek hat şeması (Kaynak: ANEEL)

Şekil-8 EPDK kayıp uygulamasına esas tek hat 
şeması örneği (Kaynak: EPDK)

1-Kayıp oranları hangi seviyeden hangi seviyeye ne kadar sürede
düşürülmüştür?

2-Ne tip bir şebeke yapısı ve abone profilinde başarılı sonuçlar elde
edilmiştir?

3-Hangi çalışmalar ile bu sonuçlar elde edilmiştir?
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Avrupa örnekleri incelendiğinde, temel mücadele yönteminin cezalandırma ve
çekince oluşturma olduğu gözlenebilmektedir. Hindistan örneğinde de cezadan ve
otoriteden korku söz konusudur. Avrupa ve Hindistan örneklerinde kaçak kullanımın
kökeninde fakirlik olduğu tespit edilmiş ve her ikisinde de sosyal projeler uygulandığı
anlatılmıştır. Sosyal projeler, elektriği ödemeye gücü yetmeyecek işsiz ve fakir halka
çalışacak iş bulma ve etrafını güzelleştirme şeklindeki toplum faydasına olan
projelerdir. Ayrıca bu ülkelerde bir kısım tüketicinin de kaçak kullanım konusunda
ısrarcı olduğu ve sicilinin bozuk olduğu tespit edilmiştir. Katı kanunlar vasıtası ile bu
tip tüketiciler ile mücadele imkânı, yasalar nezdinde mümkündür.

Brezilya örneğinde ise popülasyon, kültür ve coğrafya çok farklıdır. Sosyal projeler,
genellikle küçük bölgelerin düşünce liderlerinin örgütlenmesi şeklinde
uygulanmaktadır. Bu konuda bölge ve tüketici profiline göre dağıtım şirketlerinin
kendi uygulamaları yer almaktadır. Genel olarak mücadele yöntemleri
değerlendirildiğinde, “Dolaylı Tedbirler” olarak adlandırılan ceza ve eğitimin,
”Doğrudan Tedbirler” olarak adlandırılan sayaç koruması, bağlantı koruması ve akıllı
sayaç teknolojilerinin, “Yatırımlar” olarak adlandırılan fiziksel denetim ve risk
analizinin farklı farklı uygulamalarının olduğu görülmüştür (bkz.Çizelge-13).

Şebeke Kayıpları

Brezilya’da özellikle sosyal olarak problemlerin yaşandığı bölgelerin rehabilitesi ile
ilgili başarılı örnekler gözlemleme imkânı bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki ilk
çalışma, şebeke rehabilitasyonu olmaktadır. Ordu desteği ile girilen favelalarda sokak
şebekesi, çok sayıda illegal bağlantıya maruz kalmış durumdadır ve yükünün
dengesizliği nedeniyle de sürekli arızalar oluşmaktadır. Bu bölgelerde yapılan
düzenlemeler, hizmetin geliştirilmesi ve kaçak kullanım ile mücadelenin ilk
aşamasıdır. İllegal kullanım dışında, eski ve aşırı yüklü trafoların ve diğer elektriksel
elemanların da değiştirilmesi ile şebeke kayıplarında doğrudan bir azalma
sağlanabilmektedir.

Tahsilat kaybı

Brezilya’da kayıplara ve kaçak kullanıma bakış, Avrupa ve Asya örneklerinden
farklıdır. Macaristan’da şebekede bütün abonelerin sürekli kontrolünün önemli

Brezilya Raporu

Brezilya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
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Brezilya Raporu

Dolaylı 

Tedbirler

Cezalar Hapis cezasına varan yasal düzenlemeler ve anında kesinti yapılabilmesi, 

yasalarda yer almaktadır.

Sosyal Projeler Özellikle suça meyilli ve cezadan korkmayan bölgelerin lokal olarak ele

alındığı ve bölge liderlerinin otoritesine başvurulduğu projeler 

üretilmiştir. 

Eğitim Medya aracılığıyla ve lokal olarak sürekli eğitim faaliyetler; ile kaçak 

tüketimin zararları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Ödeme

kolaylıkları

Düzenli ödemenin başlamasına önem verildiği için ceza kesmek yerine 

fatura indirimleri sağlamak yöntemin daha verimli olduğu tecrübe 

edilmiştir.

Doğrudan 

Tedbirler

Sayaç koruması Sayaç, kapalı bir kutuya monte edilmekte, kutu ve kapak ile 

korunmaktadır. Kutu açıldığında içindeki bütün sayaçlar elektriği 

kesmektedir.

Bağlantı 

koruması

Direkteki dağıtım kutusu ile ev arasındaki hat, zırhlı kablo ile 

değiştirilmiştir. Havai hatlara AB izole yapılmıştır.

Akıllı Sayaç Akıllı sayaç uygulaması, yüksek tüketimi olan sanayi tipi aboneler için 

tercih edilmiştir.

Gelir ve Kaçak

Dedektifi ve

Takip Yazılımı

Choice Technologies firmasının çözümü Revenue Intelligence gibi 

abonelerin kaçak elektrik kullanımını analiz ve takip eden gelişmiş 

yazılım kullanılmaktadır.

Yatırım Fiziksel

Denetim

Sayaçlar, dış kapıda ve yoldan görünür şekilde monte edilmektedir 

(olabildiğince).

Düzenli sayaç okuma, sayacın sağlamlık denetimini de içermektedir 

(olabildiğince).

Bölge denetimleri için yerel ofisler ve mahalle otoriteleri

kullanılmaktadır.

Risk Analizi Fatura verisine dayalı analizler yapılmaktadır. Özellikle tahsilattaki 

kaçağın büyük olduğu yerlere odaklanma imkânı veren bu yöntemler ile 

parasal kayıpların hızlı bir şekilde düşürülmesi sağlanmıştır.

Brezilya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
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olduğu ve bunun yıllık programlar ile yapıldığı vurgulanmış ve bu konu ile gurur
duyulduğu belirtilmiştir. Hindistan’daki faaliyet, kayıtsız aboneleri kayıt altına alarak
düzenli fatura kesmek şeklindedir. Brezilya’daki faaliyetler, daha çok tahsilat kaçağı
olan yerin tespit edilmesi ve büyük zarara neden olmuyorsa zaman ve işgücünden
tasarruf ederek ticari açıdan anlamlı önlemlerin alınması şeklinde genellenebilir.
Bütün faaliyetlerin arkasındaki bu bakış açıları, geçmişte yapılmış ve bundan sonra
uygulanacak faaliyetler için birer ipucudur. Aynı zamanda bu bakış açıları,
problemin, coğrafi, ekonomik koşulların ve topluluğun yapısının analiz ve tecrübesi
ile ortaya çıkmaktadır.

Brezilya’da büyük kaçakları yakalamak yönündeki faaliyetler, özellikle Choice
firmasının çözümü Revenue Intelligence gibi abonelerin kaçak elektrik kullanımını
analiz ve takip eden gelişmiş yazılım ile verilerin analiz edildiği ortamlarda
gerçekleştirilmektedir ve sürekli bir faaliyet olmasına verilen önem büyüktür.
Böylelikle düzeltici faaliyetlerin eski haline dönmesine karşı önlemler alınmış
olmaktadır.

Brezilya Raporu

Brezilya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
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Brezilya’da 2001 yılında meydana gelen bir dizi sistem çökmesi (blackout) sonrası
elektrik sektörü büyük bir ciddiyetle ele alınmış ve bu alanda reformlar yapılmıştır.
Yapılan reformlar, arz güvenliğini ve verimliliği artırmak, teknik ve ticari kayıpları
önlemek, elektrik fiyatlarını düşürmek için tedbirler almak şeklinde olmuştur.
Dağıtım şirketleri açısından bakıldığında, özelleştirmeler hızlandırılmış ve
düzenlemeler yoğunlaştırılmıştır. Özelleşen şirketlerin kayıpları azaltmakla ilgili
yükümlülükleri vardır.

Yasal zemin

Brezilya’da elektriğin kaçak kullanımı suçtur ve hapis ve para cezasına tabidir. Yine
de, yoksulluk sorunu çekmeyen bazı bölgelerde özellikle sosyal mukavemet ve
yasaların korkutucu ve önleyici unsur olmaması nedeniyle düzeltme
gerçekleştirilememektedir. Uyuşturucu trafiği ve mafyanın etkin olduğu bölgelerde
kullanılan elektriğin tahsilatı yapılamamaktadır. Brezilya’da sorunlu bölgelerde kaçak
kullanımı önlemeye yönelik başarılı çalışmalar gerçekleşmiştir. Genel olarak bu
çalışmaların üç aşamada gerçekleştiği söylenebilir:

a-Elektriğin kaçak kullanımı suçtur ve kanunda hapis ve para cezası ile
cezalandırılması gerektiği açık bir şekilde ifade edilmektedir.

b-Favela denilen sorunlu bölgelere polis dahi hiçbir şekilde adım atamamaktadır.
Ordu, bu bölgelere baskın gerçekleştirerek emniyeti almakta, suçluların ve suçun
bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

c-Dağıtım şirketleri tarafından elektriği bedelsiz kullanmaya alışmış topluluk ile ilgili
sosyal unsurlar içeren projeler geliştirilmektedir. Bu projeler için yapılan harcamalar,
tarife veya başka bir destekleme kalemi ile dağıtım şirketlerine geri ödenmemektedir.
Ziyaret edilen dağıtım şirketlerinin tecrübelerine göre yapılan yatırımların geri dönüş
süreleri çok kısa sürelerdir.

Sosyal tarife yapısı

Brezilya’da düşük gelirli abonelerin tarifesi (Low-Income Tariff-LIT), B Grubu
tarife’dir ve tarife tablolarında B1 olarak gösterilmektedir. Bu tarifede 30 kWh’a kadar
olan enerjiye 2/3 indirim getirilmekte, 30 kWh ile 100 kWh arasındaki tüketime %40
indirim, 100 kWh ile 200 kWh arasındaki enerjiye %13 indirim sağlanmaktadır.

Brezilya Raporu

Brezilya Elektrik Piyasası Yasal Zemini
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Sabit tarife bileşenleri de bulunmakta ve hiç tüketim olmasa bile bu abone grubundan
da 1,5 $ aylık ücret alınmaktadır.

Edinilen bilgiye göre 2009 yılında bu tarifeden 17 milyon abone faydalanmıştır. Bu
rakam, o dönemdeki 50,2 milyon abonenin %36’sı anlamına gelmektedir. Bu 14
milyon içinde ise aylık 80 kWh’den daha az elektrik tükettikleri için %82’si otomatik
olarak en düşük tarifeye tabi olmaktadır.

ANEEL, 2007 yılında düşük gelirli abone tarifesinden yararlanma koşullarını
sıkılaştırma yönünde çalışmalar yapmıştır. Bu tarihten sonra özellikle aylık 80 kWh
ile 200 kWh arasında elektrik tüketimi yapanlar için belge ve gelir kanıtı
gerekmektedir.

Tarife uygulamasının yerel olması, elektrik kaçağında da önemli bir faktör olarak
değerlendirilebilmektedir. Çizelge-14’te bazı dağıtım bölgeleri için mevcut mesken
tarifeleri görülmektedir. Light şirketinin bölgesinde elektriğin fiyatı kwh başına
0,38708 Real iken AES Eletropaulo bölgesinde bu değer 0,28117 Real’dir.

Brezilya Raporu

Brezilya Elektrik Piyasası Yasal Zemini

Çizelge-14 Bazı dağıtım şirketleri için mevcut mesken tarifeleri (Kaynak: ANEEL)
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Yapılan bir başka çalışma da elektrik tüketimini sınırlandırma yönünde olmuştur.
Verilen bilgiye göre, bir uygulama döneminde, aylık 150 kwh üzerindeki tüketime
tarifeye ek “fazla tüketim cezaları”nın kademeli olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu
durumda normal tüketim yapan ve tahsilat problemi olmayan aboneler,
tüketimlerinde tasarrufa gitmişlerdir. Kaçak elektrik kullanmakta olan ve tahsilat
yapılamayan abonelerin herhangi bir tasarrufa gitmemesi sonucunda kayıp
hesaplarında yükselme meydana gelmiştir. Halen bu uygulamaya devam
edilmemektedir.

Düşük Gelir Bölgesi’nde ANEEL’in teknik olmayan kayıpları önleme
programı

ANEEL, 90’lı yılların ikinci yarısında “elektrik-sanayi işbirliği gelişimi” projelerine
teşvikler yapmıştır. Bu teşvik fonları,

 Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları (Research & Development-R&D)

 Enerji verimliliği (EV) çalışmaları (Energy Efficiency-EE)

için kullanılmıştır. Bu bütçelerin;

• Brüt yıllık bütçenin %1’i kadarının (1/2 Ar-Ge, 1/2 EV için olmak üzere) kendi
bölgelerindeki faaliyetlerde kullanılması,

• EV için kullanılan bölümün yarısının (toplam ayrılan miktarın 1/4’ü) düşük
gelirli aboneler için kullanılması

düzenlemeler ile belirlenmiştir. ANEEL, her yıl yapılan başvuruları değerlendirmekte
ve bir sonraki yıl hangi bütçeden hangi faaliyetin gerçekleşeceğini onaylamaktadır.
Faaliyetler, bu onay sonrası başlamaktadır. Örmek olarak varoş bölgelerin
elektrifikasyonu projesi, EV bütçesinden onay almıştır. Müşterilerin kendi
tüketimlerini izleyebilmeleri ve yönetebilme imkanına kavuşmaları gerekçesiyle onay
alan proje kapsamında eski cihazların yeni cihazlarla değişimine de (eski buzdolabı
vb.) %80 fayda-maliyet kriterini sağladığı takdirde onay verilmiştir.

Brezilya Raporu

Brezilya Elektrik Piyasası Yasal Zemini
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Seyahat kapsamında 13-14 Ocak 2015
tarihlerinde Light Dağıtım Şirketi
merkez ofis ve saha ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Merkez ofisteki
oturum, 14 Ocak tarihinde
gerçekleştirilmiş olup oturum başkanı
Dağıtım Direktörü Ricardo Rocha,
Light şirketi hakkında genel bilgi
verdikten sonra kendisi ve ekibi,
kayıpları önleme yönündeki faaliyetleri
hakkında bilgiler vermişlerdir. 13 Ocak
tarihinde gerçekleşen saha
ziyaretlerinde ise bir APZ (Area de
Perda Zero-Sıfır Kayıp ) bölgesi ziyaret

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-9 Rio de Janeiro eyaletinin yeri ve Rio bölgesi 
özellikleri (Kaynak: Light)

edilerek teknik şebekede yapılan faaliyetler yerinde gözlenmiş, bölge sorumlularının
doğrudan açıklamaları ile konunun işlenişi hakkında bilgi alınmıştır.

Light, bir holding şirketi olup üretim,
dağıtım, ticaret, sanayi ve bilişim
teknolojileri konusunda faaliyet
gösteren toplam 18 şirketten
oluşmaktadır. Holding, bu şirketlerden
10 adedinin %100 sahibidir. Light
Elektrik Hizmetleri (Light Sevicos de
Eletricidade S.A.), elektrik dağıtımı
konusunda faaliyet gösteren şirketin
adıdır. Şekil-9’da Rio De Janeiro
eyaletinde faaliyet gösteren şirketin
konumu gösterilmektedir. Koyu renkle
gösterilen bölüm, kısıt bölgesidir. Light
şirketinden alınan bilgiye göre eyalet
nüfusunun %68’i, eyalet alanının dörtte
birinde bulunmaktadır. Bölgedeki
abonelerin %57’si kısıt bölgesinde
bulunmaktadır.

Mesken
31%

Ticaret
28%

Sanayi
6%

Serbest
Tüketici

20%

Diğer
15%

Abone Tipi

Çizelge-15 Light Dağıtım Şirketi tüketici abone tipi 
yoğunluğu (Kaynak: Light)
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Light şirketi, elektrik tüketimi
ve tahsil edilen enerji
kriterlerinin her ikisinde de
ülke beşincisidir. Bölgedeki
tüketim abone tipi
gruplandığında Çizelge-15’te
görülebileceği gibi, diğer
dağıtım şirketlerinden farklı
olarak mesken abonesinin
neredeyse ticarethane abonesi
ile aynı oranda olduğu
görülmektedir.

Bölgedeki kayıpların ülke
ortalamasına göre yüksek
oranda olduğu bilinmektedir.
Çizelge-16’da bölgenin düşük
gerilimde teknik olmayan kayıp
miktarının toplam düşük
gerilim çekiş miktarına oranı
gösterilmektedir. Uygulanan
projenin çıktılarına göre bir
yıllık sürede ortalama %2,4
oranında iyileşme
gerçekleştirilmiştir.

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Çizelge-16 Teknik ve teknik olmayan kayıpların son 12 ayda 
gelişimi (Kaynak: Light)

Alınan bilgiye göre orta gerilim ve yüksek gerilim müşterisi 7.600 abonenin 11.500
GWh’lik çekişinin tamamına tahsilat yapılabilmektedir. Düşük gerilim seviyesinden
bağlı olan ve yüksek çekiş miktarına sahip 22.000 abonenin sağlıklı okunabilmesi ile
ilgili çalışmalar 2015 sonuna kadar devam etmiştir. Bu aboneler, bölge enerji
çekişinin %11’ine karşılık gelen 2.700 GWh enerjisinin alıcılarıdır. Görevli perakende
tarafında, ağırlıklı olarak mesken abonesi dört milyon yüz bin abone bulunmaktadır
ve 10.000 GWh’lik bir çekişe tekabül etmektedir. Bölge çekişinin %41’ine karşılık
gelen bu bölgelerde APZ merkezleri yardımıyla faaliyetler yürütülmektedir.
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Light şirketinin bölgesinde
2014 yılının ilk dokuz ayında
sadece kayıplarla mücadele
için harcanan CAPEX tutarı,
227,9 Milyon Real olmuştur.
Bu tutar, CAPEX bütçesi
içindeki en yüksek ikinci
kalemdir ve %36 kadar yüksek
bir orana sahiptir (bkz.Çizelge-
17). Bu yüksek bütçeye rağmen
yıllık azalma oranının %2,4
olduğu gözlenmiştir.

Bölgede uygulanan
faaliyetler

Light şirketinin kayıp miktarını
düşürmek ile ilgili yaptığı
çalışmaları üç başlıkta
toplamak mümkündür:

Yazılım ve sistemsel
çözümler (analitik ve
strateji belirleme odaklı):

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Çizelge-17 Light şirketinde 2014 yılının ilk dokuz ayı için 
CAPEX kırılımı (Kaynak: Light)

• Yapay zeka algoritmaları ile kendini kendine öğrenme özelliği de bulunan gelir ve
kaçak dedektifi yazılım kullanımı ile kaçak önlemeye yönelik analizler,

• Etkin ve verim oranı yüksek saha denetim stratejileri geliştirmek.

Donanımsal Çözümler:

Islah edilmiş veya ihtiyaç görülen bölgelerde

• Elektronik sayaç tesisatı,

• Akıllı şebeke çözümleri,

• Şebeke yenileme çalışmaları yapmak
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“Sıfır Kayıp Bölge” Projesi (APZ Area de Perda Zero üniteleri)

 Yazılım ve sistemsel çözümler (analitik ve strateji belirleme odaklı)

Light şirketinin kayıp ile mücadele yönünde uyguladığı yöntemlerden birincisi,
gelişmiş yazılım ve sistemsel teknolojilerden faydalanmak olmuştur. Şebekede
mevcut donanımlardan elde edilen tüm veriler, bir nevi hırsız-polis mantığı ile analiz
oluşturan yapay-zekâ yazılım ortamında işlenmekte ve özellikle kaçak elektrik
kullanımının olduğu yerlere ilişkin nokta atışı teşhislere ulaşılabilmektedir. Elbette
bu teknolojilerin kullanılabilmesi için ön koşul olarak mevcut düzenli bir şebeke
varlığı ve abone kaydı gereklidir. Şekil-10, merkezi üniteden verilerin toplanıp
işlendiği yapıyı göstermektedir. Buna göre abonelerin sayaçları, dağıtım direklerinde
bir pano içine yerleştirilmiş durumdadır ve panoya müdahalede bütün sayaçların
elektriği kesilir. Abonelerin evlerinde sayaçların endekslerini gösteren ekranlar
bulunmaktadır. Direklerdeki sayaçlar üzerindeki veriler çeşitli şekillerle merkezi
birime aktarılır ve merkezi birim, bu veriler üzerinde gerekli çalışmaları yapar.

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-10 Light şirketi-merkezi ölçüm değerlendirme sistemi (Kaynak: Light)
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Çalışmalarda bölgedeki bütün abonelerin taranması yerine esas olarak tespit edilen
büyük kayıpların üzerine gidilmesi daha uygun bulunmuştur. Satın alınan enerji ile
tahsil edilen enerji arasındaki farkları sahadaki ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırarak
öncelikle problemli bölge tespiti yapılmaktadır. Bu bölgedeki tahsilat verileri ve sayaç
okumaları, birçok mantıksal döngüye tabi tutulmakta ve potansiyel problemli
tüketiciler ile ilgili saha ekibine kontrol uyarısı sağlanmaktadır.

Aktarılan bir başka tecrübe ise, düzenli fatura ödemesi yapan ve yüksek elektrik
kaçağı bulunan abonenin tespit edilmesinin zorluğudur. Uzmanlara göre düzenli
ödeme yapan ve saha denetimlerinde her zaman düzgün görünen yerlerde çok ciddi
miktarda kaçaklar mevcut olabilmektedir. Kayıtlı abonelerin bu tip faaliyetleri,
kayıtsız abonelerin maliyetlerinin çok üzerinde olabilmektedir ve bu tip teknolojik
yöntemler dışında anlaşılması pek de mümkün değildir. Şekil-11’de teknolojik
yöntemler kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına göre en problemli aboneler tespit
edilmekte ve saha denetim programı oluşturulmaktadır.

Sahadaki tecrübelerden birinde, bölgenin ünlü fırınlarından birinin fatura ödemesini
düzenli olarak gerçekleştirmesi nedeniyle uzun süre hiç dikkat çekmeden büyük
miktarda kaçak elektrik kullanımı yaptığı paylaşılmıştır. Teknolojik yöntemler
devreye girdiğinde anlaşılan bu kaçak tipinde ekmek fırını, büyük tüketimin olduğu
örneğin fırının çalıştığı sürelerde kaçak tertibatını devreye alarak sayaçtan bu verinin
geçmesini önlemiştir. Yakalanan kaçağın büyüklüğü nedeniyle haber, tespit edilen
kaçak miktarı ve bedeli itibarıyla ulusal bir gazetelerde yer bulmuştur.

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-11 Teknolojik yöntemler kullanılarak tespit edilen kaçak kullanım yerleri (Kaynak: Light) 
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 Donanımsal çözümler

Referans alınabilecek bir ölçüm ve faturalama sistemi ve elektrik tesisatı yokluğunda
elektrik kaçağı ile mücadele imkânı bulunmamaktadır. Rio bölgesindeki favelalarda
ıslah öncesinde çok sayıda illegal bağlantı bulunmaktadır. Şekil-12,13 ve 14’te şebeke
düzenlemesi yapılmadan önce sahadaki durum gösterilmektedir.

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-13 Şebeke düzenlemesi yapılmadan önce sahadaki durum (Kaynak: ANEEL)

Şekil-12 Şebeke düzenlemesi yapılmadan önce sahadaki durum (Kaynak: Light)
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Yapılacak bütün çalışmalardan acil olarak
sahadaki şebekenin elden geçirilmesi
gerekmektedir. Bu yönde çalışmaların
yapılabilmesi için ise hem bölgede emniyetin
sağlanmış olması hem de yapılacak çalışmaların
ertesi gün sökülmeyeceği ortamın tesis edilmesi
gereklidir. Şekil-15’te gezimiz sırasında
karşılaştığımız bir direğin görüntüsü yer
almaktadır.

Sahada yapılan çalışmalar, illegal bağlantıları
önlemekten ibaret değildir. Aynı zamanda
trafoların yüklenme kapasitesi, hangi bölgeye ne
şekilde bir dağıtım yapılması gerektiği de tekrar
değerlendirilmekte ve yatırım kalemi olarak geri
alınabilecek şekilde malzemeler seçilmektedir.
Örneğin gezimiz sırasında yan yana direklere
tesis edilen 3 küçük trafonun yerine neden bir
tane beton köşk trafo kullanılmadığı sorusuna

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-15 Islahtan sonra çalışma yapılmamış bir dağıtım direği

Şekil-14 Şebeke düzenlemesi yapılmadan 
önce sahadaki durum (Kaynak: ANEEL)

verilen cevapta yatırım kalemi
olarak direk tipi trafoların
geri ödemesinin yapıldığı
ancak diğer tiplere izin
verilmediği bilgisi alınmıştır.

Şekil-16’da çalışma yapılmış
bir bölgedeki dağıtım
direkleri görülmektedir. Light
uzmanları, daha önce bu
bölgede gökyüzünün kaçak
tellerin yoğunluğu nedeniyle
görünmediği bilgisini
vermişlerdir.
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Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-16 Şebeke yenilemesi yapılmış bir bölge

Şebeke yenileme çalışmalarının bir aşaması da elektronik sayaçların tesisidir.
Ziyaretimiz sırasında karşılaştığımız çıplak bir sayaç, Şekil-17’da görülmektedir.

Şebeke yenileme çalışması kapsamında sayaçların ortak panoya yerleştirilerek direğe
tesis edilmesi sağlanmaktadır. Kutulara müdahalede enerji otomatik olarak
kesilmektedir (bkz.Şekil-18).

Şekil-17 Şeffaf kapağı kırılmış bir sayaç örneği
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 Sıfır kayıplı bölge (APZ – Area de
Perda Zero)

Sıfır Kayıplı Bölge Projesi, devlet-dağıtım
şirketi birlikteliğinde, tamamı ile kaçak
kullanım olan bölgelerdeki kaçak aboneleri
ödeyen müşteri konumuna dönüştürmeyi
hedefleyen sosyal ve halka ilişkiler odaklı
gerçekleştirilen bir projedir. Devletin ıslah
etmek üzere çalışma yaptığı bölgeye dağıtım
şirketi iyileştirici faaliyetler ile destek
vermektedir. Genellikle ıslah edilmek üzere
girilen bölgeye giriş ve bölgenin suçtan
temizlenmesi, ordu yardımıyla
yapılabilmektedir. Bu tip bölgeler etrafına
polis dahi yaklaşamamaktadır.

On bin ile yirmi bin nüfusun olduğu
bölgelere eğitimli çalışanın tahsis edilmesi,
sürekli ve doğru ölçümleme yapılması,

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-18 Direğe tesis edilmiş sayaç panosu 
örneği

sürekli ve düzenli saha kontrolleri, sağlanan hizmet için sonuç odaklı ücretlendirme
yöntemleri uygulanmaktadır. Bugüne kadar 37 ıslah edilmiş favelada bu çalışmalar
yürütülmüştür. Light yetkililerinden alınan bilgiye göre abone başına yapılan yatırım,
500 Real civarında olmaktadır ve geri dönüş süresi en fazla üç aydır. Bu bedel, 20
yılda tarife yoluyla geri alınmaktadır ancak asıl kazanç, kaçağın azaldığı anda
tahsilatın artması ile sağlanmaktadır. APZ projesi ile 200 bin yeni abonelik
sağlanmıştır.

Çizelge-18’de APZ bölgesindeki kayıp ve tahsilat gelişimi görülmektedir. Light
şirketinin teslim aldığı 2013 yılından sonra 12 aylık dönem için yapılan
değerlendirme görülmektedir. Buna göre, bölgelerin ıslah öncesi ortalama kayıpları
%50 civarında iken aylık değişimler (sıcaklık, nem vb. nedenleriyle olabilir) dikkate
alınmadığında ortalama %20 civarında kayba düşüş söz konusudur (%30 iyileştirme).
Tahsilat oranlarına bakıldığında ise gecikme zamları ile birlikte %100 üzerinde bir
tahsilata ulaşılmaktadır.
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Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Çizelge-18 (a) APZ kayıp gelişimi, (b) APZ tahsilat gelişimi

APZ bölgesinde Light şirketi bir ofis tutmakta, kirasını ve çalışanların maaşını
ödemektedir. Müteşebbislik fırsatı olarak sunulan bu proje için çalışanlarından
gönüllü bir kişi, bu bölgeye talip olmakta ve bir şirket kurmaktadır. Kurulan bu
şirket, dağıtım şirketi ile aynı koşullarda kayıp oranını düşürmekle yükümlüdür.
Düşüremez ise bir sonraki yıl kontratı yenilenmemekte ve başka bir talipliye bölge
teslim edilmektedir. Sahadaki çalışmaları yapan çalışan, Light çalışanıdır. Tahsilatı
yapan, sahadaki kanaat önderleri ile anlaşmaları sağlayan, reaksiyonu önleyen, sahayı
kollayıp ekipmanları gözeten, yeni kaçak bağlantılara karşı denetleme faaliyeti
yürüten birim, bu küçük şirkettir.

Brezilya’da dağıtım şirketleri, fatura bedelinin %1’i kadarını sosyal projelere
kullanmak zorundadır. Light şirketi, hem bu zorunluluk nedeniyle hem de
bölgesindeki durumu iyileştirici faaliyetler yapmak amacıyla sosyal projelerini
APZ’ler ile gerçekleştirmektedir. Örneğin APZ’ler kendi bölgelerinde mevcut
lambaları LED lambalar ile değiştirmekte, buzdolaplarını ve diğer elektrikli ev
araçlarını tasarruflu olanları ile değiştirmektedir.

Şekil-19 incelenirse, Baixada bölgesinde ortalama teknik olmayan kayıp yüzdesinin
%78,8 olduğu görülmektedir. APZ’ler özellikle kayıp oranı çok yüksek olan
bölgelerden seçilmektedir ve buradaki tahsilat oranını artırmayı hedef almaktadır.

Light uzmanları, APZ ziyaretinde ekibimizi kayıpları %82,4 değerinden %62,4
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Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları

Şekil-19 Aralık 2013 döneminde 5 bölgedeki abone, tahsilat, kayıp miktarı, kayıp oranı (Kaynak: Light)

değerine 8 ayda getiren bir bölgeye götürmüşlerdir. Bölgedeki faturaların %80
indirimli olduğu gözlenmiş, her ay yavaş yavaş bu indirim oranının azaltıldığı
belirtilmiştir.

Bölgede alınan sonuçlar

Light şirketinin uygulamaları ile alınan sonuçlar, oturumlardaki sunumlarda
ayrıntıları ile anlatılmıştır. Çizelge-19’da APZ bölgelerindeki kayıtlı abone sayısındaki
gelişim gösterilmektedir. Mavi çizgi, planlanan, kırmızı çizgi ise gerçekleşen verileri
göstermektedir. Buna göre ilk altı aydaki gelişim, planlananın da üzerine
çıkabilmiştir. Haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde seçim nedeniyle yeni abone
kaydı olmamıştır. Veriler, 29 APZ’den derlenmiştir.

Çizelge-20’de ise Light bölgelerinde teknik olmayan kayıp yüzdesinin zamanla
değişimi gösterilmektedir. Çizelgede kahverengi çizgi, düzenleyici kurum ANEEL
hedeflerini, kırmızı çizgi ise gerçekleşmeleri göstermektedir. Bu çizelgeye göre
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Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları
Light şirketleri, hedef kayıp oranlarının altına inmiş durumdadır. Hedef değerlerin ilk
başta yükselen şekilde olması, tüketimin sınırlandırılarak 150 kwh/ay’dan yüksek
tüketimler için kademeli olarak cezalar tanımlanmış olması, düzgün tahsilat yapılan
abonelerin tasarrufa gitmesi ve kaçak kullanım yapanların herhangi bir tasarrufa
yanaşmaması nedeniyledir.

Çizelge-19 APZ’lerde kayıtlı abone sayısının gelişimi (2014) (Kaynak: Light)

Çizelge-20 Light şirketinin sorumluluk sahasında teknik olmayan kayıp yüzdesi değişimi (Kaynak: 
Light)
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Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

Light yetkililerinin anlattığı ve sahada karşılaşılan tecrübeler ile Türkiye’de yaşanan
örnekler, aşağıdaki hususlarda paralellik göstermektedir:

 Sosyal olayların yaşandığı bir bölge olması,

 Güvenlik güçlerinin şehrin bazı bölümlerinde emniyeti sağlayamıyor olması,

 Enerji tüketiminin yüksek değerlerde olması,

 Tahsilatın çok az olması,

 Aşırı yük ve arıza durumları ile çok karşılaşılması,

 Şebekede düşük gerilim tarafında kaçak elektrik kullanımı olması,

 Hatta müdahale ile kaçak kullanım (kanca atma vb.),

 Sayaca müdahale ile kaçak kullanım (mıknatıslama ve her türlü müdahale),

 Sayacın devre dışı bırakılması ile müdahale,

 Kontrol ekiplerinin sahaya gidişinde direnç,

 Şiddet göstererek saha faaliyetlerini önleme (mala zarar verme, korkutma vb.),

 Bayan olan evlere girişe izin vermeme,

 Kaçak elektrikten dolayı aşırı yüklenen ve yanan ekipman değiştirilmeyince
mukavemet gösteren vatandaş, yenilendikçe daha fazla tüketim yapan kaçak tüketici
problemi.

Light örneği ile Türkiye’deki durum arasındaki aşağıdaki hususlarda farklılık
bulunmaktadır:

 Türkiye’de kaçak elektrik kullanımı suç değildir. Brezilya’da 1 ile 4 yıl arasında
hapis cezasına konu bir suçtur.

 Sosyal problemin olduğu bölgede dağıtım şirketinin müdahalesi için ordu veya
polis gücünün emniyet alması söz konusu değildir.

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları
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Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

 Sahada şebeke düzenleme çalışmaları için güvenlik güçlerinin tedbir alması söz
konusu değildir.

 Kaçak şekilleri basit olabildiği gibi son derece teknik de olabilmektedir.

 Tekrarlanan kaçak kullanım mevcuttur.

Yukarıda sıralanan benzerlik ve farklılıklar değerlendirildiğinde;

 Devlet desteği ile gerçekleştirilecek projelerin başarılı olacağı ve bu yönde bir
program yapılması gerektiği,

 Dağıtım şirketinin çalışanının ve envanterinin emniyeti alınmadan hedef
koymanın doğru olmayacağı,

 Sosyal problemlerin yaşandığı bölgelerde keskin hedefler yerine kayıp düşürmek
ile ilgili gerçekçi hedefler konulması gerektiği,

 Üretilecek sosyal projeler için dağıtım şirketi bütçesi dışında bir kaynak tahsis
edilmesi gerektiği,

hususları önem kazanmaktadır.

Brezilya Raporu

Light Dağıtım Şirketi Oturumları
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Seyahat kapsamında 15 Ocak 2015 tarihinde düzenleyici kurum ANEEL’e ziyaret
düzenlenmiştir. ANEEL, Brezilya’nın başkenti Brezilya şehrinde, bütün devlet
dairelerinin merkezlerinin bulunduğu yerde bulunmaktadır. Oturumda, dağıtım
bölgelerinden, kayıpla mücadele konusunda çalışan yöneticilerin yanında
tarifelerden sorumlu uzmanlar da hazır bulunmuşlardır.

ANEEL, Türkiye’deki EPDK gibi, görevini yasalardan alan, düzenleme, sahadaki
cezaların belirlenmesi ve anlaşmazlıklarda arabuluculuk görevini yerine getiren
düzenleyici kurumdur. Ele aldığı konuları çekiliş yöntemi ile belirlemektedir.
Oturumda, konu uzmanları kayıpların kendileri tarafından tanımı, hesap yöntemleri,
yaygın olduğu bölgeler, tarifeye etkileri ve mevzuattaki yeri konusunda bilgi
vermişlerdir.

ANEEL’in kayıpları değerlendirmesi

Brezilya terminolojisinde de kayıplar, teknik ve teknik olmayan olarak ikiye
ayrılmaktadır. Teknik kayıplar, iletim kayıpları, trafo kayıpları ve ölçüm hatalarıdır.
Teknik olmayan kayıplar, faturalama hataları ve kaçak elektrik kullanımıdır. Teknik
olmayan kayıpların önemini vurgulamak için %5’lik bir kaybın Brezilya için 14,6
TWh’a karşılık geldiği ve Rio de Janeiro kentinin bir yıllık enerjisi veya 1.700 MW
kapasitedeki bir barajlarının bir yıllık ürettiği enerjiye denk bir miktar olduğu
söylenmiştir. Aynı zamanda bu kaybın yıllık 3,6 milyar Real’in “çalınması” anlamına
geldiği vurgulanmıştır (bu ifade aynen kullanılmıştır). Şekil-20’de 2013 yılı verilerine
göre tüketilen enerjinin %15,6’sının kayıp olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Tarife açısından enerjinin maliyeti olarak değerlendirilen kayıp, dağıtım yönetmeliği
olan PRODIST belgesinin 7 numaralı bölümünde ele alınmaktadır. Ayrıca tarife
yönetmeliğinin 2.6 numaralı alt maddesinde indisleme uygulamasından
bahsedilmektedir (PRORET belgesi). Buna göre, şiddet, gelir eşitsizliği, düzensizlik,
su kaynaklarına erişim, çöp toplama faaliyetlerindeki düzen, kültürel farklılık gibi
karar birimlerine göre belirlenen indislerle tüketim miktarı ve abone sayıları
çarpılarak bölümleme oluşturulmaktadır. Böylelikle birbirinden birçok parametre ile
farklılık gösteren bölgelerin tek bir değere göre benzerlik gösterdiği yanılgısından
uzaklaşılmaya çalışılmaktadır. Çizelge-21’de sosyoekonomik karmaşıklık indisi
gösterilmektedir. Çizelge-22’de ise bu indis ile teknik olmayan kayıp yüzdesinin
çarpılması ile elde edilen parametreye göre sıralanmış dağıtım şirketleri

Brezilya Raporu

Düzenleyici Kurum ANEEL Oturumu
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görülmektedir. Örneğin Light şirketi Çizelge-21’e göre beşinci sıradayken Çizelge-
22’de kaçak oranına göre üçüncü sırada yer almaktadır.

Brezilya Raporu

Düzenleyici Kurum ANEEL Oturumu

Şekil-20 ANEEL sunumunda üretilen ve tüketilen enerjinin ayrıştırılması (Kaynak: ANEEL)

Çizelge-21 Sosyoekonomik karmaşıklık indisi (Kaynak: ANEEL)
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Dağıtım bölgelerindeki kaçak tipleri

Dağıtım bölgelerinde birçok kaçak tipi bulunmaktadır. Sayaca müdahale, by-pass,
kanca atma yöntemi, mıknatıslama yöntemi ile sayacın dönüşünü etkileme, uzaktan
kumandalı devre ekleme gibi yöntemler, sahada gözlemlenenlerden bazılarıdır.

Bölgelerde kaçak kullanım ile mücadele yönünde şebeke taramaları, sayaçlara
müdahaleyi önleyici çalışmalar, pano içine yerleştirilmiş sayaçlar vb. yöntemler
kullanılmaktadır.

ANEEL’in altını çizdiği bir başka husus, kaçak kullanımın yalnızca ödeme güçlüğü
çeken bölgelerde olduğu yanılgısına düşülmemesi gerektiğidir. Şekil-21’de lüks
müstakil evlerde yakalanan kaçak kullanım örnekleri, sunum esnasında
gösterilmiştir.

Arıza yönergesi

Kaçak kullanım veya sayaç arızası tespitinde takip edilen yöntem, aşağıda
sıralanmaktadır:

• Saha çalışanı, arızaya ilişkin tutanağını tutar. Tutanağın bir kopyası, tüketiciye
verilir.

Brezilya Raporu

Düzenleyici Kurum ANEEL Oturumu

Çizelge-22 Teknik olmayan kayıplara göre sıralanmış dağıtım şirketleri (Kaynak: ANEEL)
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• Tüketici tarafından talebe bağlı olarak veya dağıtım şirketi inisiyatifiyle sayaç,
resmi sayaç denetim merkezine kontrol için gönderilir (Inmetro).

• Merkez, akredite raporunu oluşturur. Sayaçta bir müdahale varsa
belgelendirilmiş olur.

• Tahsilat verisi tekrar oluşturulurken ölçüm sonuçları, hatanın oluştuğu zaman
aralığı vb. bilgiler değerlendirilir.

• Tahsilata esas süre belirlenirken tüketim süresi analiz edilir. En fazla 36 aya
kadar tahsilat yapılır. Eğer problemin başlangıç süresi belirlenemezse, 6 ay süresi
uygulanır.

• Tüketici, tespit edilmiş olan problemin başlangıcı, hesap, kullanılan yöntem,
itiraz hakkı ve uygulanan tarife hakkında bilgilendirilir.

Brezilya Raporu

Düzenleyici Kurum ANEEL Oturumu

Şekil-21 Kaçak kullanımın yalnızca ekonomik değil; kültürel olduğunu gösteren örnek 
(Kaynak: ANEEL)
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ANEEL oturumu değerlendirmeleri

Düzenleyici kurum oturumunda Türkiye’den gelen dağıtım şirketlerini ağırlamaktan
duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. ANEEL, oturumda 8 uzman ile hazır
bulunmuştur.

Brezilya’daki dağıtım şirketlerinin 47 adedi özelleşmiştir ve bölgelerin
sosyoekonomik, kültürel ve teknik altyapısı benzerlik göstermektedir. Projede
Brezilya’nın ziyaret edilecek ülkeler arasında seçilmesinin nedeni, sosyal
mukavemetin yoğun olduğu, buna rağmen başarılı kaçak önleyici faaliyetlerin mevcut
olduğu ülke olmasıdır. Oturumda gözlendiği kadarı ile değerlendirmeler aşağıda yer
almaktadır:

 ANEEL uzmanlarının hepsi, kaçak elektrik konusunun sosyal, kültürel,
ekonomik, politik sorunların birleşimi olduğunu kabul etmektedir ve çözüm
arayışının bu konulardan bağımsızmış gibi değerlendirildiğine şahit olunmamıştır.

 Gözlemlendiği kadarı ile ANEEL, dağıtım şirketlerini kaçak elektrik ile mücadele
konusunda desteklemektedir. Devlet desteği ile girilen favelalardaki şebeke
çalışmaları, yatırım bütçesinden karşılanmaktadır.

 Light ve Eletropaulo şirketlerinin hedef kayıp oranlarına bakıldığında,
gerçekleştirilmesi çok zor ve ağır hedefler ile karşılaşılmamıştır. Çizelge-14’teki
değerlere bakıldığında Light şirketinin sorumluluğu, bir yıl içinde kayıp oranını
yaklaşık %44’ten %42’ye düşürmektir. Bu, gerçekçi ve sorunu “anlamış” bir yönetim
şeklidir. Hindistan gibi mukavemetin olmadığı, problemin yalnızca sahaya gidip
abone kaydı yapıp sayacı düzenli okumak olduğu yerlerde yıllık %30 iyileştirme
beklenilmesi doğaldır. Mukavemet bölgelerinde ise ilk dönemlerde kaçak kullanım
oranının arttığı gözlenmektedir. Bütün bölgelerde durum aynı olmuştur. Otorite
değişikliği, yeni uygulamanın sonuçları tartışılırken kaçak yüzdesi düşmek yerine
artmaktadır ve dikkat edilirse, ANEEL hedeflerinde dahi bu durum aynıdır.

 Brezilya’da dağıtım şirketleri yalnız değildir. Devlet, yasası ile emniyet güçleri ile
destek unsurları ile her durumda dağıtım şirketinin sorunu çözmesi yönünde tavır
almıştır. Sorunun yalnızca dağıtım şirketinin sorunu olmadığı, zararın ülke zararı
olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır. Hatta bu konunun eğitimleri sürekli olarak
sahada verilmekte, israf ve kaçak kullanımın zararları anlatılmaktadır. Sao Paulo

Brezilya Raporu

Düzenleyici Kurum ANEEL Oturumu
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ANEEL oturumu değerlendirmeleri

 bölgesinde yalnızca bu konunun anlatıldığı eğitim ve telkinlerle tüketimin %30
oranında azaltıldığı tecrübesi bizlerle paylaşılmıştır. Sunumlar sırasında bizlerle
paylaşılan kaçak elektrik ile tüketilen enerjinin Dünyanın en turistik kentlerinden Rio
de Janeiro’nun bir yıllık tüketim ihtiyacını karşılayacağı tespiti önemlidir.

 ANEEL, dağıtım şirketlerini değerlendirirken indisleme yapmaktadır. Birçok
sosyal ve ekonomik göstergenin katkısıyla oluşturulan indisler, dağıtım şirketi
tüketim miktarları ve abone sayıları ile çarpılmaktadır. Değerlendirme yapılırken
“cluster” yapısı ile benzer bölgeler arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır.

 Dağıtım Şirketi Gelirleri, Satın Alınan Enerji Maliyeti, İletim ve Dağıtım Maliyeti
(Kayıp Kaçak maliyeti dağıtım maliyetinin bir unsuru olarak değerlendirilmektedir.),
Enerji Sektör Bedeli, Operasyonel Maliyetler, İtfa, Yatırım kalemidir.

Brezilya Raporu

Düzenleyici Kurum ANEEL Oturumu
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Seyahat kapsamında 16 Ocak 2015 tarihlerinde Sao Paulo kentinde AES Eletropaulo
şirketine ziyaret düzenlenmiştir. Burada kayıplar ile ilgili müdür Jose Cavaretti ve
ekibinin merkez ofiste yaptığı sunumlar ve saha gezileri ile yapılan çalışmalar
hakkında bilgi alınmıştır. Toplantıya katılım kayıp yönetimi, kaçak koordinasyonu,
topluluk düzenlemesi bölümlerinden 4 koordinatör ve 2 müdür seviyesinde uzman ve
2 teknik personel ile gerçekleşmiştir. Sunumları gerçekleştiren ekip, aynı zamanda
sahadaki arıza ve bakım ile de ilgili sorumlulukları olduğunu söylemiş, iki hafta önce
gerçekleşen büyük kasırga nedeniyle şehri tamamen su bastığını, bir çok zararın
oluştuğunu ve hâlihazırda kriz çalışmaları yürüttüklerini ifade etmişlerdir.

AES Eletropaulo, 6.208 çalışanı olan, 151 indirici merkezle, 14.000 MVA kurulu güç,
41.497 km havai hat, 2.532 km yer altı şebekesi, 202.000 dağıtım trafosu ve 1,6
milyar Real sermaye ile hizmet veren Güney Amerika’nın en büyük dağıtım
şirketidir. Şirket, 4.526 km2 alanda 7 milyon civarında aboneye hizmet vermektedir.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Kısıt bölgesi, GSYİH değerlerine
göre ülkenin en zengin bölgesi
olmasına rağmen düşük gelirli
vatandaş sayısı da fazladır. Tüm
ülke nüfusunun %8’inin düşük
gelirli olduğu değerlendirilirken
tüm düşük gelirli nüfusun %24’ü
bu bölgede yaşamaktadır. Düşük
gelirli vatandaş profili, Rio de
Janeiro kentindeki kadar zorlu
değildir. Bölgedeki kaçak
kullanımın nedeni genellikle
yoksulluk ve cahilliktir.

AES Eletropaulo’nun bölgesinde
24 şehir ve 20,1 milyon civarında
bir nüfus bulunmaktadır. Şirket, 7
milyon civarındaki abone sayısı ile
ülkenin en önemli sosyoekonomik
bölgesinde hizmet vermektedir.

Şekil-22 AES Eletropaulo bölgesinin haritadaki konumu 
(Kaynak: AES Brasil)
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Faturalama değerlerine bakıldığında, AES Eletropaulo’nun Latin Amerika’nın en
büyük elektrik dağıtım şirketi olduğu görülmektedir. Şirket, 43TWh tüketimi ile
Brezilya’nın enerji tüketiminin %10,3’ünü temsil etmektedir. Türkiye’nin 2013 yılı
tüketiminin yaklaşık 240 TWh olduğu düşünülürse, bölgenin tüm Türkiye’nin
tüketiminin büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir. Şekil-22’de bölgenin haritadaki konumu
gösterilmektedir.

Profil abone grubu olarak %36 mesken, %28 ticarethane, %26 sanayi profiline
sahiptir. 2000-2001-2002 yılındaki arz güvenliği sıkıntıları, sistem çökmeleri ve
2009 yılındaki kriz sonrasında kişi başına elektrik tüketimi düşmüştür.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Çizelge-23 AES Eletropaulo kayıp ve tahsilat değişimleri (Kaynak: AES Brasil)

AES Eletropaulo şirketinde kayıpların azaltılması konusundaki
çalışmalar

Bölgedeki varoşların Rio de Janeiro’daki kadar zorlu insan profiline sahip olmaması
avantajıyla şirket, stratejik planlarını daha rahat hayata geçirebilme olanağı
bulmuştur. Sahada elektriğe erişim oranı, %100’dür ve hangi koşulda olursa olsun
elektrik verilmeye devam edilmekte ve kesinti yapılmamaktadır. Bu karara tecrübe
sonucunda varılmıştır.
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Şirkette kayıp ile mücadeleye, önemli, stratejik, psikolojik, sosyal, ekonomik ve
sürekli bir faaliyet olarak bakılmaktadır. Üretilen mücadele yöntemlerinde bu
alanlarda uzman katkıları bulunmaktadır.

Şirket, iletişim kurmaya büyük önem vermektedir. Yıllardan bu yana başarılı olarak
devam eden “tüketiciyi aboneye dönüştürme” projeleri, başarı ile sürdürülmektedir
(bkz.Şekil-23).

Proje kapsamında abonelik işlemlerinde kolaylıklar sağlanmıştır. Bunun şirket ve
abone için faydaları bulunmaktadır. Şirket için; ticari kaybı düşürmek, pazarı
geliştirmek, şirket imajını geliştirmek amaçları güdülmektedir. Abone açısından ise,
hizmet bedelinde düşüş, kalite seviyesi artışı ve arz güvenliği faydaları olmuştur.

AES Eletropaulo şirketinin bir sahada düzenleme faaliyeti gösterirken temel 5 aracı
bulunmaktadır:

 Toplumla ilişki kurmak ve eğitim

 Sosyal sorumluluk projeleri

 Enerji verimliliği programı

 Abonelik ve ödeme kolaylıkları

 Teknoloji

Toplumla ilişki kurmak ve eğitim

• Bir varoşta faaliyete başlanmadan önce varoş tamamıyla etüt edilmektedir.
Bölgede kaç kişinin yaşadığı, gelirlerinin ne olduğu, ne kadar harcama yaptıkları,
eğitim seviyesi hakkındaki bilgiler kritiktir. Geliştirilen ilişkiler, sorunların
yaşanmasını önleyeceği gibi, ödenecek fatura önceliğini de değiştirmesini
sağlamaktadır. Örneğin, elinde elektrik ve su faturası olan bir abonenin yalnızca bir
fatura ödeyecek parası bulunduğu durumda tercihini elektrik faturası yönünde
kullanması, ilişkilerle sağlanan bir detaydır.

• Varoş bölgelerde “hep birlikte müzakere” yöntemi, en sık kullanılan yöntemdir.
Mahallenin kanaat önderinin yardımıyla bölgenin diğer ihtiyaç ve talepleri de
öğrenilmekte ve farklı konularda destekler sağlanmaktadır.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
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• Kanaat önderleri ve mahalleli, kaçak kullanım konusunda bilgilendirilmiştir.
Kaçak kullanım nedeniyle oluşan zararın tüm tüketicileri negatif yönde etkilediği
belirtilerek, oluşan elektrik kesintilerinin de toplu olarak herkesi mağdur ettiği
anlatılmaktadır.

Sosyal sorumluluk projeleri

• Varoş bölgelerde belediye çalışmalarından önce AES Eletropaulo çalışmaya
başlamıştır. Saha ziyaretinde de teyit edildiği üzere bölgedeki hane numaraları,
belediyeden önce şirket çalışanları tarafından verilmiştir ve belediyeye yardımcı bir
faaliyet yürütülmüş olmuştur.

• Varoş bölgede uygulanan faaliyetlerden bir tanesi de alüminyum toplama işidir.
Alüminyum, %90’ı geri dönüşüm yapılabilen bir malzeme olup, yoksul tüketicilerin
elektrik faturasını alüminyum toplayarak ödeyebilme seçeneği bulunmaktadır.

Enerji verimliliği programı

• Elektriğin verimli kullanılması, abonelik tesis edilmesi, düzenli ödeme yapılması
ile ilgili sürekli eğitimler yapılmaktadır. Yalnızca anlatarak %30 oranında tüketimde
azalma sağlandığı belirtilmiştir.

• Enkandesen lambaların düşük tüketimli LED lambalar ile değiştirilmesi
çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede %50-%70 arasında tasarruf sağlanmıştır. 2,1
milyon lamba yenilenmiştir.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-23 AES Eletropaulo şirketi, tüketiciyi aboneye dönüştürme projesi (Kaynak: AES Brasil)
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• Buzdolaplarının düşük tüketimli yenileri ile değiştirilmesi çalışmaları
yapılmaktadır. Bu sayede %50-%60 arasında tasarruf sağlanmıştır. 56,3 bin
buzdolabı yenilenmiştir.

• Elektrik tesisatının tasarım hatasından enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerin
tespiti halinde yeni proje çıkarılarak tesisat yenileme çalışmaları yapılmaktadır. 4 bin
tesisat yenilenmiştir.

• Su ısıtmak için güneş ısıtıcısı düzenekleri kurulmuştur. Böylelikle bu faaliyet için
harcanan enerjide %50 tasarruf sağlanmıştır.

• Çok fakir olduğu ve enerji ödemesi yapamayacağı belirlenen evlere çatı tipi PV
üniteleri konulmuştur.

Abonelik ve ödeme kolaylıkları

• AES Eletropaulo uzmanları, düzenleyici kurum ANEEL tarafından müşteri
yararına yapılan projelere karşı bir düzenleme olmadığı konusunda bilgi
vermişlerdir. Ayrıca, tarife görüşmelerinde kullanılmamak kaydıyla müşteri tarifesi
şirket inisiyatifi ile aşağı yönde düzenlenebilmektedir. Örneğin abonenin geçmiş
dönemle ilgili borç ödemesi yapması için son 6 faturası azaltılabilmektedir ve tarife
altında elektrik satışı yapılabilmektedir.

• Uzmanlardan alınan bir başka bilgi de, tüketicilerin abone şekline
dönüştürülmesinde ilk faturalarda en az %50 indirim uygulaması bulunduğudur.
İndirim oranları giderek düşmektedir ve düzenli ödeme yapan abone profilinin
oluşmasına yönelik bir algı yönetimi uygulanmaktadır.

• Aboneliğe geçiş süresinde uzun işlemler bulunmamaktadır. Şirket, kapı kapı
dolaşıp abonelik kaydı almaktadır. Geçiş dönemi uygulaması yapılmakta ve
indirimler sağlanmaktadır.

Teknoloji

• Sahada dağıtım direklerine giden havai hatlarda eş eksenli kablolar
kullanılmaktadır.

• Dağıtım direklerinde yer alan ortak sayaç panolarına müdahale olduğunda,
abonelerin elektriği otomatik olarak kesilmektedir.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
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• Dağıtım kutusundan evlere giden hat, zırhlı kablodan oluşmaktadır. Evlere
endeksi takip etmeleri için bir cihaz bırakılmaktadır. Cihaz, sayaç ile fiber optik kablo
vasıtasıyla haberleşmektedir.

• Sahada fiziksel koruma ile ilgili çalışmalar yapılmış, ticari anlamda ve abonelik
işlemlerinde sürekli tedbirler ile hareket edilmektedir. Böyle bir ortamda verilere
dayalı teknolojik yöntemleri kullanarak kaybı teşhis etme seçeneği kullanılmaktadır.
Sayaç ve fatura veri tabanından alınan bilgilerin oluşturulan mantıksal sorgular ile
anlamlı hale getirilmesi neticesinde nokta atışı olarak kayıp yerleri tespit
edilebilmektedir. Burada asıl sorun, elde edilen verileri uzun dönem için
kullanılabilir halde tutma ve sürekli üzerinde işlem yapmaktır. Bugünkü teknoloji ile
“big-data” yönetimi, bankacılık, sigorta vb. sektörlerde yapılmaktadır. Benzer bir
çalışma sistemi ile sahanın sürekli kontrolleri yapılmaktadır. Şirket, zaman ve işgücü
yönetimini doğru yapmak adına bu tip çalışmaları zararın büyüklüğüne göre
önceliklendirmektedir.

Altyapı çalışmaları

Yukarıda bir kısmı anlatılan faaliyetler öncesinde sahada kazaların olduğu, elektrik
çarpmaları durumunun olduğu, enerji kalitesinin çok kötü olduğu, kötü ekonomik
koşulların olduğu, kötü altyapı (su ve kanalizasyon) olduğu ve yangınların çıktığı
belirtilmektedir. Bir adresi tarif etmek için belediye numaralandırması dahi mevcut
değildir. AES Eletropaulo çalışmaları neticesinde, kaza oranlarında azalma, enerji
kalitesinde artış, güvenilir adres bilgisi geliştirilmesi, topluluklar için sosyoekonomik
gelişmenin temini sağlanmaktadır.

Alınan bilgiye göre 2010 ile 2014 yılları arasında kayıptaki azalma miktarı, %12,7’den
%9,7’ye yani ortalama %3 civarında gerçekleşmiştir. Sosyoekonomik yapının
bozuk olduğu sorunlu bölgelerde, yasal olarak suç sayılan kaçak
elektrik kullanımına ve müdahaleye rağmen ve bazıları sıralanan
sosyal projelerin yardımıyla 4 yıl için %3 oranında bir azalma, başarılı
görülmektedir.

Oturumda verilen bilgilere göre bütün dağıtım bölgesi için performans hesabında ilk
durum ile son durum arasındaki yüzde hesabı yapılmaktadır. Buna göre %10 ile
%9,66 arasındaki değişim, %3’e karşılık gelmektedir (bkz.Çizelge-23). Toplam çekiş
miktarı içindeki kaybın düşüş miktarı olarak ise bu değer %0,34 civarındadır.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
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Dağıtım şirketinin ülkenin en fazla çekişi olan bölge olduğu ve ülkenin büyüklüğünün
tüm Avrupa’yı içine alacak kadar olduğu değerlendirilmelidir. Bir yılda
gerçekleştirildiği belirtilen iyileşme, ortalama bir hesapla 43 TWh*%0,3 = 1,29TWh
kadardır. Proje kapsamında 140 GWh daha fazla faturalandırma yapıldığı bilgisi
paylaşılmıştır.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

AES Eletropaulo “Tüketicinin müşteriye dönüştürülmesi projesi 
hakkında bilgi

AES Eletropaulo şirketinden temin edilen Şubat 2009 tarihli dokümanda Amerikan
Uluslararası Gelişim Örgütü (United States Agency for International Development-
USAID), Uluslararası Bakır Birliği (International Copper Association-ICA) ve
tedarikçi firma olarak Nexans kablo ve Itaipu trafoları ile gerçekleştirilen “Elektrik
tüketicilerinin müşterilere dönüştürülmesi: Brezilya, Sao Paulo’da varoş
elektrifikasyonu ve kayıp azaltma projesi özel dosyası” (Transforming electricity
consumers into customers: Case study of a slum electrification and loss reduction
Project in Sao Paulo, Brazil) çalışmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

AES Eletropaulo, USAID ve ICA, 2006 yılında Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki
varoşlarda geniş ölçekli ve uzun vadeli bir problem olan kaçak elektrik kullanımına

Çizelge-24 AES Eletropaulo şirketi, kaçak ile mücadele performans tablosu (Kaynak: AES Brasil)  
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ilişkin güvenilir ve kaliteli elektrik temin ederken dramatik seviyelerde seyreden
elektrik tüketimlerini ödeme yapılabilir seviyelere indirmeyi amaçlayan bir proje
yapmak üzere biraraya gelmişlerdir. Bir yıllık bir araştırmadan sonra pilot bölge
olarak Paraisopolis bölgesi seçilmiş, elde edilen sonuçlara göre 1,4 yıl gibi kısa bir sre
sonunda hiç ödeme yapmayan abonelerin ve kaçak elektrik kullanıcılarının ödeme
yapan aboneler haline dönüşmesi ve bunun yanında ilave faydalar sağlamaları temin
edilmiştir.

AES Eletropaulo, Latin Amerika bölgesinin en büyük elektrik dağıtım şirketi
olmasının yanısıra hizmet ve kalite açısından da örnek olma sorumluluğu
taşımaktadır. En büyük sorunun kaçak elektrik kullanımı olduğu dönemde, “dolaylı
yoldan vatandaşlık hizmeti vermek” zorunda kalmıştır. Düşük gelirli topluluklar,
kayıtlı bir adres ve elektrik faturası ile kredi alabilmek için gerekli belgeleri temin
etmiş olmaktadır. Oysa aynı dönemde adrese yönelik numaralandırma dahi varoş
bölgelerde belediye tarafından yapılmış durumda değildir. Pilot çalışmalar ile AES
Eletropaulo, 150 bin düşük gelirli tüketicinin 1,6 milyon teslim edilen fatura ile yeni
abonelere dönüşmesini sağlamıştır.

Varoş bölgeler hakkında bilgi

Birleşmiş Milletler «State of the World’s Cities 2006-2007» raporunda 2020 yılında
55 milyon insana karşılık gelen ülke nüfusunun %25’inin varoş bölgelerde
yaşamasının beklendiği belirtilmiştir. Rio De Janeiro şehrinin varoş bölgelerinin
(favela) daha agresif olması dışında bütün varoşların ortak özelliği, şehirden
dışlanmış, belediye hizmetleri ve temel insanı hizmetlerin çok fazla ulaştırılamadığı
bölgeler olmasıdır. Güney Amerika ve Latin Amerika bölgesinin en büyük şehri
olarak Sao Paulo da bu durumdan etkilenmektedir. Sao Paulo eyaletinde 2018
civarında varoş bölge bulunmaktadır.

Pilot Proje bölgesi Paraisopolis hakkında bilgi

Paraipolis favelası, Sao Paulo eyaletinde ikinci en büyük, Latin Amerika’da ise
dördüncü büyük varoştur. Bölge, 84 hektar alanı kaplamaktadır. Orta ve yüksek
gelirli kişilerinde bulunduğu ve ağırlıklı olarak dar gelirli kişilerin yaşadığı bölgede
“tehlikeli bölge-danger zone” ve “korku bölgesi-fear zone” adı verilen bölümler
bulunmaktadır. Buralarda silahlı kanun dışı kişiler çeşitli faaliyetlerde
bulunmaktadır. Bölgeye giriş ve çıkış, bölgesel unsurların dolaylı iznine bağlıdır. Suç

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
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oranı olarak Sao Paulo ve Rio De Janeiro’daki deiğer favelalardan çok daha az bir
orana sahiptir. Sao Paulo Yaşayanları Sekreteryası (So Paulo Secretariat of
Habitation-SEHAB) verilerine göre bu bölgede 55 bin civarında insan yaşamaktadır.
Bölge sınırlarında 423 ticarethane (1/3 manav ve restoran, 1/3 perakende satış ve
mağaza) yer almaktadır. Bazı ticarethaneler, yalnızca elektriğe para vermemek için
favelalara taşındıklarını ifade etmiştir.

Pilot Proje bileşenleri

Pilot projenin amacı, mevcut kaçak elektrik kullanan tüketicilerin hizmetten
memnun ve düzenli ödeme yapan abonelere dönüştürülmesidir. Proje kapsamında
ödeme yapmaya gücü yetmeyen tüketicilerin desteklenerek abone yapılması da yer
almak zorundadır. Pilot projenin 4 ana fazı bulunmaktadır:

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-24 AES Eletropaulo pilot bölgesi Paraisopolis (Kaynak: AES Brasil)
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a) Ön Düzenleme

Topluluk liderlerinin ve düşünce önderlerinin tespit edilmesi, bu kişilerle iletişim
kurulması, bölge tüketici profilinin çıkarılması, abonelik kayıtları, halkı yapılacak
değişim faaliyetleri için hazırlamak üzere yapılacak geniş topluluk kampanyalarının
düzenlenmesi, yazılı dokümanlar vasıtasıyla gerçekleşen eğitim faaliyetleri, okullarda
gerçekleştirilen sunumlar ve kapı kapı ziyaretler, bu fazın faaliyetleridir.

b) Düzenleme

Dağıtım sisteminin büyük bölümünün yer değiştirmesi faaliyetidir. Yeni aboneler
(mevcut abonenin de yenilenmesi denilebilir) için yeni hizmet ekipmanlarının ve
sayaçların tesisi yapılmaktadır. Dağıtım sisteminin geliştirilmesi ile kaçak olanağı
zor, güvenli, kaliteli, güvenilir ve verimli enerji hizmeti sağlanmaya başlanmıştır.
Kanca atmaya ve usulsüz bağlantılara karşı standart dışı “kaçağa karşı” (anti-theft)
kabloları sipariş verilmiş ve OSOS ile verimli trafolar kullanılmıştır.

c) Düzenleme Sonrası

Bu fazda verimliliği ve ödenebilirliği sağlayabilecek tüketim alışkanlıklarının
geliştirilmesine yönelik ilave toplumsal kampanyalar düzenlenmektedir. Bütün
meskenlere tasarruflu lambalar dağıtılmıştır. En fakir tüketicilerden buzdolabı en
eski olanların buzdolapları yeni tasarruflu buzdolapları ile değiştirilmiş, yetersiz ve

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-25 Standart dışı üretilen “kaçağa karşı” kablo tasarımına örnek (Kılıf, konsantre iletkenli nötr, 
yalıtım, konsantre faz iletkeni, yalıtım, merkezi faz iletkeni) (Kaynak: AES Brazil)
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tehlikeli elektrik tesisatı bulunan meskenlerin tesisat tasarımı ve tesisi yeniden
yapılmış, su ısıtma amaçlı güneş enerjisi sistemleri kurulmuştur. Faturalar için 150
kWh tavanı konulmuştur. Bu uygulamada son 3 ay boyunca tüketimleri ne olursa
olsun abone oldukları takdirde aboneler en fazla 150 kWh’lik enerjiye ücret

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-26 Mevcut sayaçlara şeffaf plastik kapak 
uygulaması (Kaynak: AES Brasil)

Şekil-27 Elektronik sayaç uygulaması (Kaynak: 
AES Brasil)

Şekil-28 Düzenleme sonrası tespit ekipleri 
(Kaynak: AES Brasil)

Şekil-29 Düzenleme sonrası tespit ekilerinin
mesken araştırmaları (Kaynak: AES Brasil)

323

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Brezilya Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

ödemektedir. Bölgedeki tüketicilerin %57’sinin aylık tüketiminin 150 kWh üzerinde
olduğu bilindiğinden bu uygulamanın motivasyonu yüksek bir uygulama olduğu
teşhis edilmiştir. Ticarethane aboneleri ziyaret edilerek verimli elektrik tüketimi için
tespitler ve yönlendirmeler yapılmıştır. Topluluğun kişisel güvenliğini ve sokakların
güzelliğini artırıcı şekilde kamusal adınlatma ilaveleri yapılmıştır.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-31 Düzenleme sonrası tasarruflu ampül
dağıtımı (Kaynak: AES Brasil)

Şekil-30 Düzenleme sonrası yapılan topluluk 
faaliyetleri (Kaynak: AES Brasil)

Şekil-32 Elektrik tesisatı yenilenen bir evin önceki ve sonraki durumu (Kaynak: AES Brasil)
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d) Değerlendirme

Bu fazda yapılan çalışmalar sonrası tüketici havuzundaki memnuniyet durumu
gözlemlenmektedir. Neticelerin tüketici ve dağıtım şirketi açısından mali açıdan
değerlendirmesi yapılmakta ve pilot proje uygulamalarının bölge bütününde
yapıldığında ortaya çıkaracağı etki hesaplanmaktadır. Pilot çalışmada elde edilen
çıktılar, Çizelge-25’te görülmektedir. Bu çizelgede belirtilen faaliyetlerin gerçekleşen
maliyetleri ise Çizelge-26’da gösterilmiş ve aynı zamanda gelir ile karşılaştırılarak
geri dönüş süresi hesaplanmıştır.

Çizelge-26 değerlendirildiğinde, toplam projenin kendisini 1,3 yılda çevirdiği
görülmektedir.

Yapılan hesaplamalara göre düzenlemeler sonrasında;

• Abone başına ortalama yatırım, 421 Dolar olmuştur.

• Toplam yatırımın 3,5 milyon Dolar olmuştur.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Şekil-33 Buzdolabı yenilenen bir evin önceki ve sonraki durumu (Kaynak: AES Brasil)
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Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
• Düzenleme fazında hedeflenen 4365 mesken ve ticarethane abonesinden aylık
250 kWh olan ortalama tüketim miktarı, 151 kWh’e düşmüştür (%40 oranında
düşüş).

• Düzenleme sonrası fazında bölgenin bütünü için ortalama aylık tüketim miktarı,
192 kWh olmuştur.

Ölçümün cinsi Tesis edilmiş birim

Geliştirilmiş dağıtım sistemi primer tarafı hat uzunluğu (km) 2,98

Geliştirilmiş dağıtım sistemi sekonder tarafı hat uzunluğu (km) 5,40

Değiştirilen trafo (geleneksel/verimli) 6/12

Tesis edilen geleneksel sayaç 3890

Elektronik OSOS sayacı 475

Düzenleme öncesi ve sonrasında yapılan kapı ziyareti sayısı 8594

Topluluk ve okul faaliyeti sayısı 27

Tasarruflu floresan lamba ile değişen lamba sayısı 9588

Buzdolabı için yapılan görüşme sayısı 2598

A sınıfı ürün ile değiştirilen buzdolabı sayısı 496

Kablolama güvenliği için yapılan görüşme sayısı 2433

Yeniden tesisat yapımı ve harici su ısıtıcı tesisi 497

Özel lambaların kamu sokak lambaları ile değişimi (33 ana cadde) 505

Ticari denetim ve öneri yapılmış yer sayısı 70

Çizelge-25 Proje çıktıları (Kaynak: AES Brasil)

Çizelge-26 değerlendirildiğinde, toplam projenin kendisini 1,3 yılda çevirdiği
görülmektedir.

Yapılan hesaplamalara göre düzenlemeler sonrasında;

 Abone başına ortalama yatırım, 421 Dolar olmuştur.

 Toplam yatırımın 3,5 milyon Dolar olmuştur.

 Düzenleme fazında hedeflenen 4365 mesken ve ticarethane abonesinden aylık
250 kWh olan ortalama tüketim miktarı, 151 kWh’e düşmüştür (%40 oranında
düşüş).

 Düzenleme sonrası fazında bölgenin bütünü için ortalama aylık tüketim miktarı,
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Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu

Proje maliyeti
Değeri 

($)
Gelir Değeri ($)

Şebeke yenileme Faturalama / Tahsilat

Proje tasarımı 14.722 Proje öncesi ödeme (%2) 64.443

Dağıtım şebekesi primer tarafı 79.437

Düzenleme sonrası yıllık sayaç 

okumadan elde edilen 1.773.813

Dağıtım şebekesi sekonder tarafı 606.675 Tahsilat oranı 32%

Verimli trafolar 105.900 Tahsil edilemeyen tutar 572.730

Geleneksel trafolar 6.310 Alt Toplam 1.265.526

Koaksiyel kablolar 392.850

Geleneksel sayaçlar 185.947 Teşvikler

OSOS sayaçları ve iletişim hatları 136.800 Düşük gelirli tarife teşviği 172.369

İşçilik 529.492 Alt Toplam 172.369

Kamu aydınlatması 127.758

Alt Toplam 2.185.891 Diğer mali alacaklar

Tüketlmeyen enerjiden kazanç 539.509

Abone bağlantısı ve verimlilik ölçümü İkinci el satış 717.600

Abone kaydı 15.993 Alt Toplam 1.257.109

Bağlantı için standart malzeme 305.550 Toplam gelir 2.695.004

Buzdolabı değişikliği 298.200

Lamba değişikliği 79.421

Elektrik şebekesi ve su ısıtıcısı 

değişikliği 383.135

Diğer (kapı ziyaretleri, topluluk 

kampanyaları, ev ziyaretleri vb.) 102.414

Alt Toplam 1.184.713

Diğer giderler

Tüketici araştırması 67.000

Ticari denetim 57.630 Net Gelir 2.695.004

Alt Toplam 124.630 Toplam Yatırım Maliyeti 3.495.234

Toplam Yatırım Maliyeti 3.495.234 Geridönüş Süresi (Yıl) 1,30

Çizelge-26 Gerçekleşen maliyetler ve gelirler (Kaynak: AES Brasil)
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Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
 192 kWh olmuştur.

 Tahsilat oranı, %2’den %69’a çıkmıştır (%67 artış) olmuştur.

 Düzenlemeler sonrasında pilot bölge tüketiminde %40 azalma olmuştur.

 Hiç ödeme yapmayan tüketicilerein düzenli ödeme yapan düşük gelirli tarife
abonesine dönüşmesi ile tüketimler için devlet tarafından bir ücret alınmaya
başlanmıştır. Daha öncesinde bu tüketim bedelsiz olarak yapılmaktadır.

 Projenin toplam memnuniyet oranı %62 olarak hesaplanmıştır ve başarılı olarak
değerlendirilmiştir.

Çizelge-27’de düzenleme faaliyetleri sonrasında enerji bakımından elde edilen
tasarruf miktarı gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre yalnızca bu favelada yapılan
tasarruf, yıllık 2,3 GWh kadar olmuştur.

Enerji Verimliliği 

ölçümleri

Tesis edilen adet Toplam

tasarruf

(kWh/yıl)

Toplam pilot

tasarrufundaki payı

Floresan lamba 9.588 1.630.440 70%

Buzdolabı 496 285.696 12%

Elektrik tesisatı 497 65.472 3%

Su ısıtıcı 497 107.136 5%

Kamusal aydınlatma 231.091 10%

Toplam 2.319.835 100%

Çizelge-27 Düzenleme faaliyetleri sonrasında elde edilen sonuçlar (Kaynak: AES Brasil)

Pilot Projeden alınan dersler

Pilot proje gerçekleştirilirken bölgedeki çalışmalar için alınan dersler aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:

 Bir düzenleme faaliyetinde belediye ve devlet kurumu gibi bir paydaş edinmek
çok önemlidir.

 Tüketiciler ile iletişime geçmenin en etkili yolu, topluluk için yapılan
faaliyetlerdir ancak; kapı kapı dolaşma faaliyeti asla göz ardı edilmemelidir.
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 Ön düzenleme fazında hangi tüketicinin aboneye ne şekilde dönüştürüleceği
çalışması kritik bir çalışmadır ve uzun süre alabilir. Bölge halkı olmayan birinin
topluluğa yaklaşmasında sıkıntılar olabildiği gibi her tüketicinin kendi alışkanlık ve
davranış şekli bulunmaktadır.

 Düzenleme aşamasında yeni abonenin sorumluluklarını tam olarak anladığından
ve takip edileceğinden emin olunmalıdır.

 Bütün düzenlemelerin bölgedeki tüketici insan karakteristiğine göre
planlandığının unutulmaması gerekir. Bu uygulamalar, Brezilya Sao Paulo
favelasında olumlu sonuç vermiştir ancak; Dünya’nın farklı bölgesinde farklı insan
profiline uygulanması, aynı sonucu vermeyebilir. Bu nedenle kapsamlı araştırma ve
değerlendirme yapılmalıdır.

Bölgedeki tecrübeye ait değerlendirmeler

AES Eletropaulo, Latin Amerika’nın en büyük dağıtım şirketidir ve bölgedeki
çalışmaları temsil etmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda buradaki çalışmalar,
Dünya’daki en başarılı çalışmalar olarak bilinmektedir. Dağıtım şirketinin kayıp ile
mücadele yönündeki çalışmaları değerlendirilirken küçük bölgelerdeki mücadele ile
bölgenin bütünündeki mücadelenin aynı oranda azalmaya neden olmayacağının
bilinmesi gerekir. Örneğin Bölge, ülkenin en yüksek kayıp oranına sahip bölgesi
değildir ancak kayıp ile mücadele konusu sürekli ve sistematik bir çalışma
gerektirmektedir. Bu anlamda şirketin tecrübeleri, kritiktir.

 Kayıp ile mücadele, yasal düzenleme yapılmadan uygulanabilecek bir faaliyet
değildir. Kanunda mutlaka suç olarak tanımlanmalı ve hapis ve para cezasıyla
ilişkilendirilmelidir.

 Devletin bu konuya fiziksel desteği olmadan uygulanabilecek bir faaliyet değildir.
Faaliyet, özünde bir hırsızlık faaliyeti olduğundan, güvenlik sağlanmadan hareket
edilmesi risklidir.

 Sorunun sosyal, ekonomik, psikolojik, toplumsal nedenleri olduğu görülmeli,
buna göre çözümler üretilmelidir.

 Elektrik kesintisi veya ceza kesilmesi, sorunu çözücü faaliyetler olmadığı gibi
şirket içinde mali yük anlamına gelmektedir. Bu yöntem yerine her zaman uzlaşma

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
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 yönteminin tercih edilmesi gerekir. Faturanın bir defa ödenmesindense düzenli
ödeme yapan abone kazanımı, daha kazançlıdır.

 Sahada yapılacak ilk çalışma, şebeke düzenlemeleridir. Dağıtım direkleri
arasındaki tesisat, basit hırsızlık yöntemlerinden (kanca atma vb.) korunmayı
sağlayacak şekilde olmalıdır. Kılıflı, zırhlı kablo seçenekleri değerlendirilmelidir.

 Sayaçların bir arada bir panoya yerleştirilmesi, etkili bir yöntemdir. Panonun
açılması halinde elektrik otomatik olarak kesilecektir.

 Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile paralel yapılan faaliyetler, saha
çalışmalarını destekleyici nitelikte olacaktır.

 AES Eletropaulo tecrübesinde kayıp ile mücadelenin sosyal ve kültürel yönüne
ağırlık verilmektedir. Yasal zorunluluktan doğan sosyal proje uygulama
yükümlülüğü, problemli bölgelerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu bütçe,
sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri olan sorunun çözülmesine tahsis edilmiş
farklı bir devlet bütçesi anlamına gelmektedir. Teknik çalışmaların yatırım
bütçesinden karşılandığı hatırlanırsa, kayıp ile mücadele yönündeki asıl çalışmalar,
Devletin tahsis ettiği diğer bütçeden yapılmıştır.

 Bütün abonelerin kontrol altında tutulmasındansa zaman ve işgücünü doğru
kullanmak adına teknolojiden yaralanmak gereklidir. Para kaybının en yüksek olduğu
kaçak durumlarını tespit için teknolojik çözümlerden faydalanılmalıdır. Örneğin %60
kayıplı bir mesken abonesinin kaybı, %10 kayıplı bir sanayi abonesinden daha az
maliyetli olabilir. Mücadelenin merkezine gelir kayıplarının önlenmesi
yerleştirilmelidir.

 Uygulanan teknolojik yöntemler, kayıp ile mücadelenin sürekliliği açısından son
derece önemlidir. Bu yöntemlerin uygulanabilir, sürdürülebilir, anlaşılabilir, takip
edilebilir, geliştirilebilir ve raporlanabilir yapıda olması gereklidir. Büyük veri ile
uğraşan profesyonel bir çözüm birimi kurulmadan, kısa süreli yerel çözümler ile
kaçak kullanımı önlemek mümkün değildir. Kendi bünyelerinde oluşturdukları
birim, Choice Technologies teknoloji şirketi ile bu yönde çalışma yapmaktadır.

Brezilya Raporu

AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi Oturumu
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Seyahat kapsamında 12 Ocak 2015 tarihinde çözüm üretici şirket olarak Choice
Technologies şirketi sunumları gerçekleşmiştir. Oturumun başkanı, şirket Genel
Müdürü Denis Mania ve ekibi, öncelikle ekibimize Brezilya elektrik piyasası, dağıtım
şirketlerinin yapısı, ülkedeki kayıp ve kaçak problemi, sosyal ve ekonomik durum
hakkında bilgiler vermişlerdir.

Choice Technologies’in geliştirdiği Gelir ve Kaçak Dedektifi Platformu; Revenue
Intelligence, ilk olarak Brezilya pazarındaki elektrik dağıtım şirketlerinde
kullanılmaya başlanmıştır. Brezilya pazarında Teknik Olmayan Kayıp (TOK) yıllık 3
Milyar ABD Doları tutarında gelir kaybına neden olmaktadır. Bu sorunla mücadele
için Brezilya’daki 15 elektrik dağıtım şirketi Choice’un Gelir ve Kaçak Dedektifi
sistemini tercih ederek, 600 Milyon ABD Dolarından fazla tasarruf sağlamışlardır.
Şekil-34’te Choice Technologies şirketinin ürünlerini kullanan Brezilya’nın büyük
dağıtım şirketlerinden bazıları görülmektedir.

Choice Technologies, elektrik dağıtım şirketlerine kaçak elektrik kullanımı ve gelir
güvence alanını ilgilendiren uygulamaları, en ileri bilgisayar ve yapay zeka algoritma
tekniklerini içeren entegre sistemlerden oluşan bir yazılım platformu sunmaktadır.
Bunlar; Revenue Intelligence Platformu altında çalışan 2 sistem modülü; Portfolio ve
Topos Modülleri ve bu modüllerin kullanımı için oluşturulan Intelligence Center
(Kaçak Denetim Merkezi (DM) birimini ve bu birimin sunduğu hizmetlerden
oluşmaktadır.

Brezilya Raporu

Çözüm Üretici Firma Oturumu

Choice Technologies Uygulamaları

Şekil-34 Choice Technologies şirketinin çalıştığı dağıtıım şirketleri (Kaynak: Choice Technologies)
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Choice Technologies’in sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmektedir:

 RI Sistemi – PORTFOLIO Modülü

• Yapay Zeka (Artificial Intelligence) ve Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) mimarisi 

• Kural tanımlama özellikli Çıkarım Mekanizması (Inference Machine) ile kaçak 
kullanım analizleri 

• Teknik Olmayan Kayıplar (TOK) Saha Aksiyon Portföyü oluşturma

• Teknik Olmayan Kayıplar (TOK) Finansal Optimizasyonu

• Coğrafi Değerlendirme ve Seçimleme

 RI Sistemi - TOPOS Modülü

• TOK azaltma stratejilerinin belirlenmesinde coğrafi-elektriksel incelemeler

• GIS çözümleriyle tam entegre çalışma 

• Trafo düzeyinde enerji dengeleme desteği

• TOK işlem portföyünün şebeke bölgelerine göre ekonomik getiri analizleri

 Denetim Merkezi Hizmetleri

• TOK bilgi bankası ve veritabanı

• Denetim kurallarının oluşturulması,  uygulanması ve ilgili optimizasyonlar

• Danışmanlık becerileri ve TOK uzmanlığı 

Şekil-35’te, Revenue intelligence ürününün hizmetleri ile ilgili açıklamalar yer 
almaktadır.

Choice Technologies’in çözümleri, sahadan verilerin toplanması ve bir izleme birimi 
kurulması sonrasında çeşitli mantıksal süreçleri geliştirerek kayıpların yüksek olduğu

Brezilya Raporu

Çözüm Üretici Firma Oturumu

Choice Technologies Uygulamaları
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yerlerin tespit edilmesine yöneliktir. Choice tecrübesinde Rio kentinde %39 teknik
olmayan kayıp ortamında çalışmalar yapılmıştır (bkz.Şekil-36).

Brezilya Raporu

Çözüm Üretici Firma Oturumu

Choice Technologies Uygulamaları

Şekil-35 Revenue intelligence ürününün hizmetleri (Kaynak: Choice Technologies)

Şekil-36 Rio de Janeiro kentinde Choice Technologies 
şirketi çalışmaya başladığında sahanın durumu 
(Kaynak: Choice Technologies)
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Choice Technologies uygulamaları ve “Revenue Intelligence” hakkında
bilgi

Abone, fatura ve sayaç verilerinin entegre bir şekilde kullanılması ile çalışan Revenue
Intelligence - Gelir ve Kaçak Dedektifi sistemi, öğrenen matematiksel yöntem (neural
network) kullanılarak çalışmaktadır. Böylelikle veriler, bir takım mantıksal sorgulara
göre kontrol edilmekte, düzeltilen veriler, bir önceki sonuçları takip eder şekilde
kurgulanmaktadır.

Choice Technologies şirketi, sahadaki şebeke çalışmalarını kaçaktan korunma, saha
denetimlerini ise daha önce düzeltilmiş kaçak problemlerinin tekrarını önleme
faaliyeti olarak değerlendirmektedir. Gelir zekası faaliyetleri, bu iki faaliyetin
arkasından yürütülebilecek tamamlayıcı bir faaliyettir. Uygulamada saha
çalışmasının tamamlanmadığı yerlerde de anlamlı sonuçlar çıkararak çalışmaların
yürütüldüğü gözlenmiştir.

Şirket uygulamalarının temeli, gelir kaybının azaltılmasına yöneliktir. Bu yönüyle
Avrupa’da büyük dağıtım şirketleri olan RWE ve E-ON uygulamalarının mantığından
farklı bir yöntem ortaya koymaktadır. Ayrıca çözümlerin sosyal problemlerin
yaşandığı gibi mekanik sayaçların mevcut olduğu bölgelerde gerçekleştiriliyor olduğu
değerlendirilirse, Macaristan’daki yaklaşım olan “bütün aboneleri teker teker ve
defalarca kontrol etmek gereklidir” yaklaşımından ayrılmaktadır.

Choice Technologies yaklaşımına göre, tesisat görülmeden, kontrol edilmeden
herhangi bir işlem yapılamaz. Ürünleri, gizlenmiş olan kaçak kullanımların
bulunduğu yere ilişkin olasılık ve kaçak değerlerini kullanarak kendi deyimleri ile
“kör oyunu” şeklinde gerçekleşen kaçak yakalama işini mantıksal süreçlere
dönüştürmekte ve böylelikle verimi ve tahsilatı arttırmaktadır.

Tecrübelerine göre sahada kullanılan cihazlarda alarmlar tanımlıdır ve kısa bir süre
kullanıldıktan sonra sayaçların sürekli arıza alarmları oluşmaktadır. Bunların her biri
değerlendirilememektedir. Log kayıtlarının ve alarmların incelenmesi, önemli bir
safhadır.

Choice Technologies’ın sunduğu imkanlardan biri de, bütün ülkeye değil; haritadan

Brezilya Raporu

Çözüm Üretici Firma Oturumu

Choice Technologies Uygulamaları
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odaklanılan yere göre uygulamaların yapılabilir olmasıdır.

Çalışma algoritmasında sahadan alınan tüketim verileri ve fatura verileri, merkezi
birime aktarılır. Milyonlarca verinin toplandığı ve tarih bilgisinin de olduğu bu
veriler, davranış karakteristikleri ve kalıplar üretmek için kullanılır. Üretilen kalıp
dışında elde edilen veriler, birer kaçak adayıdır. Raporlamalar ve hesaplamalar,
parasal olarak etkinin en fazla olduğu bölgeyi değerlendirmek amacıyla kullanılır.
Saha denetimi için seçilen bölgeye gidilip problemli bölüm düzeltilir. Yönetme,
öğrenme ve geliştirme süreci yeniden başlar (bkz.Şekil-37).

Brezilya Raporu

Çözüm Üretici Firma Oturumu

Choice Technologies Uygulamaları

Teknik olmayan kayıpları kontrol stratejisi, Choice Technologies’e göre üç
basamaklıdır:

• Optimum yatırım düşüncesinin uygulanması,

• Şebeke korumalarının teknik ve ekonomik olarak hangi bölgelere uygulanması
daha anlamlıdır kararı,

• Şebeke koruması olsun olmasın saha denetimlerinin yapılması

• Coğrafi olarak sorunlu bölgelerin görülebilmesi ve derecelendirilmesi,
kesintilerin ve kaybın önlenmesi konusunda daha etkili projeler üretilmesine ve
böylelikle yatırımın daha verimli geri dönüşünün sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Şekil-37 Revenue Intelligence çalışma algoritması (Kaynak: Choice Technologies)
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Gruplama ve optimizasyon yöntemleri, hangi bölgeye hangi kapasitede bir ekipman
(örneğin trafo, uzaktan sayaç okuma sistemi vb.) tahsisi yapılması gerektiği
konusunda da önemli bilgileri sağlamaktadır.

Choice Technologies, Rio bölgesinde 4 milyon abone için 24 aylık projesinde
150GWh fazladan faturalandırma yapılmasını sağlamıştır.

Aynı şekilde Sao Paulo bölgesinde çözümleriyle kayıpların teşhisine, sürekli kontrol
altında tutulmasına ve yatırımın doğru kanalize edilmesine yardımcı olmaktadır.

Choice Technologies uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler

 Şirket uygulamaları, gelişmiş analitik yazılım teknolojisinin mantıksal olarak
sahada kullanılmasına dayalıdır. Bu nedenle uygulanması için bir birimin tahsis
edilmesi ve diğer faaliyetlerle senkron sürdürülmesi gerekir.

 Yalnızca kaçak önleyici değil; aynı zamanda gelir güvencesi sağlayan ve yatırımı
yönlendirici sürekli bir izleme sistemidir.

 Kaçak önleme algoritmasının sahadaki şebeke revizyonu, sahadan veri
toplanması, fatura kesilmesi ve tahsilatı şeklinde basit olarak kurgulandığı
düşünülürse, Choice Technologies sistemi tahsilattaki açıkların giderilmesine ilişkin
bir dedektiflik faaliyeti formatında görünmektedir. Bununla birlikte gerçek veri
kullanması nedeniyle her aşamada ipucu ve yüzde vererek saha ekiplerini doğru
yönlendirecek bilgi jeneratörü olarak kullanılma potansiyeline sahiptir.

 Yurtdışı en iyi uygulama örneklerinin araştırıldığı bütün dağıtım şirketlerinde ve
bütün uzmanlar tarafından kaçak ile mücadele faaliyetinin sürekli bir faaliyet olarak
değerlendirilmesi ve uygulanması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Sistem sürekli
kontrol-eylem sistematiğine dayalıdır.

Brezilya Raporu

Çözüm Üretici Firma Oturumu

Choice Technologies Uygulamaları

336

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Brezilya Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

 Seyahat kapsamında Brezilya’da kaçak elektrik ile mücadele hususundaki
faaliyetleri incelemek üzere konu uzmanları ve saha ekipleriyle birebir
görüşmeler organize edilmiş, seyahat eden grup İngilizce ve Portekizce tercüme
yönünde desteklenmiştir.

 Ziyaret eden ekip, konu uzmanlarına merak ettiği ve bilgi almak istediği bütün
hususlarda rahatça sorular yöneltebilmiş, soruların tamamının yanıtlanması
takip edilmiştir.

 Brezilya, toprak büyüklüğü olarak bütün Avrupa’yı içine alabilecek bir bölgedir.
Seyahat kapsamında üç büyük olan Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Brezilya şehir
ziyaretleri organize edilmiş, planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir.

 Ziyaretlerde daha önceden bilgilendirme olması nedeniyle hazırlıklar yapılmış
durumda karşılamalar yaşanmıştır. Düzenleyici kurum, dağıtım şirketleri
uzmanları ve çözüm üretici şirket uzmanları, Brezilya şebekesi konusunda
donanımlı diğer konu uzmanları, elektrik piyasası, yasal düzenlemeler, tarifeler,
kayıp ve kaçak ile mücadele konularında sunumlar yapılmış, şebekenin yapısı ve
bazı örnek bölgelerdeki uygulamalar anlatılmıştır.

 Saha ziyaretlerinde sorun ve çözüm yöntemleri, yerinde gözlemlenmiştir.

 Brezilya’nın eski başkenti ve turistik merkezi olan, aynı zamanda 16 milyonun
üzerinde nüfusu olan Rio De Janeiro dağıtım şirketi Light’ın kayıp ve kaçak ile
mücadelesi hususunda merkezde ve sahada oturumlar gerçekleştirilmiştir.

 Sahadaki gezilerde Light Dağıtım Şirketi, ekibimiz için polis takviyesi almıştır.

 Brezilya’nın başkenti Brezilya şehrinde düzenleyici kurum ANEEL ile bir
oturum gerçekleştirilmiş, uzmanlar, kendi ülkelerinde konunun ele alınış şekli
ve faaliyetler konusunda ekibimizi bilgilendirmiştir.

 Güney Amerika’nın en büyük şehri olan Sao Paulo’da bir Amerikan şirketi olan
AES Eletropaulo Dağıtım Şirketi yetkilileri, merkezde ve sahadaki oturumlarda
bilgi ve tecrübelerini ekibimize aktarmışlardır. Şirket, Brezilya’nın çekiş miktarı
ve abone sayısı itibariyle en büyük şirketidir.

 Çözüm üretici şirket ziyareti olarak Choice Technologies şirketi yetkilileri,

Brezilya Raporu

Brezilya Seyahati Değerlendirmeleri
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 konuyu ele alış biçimleri, ülkedeki tecrübeler ve dağıtım şirketi uygulamaları
konularında bilgiler vermiş, kendi çözümlerini tanıtmışlardır. Şirket, aynı
zamanda resmi ziyaretlerin yapılması ve iletişime geçilmesi konusunda destek
vermiştir.

 Brezilya’ya sosyal problemlerin olduğu bölgede kaçak ile mücadele
yöntemlerinin araştırılması amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir. Gerçekten de
hukuksal altyapı ve caza ile mücadelenin yapıldığı Macaristan ve abonelik kayıt
ve kontrol işleminin yapıldığı Hindistan örneklerinden farklı uygulamalar ile
karşılaşılmıştır. Bu örneklerden özellikle AES Eletropaulo örneğinde tahsilat
oranının %2’den %69’a getirildiği gözlenmiştir.

 Brezilya’daki başarılı mücadele tecrübelerinin dayandırıldığı temel koşullardan
ikisi,

 yasal platformda elektrik kaçak kullanımının “suç” olarak tanımlanmış olması
ve kanunda para ve hapis cezası olarak yaptırımının bulunması

 devlet desteği ile ordu ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerde yardımcı olmasıdır.

 Ordu yardımıyla ıslah edilen varoşlarda ilk çalışma, sosyal hareket planı
üreterek sahaya girme çalışması olmaktadır. Bunun için Light şirketi, özerk
bölge ofisleri olan APZ’leri (Area de Perda Zero = Sıfır Kayıp Bölgesi)
kurmuştur. Bu birimler, bölge kaçağının azaltılmasından dağıtım bölgesinin
düzenleyici kuruma karşı sorumlu olduğu oranda sorumludur. Bulundukları
sahadaki kanaat lideri ile anlaşma sağlayarak kendi destekleme koşulları ile
iyileştirmeyi sağlamaktadırlar. Örneğin tahsilatın ilk aşamalarında faturalar
%20 bedelinde kesilip gönderilmekte ve teşvik edilmektedir. AES
Eletropaulo’da ise daha ayrıntılandırılmış sosyal çalışma örnekleri
sergilenmektedir. Kanaat önderi ile yapılan görüşmelerde onun otoritesini
sarsmayacak, kuvvetlendirecek ve onun belirlediği genel ihtiyaçlarda destek
sağlayacak faaliyetler (örneğin mahalleye futbol sahası yapılması, çocuklara
çanta alınması vb.) yürütülmektedir. Uzmanlar tarafından “ortak fayda”
prensibinin benimsendiği ve tüm borcun ödenmesi yerine kısmi ve aşamalı
ödeme yapılmasının daha önemli olduğu ifade edilmektedir. APZ
uygulamasında her hafta kesilen düşük tutarlı faturalara rastlanılmıştır.

Brezilya Raporu

Brezilya Seyahati Değerlendirmeleri
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 Light şirketinin bir başka sosyal yardım ve tasarruf tedbiri, APZ bölgelerindeki
akkor lambaları, buzdolaplarını ve yüksek tüketimli ev araçlarını bedelsiz olarak
düşük tüketimli yeni donanımlar (tasarruflu CFL ampuller, enerji verimliliği
yüksek ekipman) ile değiştirmesidir.

 AES Eletropaulo şirketinin sosyal yardım ve tasarruf tedbirleri, daha
sistematiktir ve %100 tahsilat başarısına ulaşılması sağlanmıştır. Bölgelerde
toplam yapılan harcama, 14 milyar Real’dir. Enkandesen lambaların LED
lambalar ile değiştirilmesi (%50-70 düşüş), az tüketimli buzdolaplarının
dağıtılması (%50-60 düşüş), tesisatı düzgün olmayan evlere yeni tesisat projesi
yapılması ve tesisat çekilmesi, su ısıtılması için güneş enerjili ısıtıcıların
kurulması (%50 düşüş), çok fakir evlere çatı tipi PV ünitelerinin kurulması,
faaliyetlerden belli başlı birkaçıdır. Ayrıca, enerji verimliliği ve tasarruf
tedbirleri ile ilgili sürekli eğitimler verilmektedir.

 Yasalarda hüküm bulunmasına rağmen AES Eletropaulo abonelerine fatura
bedeli üzerinden ceza uygulaması bulunmamaktadır. Fiziksel mukavemet
dışında mahkemeye akseden olay bulunmadığı bilgisi verilmiştir. Light şirketi
gibi ceza yerine sürdürülebilir tahsilat hedefi güden şirket, sorunlu bölgelerdeki
faturalara en az %50 indirim yansıtarak başlamaktadır. Ortalama indirim oranı,
%35’tir.

 İkinci faaliyet, saha tesisatının yenilenmesi şeklinde olmaktadır. Bu çalışmalar,
capex’ten bedeli alınacak şekilde tasarlanmakta ve yapılmaktadır.

 Teknik tertibat, direkten doğrudan eve bağlantı şeklindedir ve sayaç kutusuna
müdahale, birden çok konutun enerjisinin kesilmesi ile sonuçlanmaktadır.
Ahlaki unsurları da ön plana çıkarmaya gayret eden bazı telkinlerin yanında
ortak bilinç ve ortak zarar prensibini harekete geçirmeye çalışan dağıtım
şirketleri, bu uygulama ile %100 tahsilat oranına ulaşabilmişlerdir.

 Sosyal projelerin uzman desteği ile sürekli ve programlı olarak yapılması
sonucunda AES Eletropaulo bölgesinde çalışanın kaçırılması, yaralanması gibi
olaylar ile karşılaşılmadığı bilgisi verilmiştir. Alınan bilgiye göre, Light
şirketinin faaliyet gösterdiği bölgelerde zaman zaman problemler meydana
gelebilmekte ancak bunlar yalnızca mala zarar verme şeklinde
gerçekleşmektedir. Öldürme, yaralama veya adam kaçırma örneği

Brezilya Raporu

Brezilya Seyahati Değerlendirmeleri
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 bulunmamaktadır. Bunun nedeni, problem bölgesinde yasal olarak ağır
müeyyidelere neden olarak elektrik kaçağı ile ilgili değil; bir başka kanuna
muhalefetten suçlanma riskinin alınmak istenmemesidir.

 Saha ziyareti yaptığımız esnada polis ekiplerinin emniyetimizi alması,
çalışmaların her aşamada güvenlik güçleri desteği ile sürdürüldüğünü
göstermektedir.

 Rio de Janeiro kentindeki Light Dağıtım Şirketi örneğinde 1.071 varoş
bölgesinden 37’sinde program uygulanmıştır. Hedefte toplam 100 bölge
uygulaması bulunmaktadır. Bu bölgelere toplam 192 milyon Real yatırım
yapılmıştır ve %4 civarında bir azalma sağlanabilmiştir.

 Tahsilat yapılmaya başlanınca müşteri şikâyetlerinin arttığı da bir başka
çıktıdır. Hatırlanırsa, Hindistan’da yeni abone yapılan tüketicilerin en çok
geliştirdiği alan, çağrı merkezi ve tüketici hizmetleri bölümü olmuş idi. Halktan
“eskiden kaçak kullanıyorken elektrik kalitesi iyiydi, şimdi para ödüyoruz ama
kalite kötü” yorumları alınmaktadır. Gerçekte sahada daha modern ve güvenli
bir tesisat kurulmuştur.

 AES Eletropaulo şirketi, proje yapılmayan, büyük miktarda kaçak tüketim
olduğu bilinen bölgelerde dahi kesinti yapma yoluna gitmemektedir. Mevcut
durumda yapılan kesintilerin, sadece düzenleyici kurum tarafından belirtilen
kalite standartlarına uyum için gerekli olduğu belirtilmektedir.

 Light şirketinin ilginç tecrübelerinden biri, ıslah edilen bölgede proje
sonrasında daha yüksek kaçak oranı ile karşılaşılmış olmasıdır! Bu durumu
yanlış proje yönetimi ve stratejik karar olarak yorumlamak mümkündür.
Sorunlu bölgelerde tüketimin yüksek olduğu yere göre önceliklendirme
yapılması, kritik bir karardır.

 Seyahat kapsamında belirlenen programa tam olarak uyulmuş, aksayan
herhangi bir faaliyet olmamıştır.

Brezilya Raporu

Brezilya Seyahati Değerlendirmeleri
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Kaçak elektrik ile mücadele hususunda 2000 yılındaki yasal düzenlemeden bu yana
çalışan konu uzmanı yöneticilerin görüş ve önerilerinde değerlendirilecek ortak
hususlar bulunmaktadır:

 Kaçak kullanım konusunda sıkı yasal düzenlemeler olmadan hareket etmenin
mümkün olmadığı tecrübesinde birleşilmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadelenin ilk aşamasının kaçak kullanımın hem yasal “suç”
olarak tanımlanması ve hapis dahil yaptırımlarının olması hem de toplumsal bir
“ayıp” kimliğini kazanması gerektiği ifade edilmiştir.

 Kaçak elektrik kullanımının öncelikle düşünce yapısının değişmesine bağlı
olduğu ve bu değişimin çalışandan başlaması gerektiği ifade edilmiştir.

 Macaristan ve Hindistan örneklerinden farklı olarak teknik mücadelenin
abonelerin teker teker denetlenmesi ile yapılamayacağı, daha teknolojik ve akıllı
yöntem ve ürünlerin kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. Veri analizi ile
yüksek tahsilat problemi yaşanan yerlerin tespitinin bütün sahayı gezmekten
daha başarılı sonuçlar verdiği ve daha az maliyetli olduğu tecrübesi
aktarılmıştır.

Brezilya Raporu

Brezilya Seyahati Değerlendirmeleri
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Seyahatte alınan bilgiler, yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda kaçak
kullanım ile mücadele yönünde değerlendirilmesinde fayda olduğu düşünülen
hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği açık
olarak görülmüştür.

 Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde devletin güvenlik
güçlerinin desteği olmadan çözüm sağlanması mümkün olmamıştır.

 Ulusal tarifenin gereği olarak sorunun sosyal bir sorun olduğu kabul edilmeli
ve devlet tarafından ayrı bir bütçe ile bu konuda faaliyetler yapılmalıdır.

 Yapılan kapsamlı çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı
tecrübeler gözlenebilmiştir. İyileştirme hedefleri, daha somut verilere
dayandırılmalı, gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde hedefler
düşürülmelidir.

Brezilya Raporu

Proje Çıktısına Katkılar
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Choice Technologies sunumundan bir kare

Rio favelalarından bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Düzenleme yapılmamış bölgelerden bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Düzenleme yapılmış bölgeden bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Sayaç deformasyonuna bir örnek

Düzenleme sonrası sahada sayaçlar
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

APZ yetkililerinin açıklamaları

APZ bölgesinde yapılan çalışmalardan bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

APZ bölgesinde sayaç panosu görüntüsü

APZ bölgesinden bir görüntü
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Light şirketi merkez ofisinde bir kare

Light şirketi APZ’sinde bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Light şirketi sunumundan bir kare

Light şirketi sunumundan bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

ANEEL sunumundan bir kare

ANEEL sunumundan bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

ANEEL uzmanları ile çekilmiş bir kare

ANEEL sunumundan bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

AES Eletropaulo oturumundan bir kare

Brezilya iç hatlar terminalinden bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Sao Paulo favelalarından bir kare

AES Eletropaulo sunumundan bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

Düzenleme yapılmış bölge sayaçlarından biri

AES Eletropaulo saha gezisinden bir kare
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

AES Eletropaulo’da düzenleme yapılmış saha görüntüsü
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

AES Eletropaulo bölgesinde favela yöneticilerinden biri ile görüşme

AES Eletropaulo saha gezisi ve açıklamalar
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Brezilya Raporu

Brezilya Seyahatinden Fotoğraflar

AES Eletropaulo merkez ofis ziyaretinden bir kare
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Kaynakça

Brezilya Raporu

Bu rapor kapsamında kullanılan bilgiler, çizelgeler, şekiller, resimler ve fotoğraflar,
seyahat kapsamında ziyaret edilen şirketler tarafından kullanım izni ile alınan
dokümanlardan, ziyaret notlarından ve açıklamalardan derlenmiştir.
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Önsöz

Bu rapor, Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak
Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi kapsamında
raporlanacak 5 ülkeden biri olarak seçilen Bulgaristan için
PwC tarafından oluşturulan teknik bir bilgilendirme
raporudur. Rapor, en iyi uygulama örneklerinin
değerlendirileceği beş rapordan biridir. Proje sonunda
seyahat gerçekleştirilen Macaristan, Hindistan ve Brezilya
raporları ve seyahat gerçekleştirilmeyen ancak araştırılan
diğer dört ülke raporları ile birleştirmeye esas olacak
şekilde hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
PwC, her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Elektrik
Dağıtım 
Şebekesinde 
Kayıp ve 
Kaçak
Elektrik için
Önleyici
Çalışmalar

363

Nisan 2015





PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

İçindekiler

 Önsöz 363

 Giriş 367

 Araştırma Soruları 368

 Bulgaristan Şebekesi Hakkında Bilgi 369

 Bulgaristan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-Kaçak 

Konusu 374

 EVN Bulgaristan Dağıtım Şirketi 380

 CEZ Bulgaristan Dağıtım Şirketi 388

 Energo-Pro Bulgaristan Dağıtım Şirketi 390

 Bulgaristan Tecrübeleri Değerlendirmeleri 394

 Proje Çıktısına Katkılar 397

 Kaynakça 398

Bulgaristan Raporu

365

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Bulgaristan Raporu





PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
Projesi, EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, Dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
Dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek ve kaçak elektriği önleme konusunda
başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen beş ülke için raporlamayı gerçekleştirecektir.
Bu bölümde, Bulgaristan ile ilgili değerlendirmeler sunulmaktadır.

Raporlanacak ülkeler arasında Bulgaristan’ın yer alma nedenleri, aşağıda
sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım
oranının yüksek seviyelerde olduğu bilinmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadele yapan dağıtım şirketleri ve başarılı projeleri vardır.

 Avrupa Birliği ülkesidir.

 Kaçak kullanımı bir sektör olmuştur ve gelişmiş kaçak tiplerinin bulunduğu
bilinmektedir. Dağıtım şirketlerinin tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak faydalı
olacaktır.

Yukarıdaki nedenler ile Bulgaristan’ın proje kapsamında raporlanacak ülkeler
arasında yer almasına, PwC önerisi ve Dağıtım Şirketleri onayı ile karar verilmiştir.

Giriş

Bulgaristan Raporu
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Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma Soruları

Bulgaristan Raporu
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Bulgaristan, Balkanlar’da 110.993 km2 yüzölçüme sahip bir Avrupa Birliği ülkesidir.
Batıda Sırbistan ve Makedonya, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve
güneydoğuda Türkiye ile komşudur. Nüfusu, 2013 yılı sonu itibariyle 7.245.677’dir.
2011 yılında gerçekleşen sayıma göre nüfusun %8,8’i Türk ve %4,9’u Roman’dır. 2013
verilerine göre kişi başı gayrisafi milli hasılası 14.400 Dolardır [1].

Elektrik piyasası hacmi, yıllık 44,76 milyon kWh tüketim yapar şekildedir. Kurulu
güç, 14 bin MW civarındadır (bkz. Çizelge-1). Kaynağına göre üretim oranları
değerlendirildiğinde, kömür ağırlıklı bir üretim olduğu söylenilebilir (bkz. Çizelge-2).
Bulgaristan, kullandığı doğalgazın %85,8’ini ithal etmektedir [2].

Bulgaristan’da enerji sektörüne ilişkin düzenlemeler, AB mevzuatı ile uyumlu olup,
“Enerji Yasası”, “Yenilenebilir Kaynak Enerjisi Yasası” ve “Enerji Verimliliği Yasası”

Bulgaristan Raporu

Şekil-1 Bulgaristan siyasi haritası (Kaynak: Sofya Büyükelçiliği-Ticaret Müşavirliği [1])

Bulgaristan Şebekesi Hakkında Bilgi
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hükümlerine göre yapılmaktadır.
Enerji sektörüne ilişkin politikalar,
Bulgaristan Ekonomi ve Enerji
Bakanlığı tarafından belirlenmekte,
enerji piyasası “Enerji ve Su
Denetimi Devlet Komisyonu”
denetimi altında bulunmaktadır.
NEK şirketi, devlete ait elektrik
şirketidir [1].

Bulgaristan’da yıllık kişi başına
düşen elektrik tüketimi, 4.010 kWh
kadardır [1]. Tüketiciler için
düzenlenmiş tarife ve serbest
tedarik hakkı bulunmaktadır.
Tüketicilerin %66’sı, tedarikçi seçim
hakkını kullanmaktadır [2]. Bir
düzenleyici kurum, onun altında
altı bağımsız üretim şirketinden
oluşan devlet elektrik şirketi (NEK),
7 dağıtım bölgesi bulunmaktadır.
Hidro elektrik ve nükleer santraller
dışındaki üretim kapasitesinin
özelleştirilmesi büyük oranda
tamamlanmıştır. 82 üretim lisansı,
1 iletim lisansı, 7 dağıtım-görevli
tedarik lisansı, 46’sı aktif olmak
üzere 102 toptan satış lisansı sahibi
bulunmaktadır. Enerji yasasına
göre büyük üreticilerin düzenlenmiş
tarifeden üretim kotaları vardır.
İkili anlaşmalar piyasası, dengeleme
ve güç piyasası bulunmakta,
meskenler ve küçük işletmeler için
düzenlenmiş tarifeden elektrik
kullanımı gerçekleşmektedir.

Hidro
23%

Rüzgar
5%

Güneş
7%

Biyokütle
0%

Kömür
44%

Nükleer
15%

Doğalgaz
6%

Kurulu güç

Çizelge-1 Kaynağına göre kurulu güç miktarları 
(Kaynak: PwC Bulgaristan [3])

Hidro
9%

Doğalgaz
3%

Biyokütle
2%

Petrol
1%

Kömür
47%

Nükleer
33%

Rüzgar
5%

Üretim
oranları

Çizelge-2 Kaynağına göre üretim oranları (PwC
Bulgaristan [3])

Bulgaristan Raporu
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Şekil-2 
Bulgaristan
iletim
şebekesi 
(Kaynak:
ESO 2012
Yıllık Raporu 
[2])

Bulgaristan Raporu

Bulgaristan Şebekesi Hakkında Bilgi

Yan hizmetler için düzenlenmiş ve serbest fiyat oluşum mekanizmaları
bulunmaktadır.

Bulgaristan iletim şirketi bir
tanedir ve yük tevzi, işletme ve
bakım, yatırımlar ve finans olarak
3 ana grupta faaliyet
göstermektedir. Türkiye ile
Bulgaristan arasında sınır ötesi
elektrik ticaretinde kullanılan 2
yüksek gerilim iletim hattı
bulunmaktadır ve TEİAŞ-Kapasite
İhale Sistemi (T-CAT) üzerinden
alışveriş yapılmaktadır. Şekil-2’de
Bulgaristan iletim şebekesi
görülmektedir.

Bulgaristan elektrik dağıtım
şebekesi, üç bölgeye ayrılmıştır. Bu
bölgeler, EVN, CEZ ve Energo-Pro

Şekil-3 Bulgaristan elektrik dağıtım şirketleri (Kaynak: 
Bulgaristan Enerji ddzüenelem Kurumu [4], sarı-CEZ, 
gri-Energo-Pro, kırmızı-EVN bölgesi) 
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Bulgaristan Şebekesi Hakkında Bilgi

şirketleri tarafından işletilmektedir. Güneydoğu Bulgaristan’da 2 bölgenin sahibi ve
işletmecisi, EVN’dir. Batı tarafında ve Sofya’yı da içeren 3 bölgenin sahibi ve
işletmecisi, CEZ’dir. Kuzeydoğu Bulgaristan’da 2 bölgenin sahibi ve işletmecisi,
Energo-Pro’dur.

Bu bölgelere ilişkin 2013 yılına ait özellikler, Çizelge-3’te sunulmaktadır.

Tanım Birim Batı Kuzeydoğu Güneydoğu Toplam

Satılan enerji TWh 10,5 5,2 7,8 23,5

Sayaç

Adet

2 400 000 1 200 000 1 800 000 5 400 000

*Orta gerilim 2 800 1 400 2 100 6 300

**Alçak gerilim

ticarethane
180 000 90 000 135 000 405 000

**Alçak gerilim

perakende
2 217 200 1 108 600 1 662 900 4 988 700

Şebeke kaybı % ~ 12 - 14

Hizmet alanı km2 40 017 29 617 41 000 110 634

Ticarethane tüketimi TWh 5 2,5 3,7 11,2

Perakende tüketimi TWh 5,5 2,7 4,1 12,3

Lisans sahibi CEZ
ENERGO-

PRO
EVN

Çizelge-3 Bulgaristan dağıtım şirketlerine ilişkin 2013 yılı özellikleri (Kaynak:Bulgaristan Enerji 
Bakanlığı [5])

EVN-Bulgaristan, Pazarcık, Smolyan, Karzali, Haskovo, Yambol, Burgaz, Sliven,
Stara Zagora ve Plodiv şehirlerinin dağıtım şebekesine sahiptir. Şebeke toplam
uzunluğu, 60 bin km civarındadır. CEZ-Bulgaristan, Sofya, Pernik, Kyuştendil,
Blagoevgrat, Vidin, Montana, Vratsa, Pleven ve Loveç şehirlerinin dağıtım şebekesine
sahiptir. Şebeke toplam uzunluğu, 57.902 km’dir. Energo-Pro-Bulgaristan, Varna,
Dobrik, Silistra, Şumen, Razgrat, Targovişte, Ruse, Veliko Tarnova ve Gabrova
şehirlerinin dağıtım şebekesine sahiptir. Şebeke toplam uzunluğu, 42.125 km’dir.
Başkent Sofya, CEZ dağıtım grubu kontrolündedir. Şebekedeki toplam abone sayısı,
4.915.497’dir [3].

Bulgaristan, 2008 yılında yapılan bir araştırmada AB ülkeleri arasında son
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Bulgaristan Şebekesi Hakkında Bilgi

kullanıcıya elektrik satışı fiyatlarında AB ülkeleri arasında en ucuz elektrik fiyatı olan
ülke olarak belirlenmiştir (bkz.Çizelge-4) [6]. 2013 yılı Şubat ayında binlerce Bulgar,
CEZ, EVN ve Energo-Pro şirketlerinin 2012 yılının aynı ayına göre faturaları %100
pahalandırması nedeniyle hükümet karşıtı eylem yapmıştır. Bu eylemler sonucunda
20 Şubat 2013’te Başbakan istifa etmek zorunda kalmıştır [7].

Çizelge-4 Avrupa son kullanıcı elektrik satış fiyatları, 2008 (Kaynak: Eurostat [7])
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Bulgaristan Raporu

Bulgaristan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Şebeke açısından durum

Dünya Bankası verilerine göre Bulgaristan’da kayıp oranı değişimi, Çizelge-5’te
görülmektedir [8]. Teknik kayıplar, şebekenin yetersizliği ve eski ekipman nedeniyle
meydana gelirken ticari kayıplar, fatura ödememe ve kaçak elektrik kullanımı
şeklinde gerçekleşmektedir. Ülkenin özellikle güney ve güneydoğusunda kaçak
elektrik kullanımı yaygın vaziyettedir. Bu bölgeler, EVN şirketinin işlettiği bölgelere
karşılık gelmektedir. Bu konuda yapılan mücadelenin yoğunlaştığı yer olarak Provliv
şehri en belirgin örnektir.

8,8
9,7

10,610,510,910,811,1
12,3

14,214,7
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15,5

0
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201120102009200820072006200520042003200220012000

Kayıp oranı(%)

Çizelge-5 Bulgaristan’da kayıp oranı değişimi (Kaynak: Dünya Bankası [8])

Kaçak kullanımın saha denetimi yapmadan anlaşılabileceği en basit göstergelerden
biri de, bölge tüketimindeki artışlardır. Ülkenin kuzey ve batı bölgelerini işleten CEZ
şirketinin Sofya Enerji Ajansı (SOFENA) verilerine göre Eylül ayında kişibaşı
ortalama elektrik tüketimi 191 kWh iken kış ayı ortalamasında %68 fazlası olan 320
kWh tüketim değeri ile karşılaşılmaktadır. Bu da elektriğin ısınma amaçlı
kullanıldığını açık şekilde teyit etmektedir. Ödenmeyen mesken abonesi faturaları ile
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Bulgaristan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

ilgili bir başka bilgi de, problemin 1997 yılında farklı bir boyuta ulaştığıdır. Dağıtım
şirketlerinin henüz özelleşmediği dönemde UDF partisi, seçimi kazandığı takdirde
elektrik faturası bedellerinin düşürüleceği vaadinde bulunmuştur. UDF’nin seçimi
kazanması sonrasında Stolipinovo şehrindeki abonelerin neredeyse tamamı elektrik
faturası ödemesini kesmiştir. Önleyici faaliyet olarak 2002 yılında devreye alınan
kesintilere karşı otoyol kesme gibi eylemler gerçekleştirilmiş ve insan haklarına
ilişkin kuruluşlar, şirketi insan haklarına saldırıda bulunmak ile suçlamışlardır.
Bugün ülke çapında ödenmeyen faturaların ne kadarının ödeme güçlüğü çeken
abonelere ait olduğuna ilişkin bir veri bulunmamaktadır ve bilinen bu tip bir
araştırma yoktur. Yine de fatura ödenmemesinin tek nedeninin yoksulluk olmadığı,
sahadaki bir gerçektir [4].

Bağımsız kaynakların araştırma sonuçlarına göre polis kayıtlarında 2000-2005 yılları
arasında hırsızlık oranında %30 oranında bir düşüş meydana gelmiştir [5]. Elektrik
sektöründe ise aynı dönemde kaçak kullanım oranı ve tel sökme oranı artış
göstermiştir. Dağıtım şirketinin özelleştirilmemiş olduğu dönemde EDC şirketinin
%20 ile %23 arasında bir orandaki enerjiyi kaybettiği bilinmektedir (bkz.Çizelge-6
[9]). Bunun ne kadarının verimsizlik ne kadarının kaçak kullanım olduğunu tespit
etmek, o günün şartlarında dahi detaylı araştırmaları gerektirmektedir. Tahminler en
az %4 civarında bir enerjinin yalnızca kaçak kullanım nedeniyle kaybedildiğini
göstermektedir. Kaçak elektrik kullanımı, maliyet ile doğrudan ilişkilidir. Enerji
Bakanlığı verilerine göre elektrik fiyatlarındaki artışın hemen sonrasında kaçak
kullanımda paralel artışlar gözlenmektedir. Enerji bağımlılığı yüksek olan küçük
işletmeler, örneğin restoranlar, oteller, kahve dükkanları, en yaygın kaçak
kullanıcılardır. Bazı durumlarda dağıtım şirketinin kendi çalışanlarının kaçak
bağlantıda bizzat rol oynadığı tespit edilmiştir.

Çizelge-6 EDC dağıtım 
şirketinin 2005 yılındaki 
kayıpları (Kaynak: EDC 
[9])
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Teknik olarak kaçak kullanımın birçok yöntemi bulunmaktadır ancak; en yaygın
yöntem, sayaca müdahaledir. Örneğin Ulusal Emniyet Servisi kayıtlarına göre Ocak
2004’te sayaca müdahale ile tüketimi 1/10 oranında göstermeyi sağlayan bir kaçak
çeşidi tespit edilmiştir. Bu kişilerin hizmet verdiği kaçak kullanan yerler arasında
yalnızca özel şirketler değil; kamu şirketlerinin de bulunduğu gözlenmiştir. Kayıtlara
göre 80 şirkete toplamı 5 milyon EUR tutarında ceza kesilmiştir. Dağıtım şirketinden
alınan bilgiye göre bir başka ayrıntı ise, takip eden ayda aynı müdahalenin aynı
aboneler tarafından tekrarlandığı ancak polisin müdahale edemediğidir. Böylelikle
kaçak kullanımda uzmanlaşma süreci başlamış olup çoğunlukla dağıtım şirketi
elemanlarının öncülük ettiği bir sektör oluşmuştur. EDC Direktörlerinden Plamen
Denchev’e göre şirket, sayaca müdahaleye 100-250 EUR arasında ceza, sayacı okuma
dönemleri arasında durdurup çalıştırmaya 25 EUR ceza uygulaması getirmiştir. Bu
uygulama sonrasında uzmanlaşma meydana gelmiş ve sektöre “uzaktan kumandalı
müdahale” cihazı girmiştir. Sayaca müdahale edilerek yerleştirilen devreler sayesinde
sayaç okuma yapıldığında normal görünmektedir [10].

Provliv şehrinde keşfedilen kaçak tiplerinden birinde EDC çalışanlarının bağlantısı
yapılan aboneyi sisteme hiçbir zaman kaydetmedikleri ve her ay düzenli okuma
yaparak tahsilatı gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır.

Mesken abonelerinin kaçak kullanımı, bütün dünyada olduğu gibi Bulgaristan’da da
bir sorundur. Isıtma ve soğutma cihazları da hesaba katıldığında büyük bir evin aylık
elektrik tüketiminin 1.000 EUR seviyelerine ulaştığı değerlendirilmektedir.
Bulgaristan’da mesken için kaçak elektrik kullanımı denilince akla gelen yer, Roman
mahalleleridir. Bu mahallelerde hatta kanca atmaktan her türlü sayaca müdahale
şekline kadar yöntemle karşılaşmak mümkündür. EDC raporlarında göre Sofya’nın
en büyük Roman mahallesi Faculteta’da kaçak kullanım oranı, 2005 yılında %92
olmuştur.

Sayaca rahatça müdahale edilebilmesinin bir nedeni de Bulgaristan kanunlarıdır.
Bulgaristan kanunlarına göre sayaç eğer ev içinde ise, abonenin sayaca
müdahalesinden söz edilebilmektedir ancak ev dışındaki bir sayaçta abone
suçlanamamaktadır. Aboneler kapılarının hemen yanındaki sayaçları okuma
zamanından hemen önce sopalarla ve taşlarla kırmaktadırlar.
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Roman topluluğunun yaygın kaçak kullanımına karşı uygulanan yöntemlerden biri,
elektrik kesintileri olmuştur. Yalnızca geceleri dönüşümlü 3+3 saat elektrik verilmeye
başlanarak hem tüketim düşürülmeye, hem de kaçak kullanımdan caydırılmaya
çalışılmıştır.

Provliv şehrinin Stolipinovo bölgesinde evlerden dışarı çıkarılan sayaçlar, yüksek
direk tepelerine panolara yerleştirilmiştir. Bölgede 18.000 mesken için yapılan
uygulamada tüketim ve okuma değerlerini göremeyen aboneler, kendilerine
yansıtılan ücrete güvenmediklerini belirtmiş ve fatura ödememişler, bu defa da insan
hakları örgütleri, olaya protestolarla müdahale etmiştir. Aynı zamanda direk
tepelerindeki sayaçları okumaya polis gözetimi dışında gitmek hiçbir zaman
mümkün olamamıştır.

Bulgaristan’da endüstri haline gelmiş olan kaçak elektrik konusunun bir başka
bileşeni de hat hırsızlığıdır. Hatlardaki ince alüminyum ve diğer metaller, satılabilen
malzeme olduğu için eskiden bu yana hırsızlığı yapılmaktadır. Bu konuda yapılan
çalışmalardan bir tanesinde renklendirilen metallerin metal pazarında alınıp
satılmasının yasaklanması uygulamasıdır. Bulgaristan’da kontrol mekanizmasının
gelişmiş olmayışı nedeniyle neredeyse hiçbir zaman uygulanamamıştır. Hatta polis,
dağıtım şirketi, denetim personeli ve hatta politikacıların da açıkça içinde yer aldığı
çeteleşme faaliyetleri oluşmuş, Tzvetelin Kanchev gibi politikacı iş adamları, açıkça
bu konuya destek verdiklerini beyan etmişlerdir [3]. Diğer taraftan çalınan hatların
yenilenmesi ile ilgili maliyetler, tarife yoluyla dağıtım şirketlerine geri verilmediği
için dağıtım şirketleri için bu maliyet, katlanmış bir maliyettir.

En büyük ve sıradışı kaçak şeklini anlatmak için gerçek bir örneğin sunulmasında
fayda bulunmaktadır: Sofya Isı Merkezi Direktörü Valentin Dimitrov, Şubat 2006’da
zimmetine para geçirmek ve dolandırıcılıktan tutuklanmıştır. Sofya Belediyesi iç
denetim bölümünün yaptığı incelemede 55 milyon EUR zarar eden şirketin tahsil
edilemeyen faturalarla birlikte 78 milyon EUR açığının bulunduğu anlaşılmıştır.
Yapılan incelemede en az 15 milyon EUR’nun kayıp olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Derinleşen incelemeler sonucunda Dimitrov ve annesinin adına açılmış İsviçre’deki
16 banka hesabına 4,4 milyon EUR para transferinin gerçekleştiği anlaşılmış ve
Dimitrov tutuklanmıştır. Bulgaristan’da kaçak konusu endüstrileşmiştir ve bu
sektörden ciddi paralar kazanılır olmuştur [5].

377

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Bulgaristan Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Bulgaristan Raporu

Bulgaristan Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Özelleşen dağıtım şirketlerinin yatırımları ve denetimleri daha hassas şekilde
gerçekleştirmesi ile kaçak elektrik kullanımında azalmalar meydana gelmekle birlikte
sektörün gitgide daha teknolojik çalıştığı görülmüştür. Sayaca müdahalelerde sayacın
ana kartına eklenen entegre devreler ve ışık sensorları ile “akıllı hırsız sayaç” dönemi
başlamıştır. Bugün Bulgaristan’da özellikle mesken aboneleri için kaçak elektrik
kullanımının her çeşidiyle karşılaşmak mümkündür.

Gelişen teknoloji ve değişen hayat standartları ile birlikte Bulgaristan’ın AB üyeliği
sayesinde çeşitli yöntemlerle kaçak elektrik kullanımı ile mücadele edilmektedir.

Hukuksal açıdan durum

Bulgaristan kanunlarına göre kaçak elektrik kullanımının ”suç” olmasına rağmen
kanuna dayanarak dava açmak neredeyse imkansızdır; çünkü kaçak kullanımın
kanun ile belirtilen şekilde kanıtlanması çok zordur. Konu uzmanları ile yapılan
görüşmeler neticesinde örneğin Energo-Pro bölgesinde 7 yıllık bir dönemde sayısı
10’dan az olan durumun mahkemeye aksettiği ve bir çözüme kavuşmadığı
öğrenilmiştir. Politik yönde mevcut herhangi bir iyileştirme çalışması
bulunmamaktadır.

Kaçak ile mücadele yönündeki en iyi uygulamalardan biri, E-ON şirketinin yatırımcı
olduğu dönemde gerçekleşmiştir. Özel araştırma şirketi ve suç guruplarına karşı polis
desteği ile yürütülen bir faaliyette özellikle sayaçlara müdahalenin önlenmesi ile ilgili
başarı sağlandığı gözlenmiştir.

Tecrübeler ile aktarılan bir başka husus ise, Bulgaristan’daki hukuki süreci yürütme
zorluğu nedeniyle hemen her alanda bir çıkış yolu bulunabildiğidir. Şirket içi yapılan
denetimlerde de bir çok kaçak kullanım olayında şirket çalışanlarının faaliyet içinde
yer aldıkları anlaşılmıştır.

Kaçak durumunda faturanın düzenlenmesi

Bulgaristan kanunlarına göre kaçak kullanımın tespit edilmesi ve faturanın
düzenlenmesi halinde hesaplamalar yapılması gerekmektedir. İki farklı hesap
yöntemi bulunmaktadır:
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Sayacın hangi oranda eksik yazdığı tespit edilebiliyorsa, fatura o oranda düzenlenir
(örneğin %40 az yazdığı anlaşılan sayacın faturası, %40 oranında fazla
düzenlenmektedir).

Hatanın ölçülemediği durumda şebeke ekipmanlarının en yüksek değerine göre bir
gün için 8 saat üzerinden en fazla 6 ay için hesaplama yapılmaktadır (örneğin bakır
kesiti 10 mm2 olan telde nominal akım 85 A ve kesicinin açma değeri 50 A olduğu
durumda düzeltme değeri 50 A * 230 V * 8 saat * 180 gün).
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EVN AG şirketi, Avusturya’daki en
büyük elektrik şirketlerinden biridir.
EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie
(EVN Bulgaristan Elektrik Dağıtım),
Bulgaristan’ın güneyinde 42.000
km2’lik bir alanda (bkz.Şekil-4) faaliyet
gösteren ve 2,5 milyon aboneye hizmet
veren bir şirkettir [11]. Avusturya şirketi
olan EVN, 2005 yılında bütün
kaynaklarda “kayıp ile mücadelenin en
zor olduğu bölge” olarak geçen dağıtım
bölgesini devralmıştır. Devralındığında
abone sayısı 775.000 iken EVN resmi
kayıtlarına göre 2010 yılında bu sayı
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EVN Bulgaristan Dağıtım Şirketi

Şekil-4 EVN Bulgaristan Dağıtım Şirketi sınırları 
(Kaynak: EVN Bulgaristan [11])

2.300.000 aboneye ulaşmıştır. Çalışan sayısı ise 2.600’den 6.650’ye çıkmıştır.

Dönemin Genel Müdürü Stefan Szyszkowitz’e göre dağıtım şirketi karakteristikleri ve
müşteri profili, Avusturya’ya hiç benzememektedir. En başta 2006 yılı yazında
Provliv bölgesindeki şikayetlerde bölgede çok fazla kesinti olduğu bilgisi ulaşmıştır.
Bu kesintiler ve kalite düşüklüğü nedeniyle mesken abonelerinin cihazlarının zarar
gördüğüne dair şikayetler çok sayıdadır. Bölgedeki problemlerin altyapı sorunları ile
doğrudan ilişkili olduğu anlaşılınca, EVN şirketi, şebekeyi modernize etmek
durumunda kalmıştır.

Devralma döneminin şirket verileri incelendiğinde, Bulgar halkının ortalama elektrik
tüketimi, Avusturya halkınınkine göre %30-40 oranında daha az olduğu sonucu
çıkmaktadır. Gerçekte meskenlerdeki cihazlara bakıldığında teknik olarak bu imkanın
olmadığı açıkça görülmektedir. Stefan Szyszkowitz’e göre “EVN bölgesinde kaçak
elektrik kullanımı, popüler bir spor gibidir”. İlk başta kaçak kullanımın eski ve tahrip
edilmiş sayaçlardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Konu derinlemesine incelendiğinde
sebebin merkezinde “Roman topluluk“ olduğu görülmüştür. Elektrik sayaçları, 20 m
yüksekteki direk tepelerine yerleştirilmiştir. Okumak, müdahale etmek kadar zordur.
2006 yılında okumaların tam olarak yapılamamasına, sayaçların hasar görmesine
rağmen faturalanan ve tahsil edilemeyen enerji miktarı, yalnızca Roman topluluk için
2 milyon EURO’dan fazladır. EVN mühendisleri, sahada sayaç okuma ve hat
kontrollerine polis gözetimi olmaksızın gidememektedir. EVN, hiçbir şekilde taviz
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vermeden ve bütün abonelere eşit davranış sergileyerek ödeme yapmayan abonelere
ücretsiz elektrik tedariği zihniyetine son vermiştir. Sahada 400.000 sayaç değişikliği
yapılmıştır. Yalnızca 2006 yılındaki sayaç değişikliği adedi 250.000’dir ve büyük bir
mukavemet ile karşılaşılmıştır. Bu hamlenin Stara Zagora şehrinde %14 olan kayıp
oranını %10’a hemen düşürdüğü tespit edilmiştir.

Avusturya’da yıllık olarak okunan sayaçların Bulgaristan coğrafyasında aylık olarak
okunuyor olması, bir başka sıkıntıdır. Abone sayısı ve coğrafya değerlendirildiğinde
EVN’nin bir “sayaç okuma ordusu” ile sahaya gitmesi gerekmiştir. Bu da dirençle
karşılaşılmasına neden olmuştur. Protesto faaliyetleri ve sosyal olaylar neticesinde
EVN, bölgede organizasyon değişikliğine gitmiş ve yeni bir «Bilgi Yönetimi Sistemi»
yapılandırmıştır. Bu esnada şirket içi aksaklıklar meydana gelmiş, bazı aylarda 11
köyün faturalandırılmasında problemler yaşandığı anlaşılmış, ülkenin en çok
dinlenilen radyo istasyonunda EVN şaka konusu olmuştur.

Doğru tüketim ölçümü ve doğru faturalama ile bir anda yükselen fatura bedelleri,
halkın protestolarına neden olmuştur. Bir protestocu televizyonda “EVN kendi
ülkesinde normalde her ay 9 EURO gelen faturayı 25 EURO olarak kesebilir miydi?”
demiştir ve konu, yabancı yatırımın sorgulanmasına çekilerek “EVN evine dön”
sloganları ile gösteriler yapılmıştır.

Protestolardan 6 ay sonrasında insan hakları örgütlerinden biri, kaçak kullanımı
azaltmak amacıyla alınan tedbirlerden biri olarak Roman topluluğa faturalarını
ödemedikleri için yalnızca geceleri birkaç saat için elektrik verilmesini Avrupa
Komisyonu’na şikayet etmiştir. Kamuoyunun bir bölümü, bu uygulamayı “azınlıklara
insanlık dışı davranış” olarak görürken bir diğer bölümü de “Bulgarların elektrik
parası öderken Romanların ödememe hakkı bulunmadığı”nı savunmuştur. Sahada
yapılan denetimlerin bazılarında faturasını ödemesine rağmen kaçak hat tesis edilmiş
meskenlere rastlanılmış ve elektrikleri kesilmiştir. Genel Müdür Szyszkowitz ve iki
yönetim kurulu üyesine kişisel olarak 1.000’er EURO “ayrımcılık yapma” cezası
kesilmiştir [10].

Kaçak ile mücadelenin etkin şekilde yürütüldüğü 2005 yılında dağıtım şirketleri
enflasyon oranları ile birlikte elektrik fiyatlarına %6,5 zam yapılmasını teklif
etmişlerdir. Aynı dönemde iletim şirketi olan NEC, fiyatlara %15 oranında zam
yapmış ve buna rağmen %2 daha az kar etmiştir. 1 Ekim 2006 kararında düzenleyici
kurumun elektrik fiyatlarına zam yapmama kararı ile dağıtım şirketleri zor duruma
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düşerken devlet iletim şirketi olan NEC, fiyatlarını artırmaya devam etmiştir. Bu
dönemde yönetimsel bazda dört değişik seçenek tartışılmıştır:

1-Yatırımı devam ettirerek kesintiyi azaltmak ve hizmet kalitesini arttırmak

2-Yıllardan beri gelen alışkanlıkla para ödemeyen Roman topluluğun faturalarına
yoğunlaşmak

3-Diğer iki dağıtım şirketiyle yakın durup uyumlu eylem içerisinde lobi faaliyetleri ile
Bulgaristan Hükümetine baskı yapmak

4-Dağıtım şirketini bir başka yatırımcıya satmak

Devam kararı alan EVN şirketinin Genel Müdürü, sorunlu Roman bölgelerinden
Stolipinovo’ya gidip topluluğun ileri gelenlerinden biriyle görüşerek gerçekleştirmek
istedikleri iyileştirmeleri konuşmak istemiştir. O zamana kadar kaçak ile mücadelede
kullanılan yöntem, akşamları yalnızca iki saatlik elektrik verilmesi ile gün boyunca
elektriksiz geçen, yemek pişirilemeyen, çamaşır yıkanamayan ve temel ihtiyaçların
karşılanamadığı koşullar mevcuttur. Genel Müdür’ün deyimiyle Bulgaristan’daki
Roman topluluk, “fakirlerin en fakiri”dir. Elektrik, bu bölgede “güzel hayat” anlamına
gelmektedir. Özellikle sosyalist düzenin değişmesiyle artan sanayileşme, enerji
kullanımındaki artış ve enerji kaybı ile birlikte arz güvenliği sıkıntıları ortaya
çıkmıştır.

Enerji sektöründeki reform hareketi, 2001 yılındaki elektrik kanunu ile birlikte
gündeme gelmiştir ve hem NEC şirketinin elektrik sektöründeki tekelinin hem de
karşılaştığı sorunların masaya yatırıldığı bir ortam oluşmuştur. O dönemde belirlenen
sorunlar arasında ekonomik olanlar içinde sayılan kaçak elektrik kullanımı, ülke için
%30-35 oranlarında kaydedilmiştir.

Dünya Bankası 2005 yılı raporlarına göre ise Avrupa’nın en fazla kaçak kullanım ve
en az tahsilat bölgelerinden biri, Bulgaristan’dır. Bu dönemde belirlenen dağıtım
kayıpları, %20-23 mertebesindedir. Tahsil edilememe oranlarının en yüksek olduğu
aboneler, mesken ve ticarethane aboneleridir. Kaçak kullanım oranlarında ise
mesken/ticarethane oranı, 1/5 olmuştur. Kaçak elektriğin dağıtılan enerjideki
oranının %7 civarında olduğu hesaplanmıştır. Teknik olmayan kayıplar içindeki en
büyük kayıp oranının kaçak elektrik kullanımı olmasına Avusturyalı şirket uzmanları
kendi ülkelerinde hiç benzer bir durum ile karşılaşmadıkları için çok şaşırmışlardır.
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Bu durumu çözebilmek için Roman topluluğu daha iyi tanımaları gerektiğine
inanmışlardır.

Bulgaristan’da 2001 yılı sayımlarına göre 800 bin civarında Roman yaşamaktadır
ancak; Roman topluluğun bir bölümünün kendini Bulgar ve Türk olarak tanıtması
nedeniyle sayının çok daha yüksek olduğuna inanılmaktadır. Öğrenim seviyesinin
yüksek olmadığı bölgede zanaat özelliği de bulunmamaktadır ve bölge oldukça
yoksuldur. Provliv İstihdam Ajansı verilerine göre bölgedeki işsizlik oranı %90
seviyesindedir. Romanya ve Bulgaristan’daki Roman topluluk için genelde hırsızlık
faaliyetlerinin çok olduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır. Genellikle meskenlerde üç
nesil bir arada yaşamaktadır ve enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu yaşam
alanlarını oluşturmaktadırlar.

Roman topluluğun büyük bölümü gecekondu mahallelerinde yaşamaktadır. Bu
bölgelerin sağlık, belediye vb. hizmetleri ve idari anlamda da yönetimi oldukça
zordur. Gecekondu yerleşiminin elektrik, su, doğalgaz veya kanalizasyon bağlantısı,
devlet tarafından yapılmamaktadır. Çöpler toplanmamaktadır. Bu tip altyapı
faaliyetlerinin yapılmayışı ve suyun olmayışı, deri hastalıkları ve enfeksiyonların çok
oluş nedeni sayılmaktadır. Isınmak için en kolay yöntem, elektriği kaçak
kullanmaktır. Şekil-5’te sahadan bir örnek gösterilmektedir.

Şekil-5 EVN Bulgaristan bölgesinde kanca 
atma şeklinde kaçak kullanım (Kaynak: EVN 
Bulgaristan [11])

Bölgelerdeki kaçak elektrik kullanımının
çoğu, Roman topluluğun sebep olduğu
kayıplardır. Elektrik ve su faturası, uzun
yıllardan beri ödenmeyen aboneler
bulunmaktadır. Şebekenin Roman bölgeyi
komşu bölgeden ayrılmış vaziyette
tasarımı mümkün olmadığından Roman
topluluk genelde kaçak elektrik
kullanımını hattan doğrudan bağlantıyla
(kanca atmak) gerçekleştirmektedir. Bu
tip aksiyonlar, enerji kalitesini
düşürmekle kalmayıp “sistem
çökmeleri”ne (blackout) dahi sebep
olabilmektedir. Faturaların ödenmemesi
ve sorunun çözümü yönünde gelişme
olmaması nedeniyle şebeke için
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yenileme faaliyetleri de gerçekleştirilememektedir.

Roman topluluğun elektrik faturası ödememesinin başlıca iki nedeni bulunmaktadır:

1-Bu topluluk gerçekten yoksuldur.

2-Bu topluluğun ödeme alışkanlığı yoktur (paraları olsa dahi ödeme yapmama
alışkanlığına sahiptirler).

EVN Bulgaristan şirketinde dönemin Ölçüm Bölümü Direktörü Anton Gramatikov’a
göre Stolipinova kentindeki Roman topluluk, sayıca çok olduğu için bölgede
kuvvetlidir. Şehir içinde bir başka şehir kurarak ve oluşturdukları izole bölgelerde
kendi kurallarına göre yaşamaktadırlar. Polisin bu gecekondu bölgelerine girişine izin
verilmemektedir. Buna rağmen daha küçük bölgelerde ve Roman olmayan
topluluklarla birlikte yaşayan Romanlar, genel toplum kurallarına uymaya meyillidir.

Elektrik için ödeme yapmak isteyen Romanlar, bölgelerinde birçok kaçak kullanım
varken kendilerini onların elektriğinin bedelini ödüyor olarak hissetmekte ve bu
nedenle ödemeyi reddetmektedir. Bu durumda ödeme yapmamanın sosyal, ekonomik
ve psikolojik bileşenlerinin olduğu kabul edilmektedir. Ödeme yapılmadığında anında
bir cezalandırma uygulamasının olmayışı, sorunun devam etmesine neden
olmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarından avukat Daniela Michalova’ya göre elektriğin
“çalınması”, Roman topluluğa özgü bir durum değildir ve Bulgaristan’da her yerde
görülebilmektedir. Bulgarlar da bunu yapmaktadır. Elektrik şirketinin 15 metre
yüksekteki güvenlikli ve kilitli kutulara sayaçları yerleştirme uygulaması, bölge
halkının ödeme yapmasını sağlamamıştır. Bu durumda okuma değerini göremeyen ve
elektrik şirketine güvenmeyen hatta kasıtlı olarak fazla okuma değeri yazabileceği
şüphesini taşıyan aboneler, ödeme yapmayı reddetmiştir.

Dağıtım şirketi çalışanlarına göre direk tepelerine sayaçları toplama uygulaması,
Roman halkı durdurmamıştır. Doğrudan kutuya ve hatta müdahale yapıldığı gibi
kaçak elektrik konusunda “oldukça yaratıcı” bir tüketici profili ile karşı karşıya
olunduğu anlaşılmıştır. Bu uygulama, ödemeyi sağlamamış, yalnızca topluluğu
kızdırmıştır. Sivil toplum kuruluşlarına göre ise direk tepelerindeki sayaç
uygulamaları “ayrımcılığın sembolü” olarak görülmektedir. Bölgede kesinti yapmak
da, ödemesini yapan tüketicilere haksızlık yaşattığı için uygulanamamaktadır.
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Stolipinovo kentinde 2002 yılında ödemesini düzenli yapan ve Roman olmayan 300
üzerinde hanenin kesintilerden etkilendiği ve şikayetçi oluğu tespit edilmiştir.

Yalnızca 2005 yılı verilerine göre Stolipinovo kentinde

 1,7 km2 büyüklükteki bölgede 5.500 sayaç montajı yapılmıştır. 3.400 sayaca
müdahale veya sayaç imhası gerçekleşmiş, 2.000 evin resmi olarak şebekeye
bağlantısı bile bulunmaz iken tüketim yaptığı görülmüştür.

 17 trafolu ve 112 km uzunluktaki şebekenin teknik olarak kötü koşullarda olduğu
tespit edilmiştir.

 Trafoların müdahale için kolay hedefler olduğu görülmüştür. Polis gözetimi
olmadan bakım yapmak imkansızdır.

 Tahsilat oranı %3 olmuştur. Hesaplanan zarar 6 milyon EURO tutarındadır.

 Şebekenin iyileşmesi için 34.000 EURO, ölçümlerin güvenliğinin sağlanması için
17.000 EURO harcanması gerektiği hesaplanmıştır.

 Bölgenin yıllık enerji tüketiminin 50.000.000 kWh olduğu görülmüştür.
Stolipinovo kentindeki kayıplar %41 seviyesindedir.

EVN şirketinin 2006 yılında sahasındaki şebeke yenileme faaliyetleri kapsamında
eski ve hasarlı sayaçları değiştirmesi, trafoları ve hatları yenilemesi faaliyetleri ile
birlikte 7 bölgede yapılan çalışma öncesindeki durum Çizelge-7’de, sonrasındaki
durum ise Çizelge-8’de gösterilmektedir.

Çizelge-8’de gösterilen değerlere ulaşıldığında;

 Tahsilat oranının %100 oranına ulaştığı,

 Enerji tüketiminde %30 ile %50 arasında bir azalma görüldüğü,

 Kayıpların %10 seviyesine kadar düşürüldüğü,

 Eski borçların %15 oranında geri ödendiği,

 Kaçak bağlantı yerine yeni abone kaydının geliştiği

tecrübe edilmiştir.
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Saha

faaliyeti

öncesi

Birim Provliv

-

Stolipi

novo

Provliv -

Stekers

Stara

Zagora -

Makedon

ski

Stara

Zagora -

Zora

Burgas -

Pobeds

Silvan -

Kornluka

Yambol -

Sjuleirnez

ova

Toplam

Abone

sayısı

Adet 5.330 810 950 850 790 1.010 900 10.640

Yıllık 

teslim

edilen

enerji

kWh 54.300.

000

8.840.000 8.100.000 7.300.00

0

10.350.0

00

10.200.000 4.300.000 103.390.0

00

Leva 3.118.44

9

507.681 455.183 419.239 594.401 585.786 249.949 5.930.688

Yıllık 

satılan 

enerji

kWh 34.500.

000

6.800.000 5.500.000 5.500.00

0

3.800.00

0

4.850.000 1.600.000 62.550.00

0

Leva 3.820.5

32

750.856 673.750 673.790 465.500 594.125 196.000 7.174.553

Yıllık 

tahsilat

oranı

Leva 38.250 7.500 640.063 579.425 148.960 404.005 7.840 1.826.043

% 1% 1% 95% 85% 32% 68% 4%

Yıllık 

şebeke 

kaybı

kWh 19.700.0

00

2.040.000 2.600.000 1.800.00

0

6.550.00

0

5.350.000 270.000 38.310.00

0

% 36,25% 23,08% 32,10% 24,66% 63,29% 52,45% 62,79%

Saha

faaliyeti

sonrası

Birim Provliv -

Stolipin

ovo

Provliv -

Stekers

Stara

Zagora -

Makedon

ski

Stara

Zagora

- Zora

Burgas -

Pobeds

Silvan -

Kornluka

Yambol -

Sjuleirnez

ova

Toplam

Abone

sayısı

Adet 5.330 810 950 850 790 1.010 900 10.640

Yıllık 

teslim

edilen

enerji

kWh 38.010.00

0

6.188.000 6.885.000 5.840.00

0

7.245.000 7.140.000 3.010.000 74.318.00

0

Leva 2.182.914 355.377 395.406 335.391 416.080 410.050 172.854 4.268.072

Yıllık 

satılan 

enerji

kWh 34.209.0

00

5.569.200 6.196.000 6.296.00

0

6.520.500 6.426.000 2.709.000 67.925.70

0

Leva 3.777.358 614.951 759.071 643.890 798.761 787.185 331.853 7.713.069

Yıllık 

tahsilat

oranı

Leva 3.966.226 676.446 759.071 643.890 878.637 865.904 381.630 8.171.804

% 105% 110% 100% 100% 110% 110% 115%

Yıllık 

şebeke 

kaybı

kWh 3.801.000 618.800 688.550 584.000 724.500 714.000 301.000 7.431.850

% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Çizelge-7,8 EVN şirketinin 2006 yılındaki saha çalışması öncesi ve sonrası durum 
(Kaynak:EVN Bulgaristan [11])
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Çalışma sonrasında bölgede yatırım yapma gerekçeleri aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır:

Kanuni boşluk: Bulgaristan’da faturasını ödemeyen abonenin elektriğini kesmeye
ilişkin dağıtım şirketine verilmiş bir hak yoktur.

Ödemesini yapan ve yapmayan tüketiciye farklı muameleden kaçınılmalıdır. Bu tip
faaliyetler, hizmet götürülürken ayrımcılık yapıldığı suçlaması ile karşılaşılmasına
neden olabilmektedir.

Müşterilerde ayrımcılık yapma konusu, politik tepkileri çekmekte ve sosyal tansiyonu
yükseltmektedir.

Sahanın mevcut durumu, dağıtım şirketinin itibarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Yukarıdaki tespitlerin yapılmasından sonra sahadaki faaliyetlerin güvenliğini
sağlamak ve süreklilik konusunu işlemek üzere topluluğun etki grupları
araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda sahada 3 önemli etki grubunun varlığı
görülmüştür:

 Banditler: Alkol ve uyuşturucu trafiğini yöneten kanunsuz kişiler. Bunlardan
bazıları metal ticareti yapmaktadır ve hatların çalınmasından da sorumludur.

 Zengin aileler: Avrupa Birliği veya Amerikan fonları, Roman azınlığın
durumunu iyileştirmek üzere bölgeye yardımlar akmasını sağlasa da gerçekte
ihtiyacından daha fazlasını alan ve bölgede “zengin” denilebilecek bir takım aileler
oluştuğu görülmektedir.

 Dinsel etki: Özellikle Protestan ve Müslüman bölgelerinde din görevlilerinin
topluluklar üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Bu sayılan topluluklardan hiçbirine özel davranışın kabul edilemeyeceği bildirilmiş ve
tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Etki gruplarından hepsinin kendi topluluğunun
yaşam koşullarının iyileşmesi konusunda talepkar oldukları görülmüştür.

Bölgelerde etki sahibi kimselerin bulunması kolay olmamıştır. EVN bilgilerine göre
35 bin kişiyi yöneten 9 düşünce lideri tespit edilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmeler sonrasında yavaş ve sürekli çalışmalar ile saha faaliyetlerinde düzelmeler
görülmüştür.
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CEZ dağıtım şirketi, Bulgaristan’ın batı bölgesinin lisans sahibidir. Abone sayısı, 2013
yılı verilerine göre 2,4 milyon, hizmet alanı 40 bin km2 civarındadır. Bölgede başkent
Sofya bulunmaktadır. Bu nedenle arz güvenliği ve işletme yönünden önem
verilmektedir.

CEZ bölgesindeki kayıp ve kaçak şekilleri, diğer bölgelerde görülenlere ilave olarak
hat hırsızlığını da içermektedir. Bu bölgede CEZ Bulgaristan şirketi devralmadan
önceki hat teli çalınması olaylarına ilişkin rakamlar, Çizelge-9’da gösterilmektedir.

CEZ Bulgaristan’ın dağıtım şirketini devralması sonrasında özellikle Sofya
yakınındaki bölgelerde 2007-2011 arasındaki dönemde hatlar defalarca sökülerek
çalınmış, defalarca yeniden tesis edilmiştir. Şekil-6’da 2011 yılındaki bir gazetede
geçen haberin fotoğrafı görülmektedir [12]. Kaynaktaki habere göre 2010 yılında 90
km, 2009 yılında 40 km ve 2008 yılında 30 km civarında hat telinin çalındığı
kaydedilmiştir.

CEZ Bulgaristan şirketi, ilk faaliyet zamanlarında daha da büyük zararlar ile karşı
karşıya kalmıştır. 2006 yılının ilk yarısında 619 bin EURO tutarındaki zararın 342 bin
EURO’luk bölümü, hat teli çalınmasına bağlı zararlardır. Bu dönemde 46 km
uzunluğunda bir şebekenin yeniden tesis edilmesi gerekmiştir. Şubat 2015 içinde

Yıllar

EURO

cinsinden

kayıp

Çalınan hat teli 

uzunluğu (km)

2000 99.000 bilinmiyor

2001 289.000 128

2002 212.000 93

2003 265.000 104

2004 86.000 37

2005 6.000 bilinmiyor

Çizelge-9 CEZ Bulgaristan devralmadan önce
batı bölgesi hat teli çalınması verileri (Kaynak: 
Bulgaristan Enerji Bakanlığı [5])

Şekil-6 CEZ bölgesinde araba bagajında yakalanan 
çalıntı hat telleri (Kaynak: Sofya Haber Ajansı [12])
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Bulgaristan’ın Lozan kentinde elektrik kesintileri nedeniyle 400 gösterici toplanarak
yürüyüş yapmıştır. Gösteri sırasında bir çok sayaç zarar görmüş, “Mafya! Evine geri
dön!” ,”Elektriğimizi geri istiyoruz” pankartları açılmıştır.

CEZ Bulgaristan şirketi 2013-Yıllık Raporu’na göre bölgedeki 2012 yılı kayıp oranı
%8,202, 2013 yılı kayıp oranı %5,034 olmuştur [9].

CEZ, 2013 yılında Pardubice, Jermanice ve Vrclabi bölgelerinde 33 bin uzaktan
okumalı sayaç tesisi gerçekleştirmiştir. Tüketilen enerjide 2013 yılında %2 azalma
gerçekleşmiştir. Bu azalma, hava koşulları (daha ılık geçen kış koşulları) ve ülkenin
ekonomik koşulları nedeniyle tüketicinin kontrollü tasarrufu olarak
değerlendirilmiştir. Diğer taraftan şirketin dağıtım şebekesindeki kayıpların
azaltılması yönünde başarılı olduğuna vurgu yapılmıştır. Teknik kayıpları azaltmak
için trafo yenileme ve tadil etme çalışmaları yapılmış, teknik olmayan kayıplar ile
mücadele yönünde saha çalışmaları ve elektrik sayacı değişimlerine önem verilmiştir.
30 Aralık 2013 tarihinden geçerli olan indirimli elektrik tarifeleri, şirketin yıllık
kazancını azaltmaktadır. Şebeke kayıplarındaki iyileştirme faaliyetleri ve verimlilik
artışıyla gelirdeki düşüş en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Şirketin 2011 yılında
enerji tasarruflu ürün imal eden şirketler ile yaptığı anlaşmalar ve saha faaliyetleri
neticesinde 2017 yılına kadar enerji tüketimini %9 azaltma hedefi bulunmaktadır [7].

CEZ Müşteri Divanı Sözcüsü Todor Matev, 2014 Eylül’ünde yaptığı açıklamada
ekipman hırsızlığı konusunu gündeme almıştır. Burada ekipman maliyetinden daha
çok diğer abonelere etkisi dile getirilmiş ve hasar gören trafolar ve çalınan
kilometrelerce uzunluktaki hat telleri nedeniyle 2014 yılı ilk 5 ayında 159 kesinti
meydana geldiğini belirtmiştir. Bu kesintilerden farklı bölgelerdeki yaklaşık 100 bin
abone etkilenmiştir. En çok etkilenilen bu tip “terörist faaliyet”lerden kurtulabilmek
için kanuni düzenlemelerin yapılması istenilmektedir. Bu faaliyetler sonucu
yakalanan kişiler, Bulgar kanunlarına göre serbest bırakılmaktadır. Matev, CEZ
şirketinin Bulgaristan elektrik dağıtım sektörüne girdiği 2005 yılından 2013 yılına
kadar 44 milyon Bulgar Levası zarara uğrandığını belirtmiştir. Bu zararı önlemek için
yılda iki defa güvenlik şirketlerinin bütün ekipmanları denetimi
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bakır hırsızlarının ilgisiz davrandığı alüminyum
kaplamaları yeni kablo ve hat tahsisi için tercih edilmektedir [13].
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Energo-Pro, Bulgaristan’ın kuzeydoğu bölümünde lisans sahibidir. Abone sayısı,
yaklaşık 1,2 milyon, hizmet verdiği alan yaklaşık 30 bin km2 civarındadır.

Devralma sonrasında yapılan saha araştırmalarında Energo-Pro bölgesinde, kaçak
elektrik kullanımı konusunda Bulgaristan’ın diğer bölgelerinde yaşanan problemler
ile benzer problemler olduğu tespit edilmiştir.

Saha uygulamaları

Bölgede çalışmalar yapılmadan önceki durumda;

• Şebeke kayıplarının %62,7’lere ulaştığı,

• İşletme çalışanlarının tehlikeye maruz kaldıkları,

• Ödeme yapmayan abonelerin kesme/açma prosedürünün tamamen “geleneksel”
şekilde yürütüldüğü,

• Şebeke arızalarının fazla olduğu,

• Sağlanan enerjinin kalitesinin düşük olduğu

koşulların varlığı tespit edilmiştir.

Bölgede kaçak kullanım ile ilgili yapılan çalışmalar, aşağıdaki şekilde
gruplandırılabilir:

• Enerji kontrol birimi kurulması

Bu birim, sürekli olarak kaçak kullanımlara bakarak rapor tutmakta, ceza
kesmektedir. Kayıtlar, Bulgaristan kanunlarına göre düzenlenmektedir.

- Sayaç okuyucuların ve saha gözlemcilerinin rotasyonu

Bulgaristan’da aynı sayaç için aynı sahada iletişim içine giren çalışanın geleneksel
biçimde sorunların çözülmesine meylettiği tecrübe edilmiştir.

- Sayaç resminin çekilmesi

Bazı durumlarda sayaç okuyucuların kayıtlara farklı endeksleri girdiği tespit
edilmiştir. Resim çekme uygulaması ile ne kadar zaman geçerse geçsin kontrol etme
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imkanı bulunmaktadır.

- Şeffaf sayaçlar

Bulgaristan’da sayaca müdahale olaylarının fazlalığı nedeniyle görsel kontrol
kolaylığını sağlayacak şeffaf sayaçlar kullanılmaya başlanmıştır.

- Sayaç muhafazası

Sayaç içi müdahalelerin çokluğu nedeniyle sayaçların bir araya toplanarak sensörlü
bir kapağı olan kutuya yerleştirilmesi uygulaması gerçekleştirilmiştir.

- İnternet sayfasında ilan edilen okuma günleri

Sahada sayaca müdahale kolay ve yaygın olduğundan farklı günlerde sayaç okuması
yapmak, değerleri anlamlandırmak açısından zorluk yaşatmaktadır. İnternet
sayfasından ilan edilen zamanlarda yapılan sayaç okumaları ile farklı okumalar
arasındaki tüketim miktarları karşılaştırılabilmektedir. Tecrübelere göre bu
uygulamanın neticesinde bu uygulamanın yapıldığı abonelerin %80’inden fazlasının
kaçak elektrik kullandığı anlaşılmıştır.

- Farklı bölge muhafazalarının farklı renkle renklendirilmesi

Kapakların renklendirilmesi ile çok yaygın olan sayacı veya bir bölümünü
değiştirmeye yönelik faaliyetlere karşı görsel bir tedbir alınmış olmuştur.

- Eş zaman trafo okumaları

Özellikle büyük tüketimli müşteriler için enerjinin alındığı ilk nokta ile abone
sayacından aynı günde yapılan okumaların tahlili yapılmaktadır. Bara çıkışı ve trafo
merkezi sayaçlarının da aynı gün okumaları alınmaya çalışılarak karşılaştırmalar
yapılmıştır.

Bulgaristan’da özellikle iklim koşulları nedeniyle yaz ve kış aylarında soğutma ve
ısıtma amaçlı elektrik kullanımı çok yaygındır. Özellikle nüfusu 20 bin üzerindeki
yerleşim alanlarında odun ve kömür ile ısınma neredeyse hiç görülmemektedir.
Kaçak elektrik kullanımının büyük bir bölümü, ısıtma ve soğutma amaçlı klima
kullanımından kaynaklanmaktadır.
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Bulgaristan sahasındaki bütün dağıtım şirketlerinin ortak problemi olan Roman
nüfus, bir diğer kaçak kullanım nedenidir. Bu topluluğa karşı akıllı sayaç, uzaktan
okumalı sayaç, saha denetimi vb. yöntemlerin uygulanmasının başarılı olduğu
tecrübe edilmiştir.

Energo-Pro uygulamalarında “kaçak ekibi”, 60 uzmana karşılık gelen 30 ekipten
oluşmuştur. Bu ekibin dışında sahadaki tüm ekip, sayaç okumalarını ve gözlemleri
yapmaktadır. Arıza ve sayaç okuma ile ilgili sahadaki toplam çalışan sayısı, 1.400’dür.
Rakamlar, sahadaki sayaç sayısına göre değişmektedir.

Sahadaki çalışanların performanslarını değerlendirmek için kullanılan kriterler
arasında;

• Kontrol edilen sayaç sayısı,

• Yakalanan kaçak kullanım sayısı,

• Muhasebeleştirilen enerji miktarı,

• Tahsilat miktarı

bulunmaktadır. Aynı zamanda bu değerlere göre bir ödüllendirme programı da
uygulanmaktadır.

Sahada alınan sonuçlar

Bölgede %24 oranında bir kayıp ile çalışmalar başlamıştır. En başta çok yüksek olan
kayıp oranı, 7 yıllık bir çalışma sonucunda %12,5 seviyelerine düşürülmüştür.
Tecrübelere göre %15 seviyelerine kadar yapılan mücadelede yapılacak çalışmalar
adım adım belirlidir. %15 seviyesinin altına düşürmek için yapılan çalışma, daha
önceki çalışmalardan çok daha zor olmuştur.

Akıllı sayaç ve yeni alçak gerilim hattının birlikte tesis edildiği bölgelerde sonuçlar
çok hızlı gözlemlenebilmiştir. Tecrübelere göre sürekli gözlem gerekli ve önemlidir.

Yalnızca akıllı sayaç olan bölgelerde (şebeke yenilemesi olmayan bölgeler) kaçak
bağlantıları aramak ve tespit etmek için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Büyük tüketimli müşteriler için yapılan çalışmalar, hassas ölçüm ve takip esaslarına
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Bulgaristan Raporu

Energo-Pro Bulgaristan Dağıtım Şirketi
dayanmalıdır.

Sahada orta gerilim abonelerine OSOS takılması ile %1,36 azalma, alçak gerilimdeki
akıllı sayaç uygulaması ile %1,88 oranında azalma sağlanmıştır.

Bulgaristan’da toplam kaybın %20 olduğu varsayılırsa, yalnızca kaçak kullanımdan
kaynaklanan kayıpların %3 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Her durumda devlet desteğine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.
Politikacıların sorunu önemsediği veya önemsemediği her durumda PR çalışmalarına
odaklanılması tavsiye edilmektedir. Bu çalışmalar içinde iki önemli hususa dikkat
çekilmektedir:

 İnsanlar, kaçak kullananların parasını ödediklerinin farkına varmalıdırlar.
Örneğin Energo-Pro bölgesinde Roman topluluk ile aynı yerde oturan halk, akıllı
sayaçlar takılınca enerjiye para ödemek zorunda kalacakları ve akıllı sayaçların faydalı
olduğu hakkında pozitif yönde etkilenmişlerdir.

 Kaçak elektriğin ihbarı ile ilgili yönlendirmeler yapılmalıdır.
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Bulgaristan, coğrafi olarak ülkemize komşu olan ve kültür olarak benzer davranışlar
sergileyen bir ülkedir. Benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesi ve başarılı
uygulamaların anlaşılmasında fayda bulunmaktadır.

Sahadaki benzer tecrübeler

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlarda ülkemizdeki
tecrübeler ile benzerlikler bulunduğu anlaşılmaktadır:

 Ülkede kaçak elektrik kullanımı yaygındır ve dağıtım şirketlerinin başarılı
iyileştirme faaliyetleri bulunmaktadır.

 Özellikle mesken tipi abonelerin kaçak tipleri, ülkemizdeki uygulamalar ile
benzerlik göstermektedir.

 Kaçak ile ilgili kanuni yaptırım olmasına rağmen uygulamanın bulunmaması
yönüyle ülkemiz ile benzerlik göstermektedir.

 Kaçak kullanımın tespitinden sonra aynı veya daha gelişmiş uygulamanın hemen
yapılması yönü ile ülkemizdeki tecrübelere benzerlik göstermektedir.

 Sosyal mukavemet yönüyle ülkemizdeki tecrübeler ile benzerlik göstermektedir.

 Kaçak sektörünün profesyonelleşmesi yönüyle ülkemizdeki tecrübe ile benzerlik
göstermektedir.

Sahadaki farklı tecrübeler

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlarda ülkemizdeki
tecrübeler ile farklılıklar bulunduğu anlaşılmaktadır:

 Bulgaristan’da sayaca müdahale ile ilgili bir sektör oluşmuştur ve uzmanları olan
bu sektör çalışanları, piyasaya hizmet vermektedir. Mafyalaşan bu sektörden para
kazanan kesime dâhil olduğunu televizyon kanalında söyleyen milletvekili dahi
bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyetler münferit eylemlerdir. Özellikle sahada herkes
kaçak kullanım konusunda donanımlıdır.

 Bulgaristan’da bakır değeri nedeniyle trafo, hat teli ve ekipmanlarını çalma
yönünde faaliyetler bulunmaktadır. Türkiye’de bu tip faaliyetler münferit eylemdir.

Bulgaristan Raporu

Bulgaristan Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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 Sahada orta gerilimden kaçak kullanımı için traktör üstü mobil trafo örneği
yaşanmıştır.

 Bulgaristan’da sahadaki sosyal tepkiler, şirket ve ofislere yönelik olmuş, yaralama
şeklinde geçmemiştir.

Bulgaristan uzmanlarının tavsiyeleri

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde, Bulgaristan uzmanlarının sahada
yapılması gereken faaliyetler ile ilgili tavsiyeleri bulunmaktadır:

• Donanım faaliyetleri

• Bu faaliyetler, bütün tüketicilerin bir abone kaydı ve ölçüm sayacı olmasının
temini ile başlamaktadır. Özellikle kayıp kaçak oranı %20 üzerindeki bölgelerde bu
konu bir problemdir ve ele alınacak ilk faaliyettir.

• Mevcut sayaç, mesken dışında, müdahaleye karşı korumalı ve denetimi
yapılabilir halde olmalıdır.

• Sayaç ve şebeke ile ilgili sürekli gözlemler yapan ekipler bulunmalıdır.

• Büyük tüketimli müşteriler için ölçümler kritiktir ve akıllı sayaç ve uzaktan
okuma seçenekleri değerlendirilmeli, anlık ölçümler değerlendirilmelidir.

• Yazılım faaliyetleri

• Sayaç okumaları uzaktan okumalar ile tespit edilmeli ve analitik olarak
değerlendirilmelidir.

• Sayaç okuma, tahsilat ve faturalama faaliyetleri, güvenli ve doğru şekilde
çalıştırılmalıdır.

• İşgücü faaliyetleri

• Saha personeli, rotasyonlu halde çalışan ve bölgeden olmayan kişilerden
oluşturulmalıdır.

• Çalışanların konuya adaptasyonu sağlanmalıdır.

• Kaçak ile mücadele yönünde teşvik edici promosyonlar uygulanabilir.

Bulgaristan Raporu

Bulgaristan Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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• Halkla ilişkiler

• Kamuoyunun mücadeleyi anlaması ve desteklemesi yönünde çalışmalar
yapılmalıdır.

• Bölge halkı, hizmet kalitesinin artması için kaçak kullanımın olmaması
gerektiğine ikna edilmelidir.

Bulgaristan Raporu

Bulgaristan Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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Bulgaristan tecrübelerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlarda proje
çıktısına katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir:

 Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği
görülmüştür.

 Devletin dağıtım şirketinin yanında olmasının kaçak kullanım ile mücadele
yönünde bir gereklilik olduğu tecrübe edilmiştir.

 Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde devletin güvenlik
güçlerinin desteği olmadan çözüm sağlanması mümkün olmamıştır.

 Ulusal tarifenin gereği olarak sorunun sosyal bir sorun olduğu kabul edilmeli
ve devlet tarafından ayrı bir bütçe ile bu konuda faaliyetler yapılmalıdır.

 Yapılan kapsamlı çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı
tecrübeler gözlenebilmiştir. İyileştirme hedefleri, daha somut verilere
dayandırılmalı, gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde
iyileştirmeye yönelik hedefler düşürülmelidir.

Bulgaristan Raporu

Proje Çıktısına Katkılar
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Önsöz

Bu rapor, Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak
Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi kapsamında
raporlanacak 5 ülkeden biri olarak seçilen Meksika için
PwC tarafından oluşturulan teknik bir bilgilendirme
raporudur. Rapor, en iyi uygulama örneklerinin
değerlendirileceği beş rapordan biridir. Proje sonunda
seyahat gerçekleştirilen Macaristan, Hindistan ve Brezilya
raporları ve seyahat gerçekleştirilmeyen ancak araştırılan
diğer dört ülke raporları ile birleştirmeye esas olacak
şekilde hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
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Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
Projesi, EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
Dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek ve kaçak elektriği önleme konusunda
başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen beş ülke için raporlamayı gerçekleştirecektir.
Bu bölümde, Meksika ile ilgili değerlendirmeler sunulmaktadır.

Raporlanacak ülkeler arasında Meksika’nın yer alma nedenleri, aşağıda
sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım
oranının yüksek seviyelerde olduğu ve düşürüldüğü bilinmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadele hususunda başarılı dağıtım şirketi projeleri vardır.

 Güney Amerika’nın en bilinen örneklerindendir ve üretim ve tüketim kapasitesi
bakımından Türkiye ile benzerlik göstermektedir.

Yukarıdaki nedenler ile Meksika’nın proje kapsamında raporlanacak ülkeler arasında
yer almasına, PwC önerisi ve Dağıtım Şirketleri onayı ile karar verilmiştir.

Giriş

Meksika Raporu
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Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma Soruları

Meksika Raporu
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Meksika, Güney Amerika’da yer alan ve yüzölçümü yaklaşık 2 milyon km2 olan
federal bir cumhuriyettir. Amerika kıtasındaki en büyük beşinci ülkedir. Nüfusu,
Dünya Bankası 2013 verilerine göre 122,3 milyon [1], Birleşmiş Milletler 2015
tahminlerine göre 125,2 milyon’dur [2]. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri,
güneyde Guatemala ve Belize ile komşudur. Doğuda Atlantik Okyanusu’nun
bağlantısı olan Karaip Denizi ve Meksika Körfezi’nde, batıda Pasifik Okyanusu’nda
kıyısı vardır. Kara sınır uzunluğu 4.353 km’dir ve Amerika ile 3.141 km, Guatemala ile
871 km, Belize ile 251 km sınırı vardır. Deniz sınırı uzunluğu 9.330 km’dir ve bunun
üçte ikisi Pasifik Okyanusu tarafındadır. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan
ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının 2015 tahmini 2,26 trilyon Dolar; kişi başı gayri
safi yurtiçi hasılası, 18.714 Dolar’dır [2].

Meksika Raporu

Şekil-1 Meksika haritası (Kaynak: PwC Meksika [3])

Meksika Şebekesi Hakkında Bilgi

407

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Meksika Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Meksika’da Enerji Bakanlığı
(Secretaria de Energia-SENER),
Düzenleyici Kurum (Commission
Reguladora de Energia-CRE) ve
Elektrik Şirketi (Comision Federal
de Electricidad-CFE), piyasanın ana
oyuncularıdır. Üretim, iletim ve
dağıtım faaliyetleri, CFE tarafından
yürütülmektedir [3].

SENER, Meksika’nın enerji
politikalarından ve elektriğin
rekabetçi, yeterli, yüksek kaliteli,
ucuz, çevre açısından sürdürülebilir
olarak tedariğinden sorumludur.
Meksika Başkanı tarafından atanan
Enerji Bakanı, SENER’in
başkanıdır. SENER başkanı, aynı
zamanda CFE’nin de yönetim
kurulu başkanıdır. Enerji bakanı,
aynı zamanda kamu santrallerinin
kazanç/maliyet ve işletme
koşullarından da sorumludur.

Düzenleyici kurum CRE, 1994
yılından bu yana faaliyettedir.
Elektriğin kamuya satış ve alış
tarifesinin belirlenmesi, özel
sektörün üretim ve ithalat/ihracatı,
yenilenebilir enerjinin uluslararası
anlaşmalara göre kaynak
portföyünde yer alması ve
stratejiler, elektrik üretiminde
yenilenebilir enerjiye ilişkin fiyat
mekanizmasının oluşturulması ve
takibi, yenilenebilir enerjinin yük
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tevzisinin yapılması ve devrede tutulması, kamuya elektrik sağlanması, iletim ve
dağıtım faaliyetlerinin yapılması, doğal gaz piyasası (bu piyasa düzenlemeye tabi
olmamakla birlikte ithalat ve ihracatının CFE’ye raporlanması gerekmektedir), diğer
enerji kaynaklarının üretimi, iletimi, dağıtımı ve satışı, CRE’nin düzenlediği konular
arasındadır [6].

Elektrik şirketi CFE, yönetim kurulu başkanlığını Enerji Bakanı’nın yaptığı kamu
şirketidir. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımından sorumludur. CFE’nin
fiyat mekanizmasının işlerliğini sağlamak ve müşteri memnuniyeti esaslarına göre
hareket etmek gibi tanımlı görevleri bulunmaktadır.

Meksika’da 1992 ve 1999 yıllarında tüm piyasanın düzenlenmesine ilişkin gelişmeler
yaşanmıştır. İlk düzenleme olan 1992 yılındaki piyasa düzenlemesinin ardından
otoprodüktör ve kojenerasyon üretimlerinin sabit bir fiyattan CFE’ye satılması
yasalaşmış, özel sektör üretim projelerinin önü açılmıştır. Piyasada tekel olması ve
kısıtlar nedeniyle fiyatların yüksek seyretmesi sonucu yaşanan krizin arkasından
1999 yılındaki düzenlemeler ile rekabetin önü açılmaya çalışılmış ve Amerikan
örneklerinden hareketle “elektrik toptan satış piyasası”, “bağımsız sistem
işletmecisi”nin aktif hale getirilmesiyle oluşturulmaya çalışılmıştır. 2001 yılında
dönemin Enerji Bakanı Luis Tellez tarafından CFE faaliyetlerinin üretim, iletim ve
dağıtım olarak ayrı şirketlerde yapılmasına ilişkin çalışmalar yapılsa da meclis
CFE’nin finansal olarak desteklenerek aynı şekilde çalışmalarına devam etmesi kararı
çıkmıştır [6].

Meksika’nın kurulu gücü, 2013 verilerine göre 62.289 MW’tır [7]. Bunun %75,3’ü
termik, %19’u hidro, %2,4’ü nükleer kapasiteyi temsil etmektedir. Ülkede 2013 yılı
elektrik üretimi 278,73 GWh, tüketimi 234 GWh olarak gerçekleşmiştir [4]. Çizelge-
1’de kaynağına göre kurulu güç bilgileri gösterilmektedir. Çizelge-2’de ise üretim
miktarının kaynak bazındaki dağılımı paylaşılmaktadır.

Çizelge-3’te üretimin yıllara göre değişimi görülmektedir. Her iki çizelgede de
(Çizelge-3 ve 4) görülebileceği gibi Meksika’nın enerji üretimi, termik ağırlıklıdır.
Ülkede yenilenebilir enerjinin üretimde daha fazla pay sahibi olması için çalışmalar
yapılmaktadır.

Meksika’da elektrik üretimi, ağırlıklı olarak kamuya aittir. Çizelge-3’te gösterilen
2011 yılına ait üretim verisinin mülkiyet tipine göre dağılımında %59,7’si kamu
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tarafından üretilmiştir. Aynı yıl üretilen elektriğin %50,4’ü doğalgaz kaynaklıdır [8].
Meksika kömürünün kaliteli olmaması nedeniyle bölgede elektrik üretiminde fuel oil
ve doğalgaz kaynakları hâkimdir.
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Çizelge-3 Yıllara göre elektrik üretim miktarları, TWh (Kaynak: SENER [9])

Meksika, Baja California ve Baja California Sur izole bölgeleri dışında enterkonnekte
bir iletim şebekesine sahiptir (bkz.Şekil-2). Asıl iletim şebekesi, 400 kV – 230 kV
arasında işletilen şebekedir. Alt iletim şebekesi, 161 kV – 69 kV arasındaki gerilimi
kapsar (138, 115, 85, 69 kV). Dağıtım seviyesi, orta gerilimde 60 kV – 2,4 kV arası
(33, 23, 13,8 kV) ve alçak gerilimde 240 V – 120 V arasındadır (220, 127, 120 V). CFE
verilerine göre 2012 yılında 49.747 km iletim hattı bulunmaktadır. Aynı yıl orta
gerilim şebeke uzunluğu 390 bin km ve alçak gerilim hat uzunluğu 240 bin km
civarında olmuştur [10]. Çizelge-4’te şebeke hat uzunluklarına ilişkin resmi tablo
görülmektedir.
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İletim şebekesi yoğunluğu olarak 730 km/TWh ile Amerika şebekesinden 4 kat fazla 
yoğunluğa sahiptir. Bu yoğunluk, şebekenin işletmesi ve geliştirilmesinde daha fazla 
maliyete neden olmaktadır. İletim şebekesinden bağlı yenilenebilir enerji kapasitesi, 
5.000 MW’ı aşmıştır. Yapılan araştırmalar, 17 bin km civarında yeni iletim hattına 
ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır [6].

Meksika Raporu
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Şekil-2 Meksika şebekesi (Kaynak: SENER [9])

Meksika’da 2013 yılında elektrik
tüketimi, 234 GWh olmuştur.
Yıllık kişi başına düşen elektrik
tüketimi ise 2.091 kWh kadardır
[1]. Daha önce iki iletim-dağıtım
şirketi var gibi görünse de,
Meksiko City şehrinde 2009
yılına kadar iletim ve dağıtım
faaliyetlerini yürüten Luz y
Fuerza del Centro (Central Light
& Power, Merkezi Aydınlanma ve
Güç Şirketi-LFC), 1999
düzenlemeleri ile görevini CFE’ye
devretmiştir.

Çizelge-4
Gerilim
seviyesine
göre şebeke 
uzunlukları 
(Kaynak:
SENER [9])
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CFE’nin abone sayısı, 2015 yılı
itibariyle 36,1 milyon kadardır ve bu
rakam, 100 milyonun üzerinde bir
nüfusa karşılık gelmektedir [10].
Tüketimin büyük bir bölümü,
mesken kullanımıdır. Çizelge-5’te
ve Çizelge-6’da 2012 yılı itibariyle
profil abone gruplarına göre
sırasıyla abone sayısı ve tüketim
miktarı görülmektedir.

Çizelge-5 incelendiğinde, tüm
abonelerin %87 kadarının mesken
abonesi olduğu görülmektedir.
Sanayi abonesi sayısı, 260 bin
civarındadır. Bunlardan bin kadarı,
büyük tüketimli müşteridir [10].

Çizelge-6’da CFE 2012 verilerine
göre elektrik satışından elde edilen
gelirin abone profili bazında
paylaşımı görülmektedir. Bu
çizelgeye göre tüketimde küçük bir
paya sahip olan sanayi ve
ticarethane profil abone grubunun
satılan enerji miktarında yüksek bir
payı olduğu anlaşılmaktadır.

Dünya uygulamalarında büyük
tüketimli aboneler ve genellikle
sanayi aboneleri, daha düşük ücretli
sanayi tarifesinden ödeme
yapmaktadır. Meksika’da mesken
tarifesi, sanayi tarifesinden
düşüktür. Örneğin 2011 yılındaki
tarifeye göre mesken abonesinin

Mesken
87,05%

Sanayi
0,01%

Ticaret
-hane

11,53%

Tarımsal
sulama
0,75%

Kamusal
aydınlat

-ma
0,67%

Profil Abone
Grubu (sayı)

Çizelge-5 Profil abone grubuna göre abone
sayılarının dağılımı, 2012 (Kaynak: CFE [10])
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Çizelge-6 Profil abone grubuna göre tüketim
miktarının dağılımı, 2012 (Kaynak: CFE [10])
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tarifesi, 8,5 dolarcent/kWh iken
8,8-11,4 dolarcent/kWh düşük ve
orta tüketimli sanayi abonesi
tarifesi, 14,2-19,8 dolarcent/kWh
kamu hizmeti ve ticarethane
abonesi taifesi, 4 dolarcent/kWh
tarımsal sulama abonesi tarifesidir
[6]. Bu rakamlar ile Meksika,
mesken için Dünya’daki en ucuz
tarifelerden birine sahiptir. Çizelge-
7’de CFE’nin elde ettiği gelirin profil
abone grubu bazında dağılımı
görülmektedir.

Devlet şirketi olan CFE,
faaliyetlerini yürütürken çeşitli
özelliklere göre ülkeyi

Mesken
21%

Sanayi
18%

Ticaret
-hane
53%

Tarımsal 
sulama

4%

Kamusal
aydınlat

-ma
4%

Profil Abone
Grubu (sayı)

Çizelge-7 Profil abone grubuna göre gelirin
dağılımı, 2012 (Kaynak: CFE [5])

Çizelge-6 Profil abone grubuna göre tüketim miktarının dağılımı, 
2012 (Kaynak: CFE [10])
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Birkaç bölgeye
ayırmıştır. Şekil-3’te
CFE’nin kullandığı
bölgesel harita
gösterilmektedir [10].
Kuzeydoğu, orta batı ve
merkez bölgeleri
ortalama aynı seviyede
elektrik tüketmektedir
ve toplam tüketimin ve
aynı zamanda nüfusun
%70 kadarına karşılık
gelmektedir. Kuzeybatı
ve güneydoğu bölgeleri
ise %15’erlik paya
sahiptir.
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Dünya Bankası verilerine göre Meksika’da kayıp oranı değişimi, Çizelge-8’de
görülmektedir. Çizelge-9’da ise SENER resmi verilerine göre sistem kayıpları
görülmektedir. Her iki veri de incelendiğinde, 2010-2011 yılları arasında ülke
genelindeki kayıp oranlarında bir düşüş gözlenmektedir. Meksiko City bölgesinde
2009 yılına kadar faaliyet gösteren LFC şirketinin kayıp oranı, 2008 kayıtlarına göre
%32’dir. Bu bölgenin 1999 yılında CFE şirketine devri ile bazı iyileştirmeler
gerçekleştirilmiştir.

Çizelge-8 Meksika’da kayıp oranı değişimi (Kaynak: Dünya 
Bankası [11])
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Çizelge-9 Meksika’da kayıp oranı değişimi (Kaynak: SENER 
[5])

Dünya ortalamasında iletim
ve dağıtım kayıplarının 8
civarında olduğu
değerlendirildiğinde
Meksika, bu değerin
üzerinde bir profildedir.
Genellikle Güney Amerika
ülkeleri, teknik
benzerliklerin yanı sıra
kültürel ve ekonomik
benzerlikler nedeniyle de
kendi aralarında
değerlendirilmektedir.
Latin Amerika Ülkeleri
olarak kayıp miktarları
değerlendirildiğinde, 2012
değerlerine göre
ortalamanın %17 olduğu
görülmektedir (bkz.Çizelge-
10) [12]. Meksika, bu
ülkeler arasında neredeyse
tam olarak ortalamayı
temsil etmektedir. Diğer
taraftan özellikle %10
üzerinde kaybı bulunan
ülkelerde yerel bazı
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bölgelerde kayıp miktarlarının çok yüksek olabildiği ancak ortalamaya bu değerin
yansımadığı bilinmektedir. Meksika için de bu durum geçerlidir. Kayıp ve kaçağın
bölgelere göre ayrıştırıldığı durumda Meksiko City civarı, en fazla kaçak kullanımın
olduğu bölgeyi temsil etmektedir. Kırsal kesimlerde de kaçak kullanımın olduğu
bilinmektedir ve kontrol imkanları, şehir merkezindekine göre daha azdır. Buna
rağmen abonelerinin %88 civarı mesken olan bir şebekede kırsal kesimdeki kaçak
kullanım, şehirdeki kaçak kullanımdan daha farklı olmamaktadır.
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Çizelge-10 Dünya-Latin Amerika-Meksika kayıp oranları, 2012 (Kaynak: EIA [4])

Kayıp konusu CFE tarafından ele alındığında yüzde kayıp oranlarının para
karşılıkları da gösterilerek konunun önemi vurgulanmaktadır. Buna göre, 2011
yılında CFE’nin satın aldığı enerji miktarı, 261,531 TWh olmuştur. Teslim edilen
enerji ise 232,003 TWh olarak bulunmuştur. Bu iki rakam arasındaki 29,528 TWh,
enerji kaybıdır. Bu rakam, %11,29’luk bir kayba işaret etmektedir [5].

Kayıpların teknik ve ticari olarak ayrıştırılması ile toplam enerjide %8,9 teknik
(23.327 GWh) ve %2,39 ticari (6.201 GWh) bileşen olduğu hesaplanmıştır.
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Kaybı önlerken Meksika yaklaşımı, diğer Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi
maliyeti esas almaktır. Tarife sistemi dikkate alındığında sanayi ve ticarethane
tarifesinin mesken tarifesinden daha pahalı, tüketimlerin ise mesken abonelerinden
daha fazla olduğu hatırlanırsa, CFE’nin tespitlerine göre kayıpların hangi abone
tipinden ve hangi gerilim seviyesinde meydana geldiği oldukça önemlidir. Yapılan
hesaplamada 2011 yılı için teknik kayıp maliyetinin 903 milyon Dolar iken ticari
kayıp maliyetinin 1.543 milyon Dolar olduğu hesaplanmıştır [10]. Çizelge-11, teknik
kayıpların şebeke elemanları bazında ayrıştırılmış değerlerini göstermektedir. Bu
bilgiye göre şebekenin dağıtım tarafında yapılacak yenileme faaliyetleri
planlanmaktadır. Enerji Bakanlığı olan SENER, her yıl 14 yıllık bir program
yayımlamakta, gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra yapılacak yatırımlar ve hedefleri
ortaya koymaktadır. CFE’nin yaptığı bu tip hesaplamalar, yatırım bütçesinin
belirlenmesinde faydalı olan araçlardır.

Çizelge-11 Teknik kayıpların şebeke elemanları bazında ayrıştırılmış değerleri (Kaynak: CFE [5])
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Los Angeles Times gazetesinde Meksika’daki kaçak elektrik kullanımı ile ilgili çıkan
bir habere göre özellikle şehir merkezlerinde kaçak elektrik kullanımı yaygındır.
Kaçak kullanım yapan bir büfeden bahsedilen yazıda yüzbinlerce benzer kaçak
kullanım olan şehirde bu tip küçük kaçak kullanımlar yapanlara “diablitos-küçük
şeytanlar” dendiği söylenmektedir. Diğer taraftan altı çizilen konu, kullanımın
genellikle “robos de luz-aydınlanmak için kaçak kullanım” olduğudur. Robos de luz,
Meksika’da bir “gelenek” gibidir. Kaçak kullanım ve şebekeye zarar verme faaliyetleri,
Meksiko City bölgesinde neredeyse satın alınan enerjinin 1/4’ü kadardır [13].

CFE çalışanlarına göre Meksika’da kaçak elektrik kullanımı konusunda ilerleme
sağlanamayan bölgelerden en önemlisi, Amerika sınırında ve bölgenin en kuzey batısı
olan Tijuana’dır. Resmi kayıtlarda bu şekilde ifade edilmemesine rağmen San Diego
Reader gazetesinden Bob McPhail’in El Sol de Tijuana gazetesinden Javier Larios
Castaneda ile yaptığı röportajda, bölgedeki yasa dışı faaliyetler nedeniyle “yüksek
riskli” bölge olması veya kayıtlı tüzel kişilik ve abone bulunmadığı için CFE’nin
muhattap bulamadığı ve yeterli hizmet sağlayamadığı, böylelikle yerel halkın kendi
bağlantısını kaçak olarak kendisinin yaptığı belirtilmiştir. Yazıda ayrıca bölgenin
yasallaştırılması için şebekenin temizlenmesi gerektiği ve bu yönde yapılan
çalışmaların da normal aboneleri cesaretlendireceği belirtilmiş ancak; suç
örgütlerinin on yıllardır bölgenin sahibi olması nedeniyle bu bölgede hareket
etmenin zorluklarına değinilmiştir. Resmi olarak dile getirilmese de bölgede can
güvenliği nedeniyle faaliyetlerin zor yürüdüğü anlatılmıştır [14].

Şekil-4 Amerika sınırındaki Tijuana bölgesinden kaçak 
elektrik örneği (Kaynak: San Diego Reader [14])

CFE verilerine göre bir diğer kayıp
şekli de şebekeye verilen zararlardır.
2010-2014 döneminde özellikle
Kuzey Meksika’da Dünya’daki
örneklerinden daha vahim olarak
yalnızca hat teli değil doğrudan
iletim direğinin sökülüp
parçalanarak satıldığı bildirilmiştir.
Belirtilen dönemde 90 ton metalin
çalındığı bildirilmiştir. Yalnızca
2012 yılında 66 ton olan hırsızlık
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miktarı, 2014’ün ilk 9 ayında 3 ton olarak gerçekleşmiştir. İletim direğinin enerjisiz
konuma getirilip sökülmesinin yüksek teknik bilgi seviyesi gerektirmesi nedeniyle,
CFE’nin kendi çalışanlarından şüphelenilmektedir. David Gaghne’nin suç
kartellerinin faaliyetlerine değindiği yazısına göre kuzey Meksika, “Zetas” adındaki
suç kartelinin yaygın olduğu bir coğrafyadır. Bu örgüt, uyuşturucu ticareti, adam
kaçırma, yaralama, teneke ticareti, ruhsatsız madencilik, akaryakıt kaçakçılığı
konularında önde gitmektedir ve çok sayıda üyesi vardır. Elektrik hat ve direklerinin
metaller için sökülmesi, örgütün “faaliyetlerini çeşitlendirme” şekillerinden biridir.
Ayrıca Gaghne, yazısında örgütün Meksika Körfez Bölgesi’nde çok aktif olup da
akaryakıt ticaretinden çok fazla pay alamaması nedeniyle bu tip bir faaliyete giriştiği
değerlendirilmektedir [15].

Çizelge-12 SENER 2013-2027 Projeksiyon Raporuna göre teknik olmayan kayıpların iyileştirilmesinde 
öngörülen enerji bakımından (TWh) iyileşme (Kaynak: SENER [9])
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SENER’in 2014 yılı raporunda teknik olmayan kayıpların şebekede kullanılan fakat
parası alınamayan kayıplar olduğu, bu kayıpların toplam kayıplar içinde yer aldığı
belirtilmiş ve 2014-2018 döneminde yapılacak faaliyetlerle toplam kayıpların %8
seviyesine indirilmesinin amaçlandığı bildirilmiştir [16]. Bu konuda aynı raporda
geçen önleyici faaliyetler:

a) kayıp seviyesinin verimli maliyet çerçevesine düşürülmesi için fiziksel ve finansal
kaynak yaratılması,

b) teknolojinin bu konuda kullanılması (akıllı şebeke teknolojilerinin daha çok
devreye sokulması)

c) kaçak elektrik kullanımının önlenmesi amacıyla bölgesel otoritelerle işbirliği
yapılarak sahada uygulamalar yürütülmesi

Bu ana başlıklardaki yürütülecek faaliyetler sonrasında 2027 Planlama Senaryosu
Belgesine göre 40,1 TWh enerjinin 2027 yılında geri dönüşümünün sağlanacağı ve
mesken ve ticarethane abone profil tipinden %73,3’lük bir iyileşme sağlamasının
beklendiği belirtilmiştir. Ayrıca, kaçak elektrik kullanımının şebeke korumasının
neredeyse hiç olmaması nedeniyle en yaygın olarak alçak gerilim seviyesinde ve
mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir (bkz.Çizelge-12 [9]).
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Meksika Raporu

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
CFE, kaçak önleme konusundaki faaliyetlerini teknik ve ticari kayıplara yönelik
faaliyetler ve sadece teknik kayıplara yönelik faaliyetler olarak iki başlıkta
gerçekleştirmektedir.

Teknik ve ticari kayıpları önlemeye yönelik çalışmalar

Ticari kayıpları önlemeye yönelik çalışmaların mutlaka teknik bileşenlerinin de
olduğunu değerlendiren CFE, bu başlıkta aşağıdaki saha faaliyetlerini yürütmektedir:

• Düzenli saha denetimleri

Sayaca müdahale ve hasar görmüş sayaçların tespiti dışında ölçümü yapılmayan
tüketime ilişkin tespitlerin de yapılabildiği bu çalışma, sistematik bir şekilde
gerçekleştirilmektedir. Faaliyette, abone ve abone olmayan tüketicilerin
ölçümlenmeyen enerjilerini kayıt altına almak esastır.

• Sayaç panosu ve koruması uygulaması

Sayaçların biraraya toplanarak direk tepelerinde muhafazalı panolara yerleştirilmesi
uygulaması yapılmaktadır.

• Şebekenin tekrar inşası

Dağıtım şebekesinin kırılgan tüketicilerin daha az müdahale edeceği, daha az kaçak
bağlantının yapılabileceği şekilde tasarımı ve inşası çalışmaları yapılmaktadır.

• Sayaç değişimleri

Analog sayaçların dijital yeni sayaçlar ile değişimi yapılmaktadır.

• Aydınlatma sisteminin takibi

Aydınlatma şebekesinden kaçak kullanım yaygın olduğundan bu şebekenin takibine
önem verilmektedir.

• OSOS projeleri

Uzaktan sayaç okuma projeleri, yüksek tüketimli müşterilerden başlayarak
uygulanmaktadır.
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Meksika Raporu

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
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Şekil-7 CFE saha çalışmalarından örnekler, beton pano 
uygulaması (Kaynak: CFE [5])
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Meksika Raporu

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Teknik kayıpları önlemeye yönelik çalışmalar

Teknik kayıpları önlemeye yönelik çalışmalar, daha büyük yatırımları ve
koordinasyonu gerektirmektedir.

• Dağıtım şebekesinin yeniden konfigürasyonu

Şekil-8 Dağıtım şebekesinin yeniden konfigürasyonu (Kaynak: CFE [5])

• Dağıtım fiderlerinin en yüksek kayba göre analizi

• Reaktif kompanzasyon

• Dağıtım trafolarında talep yönetimi

• Elektrik sisteminin verimli planlaması

• Master plan’ın geliştirilmesi

• Trafo merkezlerinin inşası
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Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Şekil-9 Analiz faaliyetleri (Kaynak: CFE [5])

Şekil-10 Yeni trafo 
merkezleri (Kaynak: CFE
[5])
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Meksika Raporu

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Sahada alınan sonuçlar

Kayıpları azaltma ve kaçak elektrik ile mücadelede anlaşılması gereken husus, bu
faaliyetin sürekli olması gerektiğidir. Elektrik şebekesinin her zaman yeni aboneleri
olacaktır ve her zaman yeni kaçak kullanım riski mevcuttur. Koruyucu ve önleyici
faaliyetler gerçekleştirilmezse, mevcut kayıp kaçak oranı da artacaktır. Bu nedenle
yüzde oranlar değerlendirilirken, gerçekleşen kayıpta önce kaçak kullanımı önleme
faaliyetlerinin yürütüldüğü, sonra kayıp düşürme amacı güdüldüğü gözlenmelidir.

Dünya Bankası verilerine göre Meksika’da iletim ve dağıtım kayıpları, 2000 yılındaki
%14 seviyelerinden %16 seviyelerine gelmiştir. Yine de bölgesel iyileşmelerin, örneğin
Meksiko City şehrinde mevcut %50 kaçağın on yıl içinde %25 seviyelerine indirilmiş
olması, cesaret vericidir.

SENER 2013-2017 projeksyonuna göre yukarıdaki faaliyetlerin sahada
gerçekleştirilmesi sonrasında 2027 yılında beklenilen kayıp oranı, %8’dir. Başlangıç
olarak 2011 yılı alındığında, %17,3 seviyesinden %8’e %10,7’lik bir düşüşün
öngörüldüğü açıklanmıştır.

Bir diğer ayrıntı da, yukarıda bahsedilen hedefin gerçekleştirilebilmesi için SENER’in
öngördüğü yatırım miktarı, teknik kayıplar için 13.145 milyon Dolar, ticari kayıplar
için 7.442 milyon Dolar’dır. Bu rakamlar 15 yıl için yıllık 1,372 milyar Dolar ile kayıp
oranında yıllık % 0,7 azalmayı yansıtmaktadır (bkz.Çizelge-13).

Çizelge-13 Meksika Enerji
Bakanlığı (SENER) kayıp 
önleyici çalışma planı 
(Kaynak: CFE [5])
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Meksika, coğrafi olarak Güney Amerika bölgesinde bulunan ve buranın yaygın
yasadışı faaliyetlerinin yansımalarının yaşandığı bir ülkedir. Kültür ve davranışlar
bakımından ülkemizden oldukça fazla farklılığı vardır. Kaçak önleyici faaliyetlerdeki
benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesi ve başarılı uygulamaların anlaşılmasında
fayda bulunmaktadır.

Sahadaki benzer tecrübeler

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlarda ülkemizdeki
tecrübeler ile benzerlikler bulunduğu anlaşılmaktadır:

 Ülkede kaçak elektrik kullanımı yaygındır ve dağıtım şirketlerinin başarılı
iyileştirme faaliyetleri bulunmaktadır.

 Mesken tipi abonelerde kaçak elektrik kullanımı bulunmaktadır.

 Kaçak ile ilgili kanuni yaptırım olmasına rağmen uygulamanın bulunmaması
yönüyle ülkemiz ile benzerlik göstermektedir.

 Sosyal mukavemet yönüyle ülkemizdeki tecrübeler ile benzerlik göstermektedir.
Kaçak ile mücadele sırasında can güvenliği sıkıntısı bulunmaktadır.

 Sahada uygulanan faaliyetler açısından paralellikler bulunmaktadır. Sayaçların
pano içine yerleştirilerek erişime engellenmesi vb. faaliyetler, ülkemizdeki tecrübe ile
benzerlik göstermektedir.

Sahadaki farklı tecrübeler

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlarda ülkemizdeki
tecrübeler ile farklılıklar bulunduğu anlaşılmaktadır:

 Meksika’da abone profili, ağırlıklı olarak mesken’dir. Sayaca müdahale çeşitleri
görülmesine rağmen genelde basit ve hemen görülebilir yöntemler kullanılmaktadır
(kanca atma vb.).

 Meksika’da metal olarak satılmak üzere trafo, hat teli ve ekipmanları ve hatta
iletim direği çalma yönünde faaliyetler bulunmaktadır. Türkiye’de bu tip faaliyetler
münferit eylemdir.

 Meksika’da sahadaki sosyal tepkiler, gruplaşılan eylemler şeklinde olmamıştır.

Meksika Raporu

Meksika Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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Meksika tecrübelerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlarda proje çıktısına
katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir:

 Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği
görülmüştür.

 Devletin dağıtım şirketinin yanında olmasının kaçak kullanım ile mücadele
yönünde bir gereklilik olduğu tecrübe edilmiştir.

 Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde devletin güvenlik
güçlerinin desteği olmadan çözüm sağlanması mümkün olmamıştır.

 Ulusal tarifenin gereği olarak sorunun sosyal bir sorun olduğu kabul edilmeli
ve devlet tarafından ayrı bir bütçe ile bu konuda faaliyetler yapılmalıdır.

 Yapılan kapsamlı çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı
tecrübeler gözlenebilmiştir. İyileştirme hedefleri, daha somut verilere
dayandırılmalı, gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde
iyileştirmeye yönelik hedefler düşürülmelidir.

Meksika Raporu

Proje Çıktısına Katkılar
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Güney Amerika Raporu

Önsöz

Bu rapor, “Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak
Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi” kapsamında
raporlanacak 5 ülkeden biri olarak seçilen Arjantin, Şili ve
Peru için PwC tarafından oluşturulan teknik bir
bilgilendirme raporudur. Rapor, en iyi uygulama
örneklerinin değerlendirileceği beş rapordan biridir. Proje
sonunda seyahat gerçekleştirilen Macaristan, Hindistan ve
Brezilya raporları ve seyahat gerçekleştirilmeyen ancak
araştırılan diğer dört ülke raporları ile birleştirmeye esas
olacak şekilde hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
PwC, her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.
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“Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
Projesi”, EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
Dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek ve kaçak elektriği önleme konusunda
başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen beş ülke için raporlamayı gerçekleştirecektir.
Bu bölümde, Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, Şili ve Peru ile ilgili
değerlendirmeler sunulmaktadır.

Raporlanacak ülkeler arasında bu ülkelerin yer alma nedenleri, aşağıda
sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım
oranının yüksek seviyelerde olduğu ve düşürüldüğü bilinmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadele hususunda başarılı projeleri vardır.

 Güney Amerika’nın en bilinen örneklerindendir.

Yukarıdaki nedenler ile Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, Şili ve Peru’nun proje
kapsamında raporlanacak ülkeler arasında yer almasına, PwC önerisi ve Dağıtım
Şirketleri onayı ile karar verilmiştir.

Giriş

Güney Amerika Raporu
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Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma Soruları

Güney Amerika Raporu
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Arjantin, Güney Amerika’da yer alan ve
yüzölçümü 2.780.400 km2 olan bir
cumhuriyettir. Dünya’nın sekizinci, Latin
Amerika’nın ikinci en büyük ülkesidir.
Nüfusu, Dünya Bankası 2013 verilerine göre
41,45 milyondur [1]. Kuzeyde Bolivya ve
Paraguay, kuzeydoğuda Brezilya, doğuda
Uruguay, batıda Şili ile komşudur
(bkz.Şekil-1). Doğuda Güney Atlantik
Okyanusu’na bağlantısı olan Arjantin,
güneyde Ördek Geçidi’nde (Drake Passage)
yer almaktadır. Kara sınır uzunluğu 9.861
km’dir ve Şili ile 5.308 km, Bolivya ile 832
km, Paraguay ile 1.880 km, Brezilya ile
1.261 km ve Uruguay ile 580 km sınırı
vardır. Deniz sınırı uzunluğu 4.989 km’dir
[1]. Adı, latince “gümüş” kelimesinden
gelmektedir. Birçok uygarlığa ev sahipliği
yapmış olan ülkenin gayrisafi yurtiçi
hasılası 2014 için 878,2 milyar Dolar; kişi
başı gayri safi yurtiçi hasılası, 21.543
Dolar’dır [2].

Arjantin’de Enerji Bakanlığı (Secretaria de
Energia-SENER), Düzenleyici Kurum
(National Electricity Regulator-ENRE) ve
Piyasa İşletmecisi (Compania
Administradora del Mercado Mayorista
Electrico-CAMMESA), yönetici birimlerdir.
Üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri, özel

Güney Amerika Raporu-Arjantin

Şekil-1 Arjantin haritası (Kaynak: PwC
Arjantin [3])

Arjantin Şebekesi Hakkında Bilgi
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yatırımcıya açıktır ancak iletim ve dağıtım faaliyetleri, üretime göre daha az
katılımlıdır. Kurulu güç 31.056 MW civarındadır. CAMMESA verilerine göre 2013
yılında üretilen enerjinin %61’i termik kaynaklıdır. Termik kaynakların %2’si kömür,
%14’ü petrol, %54’ü doğalgaz kaynaklıdır. Hidroelektrik kaynaklar, üretimin 1/3’ü ile
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1/4'ü arasında bir değerde yer
almaktadır. Şebeke verilerine göre
hesaplanan kayıp, %13
seviyesindedir [4].

İletim şirketi, tamamen kamu
şirketi olan Compania Nacional de
Transporte Energetico en Alta
Tension (TRANSENER), şebeke
işletmecisidir. Arjantin,
enterkonnekte iletim şebekesinde
gerilim seviyeleri 500 kV, 220 kV ve
132 kV’tur. İletim hattı uzunluğu,
13.762 km’dir [4]. Şekil-2’de
Arjantin enterkonnekte şebekesi
görülmektedir [3].

Dağıtım şirketi sayısı 28’dir
Bunlardan 3 özel dağıtım şirketi,
piyasanın %75ini kontrol
etmektedir. Bunlar; Empresa
Distribuidora y Comercializadora
Norte (EDENOR), Electridad
Distribuidora Sur (EDESUR) ve
Empresa de Electricidad de la Plata
(EDELAP)’tır. Şekil-3’te EDENOR
bölgesi, Şekil-4’te EDESUR bölgesi,
Şekil-5’te EDELAP bölgesi hizmet
alanı paylaşımı gösterilmektedir.

Kamuya ait elektrik dağıtım
şirketleri EPEC, EPESFI ve özel-
yerel dağıtım şirketleri ESJ, EDET,
EDEN, EDEA ve EDES de
piyasadaki belli başlı dağıtım

Termik
61%

Hidro
36%

Nükleer
3%

Kurulu güç

Çizelge-1 Kaynağına göre kurulu güç miktarları, 
2013 (Kaynak: CAMMESA [3])

Şekil-2 Arjantin enterkonnekte iletim şebekesi 
(Kaynak: CAMMESA [3])

440

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Güney Amerika Raporu

Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Şebekesi Hakkında Bilgi
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şirketleri arasında yer almaktadır. Çizelge-2’de bölge bazında dağıtım şirketlerinin 
listesi alfabetik sıralama ile yer almaktadır. Çizelge-3’te ise dağıtım şirketlerinin 
hizmet alanları, abone sayıları ve tüketilen enerji miktarı, 2006 yılı verilerine göre 
gösterilmektedir.

Şekil-3 EDENOR dağıtım şirketi hizmet 
alanlarının haritadaki dağılımı (Kaynak: 
EDENOR [4])

Şekil-4 EDESUR dağıtım şirketi hizmet alanlarının 
haritadaki dağılımı (Kaynak: EDESUR [5])

Şekil-5 EDELAP dağıtım şirketi hizmet alanlarının haritadaki dağılımı 
(Kaynak: EDELAP [6])
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Şebekesi Hakkında Bilgi
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Çizelge-2 Bölge bazında Arjantin Elektrik Dağıtım Şirketleri Listesi-alfabetik (Kaynak: ICA [4])
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Şebekesi Hakkında Bilgi
Eyalet Dağıtım şirketi

Buenos Aires

Federal Başkenti

EDENOR Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.

EDESUR Empresa Distribuidora Sur S.A.

Buenos Aires EDEA Empresa Distribuidora de Energia Atlantica S.A. (Mar del Plata)

EDEN Empresa Distribuidora de Energia Norte (La Plata)

EDELAP Empresa Distribuidora La Plata S.A. (La Plata)

EDES Empresa Distribuidora de Energia Sur (La Plata)

Catamarca EDECAT Empresa Distribuidora de Energia de Catamarca S.A.

Chaco SECHEEP Servicios Energeticos del Chao Empresa del Estado Provincial

Chubut DGSP Direccion General de Servicios Publicos del Chubut

Cordoba EPEC Empresa Provincial de la Energia de Cordoba

Corientes DPEC Direccion Provincial de Energia de Corrientes

Entre Rios ENERSA Energia de Entre Rios Sociedad Anonima

Formosa EDEFOR Empresa Distribuidora de Energia de Formosa S.A.

Jujuy EJE S.A. Empresa Jujena de Energia S.A.

EJSED S.A. Empresa Jujena de Sistemas Electricos Dispersos

La Pampa APELP Administracion Provincial de Energia de la Pampa

La Rioja EDELAR Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A.

Mendoza EDEMSA Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.

Misiones EMSA Electricidad de Misiones S.A.

Neuquen EPEN Ente Provincial de Energia del Neuquen

Rio Negro EdERSA Empresa de Energia Rio Negro S.A.

Salta EDESA Empresa de Electricidad de Salta S.A.

San Juan ESJ Empresa Distribuidora de Energia San Juan S.A.

San Luis EDESAL Empresa Distribuidora San Luis S.A.

Santa Fe EPESF Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe

Santiago del

Estero

EDESE S.A. Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero S.A.

Tucuman EDET Empresa de Distribucion Electrica de Tucuman S.A.
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Şebekesi Hakkında Bilgi
No Hizmet alanı (km2) Abone sayısı Tüketilen enerji (GWh)

1 75.050 35 575

2 93.603 51.072 631

3 89.680 90.839 600

4 56.287 263.871 1.523

5 22.060 140.790 493

6 105.438 441.629 1.922

7 4.367 2.444.989 13.412

8 3.309 2.195.914 12.254

9 76.748 125.578 739

10 155.488 242.461 996

11 203.000 152.539 852

12 76.359 156.939 720

13 110.543 307.001 1.953

14 150.536 172.386 577

15 85.226 171.186 794

16 109.908 339.418 2.780

17 22.524 371.130 1.544

18 5.780 302.845 1.416

19 165.321 748.761 5.210

20 99.633 239.696 1.083

21 16.206 152.054 1.183

22 102.602 85.958 436

23 114.690 949.000 5.300

24 72.000 99.404 550

25 88.199 211.023 807

26 36.668 35.877 471

Çizelge-3 Dağıtım şirketlerine ait bazı bilgiler-2006 yılı (Kaynak: ICA [4])
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Inter-American Development Bank’ın 2014 yılında yayımlanan ve Latin Amerika
ülkelerindeki elektrik kaybı miktarını tespit etme amacı güden belgesine göre 2013
yılı kayıpları %16 olarak gerçekleşmiştir. Latin Amerika ortalaması, %17’dir [7].
Dünya Bankası verilerine göre Arjantin’de kayıp miktarının yıllara göre değişimi,
Çizelge-4’te, Latin Amerika ve Dünya ortalamaları ise Çizelge-5’te gösterilmektedir.
Bu çizelgeler değerlendirildiğinde ülke genelindeki kayıp oranlarının, Latin Amerika
ortalamasının altında seyrettiği görülmektedir.

Arjantin ve Şili, Güney Amerika’da elektrik piyasası konusunda yasal düzenlemelerin
ve yenileşmenin ilk gerçekleştiği ülkelerdir. Elektrik sektöründeki reformlar, ilk
Elektrik Piyasası uygulamalarının bu ülkelerde gelişmesine ve tecrübe edilmesine
olanak vermiştir. Dolayısıyla kayıp ve kaçak konusundaki asıl çalışmaların son on yıl
içinde değil de daha eski yıllarda gerçekleştirildiği görülmektedir. Çizelge-6’da
Arjantin’in ülke genelindeki kayıpları indirdiği seviye ve faaliyetlerin yürütüldüğü
dönem görülmektedir. Buna göre kayıp ve kaçak ile mücadele faaliyetleri, ağırlıklı
olarak 1992-2000 yılları arasında gerçekleşmiştir ve %40 düzeylerinde seyreden

Çizelge-4 Arjantin, yıllara göre kayıp oranları (Kaynak: IDB [7])
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Çizelge-5 Dünya-Latin Amerika-Arjantin % kayıp oranları (Kaynak: Dünya Bankası [8])
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

kayıplar, Latin Amerika ortalaması olan %17 seviyelerinin altına indirilmiştir. Bu
tarih, özel şirketlerin dağıtım bölgelerini devraldıkları ve kayıpların azaltılmasına
öncelik verdikleri dönemdir ve düşüş oranları yüksektir. Düşüşün kaynağı, şebekeye
yapılan yatırımlar değil; şebekedeki denetimler ve önlenen teknik olmayan
kayıplardır.

1998-2002 yılları arasında teknik olmayan kayıp miktarında bütün bölgelerde
artışlar meydana gelmiştir (bkz.Çizelge-7). Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle
ekonomik öncelikler ile ilgili yasanın 2002 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte fatura
ödemesini yapmayan abonelerin bölgesel mahkemelere sevki gerçekleşmiştir.
Böylelikle kayıp oranlarında yeniden düşüşler elde edilmiştir. Çizelge-8’de 2006
yılında Arjantin dağıtım şirketlerinin kayıp oranları ve hesaplanmış mali tutarı
görülmektedir. Özellikle 7 ve 8 numaralı bölgelerin enerji tüketiminin fazla olması
nedeniyle mali etkileri de göze çarpmaktadır.

Dağıtım şirketleri açısından kayıp ve kaçaklar, yönetilmesi gereken en önemli
konular arasında yer almaktadır. Özellikle elektrik piyasasındaki reform hareketleri
sonrasında Dünya’da elektrik dağıtım şirketlerini ilk özelleştiren ülkelerden biri olan
Arjantin, bu konuda çok hızlı adımlar atmıştır.

Çizelge-7 1998-2002 yılları arasında bölgelerin kayıp ortalamaları (Kaynak: ICA [10])
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Çizelge-8 Arjantin dağıtım bölgelerinde 2006 yılı kayıp oranları ve hesaplanmış mali tutarı 
(Kaynak: ICA [10])

No Tüketilen enerji (GWh) Toplam kayıplar (%) Mali tutarı ($)

1 575 6% 1.709.726

2 631 7% 2.212.482

3 600 9% 2.764.316

4 1.523 10% 7.883.023

5 493 10% 2.551.760

6 1.922 11% 10.504.008

7 13.412 11% 77.220.322

8 12.254 11% 70.553.074

9 739 11% 4.254.833

10 996 11% 5.734.524

11 852 11% 4.905.437

12 720 11% 4.145.439

13 1.953 11% 11.244.504

14 577 12% 3.665.302

15 794 12% 5.043.761

16 2.780 12% 17.659.514

17 1.544 13% 10.747.483

18 1.416 15% 11.640.482

19 5.210 18% 53.276.019

20 1.083 25% 16.816.770

21 1.183 25% 18.369.565

22 436 30% 8.704.525

23 5.300 30% 10.581.189

24 550 30% 10.980.479

25 807 40% 25.062.112

26 471 veri yok Veri yok

Toplam 398.230.649

Arjantin Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Kayıpların ne kadarının teknik, ne kadarının teknik olmayan kayıp olduğu ile ilgili o
dönemde bir bilgi söz konusu değildir. Kayıpları ayrıştırmak için teslim alınan ve
teslim edilen enerjiden tahmini olarak hesaplanan yüzdeler kullanılmaktadır.
Çizelge-9’da hesaplandığı kadarıyla teknik ve teknik olmayan kayıpların oranları
gösterilmektedir. Buna göre dağıtım şirketleri bazında kayıpların %72’sinin %15
barajının altında, %28’inin %18-%30 aralığında ve bir bölgedeki kaybın da %40
olduğu görülmektedir. Ortalama kayıp oranı, %15,7 olmuştur.

Çizelge-9 verileri, teknik kayıplar yönünden incelendiğinde teknik kayıpların genelde
bölgelerde %6 değerinin altında olduğu görülmektedir. Bu da şebekenin %92
oranında yenilenmesini sağlayan yatırımların bir sonucudur. Çizelgeye göre 2008
yılında %9,5 oranında görülen teknik olmayan kayıplar ile ilgili başarılı çalışmalar
yapıldığı anlaşılmaktadır.

Çizelge-10’da kooperatif bazında (OSB) kayıp oranları görülmektedir. Bu çizelgede
özellikle Concordia bölgesinde ve Villa Gobernador Galvez bölgesinde kayıp
oranlarının çok yüksek olduğu görülmektedir ki bu bölgeler, işsizlik oranının en
yüksek olduğu ve bağlantılı olarak kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu
bölgelerdir.
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Çizelge-9 Teknik ve teknik olmayan kayıp 
oranları (Kaynak: ICA [10])

Arjantin Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Çizelge-10 OSB bazında kayıp oranları (Kaynak: 
ICA [10])
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Sahada gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

Şirket hizmetlerinde normalleşmeler

Kesintiler tespit edilerek bu bölgelerdeki raporlamanın daha düzgün şekilde
yapılması temin edilmiştir. Bu raporlar, hizmet kalitesine ışık tutacağı gibi sorunlu
bölgelerin tespitinde de önemli olacaktır. Bölgesel düzenleyici kurumların kriterleri
nedeniyle bütün bölge genelinde bu faaliyet yürütülememiş, onay gören bölgelerde
gerçekleştirilebilmiştir. Bu başlıkta enerji verimliliğinin farkındalığında artış
olmuştur denilebilir.

Diğer saha faaliyetleri

• Daha modern bilgi işletim sistemleri kullanılmaya başlanmış, merkezdeki
verilerin birbiri ile uyumlu olup olmadığı denetlenmeye başlamıştır.

• Faturalama sistemi güncellenmiştir.

• Aboneler ile ticari ilişkiler artırılarak düzgün faturalama yapılmaya başlanmıştır.

• Kaçak için bir uygulama prosedürü oluşturulmuştur.

• Dağıtım şebekesinin kaçak bağlantıya elverişli durumu düzeltilmiştir.

• Sahada sayaç değişimi yapılmıştır. Müdahale edilmiş veya kullanım dışı kalmış
sayaçlar onatılmış, kalibre edilmiştir.

• Direklerin onarımı yapılmıştır.

• Kaçak kullanımın kanıtlandığı durumlar için bir prosedür oluşturulmuştur.

• Abone tüketimleri, eski dönem tüketimleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmeye
başlanmıştır.

• Standart dışı bütün tüketimler incelemeye alınmıştır.

• Tüketimin izlenmesi ve eski veri ile birlikte değerlendirilmesine imkan sağlayan
programlar kullanılmaya başlanmıştır.
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Güney Amerika Raporu-Arjantin

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
• Şüpheli bulunan durumlar için inceleme ekipleri görevlendirilmiştir.

• Müşteri ile ilgili bölümlerdeki çalışanlar değiştirilmiştir.

• Sokak ve trafik aydınlatması için faturalama sistemi güncellenmiştir.

• Konu bazında saha denetimi yapılmıştır.

• Saha bazında denetimler yapılmıştır.

• Kayıpların bölge bazında değerlendirilmesine başlanmıştır.

• Büyük tüketimli aboneler için periyodik denetimlere başlanmıştır [10].

Sosyal tarife uygulaması

Ailedeki fert sayısı ve aylık gelire göre uygulama yapılmaktadır. Hükümet, aylık
tüketim miktarını 130 kWh olarak belirlemiştir. Fert sayısının 4 olması halinde
yardım değeri 200 kWh, 5 olması halinde 250 kWh gücünde enerji desteği
yapmaktadır. Hanede üretim amaçlarıyla kullanılan elektrik de yardıma tabi
tutulmuştur (ekmek üretimi vb.) [10].
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 Bölgeye özgü olarak yapılan uygulamalar ve edinilen tecrübeler aşağıda
sunulmaktadır:

 Kaçak elektrik kullandığı bilinen varoş bölgeler için (“kırmızı bölge oyuncuları”
denmektedir) akım sınırlayıcılar kullanılmaya başlanmıştır. Gündüzleri 3,5 A,
geceleri 8 A kullanılmasına izin verilmiştir.

 Dönemin bilgi işlem altyapısı kuvvetli olmadığından saha denetimleri ile kaçak
kullanım önlenmeye çalışılmıştır. Saha denetimleri, özel şirketlere ihale edilmiştir.
Böylelikle kaçak kullanımla suçlama nedeniyle meydana gelebilecek sosyal tepkilerin
önüne geçilmiştir.

 Bilgilerin tek bir merkezi veri tabanında toplanması ile enerji tüketimi yüksek
olan ve ekonomik olarak fakir olan bölgeler ilişkilendirilmiş ve risk gruplarına göre
etkili müdahaleler yapılabilmiştir.

 1990’lı yıllarda yapılan denetimlerde fakir bölgeler kadar varlıklı bölgelerde de
kaçak elektrik kullanımına rastlanılmıştır. Bu konunun tespiti için belediyeler ile
ortak çalışmalar yapılmış ve sosyal durumlar ile tüketimler ilişkilendirilmiştir.

 Kayıp kaçak oranının %60’ı geçtiği bölgelerde şebeke yenilemesi yapılmıştır.

 Tecrübelere göre ağır kaçak yüzdeleri, ticari açıdan daha sağlıklı yönetimlerle
düşürülebilmiştir. Bu konunun bir tecrübeden daha fazlası, akademik çalışma
konusu olduğu ve bilakis şirketlerin yönetiminin başarısı olarak
değerlendirilebileceği ve yeniden yapılanma için fırsatlar ortaya koyacağı
belirtilmiştir.

 Diğer ülkelerdeki durumlar ile karşılaştırıldığında Arjantin tecrübesinin Brezilya
ve Peru tecrübesinden daha kolay koşullarda, Venezuela ve Kolombiya ile eşit
şartlarda ve en kötü durumdaki Şili’den daha iyi koşullarda gerçekleştiği
değerlendirilmektedir.

 Sahada bu tip faaliyetlerin yapılması ile yeni yapılan binalarda elektrik için
mutlaka yeni sözleşme yapılması gerektiği yönünde algılar oluşmaya başlamıştır.

 Tecrübelerin kaydedilmesi ve performans parametrelerinin oluşturulması
önemlidir. Kaçak ile mücadelenin sürekli bir faaliyet olduğunun altı çizilmektedir.

Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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Çizelge-11’de EDENOR şirketinin kayıp kaçak oranları gösterilmektedir. Şirket, 2013
yılı kayıp seviyesi olan %13 seviyesini “makul” olarak görmektedir. Latin Amerika
ortalamasının %17 olduğu koşullarda bu “makul” seviyelere ulaşmak için yapılan
kaçak elektrik ile mücadeleyi sürekli saha denetimi ve yeni teknolojilerin
kullanılması, direk yükseltme faaliyetleri, elektrik hatlarının zırhlı iletkenlerle
değiştirilmesi ve muhafazalı sayaçlar olarak özetlenmektedir. Diğer taraftan düşük
gelirli tüketicilere yönelik tüketimlerin nasıl düşürülebileceği yönündeki eğitimler ve
4.800 ön-ödemeli sayaç tesisinin önemi vurgulanmaktadır. Şirket, aynı zamanda
teşviklerle tasarruflu lamba kullanılması yönünde faaliyetler planlamaktadır. Daha
önce bu uygulama 2009, 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilmiş ve 3 milyon
tasarruflu lamba dağıtımı yapılmıştır.

Güney Amerika Raporu-Arjantin

Arjantin Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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Çizelge-12 EDESUR şirketindeki kayıp oranları ile Şili ve Peru oranlarının karşılaştırması (Kaynak: 
EDESUR [5])

Çizelge-11 EDENOR şirketindeki kayıp oranları (Kaynak: EDENOR [4])
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Şili Cumhuriyeti, Güney Amerika’da
yer alan ve yüzölçümü 756.950 km2

olan, And Dağları ile Büyük Okyanus
arasında kalan ve kuzeyden güneye
4.300 km boyunca uzanan ülkedir
[1]. Birleşmiş Milletler verilerine
göre 2015 nüfusu 17.924.062’dir
[11]. Doğuda Arjantin, Kuzeydoğuda
Bolivya ve kuzeyde Peru ile
komşudur. Kara sınır uzunluğu
6.339 km’dir ve Arjantin ile 5.308
km, Bolivya ile 860 km, Peru ile 171
km sınırı vardır. Deniz sınırı
uzunluğu, 6.435 km’dir. Genişliği,
Antarktika’daki toprakları
sayılmazsa en dar bölgede 90 km, en
geniş bölgede 240 km olan kıyı
şeridindeki bir kurdele gibidir.
Büyüklüğünü daha iyi anlamak için,
Danimarka’dan başlasaydı, sahra
çölüne kadar uzanan bir büyüklükte
olurdu ve iklimi de aynı çeşitliliği
göstermektedir. İsmi, yerel dilde
“Dünya’nın bitimi” anlamına
gelmektedir. Gayrisafi yurtiçi geliri
277 milyar Dolar, kişi başı gayrisafi
yurtiçi geliri, 15.732 Dolar’dır [1].

Kanunlara göre Şili, 15 bölgeye
ayrılmıştır. Bu bölgeler, Başkana
bağlıdır ve her birinin meclisleri

Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Şebekesi Hakkında Bilgi

Şekil-25 Zambia haritası (Kaynak: Magellan
Grographix)
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vardır. En son 2006 ve 2007 yılında eklenen bölgeler ile birlikte 15 bölgenin listesi,
Çizelge-13’te yer almaktadır. Listede 13 numaralı bölge mevcut değildir. Şekil-7’de bu
bölgeler gösterilmektedir. Bölge rakamları, roma harfleriyle gösterilmektedir.
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Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Şebekesi Hakkında Bilgi

Çizelge-13 Şili bölgelerinin listesi (Kaynak: IAEA [12])

Şili, Dünya’da serbest elektrik piyasası tecrübesinin yaşandığı
ilk ülkedir. Özelleştirmeler ilk burada başlamış, rekabetçi
elektrik piyasası uygulamaları, Şili’nin arkasından Arjantin,
Peru ve Bolivya’da uygulanmıştır. Enerji ile ilgili önemli
kurumlar, Enerji Bakanlığı, Ulusal Enerji Komisyonu (National
Energy Commision-CNE), izleme ve denetleme kurumu
(Supertendency of Electricity & Fuels-SEC), Şili Nükleer Enerji
Komisyonu’dur (Chilean Commision For Nuclear Energy-
CCHEN). Bakanlık, CNE ve SEC vasıtasıyla enerji sektörünü
yönlendirmektedir. Şili elektrik sistemi, %100 özelleştirilmiştir.

Elektrik şebekesi, 4’e bölünmüştür ve Bakanlık da her bölge içi
verileri ayrı ayrı yayımlamaktadır. Şekil-8’de elektriksel
bölgeler yer almaktadır (SING, SIC, AYSEN, MAGGELLEAN).
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No Bölge Başkent

XV Arica y Parinacota Arica

I Tarapaca Iquique

II Antofagasta Antofagasta

III Atacama Copiapo

IV Coquimbo La Serena

V Valparaiso Valparaiso

RM Metropoitana de Santiago Santiago

VI General Bernardo O'Higins Rancagua

VII Maule Talca

VIII Biobio Concepcion

IX La Araucania Temuco

XIV Los Rios Valdivia

X Los Lagos Puerto Montt

XI

Aysen del General Carlos Ibanes del

Campo Coyhaique

XII Magallanes y de la Antartica Chilena Punta Arenas

Şekil-7 Şili bölgeleri (Kaynak: CNE [13])

Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Güney Amerika Raporu
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Nüfusun %6’sı SING bölgesinde,
%93’ü ise SIC bölgesinde
yaşamaktadır.

CNE verilerine dayanarak hazırlanan
ve Mart 2015’te yayımlanan Enerji
Bakanlığı Enerji Sektör Raporu’nda
elektrik üretim kapasitesi, kaynak
tipine ve bölgeye göre belirtilmiş
durumdadır (bkz.Çizelge-14). Buna
göre Şili kurulu gücü, 19.018 MW’tır
ve elektriğin %78,5 oranı, Sistema
Interconectoda Central (SIC)
bölgesinde üretilmektedir. Kaynak
tipi değerlendirildiğinde SING ve SIC
bölgelerinde ağırlıklı olarak termik
santraller göze çarpmaktadır. Şekil-
9’daki verilere göre SING bölgesinde
%49 termik, %37 doğal gaz kaynakları
bulunmaktadır. En büyük kapasitenin
bulunduğu SIC bölgesinde ise %27
hidroelektrik, %17 doğalgaz, %16
dizel, %15 akışkan yataklı HES, %14
termik kaynaklar bulunmaktadır [13].

Her iki bölge toplam kapasitelerinin
kaynak tipine göre dağılımı, Çizelge-
15’te gösterilmektedir. Buna göre %32
HES, %23 doğal gaz, %23 karbon
(termik), %14 dizel kapasite
bulunmaktadır [13].

Enerji Bakanlığı verilerine göre 2015
yılının ilk iki ayında üretilen enerjiye
göre SIC bölgesinde %27 termik,%24
doğal gaz, %18 akışkan yataklı HES

Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Şebekesi Hakkında Bilgi
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Şekil-8 Elektrik sistemi haritası (Kaynak: CNE [13])

Hidro
32%

Doğalgaz
23%

Karbon
23%

Dizel
14%

Küçük
Hidro
2%

Yenilene
-bilir
2%

Diğer
4%

Kurulu güç

Çizelge-14 Bölge bazında üretim kapasitesi, 
(Kaynak: CNE [13])
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%14 HES üretimi varken SING bölgesinde %81 termik, %8 doğal gaz üretimi
bulunmaktadır. Üretimde en büyük oyuncular, Endesa, Colbun, Gener (AES),
Suez’dir [13].

Ülkenin en büyük iletim şebekesinin sahibi, Transelec’tir. Şekil-9’da Şili Elektrik
şebekesi, Şekil-10’da SIC bölgesi iletim şebekesi görülmektedir.

Şili’de Enerji Kanunları, Hindistan’da olduğu gibi “Open Access”e izin vermektedir.
Bunun anlamı, yatırımını kendi üstlenmek kaydıyla her üretici ve tüketici, iletim
şebekesine bağlantı yapabilir. Aynı zamanda bağımsız şebeke işletmecisi kavramı ile
şebekenin yatırımı ile işletmesi ayrılmıştır.

Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Şebekesi Hakkında Bilgi
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Çizelge-15 Üretim kapasitesinin kaynak bazında dağılımı, 2013 yılı (Kaynak: CNE [13])
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Tüketim yönünde son bir yılda maksimum demand SIC bölgesinde 7.600 MW, SING
bölgesinde 2.400 MW olarak gerçekleşmiştir. CNE raporlarına göre gerçekleşen ve
beklenen tüketim eğrisi, Çizelge-16’da gösterilmektedir. Buna göre 2015 yılında 70
bin GWh civarında bir tüketim beklenilmektedir.

Şili’de Elektrik Piyasası Kanunu’na göre 2 MW kurulu gücün üstündeki tüketiciler,
spot piyasadan elektrik tedariği hakkına sahiptir. Türkiye’de olduğu gibi
“düzenlenmiş tarife” ve “serbest tüketicilik” kavramları bulunmaktadır. Aslında bu
kavramları Dünya’da ilk kullanan yer, Şili’dir ve zaten ilk yerleşik piyasa da bu
bölgededir.

Dağıtım hizmetleri, her bölgede tek bir şirkete aittir. Bölgelerin düzenlenmesi ile
şuanki dağıtım şirketi sayısı, 36’dır. Abone sayısı ve çekiş miktarı
değerlendirildiğinde en önemli dağıtım şirketleri, Chilectra, SGE Distribution,
Chilquinta Energy ve SAESA’dır. Çizelge-17’de 2012 yılı bilgilerine göre Şili elektrik
dağıtım şirketleri ve abone sayısı oranı ve çekiş oranı görülmektedir. Ayrıca, rekabeti
daha etkili şekilde sürdürebilmek amacıyla bazı elektrik şirketlerinin birleştiği de
bilinmektedir.

Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Şebekesi Hakkında Bilgi
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Şekil-9 Şili elektrik iletim şebekesi (Kaynak: Transelec [14])
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Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Şebekesi Hakkında Bilgi
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Şekil-10 Şili SIC bölgesi iletim şebekesi (Kaynak: Transelec [14])

Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Güney Amerika Raporu
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Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Şebekesi Hakkında Bilgi
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Çizelge-17 Dağıtım şirketleri listesi ve abone sayısı ve enerji çekiş oranları (Kaynak: CNE [13])

Şirket Dağıtım bölgesi Abone sayısı 

oranı

Enerji çekiş oranı

No Adı

1 EMELARI I 1,29% 0,85%

2 ELIQSA I 1,45% 1,39%

3 ELECDA II 2,82% 2,39%

4 EMELAT III 1,69% 1,88%

5 EMEC IV - V 4,79% 3,06%

6 CHILQUINTA V 9,71% 7,66%

7 CONAFE V - VII 3,32% 3,04%

8 EMELCA V 0,10% 0,05%

9 LITORAL V 0,84% 0,25%

10 CHILECTRA RM 30,50% 43,78%

11 RIO MAIPO RM 7,04% 5,92%

12 COLINA RM 0,34% 0,17%

13 TIL-TIL RM 0,06% 0,03%

14 EEPA RM 0,83% 0,70%

15 LUZ ANDES RM 0,04% 0,02%

16 SEP RM 0,08% 0,11%

17 EMELECTRIC RM - VI - VII 4,28% 3,18%

18 CGE RM - VI - VII - VIII - IX 15,08% 14,17%

19 EMELPAR I 0,00% 0,00%

21 COOPELAN VIII 0,20% 0,18%

22 FRONTEL VIII - IX 5,25% 2,28%

23 SAESA IX - X 5,71% 5,46%

24 EDELAYSEN XI 0,48% 0,33%

25 EDELMAG XII 1,10% 0,73%

26 CODINER VIII - IX 0,19% 0,16%

27 ELECOOP IV 0,21% 0,15%

28 EDECSA V 0,06% 0,11%

29 CEC VII 0,14% 0,25%

30 EMETAL VII 0,35% 0,23%

31 LULINARES VII 0,38% 0,24%

32 LUZPARRAL VII 0,29% 0,14%

33 COPELEC VIII 0,68% 0,37%

34 COELCHA VIII 0,19% 0,09%

35 SOCOEPA X 0,09% 0,09%

36 COOPREL X 0,11% 0,09%

39 CREO X 0,30% 0,42%

Toplam 100,00% 100,00%
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Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Dağıtım Şebekesinde Kayıp-Kaçak
Konusu

Şili, bütün kaynaklarda “Latin Amerika Bölgesi’ndeki en iyi uygulama” olarak
bilinmektedir. Dünya’da serbest elektrik piyasası uygulamasının ilk defa bu ülkede
başlamış olduğu değerlendirilirse, bu sonuç çok yadırganmayabilir. Şili ile ilgili kayıp
kaçak oranları, Dünya Bankası kaynaklarına göre Çizelge-18’de gösterilmektedir. Bu
oranlarda Şili kayıpları oldukça düşük görülmektedir. Diğer bütün kaynaklarda hatta
Şili’nin kendi elektrik otoritesi kaynaklarında da kayıp oranları düşüktür. Çizelge-19,
Güney Amerika ülkelerinin Şili kayıp oranına ulaşabilmesi için yapmaları gereken
enerji tasarrufu oranını göstermektedir. Çizelge-20,21 ve 22’de değişik yıllar arasında
Şili kayıplarının seyri görülmektedir. Asıl iyileştirme faaliyetlerini, 1982-1993 yılları
arasında, 10 yıllık bir dönemde %12,3’lük bir oran elde edilerek
gerçekleştirilmiştir. Çizelge-23’te Şili’nin en büyük dağıtım şirketinin (enerji çekiş
oranında %40’ın üzerinde, abone sayısında %30’un üzerinde) kayıp oranları
görülmektedir. Chilectra Elektrik Dağıtım Şirketi’nin 2012 Yıllık Raporu’na göre
mevcut kayıp oranı %5,4’ün altındadır.

Çizelge-18 Latin Amerika ve Şili kayıp oranları (Kaynak: Dünya Bankası [8])
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Güney Amerika Raporu-Şili

Çizelge-19 Latin Amerika ülkelerinin kayıplarını Şili seviyesine getirmeleri için gerekli enerji 
miktarları (Kaynak: Dünya Bankası [15])
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Çizelge-20 Şili kaynaklarına göre kayıp değişimi (Kaynak: 
Rudnick H., IEEE, 1998 [16])

Şili’de kayıp oranlarının düşme
trendi, 1982’deki piyasa
değişikliği ile başlamış, iki binli
yıllarda en düşük seviyelerine
ulaşmış ve daha sonrasında da
takip, kontrol ve yatırım ile
aynı oranda tutulmuştur.
Yalnızca teknik kayıplar, 1982
yılındaki %10,2 değerinden
2002 yılındaki %6,2’ye kadar
düşmüştür. Chilectra
şirketinde teknik ve teknik
olmayan kayıplar, 1987
yılındaki %19,8’den 2003
yılındaki %5,6 seviyesine kadar
düşmüştür. Bu düşüş, özellikle

Şili Dağıtım Şebekesinde Kayıp-Kaçak
Konusu
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Güney Amerika Raporu-Şili

Çizelge-21 Şili kaynaklarına göre kayıp değişimi (Kaynak: Rudnick H., IEEE, 2007 [9])
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Çizelge-22 Güney Amerika ülkeleri kayıp oranları 
(Kaynak: Dünya Bankası [15])

ölçüm sisteminin yenilenmesi,
saha kontrolü ve faturalama
sisteminin yeniden
yapılandırılması ve kaçak
elektriğin önüne geçilmesi ile
mümkün olmuştur. Aynı
zamanda yatırım hedeflerinin
gerçekleşenler ile örtüşmesi
sonucu bu denli yüksek bir
iyileşme oranı gözlenebilmiştir.

Kayıp ve kaçak oranını azaltmada
dağıtım şirketlerinin
motivasyonu, tarifeden
kazanacakları gelir olmuştur.
Diğer taraftan bütün faaliyetlerde
asıl amaç olarak maliyetlerin
azaltılmasına çalışılmıştır.

Şili Dağıtım Şebekesinde Kayıp-Kaçak
Konusu
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Güney Amerika Raporu-Şili

Çizelge-20 Şili kaynaklarına göre kayıp değişimi (Kaynak: Rudnick H., IEEE, 2007 [9])
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Çizelge-23 Şili’nin en büyük elektrik dağıtım şirketinin kayıp düşüş eğrisi (Kaynak: Chilectra [17])

Şili Dağıtım Şebekesinde Kayıp-Kaçak
Konusu
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Güney Amerika Raporu-Şili

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Teknik iyileştirmeler

Verimli işletme koşullarında çalışan şirketler, teknolojik olarak eski alışkanlıklar
yerine mümkün olan teknolojik alternatifleri dağıtım altyapılarına adapte edebilen
şirketler olmuştur. İletim teknolojilerinin değerlendirilmesi, bu anlamda önemli bir
aşama olmuştur. 1992-1996 yılları arasında asıl iyileştirmelerin yapıldığı dikkate
alınırsa, o dönemde yapılan bakır yerine alüminyum hat kullanımı, alçak gerilim
yerine orta gerilim ile dağıtım yapılması gibi çalışmaların döneme göre teknolojik
faaliyetler olduğu değerlendirilebilir. Aynı uzunlukta fakat daha fazla dağıtım
kapasiteli bir şebeke veya daha kısa yüksek gerilimli bölgelerle donatılmış ve
sekonder trafo kullanımının optimize edildiği şebekeler, daha verimli uygulamalar
olmuştur.

Sekonder trafolarda, toplam kurulu yükler, yer ve kapasite bakımından
değerlendirilmiştir. Verimi yüksek bir şebekede daha iyi konumlandırılmış daha
büyük ve az sayıdaki trafo kullanımı esastır. (Brezilya örneğinde tarifenin yatırım
kaleminden karşılanmaması nedeniyle büyük trafoların kullanılmadığı, favelaların
yenilenen şebekelerinde aralarında iki metre bulunan direklerin direk tipi trafolarla
donatıldığı gözlenmiştir) (bkz.Şekil-11).
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Şekil-11 Alçak gerilim 
şebeke tasarımının 
500*500 m için tasarım 
ekranlarından biri 
(Kaynak: Rudnick H.,
2007 [9])
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Güney Amerika Raporu-Şili

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Yönetimsel iyileştirmeler

Bazı bölgelerdeki altyapı durumu, dağıtım şirketlerinin işletme, bakım ve sayaç
okuma faaliyetlerini yürütmesine uygun olmayabilmektedir. Bu durumda çözüm için
tasarım, taşere edilen iş, taşere etme oranı vb. bakımdan düzenleyici kurum ve
dağıtım şirketi arasında kalıcı anlaşmalar yapılmıştır [18]. (Bu konuda ülkemizdeki
uygulamalarda bina içindeki tesisat kesin olarak dağıtım şirketine aittir. Oysa sahada
örneğin iş merkezlerinde çoğunlukla bu tesisatın bina dışına çıkarılma imkanı
bulunmamaktadır. Bu tip faaliyetler işletme bütçesinden karşılanmak zorunda
kalmaktadır. Şekil-12‘de Ağrı ile Doğu Beyazıt ilçesinde bir İşhanı içindeki sayaç
tesisi uygulaması görülmektedir).
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Şekil-12 Doğu Beyazıt’ta bir işhanında
bina içi tesisat çalışması

Saha iyileştirmeleri

Sahadaki denetim ekiplerinin düzeni
sağlanmıştır ve kaçak için kullanılan
düzeneklerin kaldırılmasına yönelik
faaliyetler yürütülmüştür. Sahadaki
çalışmalar, sayaç okuması, faturalama, fatura
dağıtımı, müşteriye göre hesap, fatura takibi,
müşteri ilişkileri yönetimi, yüksek gerilimde
fider ucu okumaları, alçak gerilimde trafo
bazlı okumaların daha temiz ve düzeni hale
getirilmesi, ekipmanların korumasının
yapılması olarak gösterilmektedir [18].

Mali iyileştirmeler

Tahsilat ile ilgili tedbirler alınmıştır. Tahsilat
oranındaki artış, Çizelge-24’te görülmektedir.
Tahsilat miktarındaki artışın doğrudan iki
nedeni vardır:

• ölçümün iyileştirilmesi ve tahsil edilecek
bir fatura tutarının oluşması

• faturalamanın düzgün yapılabilmesi
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Güney Amerika Raporu-Şili

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Şili’de kayıp kaçak konusu, dağıtım bölgelerinin verimliliklerini artırıcı diğer
faaliyetlerden bağımsız kabul edilmemiştir. Verimlilik başlığındaki genel faaliyetler:

• Şebeke verimliliği

• Alçak gerilim şebekesi tasarımı

• Dağıtım trafosu ölçeklemesi

• Yüksek gerilim şebeke tasarımı

• Altyapı verimliliği (binalar için)

• Yönetim verimliliği

• Kapasite ve enerji dengesi (satın alınan ve satılan enerjide)

• Kayıp hesaplamaları (kayıp artırıcı faktörlerin hesaplanabilmesi için)

• Coğrafi bilgi sistemi kullanımı

olarak ele alınmıştır. Kayıp-kaçak ile ilgili doğal düşüş, politik yönetim ile kamu
hizmetlerinin ayrılmasını sağlayan özelleştirme ile yaşanmıştır. Bir diğer önemli
motivasyon ise borcunu ödemeyen abonenin elektriğinin kesilebilmesinin sağlanmış
olmasıdır. Bu şekilde faturaların ve daha önceki borçların ödenmesinde artış
yaşanmıştır. Hatta Şili’nin en büyük dağıtım şirketi için (Chilelectra, piyasanın
%40’ına hakimdir) borçların ödenme oranı 1988 yılındaki %10,4’ten 1997 yılında
%35’e yükselmiştir [18].
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Çizelge-24 Şili elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
tahsilat oranlarındaki artış 
(Kaynak: Rudnick H.,
IEEE, 2007 [9])
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Şili, coğrafi olarak Güney Amerika bölgesinde bulunan ve kültür ve davranışlar
bakımından ülkemizden oldukça farklı bir ülkedir. Kaçak önleyici faaliyetlerdeki
benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesi ve başarılı uygulamaların anlaşılmasında
fayda bulunmaktadır.

Sahadaki benzer tecrübeler

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlarda ülkemizdeki
tecrübeler ile benzerlikler bulunduğu anlaşılmaktadır:

 Ülkede kaçak elektrik kullanımı yaygındır ve dağıtım şirketlerinin başarılı
iyileştirme faaliyetleri bulunmaktadır.

 Mesken tipi abonelerde kaçak elektrik kullanımı bulunmaktadır.

 Sahada uygulanan faaliyetler açısından paralellikler bulunmaktadır. Sayaçların
pano içine yerleştirilerek erişime engellenmesi vb. faaliyetler, ülkemizdeki tecrübe ile
benzerlik göstermektedir.

Sahadaki farklı tecrübeler

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlarda ülkemizdeki
tecrübeler ile farklılıklar bulunduğu anlaşılmaktadır:

 Şili, elektrik piyasasının yeniden yapılandırmasının yaşandığı ilk ülkedir.
Özelleştirmeler ve düzenleyici kurum denetimleri vasıtasıyla saha denetimlerinin
arttığı ilk ülkedir.

 Şili’de özelleştirmelerin hemen sonrasında ödeme yapmayan tüketicilerin
elektriğinin kesilmesi uygulamasına başlanabilmiştir.

 Şili’de kaçak yöntemleri çok gelişmiş kaçaklar şeklinde değildir, genelde basit ve
hemen görülebilir yöntemler kullanılmaktadır (kanca atma vb.).

 Şili’de özelleştirmeler sonrası elektrik fiyatları büyük oranda düşmüştür.

 Şili’de sahadaki sosyal tepkiler ile ilgili bir bilgiye rastlanamamıştır. Münferit
olabilecek eylemler dışında faaliyeti önleyici olay rapor edilmemiştir.

Güney Amerika Raporu-Şili

Şili Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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Peru, Güney Amerika’nın batısında yer alan
ve yüzölçümü 1.285.216 km2 olan bir
cumhuriyettir. Nüfusu, Dünya Bankası 2013
verilerine göre 30.375.603’tür [1]. Kuzeyde
Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya,
güneydoğuda Bolivya ve güneyde Şili ile
komşudur. Batıda Büyük Okyanus kıyıları
bulunan Peru, tropikal iklimdedir. Kara
sınır uzunluğu, 7.461 km’dir ve Ekvador ile
1.420 km, Kolombiya ile 1.800 km, Brezilya
ile 2,995 km, Bolivya ile 1.075 km ve Şili ile
171 km sınırı vardır. Deniz sınırı uzunluğu,
2.414 km’dir (bkz.Şekil-13). Dünya’nın en
eski uygarlıklarından İnka’lara ev sahipliği
yapması ve Maçu-Piçu kenti ile bilinir.
Gayrisafi yurtiçi geliri 403 milyar Dolar, kişi
başı gayrisafi yurtiçi geliri, 12.638 Dolar’dır
[1].

Kanunlara göre Peru, 25 bölgeye ayrılmıştır.
Her bölgenin kendi idaresi vardır ve
yöneticileri 4 yılda bir seçilir.

Güney Amerika Raporu-Peru

Şekil-13 Peru haritası (Kaynak: Cambridge 
University [19])

Peru Şebekesi Hakkında Bilgi
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Enerji ve Maden Bakanlığı (MEM) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Elektrik
Dairesi (Direccion General de la Electricidad-DGE), elektrik politikalarını
belirlemektedir. Piyasadaki lisanslı faaliyetlerin düzenlenmesi ve takip edilmesi
görevi, Organismo Supervisor de Inversion en Energia y Minieria (OSIENERG)
şirketine verilmiştir. Piyasa faaliyetleri için Sistem Ekonomik İşletme Komitesi
(COES) görev yapmaktadır. Kırsal bölge elektrifikasyonu, Peru için önemli bir
konudur ve bu konuda Ulusal Elektrifikasyon Dairesi (DGER) çalışmaktadır.

Peru’da üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin özelleştirmesi aşamasına 1990’lı
yıllarda başlanmıştır. Üretim ve dağıtımda kamu şirketleri bulunsa da büyük oran,
özel sektörün elindedir.
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Peru şebekesinde kurulu güç, 9.700 MW
kadardır. ELP şirketi 1.032 MW HES
kapasite ile EDEGEL şirketi 1.574 MW
termik kapasite ile piyasayı domine
etmiştir. Termik santraller %56, hidrolik
santraller ise %44 üretim oranına sahiptir
[20].

Peru’da iletim faaliyetleri tamamen
özelleştirilmiştir. İletim şirketi sayısı, 6’dır.
Şekil-14’te Peru iletim şebekesi
görülmektedir.

Peru dağıtım şebekesi özelleştirmeleri, 1994
yılında başlamıştır. Bugün 22 dağıtım
şirketi bulunmaktadır. Luz del Sur,
Hidrandina, Electrocentro, Electro Sur Este
ve Electronorte, en çok abonesi olan
dağıtım şirketleridir.

Dağıtım şirketi tarifeleri 5 tiptir:

Sektör-1 Yüksek gerilim-kent

Sektör-2 Orta gerilim-kent

Sektör-3 Alçak gerilim-kent

Sektör-4 Kentin kırsal kesimi

Sektör-5 Kırsal

Güney Amerika Raporu-Peru

Şekil-14 Peru iletim şebekesi (Kaynak: Peru 
Enerji Bakanlığı [21])

Peru Şebekesi Hakkında Bilgi
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Güney Amerika Raporu-Peru

Peru Dağıtım Şebekesinde Kayıp-Kaçak
Konusu

Peru, Inter-American Development Bank (IDB) 2014 verilerine göre %7 kayıp oranı
ile Latin Amerika kayıp ortalamasının (%17) oldukça altında seyretmektedir [7].
Dünya ortalaması, aynı belgeye göre %8’dir. Çizelge-25’te yıllara göre kayıp oranı
değişimi görülmektedir.

Çizelge-25 Peru kayıp oranlarının değişimi (Kaynak: Dünya Bankası [8])
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Peru’da kayıp-kaçak konusu irdelenmeden önce Peru’daki elektrifikasyon durumu ve
sosyal durum değerlendirilmelidir. Peru, kırsal kesimlerin elektrifikasyonunda en
büyük zorluk yaşayan ülkelerden biridir. Zorlukların ilk nedeni, maddi
yetersizliklerdir. Peru halkı ne kadar düşük olursa olsun elektriğe para veremeyecek
durumda olduğundan sosyal projelerin ülkedeki önemi büyük olmuştur. Peru’da
halk, elektrik ile yaşamayı alışkanlık haline getirecek kadar elektrik ile
donatılmadığından kayıp oranı da en baştan çok yüksek olmamıştır. Çeşitli fonlar
yardımıyla kırsal bölgelerin elektrifikasyonu için birçok proje yapılmış ve zamanla
iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Kırsal kesim elektrifikasyonu 2009-2018 planı
uygulamasına göre 2007 yılında %30 iken 2011 ortasında %69 oranına çıkarılmıştır.
Peru’da hedef, 2018 yılında bu oranın %84’e çıkarılmasıdır [21].
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Güney Amerika Raporu-Peru

Peru Dağıtım Şebekesinde Kayıp-Kaçak
Konusu

Peru’da ekonomik gücün çok düşük olması nedeniyle elektrik tüketicileri için
yardımlar bulunmaktadır. Düşük gelirliler için 2001 yılında çıkarılan tarifeye göre
aylık tüketimi 30 kWh’e kadar olan tüketiciler için kentlerde %25, kırsalda %50
indirim uygulanmaktadır. 30 ile 100 kWh arasındaki tüketim için yine indirimler
mevcuttur. Yapılan değerlendirmede 2009 yılında bu sektördeki hesaplanan gelirin
%12’sinin yardım olarak verilmiştir. Bu oran, aynı yıl 250 milyon Dolar’a denk
gelmektedir. Çizelge-26’da 2009 yılında sosyal yardımlar sonrasında enerji bedeli
görülmektedir. Burada FOSE, Fondo de Compensacion Social Electrica’nın
kısaltmasıdır ve farklı kaynaklardan elektrik sosyal yardımını anlatmaktadır [15].

Çizelge-26 Sosyal yardımlar sonrası tarife fiyatları, 2009 (Kaynak: Dünya Bankası [15])
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Bu tarife uygulaması, dağıtım şirketlerinin zarar etmesine neden olan bir husus
olmuştur. Peru’da elektrifikasyon oranı düşüktür ve tarife, düzenleyici kurum
tarafından 4 yılda bir düzenlenmektedir. Böylelikle yeni bağlantılar için de bu
oranları uygulayan dağıtım şirketleri, açıkça zarar etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen sosyal yardımlar sonrasında kaçak elektrik kullanımı, yüksek
seviyelerde gerçekleşmemektedir.

Asıl fiyat Tarifedeki 

sosyal

yardımlı fiyat

Tarifedeki sosyal

yardım ve FOSE 

fonuyla fiyat

Sekonderden bağlı müşteri 22,01 9,01 3,38

Primerden bağlı müşteri 9,58 3,98 1,49

Kapasite ödemesi 3,32 3,32 3,32

Enerji bedeli 17,8 5,76 2,16

Toplam 52,71 22,07 8,28
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Güney Amerika Raporu-Peru

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Teknik olmayan kayıplar

Çizelge-27’de 2007 yılında dağıtım şirketi bazında teknik ve teknik olmayan kayıp
oranları yer almaktadır. Buna göre en yüksek teknik kayıp, %8,22 ile LDS
bölgesindedir. En yüksek teknik olmayan kayıp ise %16,48 ile ESM bölgesine aittir
[22].

Alçak gerilim şebekesinin 750 km’lik bölümünde kanca atmaya çok müsait bir
şebekenin olduğu tespit edilmiştir.

Electro Sur Medio şirketinin kayıplarının yüksek olduğu ve kaçak kullanım sayısının
28.386 olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen dönemde (2007) şirket yönetimi
atanmamış ve yönetim zafiyeti görülmüştür. Kayıp oranındaki yükselme, yeni
yönetim atanana kadar devam etmiştir.

Bu bölgelerde kaçak kullanımdan kaçınmak için alçak gerilimdeki çıplak iletkenin
zırhlı kablo ile değişimi yapılmıştır (bkz.Şekil-15). Ayrıca sayaçlar için sahada zırhlı
panolar kullanılmış ve sayaç okumalarının düzenli hale getirilmesi ile birlikte sahada
gözlemler artırılmıştır. Sahadaki çalışmalar ile paralel olarak radyo ve televizyonda
kaçak kullanım ile ilgili anonslar yapılmış, önleyici motivasyon verilmeye çalışılmıştır
[22].

Peru’da kaçak elektrik ile mücadele yönünde en büyük aşama, 2007 Aralık ayında
tesisine başlanan ön-ödemeli sayaçlar ile sağlanmıştır.
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OSINERGMINGART verilerine göre ücretsiz
kullanım miktarı, alçak gerilim mesken
abonesi için aylık 3 Dolar’lık enerji
mertebesindedir. Mesken olmayan bölgelerde
Şubat 2008 itibariyle ortalama aylık tüketim,
15 kWh olarak tespit edilmiştir. Aynı dönemde
gönderilen toplam fatura değeri, 326 milyon
Dolar olmuştur.

Radyo ve televizyonda verilen bilgilerin
yanısıra kaçak elektrik ile ilgili eğitimler Şekil-15 Nexans firmasının Peru için 

tasarladığı standart dışı zırhlı kablo 
(Kaynak: Nexans [23])
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Güney Amerika Raporu-Peru

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
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Electro
Oriente

148.128 446.915,86 14.008,93 50.899,10 19.737 3,13% 11,39% 13,32%

Electro
Puno

135.986 1.158.901,39 52.285,62 115.028,32 15.775 4,51% 9,93% 11,60%

Electro
Sur Este

252.276 791.585,06 31.625,56 38.160,59 13.338 4,00% 4,82% 5,29%

Electro
Sur

Medio
131.320 861.035,26 62.820,29 141.875,98 28.386 7,30% 16,48% 21,62%

Electro
Ucayali

45.865 194.796,68 10.769,45 13.397,34 3.601 5,53% 6,88% 7,85%

Electroce
ntro

432.588 2.154.069,72 62.423,16 109.522,00 23.903 2,90% 5,08% 5,53%

Electron
oroeste

266.820 2.759.347,56 225.624,92 183.620,36 20.847 8,18% 6,65% 7,81%

Electron
orte

181.203 2.749.012,94 106.256,80 79.992,00 5.656 3,87% 2,91% 3,12%

Electrosu
r

104.103 946.167,05 31.200,57 47.454,68 5.695 3,30% 5,02% 5,47%

Hidrandi
na

444.463 5.798.489,89 267.838,97 224.369,14 18.794 4,62% 3,87% 4,23%

Luz del
Sur

776.172 10.931.732,24 898.923,87 0 0 8,22% 0,00% 0,00%

Seal 207.360 1.305.596,70 35.625,47 123.680,09 22.373 2,73% 9,47% 10,79%

Çizelge-27 Dağıtım bölgelerinde 2007 yılında kayıp oranı dağılımı (Kaynak: Procobre [22])
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Güney Amerika Raporu-Peru

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
düzenlenmiştir. Kaçak elektrik ihbarı yaygınlaştırılmış, ihbar yapanlara belli bir süre
bedava kullanım uygulaması getirilmiştir.

2008 yılındaki tespitlere göre genelde bütün dağıtım şirketlerinde beklendiği gibi
elektrifikasyon oranı arttıkça kaçak kullanım oranının da arttığı ve artış trendinde
olduğu görülmüştür.

Yapılan ayrıntılı ölçümler sonucunda kaçakların daha çok sabah ve akşam peak
saatlerinde meydana geldiği tespit edilmiştir (bkz.Çizelge-28).
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Çizelge-28 Saatlik ölçümler sonucu çıkarılan bölge profillerinden örnek (Kaynak: Procobre [22])
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Peru, coğrafi olarak Güney Amerika bölgesinde bulunan ve kültür ve davranışlar
bakımından ülkemizden oldukça farklı bir ülkedir. Kaçak önleyici faaliyetlerdeki
benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesi ve başarılı uygulamaların anlaşılmasında
fayda bulunmaktadır.

Sahadaki benzer tecrübeler

Raporda yer alan tecrübeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlarda ülkemizdeki
tecrübeler ile benzerlikler bulunduğu anlaşılmaktadır:

Sahada uygulanan faaliyetler açısından paralellikler bulunmaktadır. Sayaçların pano
içine yerleştirilerek erişime engellenmesi vb. faaliyetler, ülkemizdeki tecrübe ile
benzerlik göstermektedir.

Sahadaki farklı tecrübeler

Raporda yer alan tecrübelere göre aşağıdaki hususlarda farklılıklar bulunmaktadır:

 Ülkede elektriğe erişim oranı oldukça düşüktür.

 Kişi başı tüketim miktarı çok az olduğundan kaçak kullanım durumunda dahi
kaçak elektrik yüksek miktarlarda olmamaktadır.

Güney Amerika Raporu-Peru

Peru Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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 Arjantin, Şili ve Peru, Latin Amerika’nın ve Güney Amerika’nın kayıp ve kaçak ile
mücadele konusunda en belirgin örneklerindendir. Özellikle kaçak kullanım söz
konusudur.

 Bölge kültürü ve karakteristikleri, birbirine benzemektedir. Arjantin ve Şili,
Peru’ya göre ekonomik açıdan daha kuvvetlidir.

 Şili, Elektrik Piyasası Reformu’nu Dünya’da ilk gerçekleştiren ülkedir.
Özelleştirme faaliyetleriyle aşama kaydedilmesi beklenen kayıp oranında gerçekten
de beklenilen gibi iyileşmeler görülmüştür.

 Şili kayıp oranları, Güney Amerika ortalamasının altındadır. Mücadele yönünde
alınan tedbirlerde Dünya uygulamalarından bir farklılık görülmemesine rağmen
sonuç alma açısından başarı fark edilir düzeyde olmuştur. Bu noktada, elektrik
sektörünü bütünüyle ele alıp devlet desteği veren bir politik yönetim olduğu
söylenebilir.

 Arjantin, Şili gibi elektrik sektörü yeniden yapılanmasında Dünya’nın ilk
örneklerinden biridir ve komşusu Şili’nin takipçisidir.

 Arjantin’de görülen kayıp örnekleri de Şili ve Peru’daki ile benzerlik
göstermektedir. Başarı sağlanması hususunda devletin kamu şirketleri ile desteğinin
sürekli olduğu görülmektedir.

 Peru’da elektrifikasyon oranı çok düşük seviyededir. Kaçak elektrik kullanımında
bile kullanım miktarının çok az seviyelerde olduğu görülmektedir. Kayıp oranının en
düşük değerde oluşu, elektrifikasyon ile ilişkilidir.

 Peru’da tarife ve sosyal fonlar yardımıyla tüketiciler desteklenmektedir. Kaçak ile
mücadele yönünde alınan önlemler, diğer ülkelerde görülen yöntemlere paraleldir.
Zırhlı iletken kullanımı, sayaç muhafazası, radyo ve televizyon bilgilendirici yayınlar
vb. uygulamaların yanısıra kaçak ihbarına ödüllendirmeler de yer almaktadır.
Böylelikle kaybın çok düşük seviyede olması anlaşılabilmektedir.

 Bölgedeki kaçak elektrik kullanımı, Türkiye’deki örnekler ile benzerlik
göstermemektedir. Bölgede profesyonelleşmiş bir kaçak kullanım örneğine rastlamak
zordur.

Güney Amerika Raporu

Güney Amerika Tecrübeleri
Değerlendirmeleri
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Güney Amerika tecrübelerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlarda proje 
çıktısına katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir:

 Yalnızca abone kaydı ve sayaç tesisi ile kayıp ve kaçak ile mücadelede önemli 
aşama kaydedilebilmektedir.

 Kayıp-kaçak ile mücadele hususunda kamu desteği önemlidir.

Güney Amerika Raporu

Proje Çıktısına Katkılar
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Önsöz

Bu rapor, Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak
Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi kapsamında
raporlanacak 5 ülkeden biri olarak seçilen Güney Afrika
için PwC tarafından oluşturulan teknik bir bilgilendirme
raporudur. Rapor, en iyi uygulama örneklerinin
değerlendirileceği beş rapordan biridir. Proje sonunda
seyahat gerçekleştirilen Macaristan, Hindistan ve Brezilya
raporları ve seyahat gerçekleştirilmeyen ancak araştırılan
diğer dört ülke raporları ile birleştirmeye esas olacak
şekilde hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
PwC, her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Elektrik
Dağıtım 
Şebekesinde 
Kayıp ve 
Kaçak
Elektrik için
Önleyici
Çalışmalar
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«Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar
Projesi», EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
Dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek ve kaçak elektriği önleme konusunda
başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen beş ülke için raporlamayı gerçekleştirecektir.
Bu bölümde, Güney Afrika ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabwe ve
Tanzanya ile ilgili değerlendirmeler sunulmaktadır.

Raporlanacak ülkeler arasında bu ülkelerin yer alma nedenleri, aşağıda
sıralanmaktadır:

 Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili problem yaşamaktadır. Kaçak kullanım
oranının yüksek seviyelerde olduğu ve düşürüldüğü bilinmektedir.

 Kaçak elektrik ile mücadele hususunda başarılı projeleri vardır.

 Güney Afrika’nın en bilinen örneklerindendir.

Yukarıdaki nedenler ile Güney Afrika ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti ve
Zambiya’nın proje kapsamında raporlanacak ülkeler arasında yer almasına, PwC
önerisi ve Dağıtım Şirketleri onayı ile karar verilmiştir.

Giriş

Güney Afrika Raporu
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Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma Soruları

Güney Afrika Raporu
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Afrika Kıtası, 32,2 milyon km2 alanı ile dünyanın %6’sını ve Dünya üzerindeki kara
alanlarının %24,4’ünü kaplamaktadır. Bir milyarı aşan nüfusu ile nüfus yoğunluğu
olarak Dünya’nın %15’ini oluşturmaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti (bundan sonra Güney Afrika olarak anılacaktır),
Afrika’nın güney ucunda yer alan ve yüzölçümü 1.219.080 km2 olan bir ülkedir.
Nüfusu, Güney Afrika İstatistik Kurumu resmi verilerine göre 54 milyondur [1].
Kuzeyde Namibya, Botsvana ve Zimbabve, kuzeydoğusunda Mozambik ve Swaziland
vardır. Ülkenin içinde küçük bir krallık olan Lesotho krallığı bulunmaktadır. Batıda
Atlas Okyanusu, doğuda Hint Okyanusu ile çevrelenmiştir. Üç farklı devletin

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Şekil-1 Güney Afrika haritası (Kaynak: Birleşmiş Milletler [3])

G.A.Cumh. Şebekesi Hakkında Bilgi
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birleşmesiyle oluşan ülkede yasama, yürütme ve yargı için farklı başkentler
bulunmaktadır (yasama-Cape Town, yürütme-Pretoria, Yargı-Bloemfontein). Kara
sınır uzunluğu 4.862 km’dir. Botsvana ile 1.840 km, Lesotho ile 909 km, Mozambik
ile 491 km, Namibya ile 967 km, Swaziland ile 430 km ve Zimbabve ile 225 km kara
sınırını paylaşmaktadır. Deniz sınırı uzunluğu 2.798 km’dir. Toplam nüfusun
%79’unu oluşturan siyah Afrikalılar en kalabalık grubu teşkil etmektedir. Güney
Afrika nüfusunun %79’u siyah, %9,6’sı beyaz, %8,9’u melez ve %2,5’lik kısmı da
Asyalıdır. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası
2012 için 582,4 milyar Dolar; kişi başı gayri safi yurtiçi hasılası, 11.400 Dolar’dır [2].

Güney Afrika, Dünyanın en çok kömür üreten 5. ülkesi olarak kömür endüstrisinde
önemli yere sahiptir. Sınırlı petrol ve doğal gaz rezervleri yanında enerji ihtiyacının
büyük bir miktarını (%93 civarında) kömürden karşılamaktadır. Elektrik enerjisi
anlamında Güney Afrika, Afrika kıtasındaki elektrik üretiminin 2/3’ünü
karşılamaktadır ve Dünya’daki en ucuz 4 elektrik üreticisi ülkeden biridir [4].

Elektrik üretimi, devlet şirketi Eskom ve bağımsız üretim şirketleri tarafından
yürütülmektedir. Kapasite olarak Eskom %70 orana sahip iken üretilen enerji olarak
%95 üretim, Eskom tarafından karşılanmaktadır. Kaynak tipine göre ise Eskom
kurulu gücünün %86’sı olan 37.755 MW, kömür santralleridir. Ülkede 1.930 MW
kapasitede bir nükleer santral bulunmaktadır. Hidroelektrik kapasite ise %2’den
daha azdır. Çizelge-1’de kaynak tiplerine göre üretim oranları görülmektedir.
Santralleri arasında Dünya’nın en büyük kömür santralleri bulunmaktadır. Kusile
(4.800 MW), Medupi (4.788 MW), Tutuka (3.510 MW), Matla (3.450 MW), Matimba
(3.690 MW) ve Majuba (3.943 MW), ülkenin en büyük kömür santalleridir [5].
Dünya Bankası verilerine göre 2013 yılı üretim miktarı 256,1 terawatt-saat kadardır
[4].

Uluslararası Enerji Ajansı 2013 raporuna göre kurulu güç, 45.700 MW olmuştur.
Şebekenin en yüksek kapasite ihtiyacı, 2013 yılında 44.005 MW olmuştur [5].

Elektrik erişimi, Afrika kıtasında büyük bir problemdir. Bakanlık resmi verilerine
göre 1994 yılında %34 olan elektrifikasyon oranı, 2014 yılında %88’e ulaşılmıştır. Bu
seviyeye gelebilmek için 1994-2014 yılları arasında 5,98 milyon yeni abonelik tesis
edilmiştir [4].

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Şebekesi Hakkında Bilgi
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Yıllara göre elektrik tüketim
oranları, Çizelge-2’de
görülmektedir. Buna göre
2014 yılında gerçekleşen
tüketim miktarı, Türkiye
tüketiminden fazladır.

Tüketim, profil abone grubu
bazında değerlendirildiğinde
karşılaşılan durum, Çizelge-
3’te gösterilmektedir. Buna
göre, elektrik tüketimi,
ağırlıklı olarak mesken ve
sanayide görülmektedir.

Elektrik iletim şebekesi, yine
devlet şirketi olan Eskom
tekelindedir. Tüm ülkeyi
çevreleyen 28 bin km’yi
aşkın iletim hattı
bulunmaktadır. Eskom
elektrik şebekesi, Şekil-2’de
gösterilmektedir. Şebekede
765, 400 ve 275 kV gerilim
seviyeleri bulunmaktadır.
Sınırlı sayıda da eski
şebekeden kalma 132 kV hat
bulunduğu bilinmektedir
[6].

Şekil-3’te Güney Afrika
elektrik piyasasında
kullanılan fiyat bölgeleri
görülmektedir. Fiyatların
oluşum mekanizmasını
anlamak
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pompa

1%

Hidro
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Kurulu güç

Çizelge-1 Kaynak tipine göre üretim oranları (Kaynak: 
Güney Afrika Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı)

Çizelge-2 Elektrik tüketim miktarının gelişimi (Kaynak: Güney 
Afrika Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı)

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.
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için üretimin merkez noktasının
Johannesburg olduğunun
görülmesi gereklidir. Şekil-4’te de
benzer şekilde tarife
deviasyonlarının, coğrafi olarak
hattın Johannesburg’a uzaklığına
göre düzenlenmekte olduğu
görülebilir.

Güney Afrika’nde enerji piyasasının
yönetimi değerlendirildiğinde lisans
verme, tarife ve diğer düzenlemeleri
oluşturma yetkisine sahip bir
düzenleyici kurum olduğu
görülmektedir. Daha önce adı The
National Electricity Regulator
(NER) olan düzenleyici kurum,
2005 yılından sonra National
Energy Regulator of South Africa

Çizelge-3 Profil abone grubuna göre tüketim
oranları (Kaynak: Güney Afrika Cumhuriyeti  
Enerji Bakanlığı)

Şekil-2 Eskom elektrik şebekesi (Kaynak: 
Güney Afrika Cumhuriyeti Enerji
Bakanlığı)

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Şebekesi Hakkında Bilgi
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(NERSA) şeklinde değiştirilmiştir.
Enerji Bakanlığı kimliğindeki
Department of Energy, daha çok
geleceğe dönük projeksyonları ve
planları oluşturmak ile görevlidir.

Şekil-3’te elektrik piyasasının
işleyişi ile ilgili akış diagramı
gösterilmektedir.

Elektriğin ucuz ve rekabetçi
koşullarda temin edilmesini
sağlamak üzere bir havuz sistemi
kurulmuştur ve Elektrik Piyasası
İşletmecisi, Southern African Power
Pool (SAPP)’dir. Bu enerji
havuzunda diğer ülke üyelikleri de

Şekil-4 Güney Afrika tarife bölgeleri (Kaynak: 
Eskom [7])

Şekil-3 Elektrik piyasası akış diagramı (Kaynak: Eskom [7])

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Şebekesi Hakkında Bilgi
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bulunmaktadır. Bunlar;

• Mozambik (Electricidade de Mozambique, HCB, Motraco),

• Botswana (Botswana Power Co-operation),

• Malawi (Electricity Supply Commision of Malawi),

• Angola (Empresa National de Electricidade),

• South Africa (Eskom),

• Lesotho (Lesotho Electricity Corporation),

• Namibia (Nam Power),

• DRC (Societe National d’Electricite),

• Swaziland (Swaziland Electricity Board),

• Tanzania (Tanzania Electricity Supply Company),

• Zambia (Zambia Electricity Supply Company),

Çizelge-4 Güney Afrika Bölgesi kurulu güç ve demand bilgileri, 2010 (Kaynak: ZESCO [8])

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Şebekesi Hakkında Bilgi

Ülke Ana İşletmeci Kurulu Güç (MW) Demand'ı (tahmini MW)

Angola ENE 1.128 593

Botsvana BPC 132 510

DRC SNEL 2.442 1.335

Lesoto LEC 72 114

Malavi ESCOM 302 303

Mozambik EDM 2.330 462

Namibya NAMPOWER 393 476

Güney Afrika ESKOM 43.061 37.365

Svaziland SEB 51 251

Tanzanya TANESCO 1.186 793

Zambiya ZESCO 1.985 1.700

Zimbabve ZESA 2.045 2.421

Toplam 55.127
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• Zimbabwe (Zimbabwe Electricity Supply Authority).

Bu ülkelerin kurulu güçleri, Çizelge- 4‘te görülmektedir.

Elektrik dağıtım sektöründe (Electricity Distribution Industry-EDI) Eskom şirketi
bünyesinde bir dağıtım direktörlüğü ve buna bağlı bölgesel elektrik dağıtıcıları
(Regional Electricity Distributor-RED) oluşumu öngörülmüştür. Dağıtım, Eskom ve
187 belediye tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyeler, toplam satılan enerjinin
%40’ının satışını gerçekleştirmektedir.

Dağıtım gerilim seviyesi, 132 kV ve altı olarak belirlenmiştir. Talep tarafı katılımı ve
son zamanlardaki diğer gelişmelerle birlikte dağıtılmış enerji kavramı oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Mevcut şebeke, dağıtım şebekesi kesintisi problemlerini aktif olarak
yaşamaktadır.

Dağıtım şirketlerinin durumu ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili asıl düzenleme, 17 Aralık
2008 tarihinde yapılan enerji zirvesi sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu toplantıda,
dağıtım şirketlerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm için izlenecek yöntemler
basamak basamak ele alınmıştır. Kaçak elektrik kullanımı, iletken hırsızlığı, şebeke
tahribatı vb. konular, zirvede problemler arasında sıralanmıştır. Sonuç raporunda
alınacak tedbirler arasında devletin bakır hırsızlığı ve teknik olmayan kayıpları
azaltmak amacıyla elektrik hırsızlığı, bakır hırsızlığı ve ekipman tahribatıyla ilgili yeni
bir yasa dahil gerekli tedbirleri alması gerektiği ifade edilmiştir. Belgede ayrıca;

Temmuz 2008 yılında yapılan toplantıda yukarıda bahsi geçen konuların çözümüne
ilişkin bazı stratejiler ortaya konulduğu,

Belirlenen stratejilerin uygulamaya geçmesi için zaman ve kaynak ihtiyacı olduğu,

Dağıtım şirketlerinin sahada emniyet güçleriyle desteklenmesi gerektiği,

Sahada altyapı ve ölçüm faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve abonelerin böylelikle takip
edilmesi gerektiği

hususları bildirilmiştir [6].

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Şebekesi Hakkında Bilgi
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Dünya Bankası verilerine göre Güney Afrika’da elektrik kayıpları, %8 seviyelerinde
bulunmaktadır. Çizelge-5’te yıllara göre Güney Afrika ve Kuzey ve orta Afrika kayıp
oranları görülmektedir [9]. Haziran 2009 tarihli bir başka Dünya Bankası
dokümanına göre Afrika’daki ortalama elektrik kaybı, %15 seviyesindedir [10].
Elektrifikasyonun son dönemde önemli ölçüde arttığı düşünülürse, bu değerin güncel
olmadığı sonucuna varılabilir.

Çizelge-5 Afrika kayıp oranları, (Kaynak: Dünya Bankası [9])

2008 yılında yapılan enerji zirvesine göre dağıtım şirketlerinin kayıp oranı
gelişimleri, Çizelge-6’daki gibi tespit edilmiştir [6].

Çizelgede;

RED ONE : Cape Town şehri

RED TWO : Ekurhuleni
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

RED THREE : Nelson Mandela By Municipality

RED FOUR : Johannesburg

RED FIVE : eThekweni

RED SIX : Tshwane

bölgelerini ifade etmektedir.

Çizelge-6 Dağıtım şirketi 2008 yılı kayıp oranları, (Kaynak: 2008 Güney Afrika Enerji Zirvesi, [11])
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
Çizelge-6 incelendiğinde, bütün bölgelerdeki kayıp oranlarında yıllara göre düşüş
gerçekleştiği görülmektedir. En iyi kayıp oranı, %7 kabul edilmiş ve
değerlendirmeler, bu değere göre yapılmıştır. Kayıplar, teknik ve teknik olmayan
kayıplar olarak ikiye ayrılmıştır. Teknik kayıplar, konfigürasyon, etkin bakım ve yük
planlaması gibi faaliyetler ile iyileştirilebilecek olan faaliyetler olarak tanımlanırken,
teknik olmayan kayıplara sayaç verimsizlikleri, gelir kaçakları, gelir takip döngüsü
kaçakları, elektrik hırsızlığı gibi başlıklar eklenmiştir.

Akademik yayınlara bakıldığında dağıtım şirketlerinin problemi olarak bakır ve
elektrik olarak iki tip hırsızlık (theft) ağır basmaktadır. Elektrifikasyon oranının
düşük olduğu ülkede bakır hırsızlıkları, şebeke elemanlarının çalınmasını
anlatmaktadır. Elektrik kayıplarının anlaşılmasından önce bu konunun
anlaşılmasında fayda bulunmaktadır.

Eskom açıklamalarına göre 2007 yılında teslim edilen enerjinin %27’si, satılan
enerjinin %37’si teknik olmayan kayıplara aittir. Eskom, EDF ve East Midlands
Electricity Joint Venture ortaklığına ait olan PN Energy Services için ise teslim edilen
enerjinin %7’si, satılan enerjinin ise %7,5’unun teknik olmayan kayıplara ait olduğu
söylenebilir [12].

Şebeke bileşenlerinin hırsızlığı

Güney Afrika’da içinde metal olan veya ticari değeri olabilecek her enstrümanın
hırsızlığı mevcuttur (bkz.Şekil-3). Bu tip faaliyetlerden elektrik şirketlerinin yanında
telekom şirketleri de madur olmaktadır. Özellikle bakır, “kırmızı altın” olarak
görülmektedir ve satılmasıyla para kazanılmaktadır. Şekil-3’te görülebileceği gibi
bakır tel, solar panel, şarj ünitesi, direk hırsızlıkları yaygındır. Aynı zamanda fiber
optik kablo ve diğer altyapı malzemelerine de zarar verilmesi yaygındır. Bu tip
faaliyetler, gelir kaybına, yenileme maliyeti, havai tesisat maliyeti, güvenlik maliyeti,
markaya verilen zarar ve ekonomiye kötü etki olarak ortaya çıkmaktadır [13].

Çizelge-7’de Kasım 2010-Mart 2013 dönemleri arasında şebekeye yapılan saldırı
sayısı ile bakır fiyatları ilişkilendirilmiştir. Buna göre bakır fiyatlarındaki artışın
hemen ardından hatlara saldırı gerçekleşmektedir.
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Güney Afrika Gelir Koruma
Derneği (South Africa Revenue
Protection Association-SARPA)
kayıtlarına göre 2007-2008
döneminde 33.156 hat hırsızlığı
olayı gerçekleşmiştir [14]. Şekil-
4’te faaliyet halindeki bir çete,
Şekil-5’te ise yakalanan
sökülmüş hat telleri
görülmektedir.

Şekil-3 Hırsızlık ve hasarın etkileri (Kaynak: Telkom
[13])

Çizelge-7 Bakır fiyatları ile hatta yapılan saldırı sayısının karşılaştırması (Kaynak: Telkom [13])
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Şekil-4 Hat sökme faaliyetleri (Kaynak: Telkom [13])

Şekil-5 Sökülmüş bakır teller (Kaynak: Telkom [13])

Hat hırsızlığı yanında trafo merkezi ve
indirici merkez hasarları da
gerçekleşmektedir. Şekil-6’da bir trafo
merkezi, Şekil-7’de bir trafo ve Şekil-
8’de kesilmiş güç kabloları
görülmektedir.
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G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Şekil-6 Parçalanmış bir trafo merkezi (Kaynak: 
SARPA [14])

Şekil-8 Kesilmiş güç kabloları (Kaynak: SERPA 
[14])

Gerçekleştirilen bu hırsızlık faaliyetlerinde
çok sayıda ölüm olayı gerçekleşmektedir.
Şekil-9, 10, 11 ve 12’de kablo hırsızlığı
sırasında akıma kapılan ve hayatını
kaybeden hırsızlar görülmektedir [14].

Şekil-7 Sökülmüş bir trafo (Kaynak: SARPA 
[14])

Şekil-9 Kablo hırsızlığı sırasında akıma kapılma 
örneği (Kaynak: SERPA [14])

Şekil-10 Kablo hırsızlığı sırasında akıma kapılma 
örneği (Kaynak: SERPA [14])
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Şekil-12 Kablo hırsızlığı sırasında akıma kapılma örneği (Kaynak: 
Dalen P. [15])

Şekil-11 Kablo hırsızlığı sırasında akıma kapılma örneği (Kaynak: 
SERPA [14])

Şekillerde gösterilen
bütün bu olaylar
sonucunda önleyici
tedbirler alınmış ve
bu faaliyetler
azaltılmıştır. Afrika
ülkelerinin ortak
problemi olan bu
konuda Güney Afrika
ve diğer Afrika
ülkelerinin başarılı
sonuç veren
tedbirleri şunlardır:

Bu konuda bir yasa
çıkarılmış ve faaliyet
tarif edilmiş ve
yaptırımları
tanımlanmıştır
(örnek: Zimbabve
Enerji Kanunu).

Farkındalık artırılmış
ve bu konunun bir
“kamu güvenliği
meselesi” olduğu
anlatılmıştır.

En son teknoloji
kullanılmış ve bu
sayede stratejiler
başarılı sonuçlara
dönüştürülmüştür.

Bu konunun para
harcamadan ve tek
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
başına çözülmeyeceği anlaşılmış ve etkili güvenlik tedbirleri ile mümkün olan
yönetim olasılıkları birleştirilmiştir.

Sorumluluğu taşere etmenin problemi çözmediği kesin bir şekilde anlaşılmış ve konu
muhataplarının kendi sorumluluklarını alması gerektiği ifade edilmiştir [14].

Diğer taraftan bu tip suç ile mücadele ederken tarafların çok belli olduğunun altı
çizilmiştir. Zira bakır alıcısı ve bu faaliyeti organize olarak gerçekleştirenler
belirlenebilmektedir. Elektrik hırsızlığında ise organize bir eylem olmadığından
mücadele daha zordur.

Mücadele için saha ekipleri kurulmuş ve bakır hırsızlığı ile mücadele eden ekibe halk
tarafından “bakırkafalar” adı verilmiştir [15]. Bakırkafalar’ın mücadele edebilmesi
için çok tabanlı bir katılım oluşturulmuş ve çözüm için devlet kurumları, ticaret
odası, emniyet, vb. bütün kurumlar destekte bulunmuştur. Konunun medyada yer
bulması için 12 ayda 4,8 milyon Rand (1,056 milyon TL) harcanmıştır (bkz.Şekil-13).

Alınan tedbirler sonuç vermiştir (bkz.Şekil-14). Mücadele yönünde kamu desteği ve
top yekün seferberlik yapıldığında başarılı sonuçlar alınmış, 12 ay içerisinde 200
hırsız yakalanmıştır. Bu hırsızların silahlı ve son derece tehlikeli olmasına rağmen
devletin emniyet desteği, sonuç alınmasını sağlamıştır (bkz.Şekil-15).

Edinilen tecrübeye göre mücadele için;

• “kaçak ile mücadele komitesi” kurulması

• Bu komitenin güvenlik komitesine yıllık rapor vermesi,

• Komitenin kendi bütçesi olması,

• Komitenin başına en yüksek rütbeden polis memurunun getirilerek çıkarılan
kanuna göre işlem yapmasının temini

gereklidir [15].

Bu konuda bir standart yayımlanmıştır. NRS 101:2011 standartı, “Guidelines for the
reduction of theft of utility service metals” adı ile bir rehber kaynak oluşturmuştur.
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G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
Edinilen bu tecrübe, elektrik kaçağı ile mücadelede de fayda sağlayacak ipuçları
içermektedir.

Şekil-13 Medya enstrümanı ile mücadelenin 
desteklenmesi (Kaynak: Dalen P. [15])

Şekil-15 
“Bakırkafalar”ın
yakaladığı 
hırsızların 
üzerinden çıkanlar 
(Kaynak: Dalen P.
[15])

Şekil-14 Bakır hırsızlığından polis tarafından 
gözaltına alınanlar (Kaynak: Dalen P. [15])
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G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
Kaçak elektrik

Güney Afrika’da üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren Eskom
şirketinin kaçak elektrik ile mücadele yönündeki tecrübeleri, konunun ele alınışı
itibariyle önemlidir. Şekil-16’da Eskom sunumunda görülebileceği gibi konu,
“hırsızlık” olarak değerlendirilmekte ve elektrik hırsızlığı, Dünya’da en çok çalınan
emtia olarak araba ve kredi kartı bilgilerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır
[16].

Eskom’un 2013 yılı için gelir kayıpları 4 milyar Rand (yaklaşık 880 milyon TL)
kadardır. Bu rakam tüm Güney Afrika bazında incelendiğinde kaçak elektriğin yıllık
maliyeti, 7,5 milyar Rand (1,65 milyar TL) kadardır. Elektrik kaçağının %34’ü
meskenlerde meydana gelirken %66 kadarı ticarethane ve tarımsal sulamada ortaya
çıkmaktadır (bkz.Şekil-17).

Şekil-16 Eskom, gelir koruma ve kaçak ile 
mücedele sunumundan bir sayfa (Kaynak:
Eskom [16])

Şekil-17 Eskom’un yıllık kaçak elektrik maliyetleri 
(Kaynak: Eskom [16])

Eskom, iletim hattında oluşan kayıpların %3 seviyesinde olduğunu hesap etmiştir.
Dağıtım şebekesindeki %7,12 oranındaki kaybı ise %4,49 teknik ve %2,63 teknik
olmayan kayıp olarak tarif etmektedir. Teknik olmayan kayıpların %0,9’u
meskenlerde ortaya çıkmaktayken %1,72’si mesken dışı tüketimde harcanmaktadır.
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G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu
Enerji kayıpları ile mücadelede stratejik basamakların tayini

Kaçak ve gelir kayıpları ile ilgili proje, “Enerji Kayıpları Yönetim Programı” (Energy
Losses Management Programme – ELP) 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu proje,
5 ana basamaktan oluşmuştur:

1-Abone bağlantılarının denetimi, ölçümü ve düzeltilmesi

• Denetim yapılacak bölgelerin önceliklendirilmesi

• Denetim metodolojisi

• Taşeron yönetim süreci

• Gelir dönüşümü metodolojisi

• Adli takibat yönetimi

• Denetim performans yönetimi

2-Teslim edilen enerjinin dengelenmesi amacıyla elektrik şebekesinin
korumaya alınması

• Şebeke enerji dengelemesinin ölçeklendirme ve önceliklendirilmesi

• Enerji kayıplarının modellenmesi

• Uzlaştırmaya esas verinin temizlenmesi ve denetimi

• Tüketicinin enerji profillerinden sapmalarının incelenmesi

3-Denenmiş teknolojilerin uygulanması

• Denetim ve ticaret tarafı kaynaklı çalışmaların girdilerini kullanarak tetiklenen
teknolojik çözümler

• Tanımlanan teknolojilerin pilot ve test çalışmalarının ölçeklendirilmesi

• Test edilen teknolojiler için iş ortamı geliştirilmesi
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G.A.Cumh. Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
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4-Sürekliliğin sağlanması

• Akış hattı ve değer zinciri sürecinin oluşturulması

• Organizasyonel, yapısal ve insan kaynakları taraflı eksikliklerin tanımlanması

• Sürdürülebilir kalite güvencesi işlemi

• İlgili en iyi uygulama parametrelerinin oluşturulması ve performans
parametrelerinin ölçülmesi

5-İç ve dış paydaşların eğitilmesi ve bunlarla iletişim kurulması (Khanyisa tecrübesi)

Kaçak ve gelir kayıpları ile ilgili proje, “Enerji Kayıpları Yönetim Programı” şeklinde
adlandırılmıştır.
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Tarif edilen stratejik adımlar, sahada bir takım faaliyetlerin yerine getirilmesi ile
gerçekleştirilmiştir. Bunlar, enerji kayıplarının analizi, denetimlerin planlanması ve
uygulanması, denetim sonuçlarının anlamlandırılması ve performansın
değerlendirilmesidir. Bu faaliyetlerin ayrıntıları, aşağıda sunulmaktadır:

a-Enerji kayıplarının analizi

• Satın alınan ve satılan enerjinin analizi, toplam kaybın tespiti

• Teknik kayıp simülasyonları

• Fider dengelemesi çalışmaları

• Yük profili çalışmaları

• Anormallik raporu analizi

• Tecrübelerden faydalanılması

b-Denetimlerin planlanması ve uygulanması

• Denetimlerin planlanması ve önceliklendirilmesi

• Kaynakların denetimleri gerçekleştirilmek üzere yönlendirilmesi ve yönetimi

• Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli bilginin elde edilmesi

• Denetim sonuçlarının raporlanması

c-Denetimlerin sonuçlarının anlamlandırılması

• İllegal bağlantıların çözülmesi

Kaynağı tarifedeki artışlar nedeniyle ödeme zorluğu olan ve göz yumma ve
görmezden gelme sebepleriyle gerçekleşen kaçakların çözülmesi kastedilmektedir.

İllegal bağlantıların sökülmesi veya yasal hale dönüştürülmesi, elektrifikasyonun
hızlandırılması, illegal bağlantılara daha elverişsiz olacak şekilde çoğunlukla zırhlı
şebeke yatırımlarının yapılması faaliyetleri yapılmıştır.
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
• Sayaca müdahalelerin çözülmesi

Kaynağı tarifedeki artışlar nedeniyle ödeme zorluğu olan ve göz yumma ve
görmezden gelme sebepleriyle gerçekleşen kaçakların çözülmesi kastedilmektedir.

Bağlantı kesme, müdahale düzeltmesi, farkedilmeyen enerjinin geri dönüşümü,
ödeme ayarlamaları, düşük gelirli abonelere yardımlar, sayaç ve uzaktan okuma
modüllerinin müdahaleye elverişsiz malzeme ile donatılması faaliyetleri yapılmıştır.
Bu esnada yeni şebekenin ağırlıklı olarak ön-ödemeli sayaçlarla donatılmasına özen
gösterilmiştir. Ön ödemeli sistem kullanıldığında ve tüketimi gösteren bir ekran ile
abone karşı karşıya bırakıldığında tüketimin yarı yarıya azaldığı tecrübesi
paylaşılmıştır. Bu azalış, abonenin tasarruf ihtiyacı duymasından
kaynaklanmaktadır.

• İllegal tahsilatların çözülmesi

Kanun dışı faaliyet bölgesinde oluşan iş fırsatları, ödeme zorluğu, göz yumma ve
görmezden gelme sebepleriyle gerçekleşen bu faaliyetlerin çözülmesi
kastedilmektedir.

Tedarik grubu kaydının değiştirilmesi, elektrik hırsızlığı ve organize gruplar için yasal
kovuşturma, düşük gelirli abonelere yardımlar faaliyetleri yapılmıştır.

• Teknik kayıpların yönetilmesi

Dağıtım şebekesinde normal enerji dağıtılmasından, aşırı yüklenmiş şebekeden
kaynaklanan ve eski şebekeden kaynaklanan problemlerin yönetilmesi
kastedilmektedir.

Güç faktörü düzeltmeleri, proje tasarımlarında ve planlamalarında enerji kaybı ile
ilgili kriterlerin yeniden gözden geçirilmesi ve reaktif güç kompanzasyonu faaliyetleri
yapılmıştır.

• Sayaç problemlerinin çözülmesi

Sayaç / sayaç çevresi altyapısının çalışmaması ve sayaç programından kaynaklanan
hatalar kastedilmektedir.
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Bakım ve yenileme faaliyetleri kapsamında arızalı sayaç değişimi ve sahadaki taşeron
yönetimi (eğitim, sertifikalama, etik davranışların ödüllendirilmesi, kalite güvencesi
vb.) faaliyetleri yapılmıştır.

Veri işleme konularının çözülmesi

Sayaç bilgisi ile ilgili hatalar (sayaç seri numarası, sayaç çarpanı vb.) ve abone bilgisi
ile ilgili bilgilerdeki hataların çözülmesi kastedilmektedir.

Abone, şebeke ve sayaç verilerinin düzeltilmesi, adresleme işlemindeki problem ve
bilgisizliklerin giderilmesi faaliyetleri yapılmıştır.

d-Performans değerlendirmesi

Kayıpların performans raporlaması

Kayba müdahale yönetiminin değerlendirilmesi

Sürekli geliştirmeyi başlatacak yöntemlerin hesaplanması ve uygulanması
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Davranış değişimi faaliyetleri

Bu faaliyetlerde “elektrik hırsızlığı”nın insanların “çalması” ile değil, diğer insanların
bir “suç”u “görmezden gelmesi” açısıyla bir yaklaşım sergilenmiştir.

Kampanya, sadece suçlular ile ilgili değil; sürekli “elektrik hırsızlığı” suçuna karşı
sürekli yasalar yanında yer alan Güney Afrikalılar ile de ilgili hale getirilmiştir. Şekil-
18 ve Şekil-19’da kampanya afişlerinden örnekler gösterilmektedir.

Energy News adlı derginin Mayıs 2011 sayısında Güney Afrika’da elektrik
hırsızlığının dar gelirli vatandaş tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin yaygın bir
inanışın olmasına rağmen gerçekte durumun farklı olduğu, %48 kaçak elektrik
kullanımının tarımsal sulama tarafında olduğu, Eskom kaynaklarına dayandırılarak
bildirilmiştir. Aynı haberde yalnızca 2010 yılında 85.000 tarımsal sulama abonesinin
kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yakalandığı bildirilmiştir. Habere göre kaçak elektrik
kullanımı, 3.000 Rand’e (660 TL) kadar para cezasıyla cezalandırılabilmektedir
(bkz.Şekil-20 [17]).

Şekil-18 Khanyisa davranış değişim kampanyası 
afişlerinden biri (Kaynak: Eskom [16])

Şekil-19 Elektrik hırsızlığının tehlikeli olduğu ve 
suç olduğunu gösteren bir afiş (Kaynak: Eskom
[16])
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Bütün bu çalışmaların dışında sahadaki elektriksel ekipmanın muhafazası ile ilgili
standartlar yayımlanmış ve yapılacak çalışmaların standartlaşması yolunda diğer
kamu kurumlarından destek alınmıştır.

Şekil-21’de ise Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı ZUMA’nın kaçak elektrik ile
mücadele kampanyası KHANYISA’ya destek belgesi görülmektedir [17].

Şekil-20 Energy News dergisinde kaçak elektrik ile ilgili haber (Kaynak: Energy News [17])
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Şekil-21 Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan’ı ZUMA’nın destek belgesi (Kaynak: Energy News [17])
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Şekil-22’de sahadaki bazı kaçak tipleri gösterilmektedir.

Saha faaliyeti sonuçları

Faaliyetler sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

• 10.000 ihbar,

Şekil-22 Sahadaki kaçak tiplerine örnekler (Kaynak: Energy News [17])
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Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
• 17.200 bağlantı kesme,

• 2 yılda 29 milyon Rand (6,38 milyon TL) sayaca müdahale cezası toplanmıştır,

• 2 yılda 139,6 mlyon Rand (30,712 milyon TL) geri dönüşü.

• Bu sonuçların elde edilebilmesi için aşağıdaki performans sergilenmiştir:

• 200.000’den fazla kişi ile ev ziyaretleri, çalıştaylar, topluluk aktiviteleri ve
fuarlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

• 50 milyondan fazla Güney Afrikalı reklam ve halkla ilişkiler ile muhattab
olmuştur.

• 60 mahkeme

• 112 tutuklama

• Elektrik hırsızlığı için “haraç alma” suçlaması yapılmıştır.

Elektrik hırsızlığı, yüksek mahkeme tarafından ayni suçlar kapsamında sayılmıştır.

Bakan Gigaba, Mayıs 2013 tarihinde parlementoda elektrik hırsızlığı ile mücadele
sonucunda ülkenin 200 milyon Rand (44 milyon TL) zarardan kurtulduğunu dile
getirmiştir.

Faaliyetler sonucunda kaçak elektrik kullanımının yoksulluk kaynaklı değil;
“ödememe kültürü” kaynaklı olduğu yargısına ulaşılmış ve mücadele, bu minvalde
ilerlemiştir [12].

Ön-ödemeli sayaçların tesisi ile ödemesini düzenli yapan abone tüketimlerinde de
büyük düşüşler gözlenmiştir. Normal tüketimin günlük ortalama 23 kWh olduğu bir
bölgede ön-ödemeli sayaç tesisi sonrasında tüketim ortalamasının 11 kWh’a düştüğü
gözlenmiştir. Şekil-23’te bu durum gösterilirken Şekil-24’te yük profili üstünde
normale döndürülen bölüm gösterilmektedir.
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Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Şekil-23 Ön-ödemeli sayaç tüketimlerinin konvansiyonel sayaç ile karşılaştırması (Kaynak: SARPA 
[18])

Şekil-24 Ön-ödemeli sayaç ile ortadan kalkan kaçak faaliyeti (Kaynak: SARPA [18])
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Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
Saha faaliyetlerini destekleyici çalışmalar

Dağıtım şirketleri, kamu tarafından desteklenmektedir. Düzenleyici Kurum NERSA,
kaçak kullanım sorununu elektrik sektörünün bir sorunu olarak değerlendirmektedir.
NERSA yıllık performans planında 2013/14-2015/16 (31 Ocak 2013) arz güvenliği
hususunda yapılacak çalışmalar olarak teknik olmayan kayıpların azaltılması yer
almıştır [19]. NERSA’nın bahsi geçen programda planladığı faaliyetler arasında
abone eğitimi, teknik olmayan kayıpların gözlenmesi ve yasal boşlukların tespit
edilmesi bulunmaktadır.
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Güney Afrika tecrübesi ile Türkiye tecrübesi arasındaki benzerlikler

 Sahadaki kayıp oranı ve kaçak elektrik kullanımı yüksektir.

 Sahada güvenlik konusunda sıkıntılar vardır.

 “Ödememe kültürü”nün varlığı tespit edilmiş, kaçak kullanımın çoğunlukla
yoksul tüketici ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Güney Afrika tecrübesi ile Türkiye tecrübesi arasındaki farklılıklar

 Sahada karşılaşılan kaçak tipi çok çeşitli değildir.

 Kaçak, daha çok teknolojik veya yönetimsel boşluklar nedeniyle ortaya
çıkmaktadır.

 Mücadeleye öncelikle yasal düzenlemeleri ortaya koyarak başlanmıştır.

 Kamu, bütün kurumlarıyla bu mücadeleye destek vermiştir.

 Saha çalışmalarında güvenlik desteği polis tarafından her aşamada sağlanmıştır.

 Borç tespit edildiğinde kolayca açma-kesme yapılabilmektedir.

 Kaçak kullanım, elektrik fiyatları ile ilişkilidir; fiyatlar artınca kaçak artmaktadır.
Türkiye’de ise bir alışkanlıktır ve bağımsız hareket etmektedir.

 Güney Afrika’da elektrifikasyon problemi bulunmaktadır. Kaçak kullanım ile
mücadele şekillerinin tamamı, diğer Afrika ülkelerindeki gibi kırsal kesim
elektrifikasyon çalışmaları ile içiçe geçmiş faaliyetlerdir.

 Her durumda kaçak elektrik ile mücadelenin “sıfır tolerans” ile çözülebileceği
düşüncesi oluşturulmuştur. Türkiye’de durum daha farklıdır.

 Başarı, büyük ölçüde ön-ödemeli sayaç uygulamalarına dayanmaktadır.

Güney Afrika Raporu-G.A.Cumh.

G.A.Cumh. Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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Zambiya, Afrika Kıtası’nın güney
tarafında deniz kıyısı olmayan 752.614
km2’lik yüzölçüme sahip bir Afrika
ülkesidir. Ülkenin adı, Zambezi
nehrinden gelmektedir. Nüfusu, 2015
yılı tahminlerine göre 15,520 milyon
civarındadır [20]. Kuzeyde
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve
Tanzanya, doğuda Mozambik ve
Malavi, batıda Angola, güneyde
Namibya, Botsvana ve Zimbabve ile
komşudur (bkz.Şekil-25). Başkenti
Lusaka’dır. Kara sınır uzunluğu 5.664
km’dir. Demokratik Kongo
Cumhuriyeti ile 1.930 km, Angola ile
1.110 km, Malavi ile 837 km, Zimbabve
ile 797 km Mozambik ile 419 km,
Tanzanya ile

Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Şebekesi Hakkında Bilgi

Şekil-25 Zambia haritası (Kaynak: Magellan
Grographix)

338 km, Namibya ile 233 km kara sınırı vardır. Dünya üzerindeki tek dörtgen sınır
bölgesinde Botsvana ile olan metreler cinsinden sınırı tartışmalıdır. Birleşmiş
Milletler Dünya Gelişmişlik indisinde 141. sıradadır ve yoksulluk sınırının altındaki
çalışan sayısı %81’dir [21].

Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası 2013 için 26,8 milyar Dolar; kişi başı gayri safi
yurtiçi hasılası, 1.845 Dolar’dır [20]. Ülkedeki nüfusun tamamına yakını siyahi
Afrikalı halk oluşturmaktadır. Bu grup, %99 oranında Bantu etnik grubu üyesidir.
Bantu içinde de %34 oranında Bemba, %14 oranında Rotse, %16 oranında Tonga
etnik grupları ağırlıklıdır. Siyaset ve ticaret ile uğraşan kişiler genelde Rotse etnik
gurubu üyesidir. Ülkede kırktan fazla dil konuşulmaktadır. Ülkedeki Viktorya
Şelaleleri, bazı ölçümlere göre Dünya’daki en büyük şelalelerdir.

Zambia Gelişme Ajansı, 2014 Enerji Raporu’na göre ülkenin kurulu gücü, 2.347
MW’tır [21]. Bu kapasitenin dağılımı, Çizelge-8’de gösterilmektedir. Buna göre
kapasitenin büyük bir bölümü hidroelektrik kaynaklıdır.
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Şebekesi Hakkında Bilgi

Çizelge-8 Zambiya kurulu gücü ve kaynak tipine göre dağılımı (Kaynak:  ZDA [22])

Zambiya, elektrifikasyon sorunu olan fakir ülkelerden biridir ve ülkenin en yüksek
demandı, 2015 yılı için 2.000 MW olarak beklenmektedir [22].

Zambiya’da üretim tarafında üç ana elektrik şirketi bulunmaktadır. Devlet şirketi olan
ZESCO, The Zopperbelt Energy Corporation (ZEC) ve Lusemfwa Electricity
Company. İletim ve dağıtım ise ZESCO tekelindedir [22]. İletim şebekesinde
kullanılan gerilim, 66 kV ile 400 kV arasındadır. İletim ve dağıtım hat uzunluğu, 39
bin km civarındadır. Toplam trafo kapasitesi 5.000 MVA civarındadır. Şekil-26’da
Zambiya şebekesi görülmektedir. Dağıtım şirketinin abone sayısı 612.204’tür [23].

No Santral

Kurulu Güç

(MW)

Kaynak

Tipi İşletmeci

1 Kafue Gorge 990 Hydro

ZESCO2 Kariba North Bank 1.080 Hydro

3 Victoria Falls 108 Hydro

4 Lusemfwa and Mulungushi 56 Hydro
Lusemfwa Hydro Corp.

5 Small Hydros - combined 25 Hydro
ZESCO

6 Isolated Generation 8 Dizel

7 Gas Turbine (stand by) 80 Dizel Copperbelt Energy Corp.

Toplam 2.347

Şekil-26 Zambiya elektrik şebekesi (Kaynak: ZESCO [8])

Elektrifikasyon, Kırsal Kesim
Elektrifikasyon Otoritesi (Rural
Electrification Authority)
verilerine göre 2014 yılında ülke
genelinde %22, kırsal kesimde
de %3,5 oranında mevcuttur. İki
büyük şehrinde %40 seviyesinde
olan elektrifikasyon, diğer
şehirlerde %3,5 ile %40 arasında
değişmektedir [24].
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Elektrifikasyon oranının oldukça düşük olmasına rağmen Zambiya’da kaçak elektrik
konusu bir problemdir. Dünya Bankası verilerine göre kayıp oranı, %23
seviyelerindedir [9]. ZESCO verilerine göre kaçak elektrik ile mücadele konusundaki
hedef, %14 olarak belirlenmiştir. Çizelge-9’da ZESCO’nun son 7 yıldaki kayıp oranları
görülmektedir [24].

Çizelge-9 Zambiya kayıp oranlarının yıllara göre değişimi (Kaynak: ZESCO [24])

ZESCO otoriteleri, kayıp ile mücadele ederken kayıpları teknik ve teknik olmayan
kayıplar olarak iki bölümde incelemişlerdir. Uzun hatlar, aşırı yüklenmiş şebeke
elemanları ve ekipman yaşlanması, teknik kaybın nedenleri olarak görülürken
planlama, yeni kurulum-kayıt, sayaç tesisi ve ölçümleme, sayaç okuma, faturalama,
borç kontrol, müşteri hizmetleri aşamaları ile tariflenen ticari döngü ve kaçak elektrik
kullanımı, teknik olmayan kayıpların nedenidir.

Sahadaki durum

Zambiya’da karşılaşılan basit elektrik kaçağı yöntemleri, analog sayaçlardan gerilim
girişlerinin kaldırılması, akım trafosunda kısa devre, ters faz bağlama, akım trafosu
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

oranlarında oynama ve sistemden kaynaklanan kontör hatalarıdır. Gelişmiş kaçak
tiplerine ise sayaç by-pass’ı ile kısmen veya tamamen sayaca müdahale sayılabilir
(bkz. Şekil-26, 27, 28, 29, 30).

Şekil-26 Zambiya sayaca müdahale tiplerine 
örnekler (Kaynak: ZESCO [24])

Şekil-27 Zambiya sayaca müdahale tiplerine 
örnekler (Kaynak: ZESCO [24])

Şekil-28 Zambiya sayaca müdahale tiplerine 
örnekler (Kaynak: ZESCO [24])

Şekil-29 Zambiya sayaca müdahale tiplerine 
örnekler (Kaynak: ZESCO [24])
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Elektrik kaçağında kullanılan bir diğer yöntem de onaysız bağlantılardır (bkz.Şekil-
31).

Şekil-26 Zambiya sayaca müdahale tiplerine örnekler (Kaynak: ZESCO [24])

Şekil-31 Zambiya kaçak bağlantı tiplerine örnekler (Kaynak: ZESCO [24])
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

Zambiya’da kaçak elektrik kullanımı nedenleri tespit edilmeye çalışılmış ve aşağıdaki
bileşenler tayin edilmiştir:

• Sosyo-ekonomik problemlerin olduğu bir bölgedir,

• Tarife tutarları yüksek görünmektedir, ödeme güçlüğü vardır,

• Resmi olarak bağlantı yapılmamış ve sayaç takılmamış yerler çoğunluktadır,

• Tüketicinin mülkiyet alanına girme konusunda direnç ile karşılaşılmaktadır,

Şekil-32 Sahada adresleme konusunda problemler yaşanmaktadır (Kaynak: ZESCO [24])
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Dağıtım Şebekesinde Kayıp-
Kaçak Konusu

• Abone denetim oranı çok düşüktür ve hatta yoktur

• Şirket içi yozlaşmalar mevcuttur,

• Faturalama dönemlerinde örtüşme meydana gelmekte ve yanlış fatura ortaya
çıkmaktadır (endeks çakışması),

• Sayaç okumada problemler bulunmaktadır,

• Abone bilgisi yanlış işlenmiştir (seri no, adres vb. bkz.Şekil-32)

• Saha çalışması veya şebeke yenileme çalışması için yeterli kaynak
bulunmamaktadır.
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Teknik olmayan kayıplar ile mücadele yöntemleri

Faaliyetler, 5 ana strateji üzerine kurulmuştur:

Strateji-1

En büyük kaybın meydana gelebileceği alanlar tespit edilmeli ve denetimler
önceliklendirilmelidir.

Strateji-2

Özellikle büyük tüketimli aboneler başta olmak üzere bütün tüketicilerin kendi sayacı
olmalıdır. (Elektrifikasyon oranı çok düşük olduğundan ortak kullanım bölgeleri ile
ilgili sorunlar fazladır).

Strateji-3

Sayaç okuma ve faturalama sistemi geliştirilmelidir.

Strateji-4

Gelir kaçaklarını takip eden bir birim kurulmalıdır.

Strateji-5

Ticari döngü ve işlemler çok sıkı şekilde takip edilmelidir. Ticari döngü yönetimi
basamakları, aşağıdaki şekilde öngörülmüştür:
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Planlama

İllegal faaliyetlerin önüne geçebilmek için mümkün olan her noktadaki verilerin
takibi önemlidir. Planlama aşamasında takibi mümkün olan yerler tespit edilmekte
ve buna göre faaliyet planlanmaktadır.

Yeni kurulum-kayıt

Bütün sözleşmesiz (“abonesiz”) tüketicilerin takibi, talebe göre yeni bağlantıların
takibi, arızaların gözlenmesi ve denetimi ve malzeme kullanımının gözlenmesi
faaliyetlerini içermektedir.

Sayaç tesisi ve ölçümleme ve sayaç okuma

Sahadaki bütün elektromekanik sayaçların dijital ve ön-ödemeli sayaçlarla değişimi
ve gecikmiş uygulamaların zamana yayılarak tamamlanması faaliyetlerini
içermektedir.

Faturalama

Endeks zamanları tutarlı olan ve doğru faturalama faaliyetlerini içermektedir.

Borç kontrolü

Sahada borç nedeniyle enerji kesmesi yapılmış abonelere sürekli kontrolleri ve
yeniden bağlantıya karşı denetimleri içermektedir. Kapı kapı dolaşılarak yapılan
periyodik denetimler ve esnek ödeme planları, bu alanda gerçekleştirilen
faaliyetlerdir.

Müşteri hizmetleri

Yozlaşma ve illegal faaliyetleri önlemek amacıyla zamanında gerçekleştirilecek
müdahaleler için personelin ticari faaliyetlerin her aşaması ile ilgili eğitimi ve
yönetiminin geliştirilmesi faaliyetlerini içermektedir.
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İşletme/bakım/arıza

İşletme, bakım ve arıza
birimlerinde çalışan personele ticari
işlemler konusunda rehberlik
faaliyetinin yürütülmesini
içermektedir.

Yukarıda bahsi geçen faaliyetleri
gerçekleştirebilmek için;

 Dağıtım şebekesi genişletme ve
yeniden yapılandırma projesi
(Distribution Expansion and
Reinforcement Project-DERP)
hayata geçirilmiştir,

 Aşırı yüklenen trafolar yeniden
yapılandırılmıştır,

 Dağıtım trafoları, yük
merkezlerine konuşlandırılmıştır,

 Artırılmış enerji bağlantısı
hizmet projesi (Increased Access to
Electricity Services Project-IAES)
hayata geçirilmiştir,

 Fiderlerde fazlar arası yük
dengelemesi yapılmıştır,

 Trafo ve hat bağlantı
noktalarındaki kalitesiz bağlantılar
tesisattan kaldırılmıştır.

Ön-
Ödemeli

94%

Sonra
ödemeli

5%

Sayaçsız
1%

Abone
Sayaç Tipi

Çizelge-10 Sayacı olmayan abonelerin sayısının 
gelişimi (Kaynak: ZESCO [23])

Çizelge-11 Yeni tesis edilen sayaçların özellikleri 
(Kaynak: ZESCO [23])

Güney Afrika Raporu-Zambiya

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları
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Güney Afrika Raporu-Zambiya

Kaçak Önlemeye Yönelik Saha
Uygulamaları

Alınan sonuçlar

Nisan 2014 itibariyle 612.204 abonenin %99,3’üne sayaç takılmış ve okunmaya
başlanmıştır. Çizelge-10, sayacı olmayan abonelerin zaman ile gelişimini
göstermektedir. Çizelge-11’de ise yeni tesis edilen sayaçların özellikleri
gösterilmektedir. Buna göre yeni tesis edilen sayaçlar, %94 oranında ön-ödemelidir.

• Havai hatlar 33 kV seviyesine çıkarılmıştır.

• Yeni indirici merkezler oluşturulmuştur.

• Mevcut indirici merkezler yenilenmiş veya kapasitesi artırılmıştır.
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ZESCO, kayıp önleyici faaliyetlerin sonunda aşağıdaki sonuçları elde etmiştir:

 Faaliyetler, doğru stratejiler ile kayıp önleme çalışmasında başarıya
ulaşılabildiğini göstermektedir.

 Şirketler, bu faaliyetler esnasında mücadele için tüm kaynaklarını seferber
etmelidir. Bu faaliyet, şirket için “kritik”tir.

 Başarılı bir kayıp önleme faaliyeti, stratejiler ve sistematik çalışmalar üzerine
kurulmalıdır.

Zambiya tecrübesi ile Türkiye tecrübesi arasındaki benzerlikler

 Sahadaki kayıp oranı ve kaçak elektrik kullanımı yüksektir.

Zambiya tecrübesi ile Türkiye tecrübesi arasındaki farklılıklar

 Şebeke çok ilkeldir.

 Kaçak tipleri oldukça basittir.

 Abonelik işlemi tamamlandığında ve sayaç takıldığında problem büyük oranda
çözülmektedir.

 Sosyal mukavemet oranı yüksek değildir.

 Yasal olarak bir dayanak oluşturularak işe başlanmakta ve böylelikle başarı elde
edilmektedir.

 Zambiya’daki faaliyetler daha çok kırsal kesimin elektrifikasyonu projesini
çağrıştırmaktadır. Yapılan faaliyetler, tesisatın yasal hale getirilmesi ötesine
geçmemektedir.

Güney Afrika Raporu-Zambiya

Zambiya Tecrübeleri Değerlendirmeleri
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Güney Afrika tecrübelerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlarda proje
çıktısına katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir:

 Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği
görülmüştür. Özellikle bakır hırsızlığı hususunda kesin başarı, yasal
düzenleme ve tüm kaynaklar ile mücadele sonucu elde edilmiştir.

 Devletin dağıtım şirketinin yanında olmasının kaçak kullanım ile mücadele
yönünde bir gereklilik olduğu tecrübe edilmiştir.

 Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde devletin güvenlik
güçlerinin desteği olmadan çözüm sağlanması mümkün olmamıştır.

Güney Afrika Raporu

Proje Çıktısına Katkılar
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Önsöz

Bu rapor, Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak
Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi kapsamında
raporlanacak 5 ülke raporundan biri olarak seçilen
Müslüman Ülke uygulamalarını anlatan ve PwC tarafından
oluşturulan teknik bir bilgilendirme raporudur. Rapor, en
iyi uygulama örneklerinin değerlendirileceği beş rapordan
biridir. Proje sonunda seyahat gerçekleştirilen Macaristan,
Hindistan ve Brezilya raporları ve seyahat
gerçekleştirilmeyen ancak araştırılan diğer dört ülke
raporları ile birleştirmeye esas olacak şekilde
hazırlanmıştır.

Rapor, PwC Türkiye, Enerji Mevzuat Danışmanlığı Bölümü
tarafından hazırlanmış olup, EPDK Ar-Ge bütçesinden
bedeli ödenmiş ve Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü
EDAŞ’a («Dağıtım Şirketleri») aittir. Raporla ilgili çıktıların
Dağıtım Şirketlerinin ve PwC’nin izni olmaksızın ve atıf
yapılmaksızın kullanılması halinde Dağıtım Şirketleri ve
PwC, her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Elektrik
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«Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar»
Projesi, EPDK’nın onayıyla Dicle EDAŞ, Aras EDAŞ ve Van Gölü EDAŞ’ın Ar-Ge
bütçesinden karşılanmak üzere Temmuz 2014 başvurusu olarak kabul edilmiş ve
onaylanmıştır. Proje kapsamında, dağıtım şirketlerinin güncel ve önemli bir
problemi olan kayıp ve kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış olan
Dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin gözlemlenmesi, sahada pilot çalışmalar
yapılması ve raporlamasını öngörülmüştür. İş Paketi -1 olarak tanımlanan faaliyette
PwC, özellikle kaçak elektrik oranı yüksek ve kaçak elektriği önleme konusunda
başarılı projeleri olan ülkelerden seçilen beş ülke için raporlamayı gerçekleştirecektir.
Bu bölümde, Müslüman ülke uygulamaları ile ilgili değerlendirmeler sunulmaktadır.

Bu ülkelerin incelenme nedenleri aşağıda sıralanmaktadır:

 Teknik olmayan kayıplarının olduğu bilinmektedir.

 Cezai yaptırımlar (var ise) uygulamalarının araştırılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yukarıdaki nedenler ile Müslüman ülke uygulamalarının raporlanacak ülkeler
arasında yer almasına, PwC önerisi ve Dağıtım Şirketleri onayı ile karar verilmiştir.

Giriş

Müslüman Ülkeler Raporu

541

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Müslüman Ülkeler Raporu



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Seyahat öncesinde dağıtım şirketleri ve PwC Türkiye tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, ziyaret edilecek bölgelerdeki kişilere gönderilmiş ve cevapları araştırarak
sunumlar hazırlamaları talep edilmiştir.

Sorular

Ülkenin kurulu gücü, tüketimi ve kayıp kaçak oranı nedir? Kaynakların kullanımına
göre üretimi ve coğrafi yapı, sosyal yapı ve abone profiline göre tüketimi açıklayınız.
(Kaçak elektrik kullanımı hangi tip bölgede hangi sosyal ve ekonomik durumdaki
bölgede, hangi abone tiplerinde hangi miktarda gerçekleşmektedir?)

Elektrik piyasasının yapısı ve katılımcı profili nasıldır? Düzenleyici kurum yapısı var
mıdır? Dağıtım şirketleri özel şirket midir? Kayıp ve kaçak ile mücadele ayrı bir birim
tarafından mı yürütülmektedir? Kaç çalışan, hangi büyüklükteki bir şebeke için
kullanılmaktadır?

Kayıp ve kaçak elektrik tarife düzeninde mi ücretlendirilmektedir? Kullanılan yöntem
nasıldır?

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yasal düzenleme var mıdır? Yasalara göre suç teşkil
etmekte midir? Yaptırımı nedir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
sonuçları nelerdir?

Kaçak elektrik ile mücadele konusunda başarı kazanmış uygulama bölgesi için;

• Başlangıç ve nihai kaçak oranları ne olmuştur? Uygulama, ne kadar süre almıştır?

• Mevzuat yönünde ne tip düzenlemeler yapılmıştır?

• Teknik olarak ne tip çalışmalar yapılmıştır? Akıllı cihaz teknolojisi kullanılmış
mıdır? Sayısal yöntemler kullanılmış mıdır? Şebeke bozma yöntemi kullanılmış
mıdır?

• Teknik olarak yapılan çalışmaların maliyeti ne olmuştur ve ne kadar bir tüketim
ve kaç abone için uygulamalar yapılmıştır?

• Kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede sosyal tepki, saldırı ve dirençlerle
karşılaşılmış mıdır? Örnekleyiniz. Bu tepkileri önlemek amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?

Araştırma Soruları

Müslüman Ülkeler Raporu
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Ekonomik durum ve elektrifikasyon

Müslüman ülkelerin ekonomik koşulları çeşitlilik göstermektedir. Özellikle Kuzey
Afrika’daki ülkelerin yoksulluk oranları yüksektir. Örnek olarak Doğu Akdeniz ülkesi
olan Ürdün’deki yoksulluk oranı, Dünya Bankası verilerine göre %11 iken aynı oran
Fas’ta %30, Mısır’da %40 ve Yemen’de %60 seviyelerindedir. Aynı zamanda sosyal
yardımlara erişim oranında da sıkıntılar yaşandığı kaydedilmiştir. 2002
değerlendirmelerinde Arap dünyasında 65 milyon kişinin elektrik erişimin olmadığı
rapor edilmiştir. Elektrifikasyon olarak Kuveyt gibi %100 oranı sağlayan ülkelerin
yanı sıra Komor adaları, Cibuti, Sudan, Moritanya ve Somali gibi %7,7 elektrifikasyon
oranı olan ülkeler de bulunmaktadır. Özellikle Yemen’de elektrifikasyon oranının
%53, Fas ve Umman’ın kırsal bölgelerinde elektrifikasyon oranının %50 civarında
olduğu bilinmektedir. Bu rakamlar, elektrifikasyona sahip yerlerde sürekli kullanım
olabildiği anlamına gelmemektedir. Örneğin Yemen’de kamu şirketinden elektrik
alabilme oranı %36’dır. Arap ülkelerin 1/5’inin yemek yapmak ve ısınmak için ticari
olmayan odun ve bitki vb. yaktıkları bilinmektedir. Bu ülkeler arasında fakir olan
Komoros adaları, Cibuti, Sudan Yemen ve Somali gibi ülkeler bulunduğu gibi aynı
zamanda Cezayir, Mısır, Fas ve Suriye gibi nisbeten iyi durumdaki ülkeler de vardır
[1]. Çizelge-1’de Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre elektrifikasyon oranları
gösterilmektedir [2].

Müslüman Ülkeler Raporu

Çizelge-1 Arap ülkeleri elektrifikasyon oranları (Kaynak: IEA [2])

Müslüman Ülkeler Hakkında Genel Bilgi
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Şekil-1’de Arap ülkeleri şebekeleri gösterilmektedir. Ülkemizin de dahil olduğu 8 ülke
entegrasyon projesi ile Akdeniz’de kıyısı bulunan Müslüman ülkelerin elektrik
şebekelerinin bağlanma şekli gösterilmiştir.

Müslüman Ülkeler Raporu

Şekil-1 Arap ülkeleri elektrik şebekesi (Kaynak: AEU [3])

Müslüman Ülkeler Hakkında Genel Bilgi
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Arap ülkelerindeki elektrik üretimi ve tüketimi ile ilgili veriler, Arap Elektrik
Birliği’nin 2013 raporunda yayımlanmıştır. Çizelge-2’de birlik üyesi 18 ülkeye ait
üretim bilgileri yer almaktadır [3]. Bu verilere göre en yüksek üretim kapasitesi,
58.462 MW ile Suudi Arabistan’a aittir. Çizelge-3’de gösterilen profil abone grubuna
göre tüketim miktarı dağılımları ise, tüketilen enerjinin yarısının meskenlerde
tüketildiğini göstermektedir.
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Müslüman Ülkeler Raporu

Çizelge-3 Arap Elektrik Birliği üye ülkeleri üretim kapasiteleri ve dağılımı (Kaynak: AUE 
[3])

Müslüman Ülkeler Hakkında Genel Bilgi
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Çizelge-4 Arap Elektrik Birliği üye ülkeleri tüketim miktarları ve dağılımı (Kaynak: AUE [3])
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Üretim ve tüketim verileri incelendiğinde en yüksek tüketimin Suudi Arabistan ve
Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin arap ülkelerinde olduğu görülmektedir. Sıcak
hava koşulları ve yoğun klima kullanımı nedeniyle kişi başı elektrik sarfiyatı, bu
ülkelerde oldukça yüksek seviyededir. Şekil-2’de Dubai Çölü’nde yoğun bir iletim
şebekesi görülmektedir.

Müslüman Ülkeler Raporu

Şekil-2 Dubai Çölü’nde yoğun bir iletim şebekesi (Kaynak: REUTERS, 2009)
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Elektrik kayıpları ve fatura ödememe

Arap Elektrik Birliği üyesi ülkelerin elektrik kayıplarına ilişkin bilgi, Çizelge-5’te
gösterilmektedir. Buna göre, dağıtım kayıpları yalnızca %4 iken toplam kaybının %25
olarak tespit edildiği Kuveyt, ilgi çekici bir örnektir. Dağıtım kayıplarının en yüksek
görüldüğü ülkeler ise, Yemen, Filistin ve Cezayir olmuştur. İbrahim Abdel Gelil ve
arkadaşlarının hazırladığı Arap Forumu-Sürdürülebilir Enerji Belgesi’nde de benzer
veriler AEU ve Dünya Bankası kaynaklarına dayandırılarak sunulmaktadır
(bkz.Çizelge-6).
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Müslüman Ülkeler Raporu

Çizelge-5 Arap Elektrik Birliği üye ülkeleri elektrik kayıp oranları ve dağılımı (Kaynak: AUE [3])
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Çizelge-6 Arap ülkeleri kayıp oranları (Kaynak: AFED [4])
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Net enerji ihracatçısı Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap
Emirlikleri’dir. Net enerji ithalatçisi Arap ülkeleri ise Ürdün, Lübnan, Fas, Tunus ve
Filistin (Batı Şeriya)’dir. Bütün bu ülkelerde gelir kayıpları olduğu bilinmesine
rağmen bununla kamusal olarak mücadele etmek, neredeyse hiçbir ölçüm verisi
olmadığı için mümkün olmamaktadır [1].

Lübnan ve Ürdün gibi Doğu Akdeniz ülkelerinde fatura ödeme gücü bulunmayan
mesken abonelerinin illegal bağlantıları nedeniyle oluşan kaçak elektrik
kullanımından kaynaklanan fatura ödememe durumu bulunmaktadır. Örneğin 2007
IMF verilerine göre Lübnan’da mesken abonelerinin bu tip bağlantılarından
kaynaklanan %18 teknik olmayan kayıp ve şebeke sıkıntılarından kaynaklanan %15
kayıp oranı tespit edilmiştir [5]. Birçok durumda kaçak elektrik kullanımı veya fatura
ödememe sonucu oluşan kayıpların maliyeti, ödeme yapan abonelerin faturalarına
eklenmektedir [1].

Müslüman ülkelerdeki elektrik fiyatları çeşitlilik göstermektedir. Fattouh’a göre [1]
2010 yılında Filistin, Fas ve Tunus’ta kWh başına elektrik fiyatı, 10$cent üzerinde
olmuştur (bkz.Çizelge-7). Diğer taraftan bu ülkelerde sosyal yardım ve teşvikler de
oldukça fazladır. Çizelge-8’de elektrik fiyatı en yüksek olan Filistin baz alınarak
hesaplanan elektrik fiyatları ve teşvik miktarları görülmektedir.

Müslüman Ülkeler Raporu

Çizelge-7 Mesken abonesi elektrik tarife fiyatları karşılaştırması (Kaynak: Fattouh, 2010 [6])
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Çizelge-8 incelendiğinde elektrik
fiyatlarının teşvikler ile düşürüldüğü
görülmektedir.

Elektrik fiyatlarının yüksekliği ve
teşviklerin miktarı, fatura ödeme
oranını ve kaçak elektrik kullanım
oranını etkileyen faktörlerdendir.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA)
2006 Dünya Enerji Atlası’nda ortaya
koyduğu yorum ise biraz farklıdır;
Libya’da 2003 yılında çok düşük
elektrik faturaları olmasına rağmen
abonelerinin %60 fatura ödememe
oranına sahip olduğu tespit
edilmiştir [2]. Bu durumda fatura
ödememenin kaynakları arasında
“alışkanlık”, “önemsememe” ve
“cezai yaptırımın bulunmaması”
sayılabilecektir.

Dünya Ekonomik Forumu, 2011-
2012 Arap Dünyası Rekabet
Raporu’nda Arap Dünyasının en
problemli alanları arasında ödeme
güçlüğü, devlet çalışanlarında
yozlaşma ve altyapı yetersizliği yer
almıştır [7]. Kaçak elektrik kullanımı
sebepleri açısından
değerlendirildiğinde bu konuların
etkili olabileceği de
değerlendirilebilir.

İlerleyen bölümlerde birkaç ülke
örneği üzerinden kayıp-kaçak
durumu ele alınmaktadır.

Müslüman Ülkeler Raporu

Çizelge-8 Mesken abonesi elektrik tarife fiyatları ve 
teşvikleri karşılaştırması (Kaynak: AFED [4])
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Çizelge-9 Arap ülkelerindeki en problemli alanlar
(Kaynak: WEF [7])



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

İran hakkında bilgiler birincil kaynak olan TAVANİR raporlarına dayanmaktadır. Bu
raporların en günceli, 2009 yılında yayımlanmıştır.

Kurulu gücü 50.300 MW civarında olan İran’da 38 özel dağıtım şirketi
bulunmaktadır. Bazı durumlarda yerel otorite de dağıtım hizmeti verebilmektedir.
Dağıtım seviyesi 30, 20 ve 11 kV ve altındaki gerilim olarak belirlenmiştir. Dağıtım
şirketlerinin 25 milyon üzerinde abonesi bulunmaktadır. Çizelge- 10’da İran’daki
dağıtım kayıplarının gelişimi görülmektedir. Çizelge-11‘de ise kayıpların iletim ve
dağıtım kayıpları olarak dağılımı ayrıştırılmıştır. Dağıtım kayıplarının azalma oranı
yıllık %1,4 olarak gerçekleşmiştir [8].

Müslüman Ülkeler Raporu-İran

Çizelge-10  İran’da kayıp-kaçak oranının değişimi (Kaynak: TAVANİR [8])
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Enerji kayıpları % 17,0 18,6 -1,6

İletim - Alt iletim kaybı % 4,1 4,2 -0,1

Dağıtım kaybı % 16,1 17,5 -1,4

Çizelge-11 İletim ve dağıtım kayıplarının değişimi (Kaynak: TAVANİR [8])
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Arefi ve arkadaşlarının İran’daki 14 elektrik dağıtım şirketinin kayıp ile mücadele
çalışmalarını konu aldığı makalesine göre 2001-2009 yılları arasında kayıplar ile
mücadele için kullanılan yöntemler Çizelge-12’de görülmektedir. Çizelge-13’te ise bu
yöntemlerden hangileri kullanılarak ne kadar azalma gerçekleştirildiği, yatırım
miktarları ve tasarruf edilen enerji miktarları ile birlikte görülmektedir. Tablolarda
bilgileri kullanılan dağıtım şirketlerinin büyüklükleri ve abone sayıları hakkında bilgi
bulunmamaktadır.

Müslüman Ülkeler Raporu-İran

Çizelge-12 Kayıp ile mücadelede kullanılan yöntemler (Kaynak: Arefi, 2011[9])
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No Kayıp ile mücadele yöntemi

1 Kaçak bağlantı için saha denetimi

2 Ölçüm sistemi geliştirilmesi

3 Dağıtım trafosu yerleşim ve ölçülendirmesi

4 İletken ölçülendirmesi

5 Reaktif güç kompanzasyonu

6 Gerilim yükseltmesi

7 Sokak aydınlatması standardizasyonu

8 Yük dengelemesi ve şebeke yeniden yapılandırması

9 Düzensiz bağlantıların düzenlenmesi

10 Hizmet kablolarının yenilenmesi

11 Dağıtık üretim tesislerinin şebekeye ilavesi

Çizelge-13 incelendiğinde Dağıtım şirketi-4’ün sahada kaçak bağlantı denetimi
yaparak %16,68 oranında bir iyileştirme gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu
denetimler, sayaç değişimi, denetimi, yeniden yapılandırılması faaliyetlerini de içine
almaktadır. Maliyeti, 16 milyon TL üzerinde olmuştur. Aynı faaliyetlerin dağıtım
şirketi-1 için maliyeti ise 27 milyon TL üzerinde olmuştur. Kayıp oranındaki azalma
miktarı ise %6,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kayıp enerji ile ilgili bir diğer önemli husus, tüketiciye yansımasıdır. İran’da ekmek,
benzin, doğalgaz ve elektrik için sosyal yardımlar mevcuttur. Çizelge-14’te sosyal
yardımların 2001-2010 yılları arasındaki gelişimi gösterilmektedir [6]. Ortalama
olarak bakıldığında en büyük yardımın elektrikte olduğu değerlendirilebilmektedir.
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Müslüman Ülkeler Raporu-İran
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Çizelge-13 Kayıp ile mücadelede performans değerleri (Kaynak: Arefi, 2011 [9])

Şirket
Kullanılan 

yöntem

Yatırım 

tutarı ($)

Yatırım 

tutarı (TL)

Yıllık kayıp 

azalma

miktarı (%)

Yıllık kayıp 

azalma miktarı 

(kWh)

Dağıtım 

şirketi-1 1 10.227.300 27.613.710 6,90% 895.133

Dağıtım 

şirketi-2

1,2,3,4,5,6,7,8

,9 7.676.600 20.726.820 13,05% 537.147

Dağıtım 

şirketi-3 1,2,3,4,5,6 6.403.500 17.289.450 4,48% 209.260

Dağıtım 

şirketi-4 1 5.966.800 16.110.360 16,68% 1.316.110

Dağıtım 

şirketi-5 1,5,7,10 4.187.900 11.307.330 9,56% 379.697

Dağıtım 

şirketi-6 1,3,4,5,7 3.707.600 10.010.520 1,26% 233.640

Dağıtım 

şirketi-7 1,3,4,5,7 3.355.000 9.058.500 2,57% 139.236

Dağıtım 

şirketi-8 2,3,4,5,7,10 3.025.800 8.169.660 5,12% 219.576

Dağıtım 

şirketi-9 2,3,4,5,7,8,11 1.926.300 5.201.010 9,51% 709.826

Dağıtım 

şirketi-10 1,3,4,5,7 1.057.200 2.854.440 3,87% 235.548

Dağıtım 

şirketi-11 1,3,4,8 910.000 2.457.000 3,20% 41.125

Dağıtım 

şirketi-12 2,3,7 790.400 2.134.080 0,28% 6.894

Dağıtım 

şirketi-13 1,2,5,10 729.300 1.969.110 0,94% 68.543

Dağıtım 

şirketi-14 1,2,3,4,5,7 237.900 642.330 1,50% 37.185

Toplam 50.201.600 135.544.320 5.028.920
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Çizelge-15‘te ise elektrik tarifesi ve teşvik miktarları TAVANİR verilerine göre
gösterilmektedir [8]. Çizelge-16 ve Çizelge-17’de ise profil abone grubu bazında
tarifelerin ve teşvik miktarlarının gelişimi gösterilmektedir. Buna göre teşvik
miktarlarının satış fiyatlarıyla birlikte destekleyici biçimde yükseldiği görülmektedir.

Müslüman Ülkeler Raporu-İran

Çizelge-14 İran sosyal yardımlarının son on yıldaki gelişimi (Kaynak: Salehi-Isfahani, 2010)
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Yıl
(Rial/kWh)

Ortalama son fiyat Ortalama satış tarifesi Ortalama teşvik

2004 301 151,1 149,9

2005 316,6 152,1 164,5

2006 326,1 152,3 173,8

2007 310 164,98 145,02

2008 397,65 174,25 223,4

2009 430 165 265

Çizelge-15 Elektrik satış tarifesi ve teşvik miktarları gelişimi (Kaynak: TAVANİR [8])
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Müslüman Ülkeler Raporu-İran

Çizelge-14 İran sosyal yardımlarının son on yıldaki gelişimi (Kaynak: Salehi-Isfahani, 2010)
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Çizelge-17 İran elektrik tarife fiyatlarının gelişimi (Kaynak: TAVANIR [8])
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Müslüman Ülkeler Raporu-İran
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İran hakkında bilgilerin güncelliği ve şeffaflık hususlarında sıkıntılar bulunmaktadır.
Uluslararası raporlar, akademik makaleler ve resmi internet sitelerinden yapılan
araştırmalar çerçevesinde dağıtım şirketlerinin kayıp ile mücadele hususunda
çalışmalar yaptığı, bu çalışmaların adımları ve içeriği tespit edilebilmiştir. Akademik
makalelerde dağıtım şirketlerinin kayıp ile mücadelede kullandıkları yatırım bütçesi
miktarı ile ilgili bilgiler değerlendirilmiştir.

Kayıp ile mücadele hususundaki faaliyetler için yapılan yatırım miktarlarının yüksek,
iyileşme oranlarının düşük olduğu görülmüştür.

İran’da sosyal yardım ve teşviklerin miktarı fazladır ve meskene yansıyan elektrik
faturaları çok yüksek olmamasına rağmen kaçak elektrik kullanımı ile
karşılaşılabilmektedir. Bu durum, kaçak elektrik kullanımının her zaman elektrik
fiyatının yüksek olmasına bağlı olmadığı yorumunu desteklemektedir.
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Uluslararası Enerji Ajansı (IAE) Irak Enerji Durumu Raporu’na [10] göre ülkenin
2011 yılındaki üretim kapasitesi, 2006 yılındakine göre %70 oranında daha fazladır.
Bu artışa rağmen Irak, halen arz güvenliğinin olmadığı, üretimin tüketim ihtiyacını
karşılayamadığı bir ülke görünümündedir. Çizelge-18‘de bu duruma ilişkin
değerlendirme, grafiksel olarak gösterilmektedir [10]. Bu durumda tüketimi
karşılamak için gerekli eksik kapasite, 6 GW civarındadır (6.000 MW).
Hesaplamalara göre Bağdat bölgesinde 900 MW civarında özel üretim tesisinin
devreye girebileceği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, özel üretimin Irak
şebekesi için ne kadar kritik olduğunun bir göstergesidir.

Müslüman Ülkeler Raporu-Irak
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Çizelge-18 Irak brüt üretim kapasitesi ile emreamade kapasite ve gerekli kapasite gösterimi (Kaynak:
IAE [10])

Irak’ta tüketicilerin üretim şirketlerinden doğrudan elektrik alabilmesine rağmen
üretici şirketlerin satış fiyatının şebeke fiyatından yüksek olması nedeniyle bu olasılık
mümkün olduğunca tercih edilmemektedir. 2009 yılında üreticilerin satış
ortalamasının şebeke fiyatının on katı ile on beş katı arasında değiştiği gözlenmiştir
[10].

Elektrik, genelde en fazla 19 saat süreyle kesintisiz olarak temin edilebilmektedir.
Basra bölgesi ve kuzeydeki Kürdistan bölgesinde arz güvenliği daha fazladır. Peak
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saatlerde genelde kesinti yaşanan ülkede yaz aylarındaki tüketim, kış aylarındakine
göre %50 oranında daha fazladır. Çizelge-19’da Irak üretim kapasitesinin coğrafi
dağılımı ve mülkiyet bilgileri ile ilgili bilgi gösterilmektedir [10].

Müslüman Ülkeler Raporu-Irak
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Çizelge-19 Irak üretim santrallerinin dağılımı ve mülkiyet bilgileri (Kaynak: IEA [10]) 
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Irak iletim şebekesi iki bölüme ayrılmaktadır ve kuzeydeki iletim şebekesinin
yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Enerji Bakanlığı’na bağlıdır. Kalan şebeke,
Federal Devlet Elektrik Bakanlığı yönetimindedir. Her iki iletim şebekesi arasındaki
bağlantı oldukça sınırlıdır. Düzenli olarak gerçekleşen terörist saldırılar dışında
iletim şebekesi, iyi çalışma koşullarındadır.

Dağıtım şebekesi, Kürdistan bölgesinde oldukça kötü koşullardadır. Şebeke tasarımı
çok zayıf, bakım neredeyse mevcut değil ve yüksek miktarda kaçak elektrik kullanımı
ve illegal bağlantı bulunmaktadır. Bütün bu işletme koşularında verilen hizmet
kalitesi de oldukça kötü düzeydedir. Gerilim düşümü ve frekans sıkıntıları sürekli
olarak mevcuttur.

Irak iletim ve dağıtım kayıpları, Orta-Doğu ülkeleri arasında en yüksektir. Şebekede
1991 Körfez Savaşı esnasında büyük hasar meydana geldiğinden teknik kayıplar
yüksek seviyededir. 400 kV gerilimli iletim şebekesi, çalışır durumdadır ve Türkiye ile
sınır ötesi enerji ticareti, kuzey bölgelere elektrik verilebilmesine olanak
tanımaktadır. Yine de mesken abonelerinin iletim seviyesinden enerji alamaması
nedeniyle şebeke sıkıntısı yaşanmaktadır. Çizelge-20’de Irak ve bazı Arap ülkelerinin
kayıp oranları, iletim ve dağıtım kaybı oranı olarak gösterilmektedir [10]. Bu verilere
göre toplam kayıplarda ve iletim kayıplarında en kötü durumda olan ülke Irak olarak
görünürken dağıtım kayıplarının oranının Yemen’de daha fazla olduğu
anlaşılmaktadır.

Müslüman Ülkeler Raporu-Irak

Genel Durum ve Yapılan Çalışmalar

558

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Müslüman Ülkeler Raporu

Çizelge-20 Irak ve bazı Arap ülkelerinin kayıp oranları (Kaynak: BEU [3])
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Irak’ta elektrik fiyatları, büyük oranda teşviklidir. 2010 yılında fiyatlar kWh başına
1,7 $cent’ten başlamaktadır ve bu fiyat, aynı yıl 16 $cent olan OECD ülkeleri
ortalamasından on kat daha düşüktür. Bu düşük fiyatlara rağmen Irak’ta fatura
ödeme alışkanlığı bulunmamaktadır. Tahsil edilen enerjinin, tahakkuk edilenin 1/3’ü
olduğu bilgisi paylaşılmaktadır. Tahakkuk edilen miktar dışında çok sayıda illegal
bağlantı söz konusudur. Mesken aboneleri için elektrik teşviki, en düşük tarife
değerinden daha yüksek olmasına rağmen elektrik faturası ödemesi olmadan
kullanım yapılmaktadır [10].

Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde Stratejik Enerji ortaklığına ilişkin anlaşmaya
varılmıştır ve yapılan çalışmalarda kayıpların %34 seviyesinden %29 seviyelerine
indirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 2035 yılı için koyulan hedefin ise Orta-Doğu
ortalaması olan %16 olması istenilmektedir [10].
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Siyasi ve ekonomik istikrarın olmadığı işletme koşullarında kayıp-kaçak hususunda
sıkıntılar yaşanması doğal karşılanmalıdır. Yine de belirli bir süre kaçak olarak
elektrik kullanımı yapan abonelerin bunu “alışkanlık” haline getirdiği ve verilen
teşviklerin elektrik fiyatından daha fazla olmasına rağmen fatura ödeme durumuna
geçememesi tecrübesi bakımından dikkate alınabilecektir.
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Gazye ve Batı Şeriya bölgeleri, yerel enerji kaynağı olmadığı için enerji konusunda
komşu ülkelere bağımlıdır. Filistin bölgeleri, 2013 yılı itibariyle 5.430 GWh enerji
tüketmiştir (1.581 GWh Gazye ve 3.849 GWh Batı Şeriya). İsrail Elektrik Şirketi
(IEC), toplam tüketilen elektriğin %88’ini sağlayarak en büyük tedarikçidir. 2013
yılında 660 milyon $ (1,77 milyar TL) tutarında 4.778 GWh enerji ithal edilmiştir.

Filistin yönetimi, elektriksel verimliliği arttırmak amacıyla elektrik sektöründe
reform yapmak üzere uluslararası kuruluşlarla anlaşmaya varmıştır. Bu taahhüt
sonucunda çok iyi yapılandırılmış bir elektrik piyasası oluşturulması
beklenilmektedir. Buna ilave olarak uluslararası kuruluşlar, Filistin bölgelerindeki
artan enerji talebini karşılamak üzere iletim ve dağıtım şebekesinin
kuvvetlendirilmesi, rehabilite edilmesi ve genişletilmesini gerçekleştireceklerdir.
Elektrik tüketimindeki sabit artışla birlikte son beş yılda IEC’ten ithal edilen
elektriğin tutarının %58’i kadarı ödenmemiştir (381,3 milyon $ - 1,02 milyar TL).

Filistin’de elektrik dağıtımı, Filistin elektrik dağıtım şirketi, özel dağıtım şirketleri
(EDAŞ), belediyeler ve köy meclisleri vasıtasıyla yapılmaktadır.

Kısa süre önce Filistin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (PENRA), ödememe
sorununun azaltılması amacıyla elektrik piyasası reformunu tamamlamak yönünde
birçok değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirmeler arasında kaçak elektrik
kullanımı için cezai yaptırımların Elektrik Kanunu’na geçirilmesi de bulunmaktadır.
Bu başlangıcın pozitif etkisi olmakla beraber çözüm için strateji planlaması yapılması
ihtiyacı hasıl olmuştur.

Araştırmaların amacı, Filistin bölgesinde ödememe probleminin kaynağının ve
nedenlerinin tespiti ve bir hareket planı oluşturmaktır.

Gazye ve Batı şeriya’daki dağıtım şirketlerinin Batı Şeriya’nın C bölgesindeki ve
Gazye-İsrail sınırının hemen yanındaki sayaçlara ulaşmasına izin yoktur. Bazı
dağıtım şirketleri de IEC’nin düzenli sürelerde faturalama yapmaması nedeniyle
faturalarının ödenmediğini bildirmişlerdir.

Geç fatura ödemeleri, geç ödeme ücreti veya faize tabidir. Faiz oranları, İsrail
tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir ve İsrail ve Filistin piyasalarındaki ticari
faiz oranları ile karşılaştırıldığında daha yüksektir.
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2010-2013 yılları arasındaki elektrik kayıpları ortalama %23-30 seviyelerindedir
(bkz.Çizelge-21). 2014 yılı için %23 olmuştur. Bu kayıpların ne kadarının teknik ne
kadarının teknik olmayan kayıp olduğunu ölçecek herhangi bir ölçüm sonucu veya
ekipman bulunmamaktadır. GEDCO şirketi, gerekli ölçüm sonuçlarını yapma
imkanına dahi sahip değildir. Özellikle en yüksek kayıp miktarı, GEDCO ve JDECO
kısıt bölgesinde olarak tespit edilmiştir.
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Yıl NEDCO TEDCO JDECO HEPCO Batı Şeriya GEDCO

2009 28% 22% 26% 30%

2010 18% 5% 26% 20% 23% 30%

2011 20% 4% 28% 22% 26% 30%

2012 18% 16% 27% 19% 24% 30%

2013 Bilinmiyor 16% 26% 20% 25% 30%

Özellikle Gazye bölgesinde kayıp oranını %19 seviyesine indirmek ile ilgili senaryolar
geliştirilmektedir. Bu amaçla yapılacak faaliyetler, saha denetim faaliyetlerinin
arttırılması, yasal düzenlemelerin ve cezai yaptırımların oluşturulması ve
uygulanması olarak sıralanmaktadır.

2013 yılında yoksul bölgeler arasında en az yoksul olanı, %5,9 yoksulluk oranı ile
Nablus bölgesidir ve tahsil edilememe oranı %40,4 olmuştur. Qalqiliya ise %15,9 olan
en yüksek yoksulluk oranı ile %23,1 tahsil edilememe oranına sahiptir. En yüksek
tahsil edilememe oranının yaşandığı bölgelerden biri Jericho bölgesidir ve tahsil
edilememe oranı %82,7 ile Batı Şeria’daki bölgelerden daha düşüktür. Bu da fatura
ödememe probleminin yoksullukla birebir ilişkili olmadığı sonucuna gelinmesini
sağlamıştır (bkz.Çizelge-22).

2013 yılında Filistin dağıtım şirketlerinin ödeme yapmaması, büyük bir gelir kaybına
neden olmuştur. Elektrik kayıpları nedeniyle Batı Şeriya abonelerine fatura edilen
tutardan kaynaklanan gelir, yalnızca IEC’den satın alınan elektriği karşılamaya
yetmiştir ve dağıtım şirketlerinin işletme ve yatırım kalemlerini karşılayamamıştır.

Çizelge-21 Filistin elektrik dağıtım şirketlerinde kayıp oranları (Kaynak: PwC Filistin[11])
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Gazye bölgesinde faturalandırılan tutar, satın alınan enerjinin 2/3’ünü karşılamaya
yetmiştir. Geriye kalan bölüm teknik veya teknik olmayan kayıplar olmuştur.
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Çizelge-22 Filistin’deki fatura ödememe oranlarının haritadaki dağılımı (Kaynak: PwC Filistin [11])
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Gazye ve Batı Şeriya bölgelerinde aboneden tahsilat oranı, 2010-2013 döneminde
beklenenin üzerinde gerçekleşmesine rağmen tahsilat oranının Batı Şeriya’da
azalırken Gazye’de arttığı belirlenmiştir. Gazye bölgesindeki bu tahsilat artışının,
tesis edilen ön-ödemeli sayaçlar ve elektrik faturalarının otomatik olarak aylık
maaşlardan kesinti yapılması uygulaması ile ilişkili olduğu değerlendirilmiştir.

Mülteci kampları vb. özel bölgelerde en fakir Filistin bölgeleri olması nedeniyle düşük
tahsilat ve yüksek kayıp ile karşılaşılmaktadır. Bu abonelerin düşük ödeme
performansları, ödemesini düzenli yapan diğer aboneler üzerinde de negatif bir
etkide bulunmaktadır. Batı Şeriya’daki tahsilat bozulmasının nedenleri aşağıdaki
şekilde tespit edilmiştir:

İsrail’in Kasım 2012 mahsuplaşma kararı, aboneler üzerinde faturaların Filistin
yönetimi tarafından ödeneceği düşüncesi oluşturmuştur.

Filistin yönetimi, abonelerin faturalarını ödemeleri yönünde teşvikler ve borçlara
yönelik yeniden yapılandırmalar ve tedbirler almıştır. Örnek olarak JDECO, 14
milyon ILS tutarındaki borcun 8 milyon ILS’sini iptal etmiştir. Bununla birlikte
Filistin yönetimi, JDECO’yu bu tutar için desteklememiştir. İsrail’in Kasım 2012
mahsuplaştırması, Filistin yönetiminin borçlu aboneler için ölçümler yapması,
taahhütlü aboneler için negatif bir motivasyon kaynağı olmuştur ve 2012 yılında %96
olan JDECO tahsilat oranı, 2013 yılında %83 değerine düşmüştür.

Filistin kamu kurumlarının ödenmeyen faturaları, özellikle de su pompalaması için
kullanılan dağıtım şirketleri elektriği borçları, Maliye Bakanlığı tarafından diğer
alacaklar ile mahsuplaştırılmaktadır. Maliye Bakanlığı ve dağıtım şirketleri
arasındaki bu uzlaştırmalar, sistematik ve fatura zamanı dikkate alınarak
yapılmamaktadır. Mahsuplaştırma yerine tahsil edilip tekrar ödeme yapıldığı kabul
edilirse, tahsilat oranının %3-5 arasında fazla olacağı hesaplanmaktadır.

Belediyeler, sokak aydınlatması ve su pompalama için kullanılan elektriğin parasını
ödememektedir. Belediyelerin bu ödemeleri yapması halinde tahsilat oranının %1,5-
2,5 oranında artacağı hesaplanmaktadır.

Dağıtım şirketleri tarafından aboneye ödeme yardımı yapılmaktadır ancak devletten
bu oranın geri dönüşü yapılamamaktadır.

Müslüman Ülkeler Raporu-Filistin
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Mülteci kampı gibi özel bölgelerde düşük tahsilat oranı vardır. Bu bölgelerdeki
tahsilat oranının ortalama seviyelere getirilmesi durumunda toplam tahsilat
oranında %4-6 oranında bir artışın gerçekleşebileceği hesaplanmaktadır.

Batı Şeriya ve Gazye bölgelerinde tahsilat oranının az olması nedeniyle elektrik
hizmetinde aksamalar yaşanmakta, hizmet kalitesi düşük olmakta, bu da tahsilat
oranının daha da düşmesine neden olmaktadır.

“Fatura ödememe” probleminin kaynağı hususunda bir araştırma yapılmış ve bunun
sonuçları, PwC Filistin-Dünya Bankası raporunda yayımlanmıştır. Buna göre Çizelge-
23 ve Çizelge-24’te yer alan;

• Siyah renk, fatura ödememe hususundaki asıl veya kritik faktörü,

• Kırmızı renk, fatura ödememe hususundaki kuvvetli faktörü,

• Sarı renk, fatura ödememe hususundaki potansiyel veya zayıf faktörü

• Yeşil renk, fatura ödememe hususundaki ihmal edilebilir (düzeltilebilir) faktörü

temsil etmektedir.
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Fatura ödememe nedeni
Yoğunluk 

rengi
Yoğunluk

Mültecilik durumu 2,83

Komşusu ödemediği için 2,73

Elektriğin fiyatı yüksek olduğu için 1,72

Hizmet kalitesinin kötülüğü nedeniyle 3,62

Fatura ulaşmaması nedeniyle 4,63

Maaş ödemesinin düzenli olmaması 3,66

Cezalandırma olmaması 3,44

Fatura cezası olmaması 3,48

Tedarikçi ile iletişim kuramamak 4,31

Geliri olmaması nedeniyle 2,04

Çizelge-23 Batı Şeriya bölgesi fatura ödememe nedenlerinin yoğunlukları (Kaynak: PwC Filistin [11])
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Araştırma sonucuna göre ödeme gücü ile fatura
ödememenin doğrudan ilişkili olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Kudüs ve Ramallah kentlerinde de bu
veriyi destekleyen değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu iki kentte ödeme gücü yüksek olmasına rağmen
fatura ödememe oranı da yüksektir. Bu ilişki,
elektrik fiyatının yüksek olması ile açıklanmıştır.
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Şekil-3 Batı Şeriya bölgesi (Kaynak: 
PwC Filistin [11])

Fatura ödememe nedeni
Yoğunluk 

rengi

Yoğun

luk

Mültecilik durumu 4,62

Komşusu ödemediği için 4,08

Elektriğin fiyatı yüksek olduğu 

için
1,88

Hizmet kalitesinin kötülüğü 

nedeniyle
1,94

Fatura ulaşmaması nedeniyle 4,69

Maaş ödemesinin düzenli 

olmaması
4,68

Cezalandırma olmaması 4,30

Fatura cezası olmaması 4,21

Tedarikçi ile iletişim kuramamak 4,33

Geliri olmaması nedeniyle 1,55

Çizelge-24 Gazye bölgesi fatura ödememe nedenlerinin
yoğunlukları (Kaynak: PwC Filistin [11])

Şekil-4 Gazye bölgesi (Kaynak: PwC
Filistin [11])

Araştırma sonucuna göre ödeme gücü ile fatura
ödememenin doğrudan ilişkili olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Kudüs ve Ramallah kentlerinde de bu
veriyi destekleyen değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu iki kentte ödeme gücü yüksek olmasına rağmen
fatura ödememe oranı da yüksektir. Bu ilişki,
elektrik fiyatının yüksek olması ile açıklanmıştır.
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Diğer faktörlerin fatura ödememe “alışkanlığı” üzerinde etkileri olduğu görülmüştür.

Yukarıdaki yoğunluk haritasına göre yeşil renkli bölgelere %70 oranında ön-ödemeli
sayaç tesisi yapılmış ve tahsilat oranının çok yüksek değerde sağlandığı tespit
edilmiştir.

Yapılan saha araştırmalarının diğer önemli sonuçlarına göre Batı Şeriya’da fatura
ödemeyen abonelerin %80’i su, telefon ve internet faturalarını düzenli olarak
ödemektedir. Ödeme nedenlerinin ise %56 gibi yüksek bir oranla ceza veya ödememe
cezasından korku olduğu belirlenmiştir. Bir diğer önemli neden, %21,8 ile hizmetin
kişiler için önem derecesinin yüksek olduğuna atıf yapılmıştır.

Gazye bölgesinde ise abonelerin %52 oranıyla ceza veya ödememe cezasından
korktuğu için elektrik dışındaki faturalarını ödediği, %23,7’sinin borçtan korktuğu,
%22,4’ünün de fiyatları makul bulduğu için ödeme yaptığı tespit edilmiştir.

Müslüman Ülkeler Raporu-Filistin
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Kaçak kullanımı önlemek amacıyla alınan tedbirler:

• WEB tabanlı bir abone yönetim sistemi kurulması,

• Mevcut olmayan ve mevcut olsa dahi okunamayan sayaçlar için yeni sayaç ve
izleme sistemlerinin kurulması

• Şebekenin rehabilitesi gereklidir

• Ön-ödemeli sayaç ve akıllı sayaç sistemlerinin tesisinin tahsilat oranını
arttıracağı değerlendirilmektedir.

• Medyada kaçak elektrik kullanımına ilişkin farkındalık kampanyaları organize
edilmesi planlanmaktadır.

• Kaçak elektrik kullanımına karşı elektrik kanununa ilaveler yapılması
planlanmaktadır.

Hedeflenen kayıp oranı, %15,25’tir ve bunun 112 milyon ILS (84,5 milyon TL) geri
dönüş sağlayacağı hesaplanmaktadır.

Sahada tesis edilen ön-ödemeli sayaçlar ile ilgili değerlendirme tablosu, ödeme
gücüyle ilişkilendirilerek Çizelge-25’te verilmiştir.

Batı Şeriya ve Gazye bölgelerinde ödemeyi teşvik edici kriterler hakkında bir
araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre hizmet kalitesinden
memnuniyet, minimum ödeme miktarında esneklik ve ön-ödemeli sayaç kriterleri,
ödemeyi en fazla teşvik eden kriterler olarak tespit edilmiştir. Çizelge-26’da bu
araştırmanın sonuçları gösterilmektedir. Ağırlıklı skorların küçük olması, etkinlik
derecesinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Bir diğer araştırma ise ücretli çalışanların ödeme alışkanlıkları üzerine yapılmıştır.
Çizelge-27’de ayrıntıları paylaşılan bu araştırmada abonelerin %52,6’sının ödeme
yapmak için maaşlarının yatmasını bekledikleri, %5,3’ünün fatura ödemesi yapmak
için borç aldığı, %42’sinin ise ödeme gücü olmadığı için ödemeyi yapmadığı tespit
edilmiştir.

Müslüman Ülkeler Raporu-Filistin
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Bölge Hanedeki

kişi başı 

gelir (ILS)

Aylık 

fatura

(ILS)

Faturanın 

gelire

oranı (%)

Ön-ödemeli

sayaç hariç

ödeyememe

oranı (%)

Ön-ödemeli

sayaç hariç

ödeyebilme

oranı (%)

Ön-ödemeli

sayaç oranı 

(%)

Tulkarem 370,63 210,75 10,1% 69,2% 30,8% 56,6%

Qalqiliya 352,22 241,14 10,8% 0,0% 100,0% 92,0%

Hebron 516,59 208,26 6,5% 47,1% 52,9% 59,7%

Nablus 424,95 216,83 10,5% 38,9% 61,1% 51,3%

Salfit 563,33 212,00 6,3% 0,0% 100,0% 100,0%

Jenin 460,69 182,69 7,5% 25,0% 75,0% 70,4%

Tubas 329,83 208,75 10,0% 37,5% 62,5% 75,0%

Ramallah 623,97 278,12 7,9% 17,2% 82,8% 43,0%

Kudüs 738,26 378,48 8,5% 28,6% 71,4% 61,9%

Bethlehem 526,44 322,22 10,5% 85,7% 14,3% 53,3%

Jericho 389,90 296,75 15,4% 87,5% 12,5% 60,0%

Çizelge-25 Ön-ödemeli sayaç tesis oranı ve diğer parametreler (Kaynak: PwC Filistin [11])

Ödeme teşvik kriteri Batı Şeriya Gazye

Elektronik ödeme 4,32 4,51

Bir tahsilatçı çözümü 3,72 4,30

Ön-ödeme 2,14 3,57

Diğer ödeme yöntemleri 4,36 4,41

Minimum ödeme miktarında esneklik 2,65 2,91

Hizmetten tatminlik derecesi 3,11 1,77

Hiçbiri 4,26 4,67

Çizelge-26 Ödemeyi teşvik edici kriterlerin değerlendirilmesi (Kaynak: PwC Filistin [11])
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Çizelge-27 Ücretli çalışanların ödeme alışkanlıkları (Kaynak: PwC Filistin [11])
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Filistin’de ödeme yapmayan mülteci kampları için sosyal yardım olarak 5 Mart 2013
tarih ve (7/45/14) sayılı kabine kararı ile abonelerin ilk 150 kWh tüketimleri, devlet
tarafından karşılanmaktadır. 2013 yılında 8.759 abone, bu sosyal yardımdan
faydalanmıştır.

Aralık 2012’de çıkarılan bir yasa ile devlet, mülteci kamplarının 2008 – Aralık 2012
dönemi arasındaki borçlarını ödemeyi kabul etmiştir.

2013 yılında çıkan bir başka yasa ile

• Ödeme yapan bütün abonelere %10 indirim yapılmasına

• Faturasına %10 ilave ödeme yapan her abonenin borcunun %10’unun
silinmesine, farkın devlet tarafından karşılanmasına

karar verilmiştir.
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Sahadaki edinilen tecrübeye göre;

 Elektrik kanununda yapılan düzenleme ile kaçak elektrik kullanımı “suç” olarak
tanımlanmıştır ve ödeme yapmayan 15.000 abone hakkında, “elektrik hırsızlığı”
nedeni ile soruşturma açılmıştır.

 Kayıpların çok yüksek olduğu Gazye ve Batı Şeriya bölgesine 3 milyon $ (8,03
milyon TL) değerinde 4.000 sayaç tesis edilmiştir.

 Elektrik şebekesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tedbirler alınmış ve
yatırımlar bu yöne sevk edilmiştir.

 2013 yılı içinde Gazye bölgesinde 5.000 ön-ödemeli sayaç tesisi yapılmış ve
bunların tahsilat oranında büyük başarı tespit edilmiştir.

 Kaçak elektrik kullanımının olduğu bölgelerde farkındalık ve bilinçlendirme
kampanyaları başlatılmıştır. bu kampanyalar, çalıştay, eğitimler ve okullarda
dersler şeklinde planlanmıştır.

 Trafolara bağlantı sayısı azaltılarak daha fazla trafo tesisi yapılmıştır.

 Devlet, yalnızca mülteci kamplarında değil tüm aboneler için 150 kWh tüketimi
karşılamaya ilişkin sosyal tarife kararı almıştır. Özellikle ön-ödemeli sayacı olan
abonelerde bu uygulama, tüketimin düşmesinin önünü açmıştır.

 Altı aydan fazla ödememe problemi olmayan abonelerin elektriklerinin
kesilmemesine karar verilmiştir.

Böylelikle kayıp-kaçak ile mücadele yönünde alınan tedbirler, aşağıdaki başlıklarda
gerçekleştirilmiştir [11]:

• Fatura düzenlenmesi ve dönemi

• Tedarikçisine ödeme yapmayan dağıtım şirketleri

• Elektrik kayıpları

• Tahsilat
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• Tarife

• Dağıtım şirketlerinin verimliliği

• Diğer

Kudüs için İsrail Elektrik şirketi IEC tarafından yapılan uygulamada ise saha
denetimi ve ön-ödemeli sayaç tesisi ile kaçak elektrik ile mücadele edilmiştir. Kaçak
elektrik ile mücadelenin başlangıcında giderek yaygınlaşan “elektriğin ücretsiz bir
emtia ve hak olduğu inancı” etkili olmuştur. Ülke genelinde tesis edilen 8.000
OSOS’un 120 tanesi Gazye ve Batı Şeriya bölgelerine tesis edilmiştir [12].

Aşağıdaki şekillerde sahada karşılaşılan kaçak tiplerine örnekler verilmektedir [12]:

Şekil-5 By-pass örneği [12] Şekil-6 Manyetik bozulma ile sayaca müdahale 
örneği [12]
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Şekil-7 By-pass örneği [12]

Şekil-8 By-pass örneği [12]
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Şekil-9 Yer altı kablosu ile by-pass örneği [12]

Şekil-10 Ön-ödemeli sayaçlara müdahale örnekleri [12]
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Filistin’de fatura ödememe nedenleri üzerine yapılan çalışmaların önemli olduğu
değerlendirilmektedir. Ön-ödemeli sayaçların tesisi, bu araştırma sonuçlarına göre
tesis edilmiş ve başarı sağlanmıştır. Kaçak kullanım ile mücadele faaliyetlerinde bu
tip çalışmaların stratejik planın yapılmasında faydalı olduğu görülmektedir.



PwC Enerji Mevzuat Danışmanlığı

Müslüman Ülkeler Raporu

Müslüman Ülke Örnekleri ile İlgili
Değerlendirmeler

576

Nisan 2015Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar-Müslüman Ülkeler Raporu

 Müslüman ülkelerde genellikle elektrik dağıtımı, devlete ait tek bir şirket
tarafından yürütülmektedir.

 Enerji kullanımı, ülkenin ekonomik durumu ile ilişkilidir. Kuveyt, kişi başına
en çok elektrik tüketen müslüman ülkedir. İngiltere’de hane başına yıllık
elektrik tüketimi yüksek bir miktar olan 4.000 kWh seviyesinde iken Abu
Dabi’de bu değer 41.000 kWh seviyesindedir. Yemen’de elektrifikasyon oranı
%50’nin altındadır.

 Müslüman ülkelerde ucuz (bazen ücretsiz) tarifeler ve teşvikler bulunmaktadır
(Abu Dabi’de tarımsal sulama abonesinin fiyatı kWh başına 1 $cent’in
altındadır. Aynı değer Almanya’da 25 $cent civarındadır). Arap Baharı
öncesinde Lübnan, Umman, Yemen, Katar, Mısır, Libya, Sudi Arabistan, Irak,
Bahreyn, Suriye ve Kuveyt’te kWh başına fiyat, 3 $cent’in altında olmuştur.

 Teşvik miktarları, elektrik bedelinden fazla olduğu durumda dahi “fatura
ödememe” probleminin yaşandığı görülmüştür.

 «Fatura ödememe» sorununun yaşandığı müslüman ülkelerde tarife indirimi ve
yasal olarak «suç» tanımı yapılması planlanmaktadır. Filistin’de kaçak elektrik
kullanımı için 3 ay hapis cezası uygulaması gerçekleşmiştir. 15 bin fatura
ödemeyen kişi hakkında «elektrik hırsızlığı» dosyası tutulmuştur ve bu konuda
bir yasa çıkarılması beklenilmektedir.

 Filistin’de kaçak kullanımın nedenleri üzerine yapılan araştırma ilgi çekici ve
önemlidir.

 Kayıp ve kaçağın önlenmesi ile ilgili çok gelişmiş saha uygulamaları
bulunmamaktadır. En organize yöntem olarak ön-ödemeli sayaç tesisi ile
karşılaşılmıştır.

 Kayıp önleyici faaliyetlerde bulunan İran’ın bu faaliyetlerde kullandığı bütçe çok
büyüktür ve iyileşme oranları nisbeten az olarak değerlendirilmiştir.
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 «Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar» Ar-
Ge Projesi kapsamında Macaristan, Hindistan ve Brezilya olarak 3 ülke seyahati
gerçekleştirilmiştir.

 Raporlama kapsamında ise Dünyadaki değişik uygulamalar incelenerek Bulgaristan,
Meksika, Güney Amerika, Güney Afrika ve Müslüman Ülke Örnekleri olarak 5 rapor
oluşturulmuştur.

 Proje akış şemasında planlandığı gibi seyahat ve raporlama faaliyetlerinin her
aşamasında Dağıtım Şirketleri’ndeki sorumlu kişiler ile temas halinde olunmuş,
rapor taslaklarında yapılan değişiklik önerileri değerlendirilmiş ve birçok oturum ile
bir araya gelinmiştir.

 Proje kapsamındaki 3 ülke seyahatinin gerçekleştirilmesi sonrasında EPDK Ar-Ge
Komisyonu’na ilerleme durumunu gösterir bir sunum yapılmıştır.

 Projenin çıktısına ait bir özet rapor, Dağıtım Şirketleri ile paylaşılmış, Bölüm-2’de bu
rapor paylaşılmıştır.

 EPDK ve proje sahibi Dağıtım Şirketleri ile İş Paketi-1 kapsamındaki faaliyetlerin
değerlendirileceği geniş katılımlı oturum ve sunum için zaman planlaması
yapılacaktır.

1-Faaliyetler
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Macaristan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Kaçak elektrik ile mücadelenin bir zemine dayandırılması gerektiği, bu zeminin ise
yasalar olması gerektiği görülmüştür. Dağıtım şirketleri, yasalardan aldıkları güç ile
mücadele edebilmekte ve bu durumda güvenlik için de destek alabilmektedirler. Kaçak
kullanımın yasada «suç» olarak tanımlanması ve hapise varan yaptırımlarının olması
sayesinde başarı elde edilmiştir. Yüksek para cezaları (200 €’ya varan) etkili olmuştur.
Kaçak cezalarının bağlantı iletkeninin en yüksek akım taşıma kapasitesi üzerinden
yapılmasının caydırıcılığı artırabileceği bildirilmiştir.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenlerinin olduğunun tespit edildiği ve bu
konuda mümkün olduğu kadar çözümü geniş tabanlı şekilde çözmeye yönelik
olasılıkların değerlendirildiği görülmüştür. Dağıtım şirketi, Kızıl Haç ve Belediye projesi
(Tatabanya) örneğinde uygulama ve sonuçlar gözlenmiştir.

• Konunun sosyal bileşenleri için kamu ve sivil toplum örgütlerinin yardımlaşması
önemlidir. Vatandaşın kaçak kullanımın ülke için problem olduğunu anlaması
sağlanmıştır. Toplumun kaçak elektrik kullanımı ile ilgili bilinçlenmesi için medya
enstrümanlarının etkin şekilde kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. E-ON, kaçak ile
mücadele eden ekibinin medyada “kaçak elektrik komandoları” şeklinde anıldığını
örnek göstermiştir.

• Konunun ekonomik bileşenleri için kırılgan tarife, ön-ödeme ve iş yardım gibi
seçenekler değerlendirilmiştir. Ön ödemeli sayaçlarda yüklenen paranın yarısı eski
borca mahsup edilmektedir.

• Konunun kültürel bileşenleri için reklam faaliyetleri ve eğitimlere vurgu yapılmaktadır.
Alışkanlık seviyesine gelen ödememe durumundan kurtulmak için toplum baskısı ve
ahlaki sorumluluğun kullanılması gerekmektedir. Konunun «ayıp» olarak
değerlendirilmesi ile birlikte çözümün başladığı ifade edilmiştir.

• Sahadaki ekipmanın denetimi, değişimi vb. faaliyetler için kaynaklar ayrılması
gerekmiştir. Yatırım yapmadan mücadele etmek mümkün olmamıştır.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Macaristan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Yasal destek, güvenlik güçlerinin desteği, sivil toplum kuruluşları ile projeler ve
yatırımlara rağmen iyileşme zaman almaktadır. Mücadelenin ilk yıllarında agresif
hedefler ortaya konulmamıştır. Onbeş yıllık bir sürede yaklaşık %6 iyileşme başarılı
bulunmuştur (%14 seviyelerinden %10 seviyelerine on yılda, %10 seviyelerinden %8
seviyelerine beş yılda düşülmüştür).

• Yerel bölgelerdeki kayıp düşüş oranları farklı farklıdır ve bölgeler homojen kabul
edilememektedir. E-On örneğinde 2013 yılındaki çalışmalarda cezai yaptırımların bu
derece yüksek olmasına ve yatırım bütçesinin geniş olmasına rağmen elde edilen düşüş
oranı %2,41 olmuştur. Bölge bölge değerlendirildiğinde %2 ve %4’lük düşüşlere
rastlanabilmektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Hindistan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Kaçak kullanım ile mücadele, yeni elektrik kanunu sonrasında gerçekleşebilmiştir. Bu
kanunda kaçak kullanım şekilleri ayrıntısıyla tanımlanmış, «suç» kimliğindeki eylemler
ve yaptırımları hapis ve/veya ağır para cezası olarak tespit edilmiştir.

• Yasalardan ve cezadan çok korktukları gözlenen ve ekonomik yönden zayıf olan
ülkedeki mücadelelerde yalnızca abonelik kaydı ve sayaç takılması ile dahi kayıp
önlenebilmekte olmasına rağmen yasal düzenleme olmadan hareket edilememiştir.

• Sahada karşılaşılan direnç ile mücadele konusunda yasal bir dayanak bulunduğu için
polis desteği alınabilmiştir. Delhi bölgesinde yalnızca kaçak ile mücadele eden 500 polis
dağıtım şirketlerinin yardımına tahsis edilmiştir.

• Cezalar belirlenirken caydırıcı olmasına önem verilmiştir. Halkın ekonomik gücünün
zayıf olmasına rağmen cezalar oldukça ağırdır. Abonenin sayaca veya şebekeye
müdahalesinde en yüksek akımda takılı kalan sayaç çözümleri kullanılmaktadır.

• Abonelik için talep edilen belgelerin çok olması nedeniyle ödeme güçlüğü çeken
vatandaşların kayıt yaptıramadıkları, böylelikle kaçak kullanımın alışkanlık seviyesine
ulaştığı değerlendirilmiş ve talep edilen dokümanlar azaltılmış, kapılara abonelik
servisleri başlamıştır.

• Kaçak ile mücadelenin ilk yıllarında kesinti yapılarak mücadele edilmiştir. %70’i aşan
kayıp seviyelerindeki Biwandhi bölgesine günde en fazla 6 saat elektrik verilmiştir.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarına dikkat çekilmiştir. «Asya’nın en
başarılı dağıtım şirketi» ödülünü 5 defa alan Tata Power Delhi Distribution Limited
(TPDDL), kamu ve STK destekli birçok sosyal proje ile toplumun kaçak kullanım
konusunda bilinçlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Hindistan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Konunun ahlaki boyutunda yapılan çalışmalarda kaçak kullanımın «ayıp» kabul
edilmesine önem verilmiş, Delhi’de kaçak kullanım faturalarının kırmızı basıldığı
uygulamalar olduğu, Nagpur’da faturalarında sayacın fotoğrafının bulunduğu
görülmüştür.

• Asya’nın en başarılı şirketi seçilen ve Hindistan Enerji Bakanlığı resmi kaynaklarında
kaçak elektrik kullanımı ile mücadelesi ve başarısı konusunda örnek gösterilerek
onurlandırılan TPDDL şirketinde elde edilen başarı oranı yüksektir (%53’ten %11’e
düşüş sağlanmıştır); ancak bu düşüşün 13 yıl gibi bir sürede gerçekleştiği görülmüştür.

• SNDL bölgesinde şebekedeki abonelik, sayaç tesisi, sayaç okuma vb. basit sorunların
çözümü ile kayıpta azalma sağlayabilen şirket için iyileşme oranı, 2011 yılından 2014
Ekim ayına kadarki sürede %15 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, en iyi durumda yıllık
%5 iyileşmeye karşılık gelmektedir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Brezilya

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Bezilya’da kaçak elektrik kullanımı «suç»tur ve hapis ve para cezasına tabidir.
Düzenleyici kurum ANEEL ile yapılan oturumda uzmanlar, yasal bir dayanağın
bulunmasının önemine vurgu yapmışlardır.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenlerine de ayrıca vurgu yapılmıştır.
Düzenleyici kurum ANEEL, özellikle bu bileşenler ile mücadele için kaynaklar
oluşturmuş durumdadır. Tüm dağıtım şirketlerinin yıllık fatura değerlerinin %1’i sosyal
sorumluluk bütçesi olarak ayrılmakta, bunun yarısı araştırma geliştirme projelerine,
diğer yarısı da enerji verimlilik projelerine harcanmaktadır.

• Güney Amerika’nın en büyük dağıtım şirketi olan ve aynı zamanda Dünya’nın en
başarılı sosyal sorumluluk projesini yapan şirketler arasında kabul edilen AES
Eletropaulo dağıtım şirketi, enerji verimliliği projeleri kapsamında saha
araştırmalarında eski tip ve çok elektrik harcadığı tespit edilen buzdolaplarının
değiştirildiği, tasarruflu ampul dağıtıldığı, elektrik şebekesindeki problemler nedeniyle
tüketimin arttığı tespit edilen yerlerde yeniden tesisat çekildiği belirtilmiş, buna ilişkin
harcanan bütçeler paylaşılmıştır.

• Konunun ekonomik bileşenleri ile mücadele etmek adına, tarife düzenlemelerinde
tüketime göre değişen fiyatlamalar olduğu görülmüştür. Tüketim arttıkça, tarife ücreti
artmakta, minimum tüketim seviyesi olan 30kWh için sabit bir ödeme alınmaktadır
(aylık tüketimi 30 kWh altındakilerden de minimum tüketim bedeli alınıyor ve sosyal
destekler sonrasında 1,5$ seviyelerinde). Yerel bazı uygulamalarda faturalama
döneminin değiştirildiği, örneğin mahallelerdeki ofislere taşere edilmiş uygulamalarda
haftada bir fatura kesildiği görülmüştür. Ödeme miktarındansa «düzenli ödeme»
alışkanlığının oluşturulmasına önem verilmektedir.

• Konunun kültürel bileşenleri ile mücadele etmek için ahlaki yönden «ayıp» kavramının
oluşturulması gerekmiştir ve bu faaliyetin uzun soluklu olduğunun altı çizilmiştir.

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Brezilya

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Düzenleyici kurum ANEEL, bölgeler için sosyal indis çalışması yapmaktadır. Bu indiste
her bölge, suya erişim, ödeme gücü, işsizlik oranı, tuvalet mevcudiyeti, kozmopolitlik
durumu, suça meyil, vb. birçok parametreye göre değerlendirilmektedir. Belirlenen bu
indisler, bölgelerin kayıp oranları ile çarpılmakta ve reel, mücadele edilebilir kayıp
oranları tespit edilmektedir. Örneğin Rio De Janeiro Eyaleti dağıtım Şirketi Light, kayıp
oranlarına göre beşinci sıradayken sosyal indis ile çarpıldığında üçüncü sıraya
geçmektedir. Bunun nedeni, Rio kenti gece kondu bölgesinde (favela) suç oranının çok
fazla olması nedeniyle ciddi emniyet problemleri ve mücadelenin zorluğudur.

• Kayıp ve kaçak ile mücadele hususunda önceliğin kaybedilen toplam enerji olduğu
yorumu paylaşılmıştır. Toplam kayıp kaçak oranı düşük olan Avrupa uygulamalarından
farklı olan bu yaklaşımda zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak amacıyla bütün
abonelerin tek tek kontrol edilmesi yerine bilgi yönetim sistemleri destekli projelerle
daha yüksek kayıp olasılığı olan abonelere yönlendirmeler yapılmakta. Böylelikle «kayıp
ile mücadele zekası» oluşturulmaktadır. Brezilya’daki büyük dağıtım şirketlerinin
hepsinde görülen bu çalışmalar sayesinde yüksek kayıplarla mücadelede bu yaklaşıma
vurgu yapılmıştır.

• Dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedefleri, gerçekleştirmelerine göre
güncellenmektedir ve hedeflerini aştıkları durumda bu parayı tarife yoluyla geri
alabilmekte oldukları belirtilmiştir.

• Light şirketinin bölgesinde 2014 yılının ilk dokuz ayında sadece kayıplarla mücadele
için harcanan CAPEX tutarı, 227,9 Milyon Real (191,10 milyon TL) olmuştur. Bu yüksek
bütçeye rağmen kayıp oranındaki yıllık azalma oranının %2,4 olduğu gözlenmiştir.

• AES Eletropaulo şirketinde sosyoekonomik yapının bozuk olduğu sorunlu bölgelerde,
yasal olarak suç sayılan kaçak elektrik kullanımına ve müdahaleye rağmen ve bazıları
sıralanan sosyal projelerin yardımıyla 4 yıl için %3 oranında bir azalma, başarılı
görülmektedir (Yıllık %1 civarı).

2-Ziyaret edilen ülke
tecrübeleri
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Bulgaristan

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Bulgaristan’da kaçak elektrik kullanımı «suç»tur ve hapis ve para cezasına tabidir.
Buna rağmen uygulamada zayıflık bulunmaktadır. Alt mevzuat hükümlerine göre
mesken dışındaki sayaç ile ilgili abonenin sorumluluğunun bulunmaması, mücadelenin
zorluk derecesini arttırmaktadır. Kaçak kullanım, ispat edilmek zorundadır ve
uygulamada bu durum mümkün olamamaktadır. İdari yozlaşma nedeniyle mahkemeye
intikal etmiş dava sayısı 10’dan azdır.

• Konunun sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenleri olduğu değerlendirilmektedir. Sosyal
yönden mücadele etmek için reklam kampanyaları, çalıştaylar, eğitimler
düzenlenmiştir.

• Aynı etnik kimliğe sahip bölgelerde işsizlik oranının yüksek oluşu, «alışkanlık» haline
gelen ödememe problemi ve saha mukavemetleri ile şebeke iyileştirme çalışmaları ve
arttırılan denetim mekanizması ile mücadele gerçekleştirilmiştir.

• Metal hırsızlığının da sektör halinde yaşadığı Bulgaristan’da yerel bölgelerde sayaç ve
şebeke koruma yöntemleri ile mücadele yapılmış olsa da tekrarlanan ve
profesyonelleşen kaçak tipleri nedeniyle yüksek oranlarda iyileşme
gerçekleştirilememiştir. Örneğin EVN şirketi, 2006 yılında 400.000 sayaç değişikliği
yaparak yerel kayıp oranını %4 kadar düşürmüştür (%14 seviyelerinden %10
seviyelerine). Sayaçlara kısa süre sonra müdahaleler gerçekleşmiş ve kayıp oranları
tekrar eski seviyelere ulaşmıştır.

• Sosyal mukavemetin olduğu yerlerde bölge ileri gelenleri ile müzakerelerin sonuçları
alınmıştır. Bu bölgelerde güvenlik desteği alınamamasının sıkıntıları yaşanmaktadır.

• Şebeke bozma, bir mücadele yöntemi olarak kullanılmıştır. Günde 6 saat verilen
elektrik, gece ve gündüz belirsiz saatlerde 3’er saat olacak şekilde verilmiştir.

• Kayıp ile mücadele çalışmaları sonucunda on yıllık bir sürede %7 civarında bir düşüş
gerçekleştirilmiştir. Yıllık düşüş %0,7’ye karşılık gelmektedir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Meksika

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Kaçak elektrik kullanımının kanunda suç olarak tanımlanması gerektiği görülmüştür.

• Devletin dağıtım şirketinin yanında olmasının kaçak kullanım ile mücadele yönünde bir
gereklilik olduğu tecrübe edilmiştir.

• Özellikle sosyal sorunların mevcut olduğu bölgelerde devletin güvenlik güçlerinin
desteği olmadan çözüm sağlanması mümkün olmamıştır.

• Ulusal tarifenin gereği olarak sorunun sosyal bir sorun olduğu kabul edilmesi ve devlet
tarafından ayrı bir bütçe ile bu konuda faaliyetler yapılması gerektiği bildirilmiştir.

• Yapılan kapsamlı çalışmalar ve ciddi bütçelerle dahi kaçak oranının arttığı tecrübeler
gözlenmiştir. İyileştirme hedeflerinin, daha somut verilere dayandırılması gerektiği
tecrübe edilmiştir. Gerekli yatırım tutarının çok yüksek olması halinde iyileştirmeye
yönelik hedeflerin düşürülmesi yoluna gidilmiştir.

• Şebeke bozma, bir mücadele yöntemi olarak kullanılmıştır. Aşırı tüketim nedeniyle
sıkıntı yaşanan şebekelerde kayıtlı abone bulunması halinde iyileştirme yapılması
uygulaması yapılmıştır.

• Düzenleyici kurumun 2011-2026 yılları arasında toplam planladığı azalma miktarı %9
civarındadır ve bu azalmayı sağlamak amacıyla teknik kayıplar için 13,145 milyon dolar
(36 milyon TL civarı), teknik olmayan kayıplar için ise 7,442 milyon dolar (20 milyon
TL civarı) yatırım yapılması planlanmaktadır (Yıllık %0,6 azalma öngörülüyor).

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Güney Amerika (Arjantin-Şili-Peru)

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Arjantin’de görülen kayıp örnekleri de Şili ve Peru’daki ile benzerlik göstermektedir.
Başarı sağlanması hususunda devletin kamu şirketleri ile desteğinin sürekli olduğu
görülmektedir.

• Arjantin’de şebeke bozma, kaçak kullanım ile bir mücadele yöntemi olarak
kullanılmıştır.

• Şili kayıp oranları, Güney Amerika ortalamasının altındadır. Mücadele yönünde alınan
tedbirlerde Dünya uygulamalarından bir farklılık görülmemesine rağmen sonuç alma
açısından başarı fark edilir düzeyde olmuştur. Bu noktada, elektrik sektörünü
bütünüyle ele alıp devlet desteği veren bir politik yönetim olduğu söylenebilir.

• Peru’da elektrifikasyon oranı çok düşük seviyededir. Kaçak elektrik kullanımında bile
kullanım miktarının çok az seviyelerde olduğu görülmektedir. Kayıp oranının en düşük
değerde oluşu, elektrifikasyon ile ilişkilidir.

• Peru’da tarife ve sosyal fonlar yardımıyla tüketiciler desteklenmektedir. Kaçak ile
mücadele yönünde alınan önlemler, diğer ülkelerde görülen yöntemlere paraleldir.
Zırhlı iletken kullanımı, sayaç muhafazası, radyo ve televizyon bilgilendirici yayınlar vb.
uygulamaların yanısıra kaçak ihbarına ödüllendirmeler de yer almaktadır. Böylelikle
kaybın çok düşük seviyede olması anlaşılabilmektedir.

• Arjantin’de basit kaçak yöntemleri ile bundan yirmi yıl önce yapılan mücadelede en
radikal kayıp düşüş oranları ile karşılaşılmıştır ve 3 yılda %26’dan %13’e %13 düşüş
gerçekleştirilmiştir. Yıllık %4 civarında iyileşmeye denk gelmektedir.

• Şili, elektrik piyasasında iyileşme çalışmalarının en erken başladığı ülke olarak basit
kaçak yöntemleri ile mücadelesinde 1987 yılında %20 seviyesindeki kaybı 1995 yılında
%10 seviyesine düşürmüştür. Yıllık %1,25 civarında iyileşmeye denk gelmektedir.

• Elektrifikasyon oranı çok düşük olan Peru’da kaçak ile mücadele, sahada denetimlere
bağlıdır ve yıllık düşüş oranı %1,6 olarak gerçekleştirilebilmiştir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Güney Afrika (G.A.Cumh.-Zambiya)

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Sahada karşılaşılan kaçak tipi çok çeşitli değildir.

• Kaçak, daha çok teknolojik veya yönetimsel boşluklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

• Mücadeleye öncelikle yasal düzenlemeleri ortaya koyarak başlanmıştır.

• Kamu, bütün kurumlarıyla bu mücadeleye destek vermiştir.

• Saha çalışmalarında güvenlik desteği polis tarafından her aşamada sağlanmıştır.

• Borç tespit edildiğinde kolayca açma-kesme yapılabilmektedir.

• Güney Afrika’da elektrifikasyon problemi bulunmaktadır. Kaçak kullanım ile mücadele
şekillerinin tamamı, diğer Afrika ülkelerindeki gibi kırsal kesim elektrifikasyon
çalışmaları ile içiçe geçmiş faaliyetlerdir.

• Her durumda kaçak elektrik ile mücadelenin “sıfır tolerans” ile çözülebileceği düşüncesi
oluşturulmuştur.

• Başarı, büyük ölçüde ön-ödemeli sayaç uygulamalarına dayanmaktadır.

• Devlet Başkanı’nın bizzat desteklediği, büyük mücadelelerin verildiği Güney Afrika’da
kayıptaki azalma oranı, en iyi olan bölgede (tüm dağıtım şirketi değil) 5 yılda %23’ten
%13 seviyesine düşüş olmuştur (Yıllık %2 civarı).

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Müslüman Ülke Örnekleri

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Müslüman ülkelerde genellikle elektrik dağıtımı, devlete ait tek bir şirket tarafından
yürütülmektedir.

• Enerji kullanımı, ülkenin ekonomik durumu ile ilişkilidir. Kuveyt, kişi başına en çok
elektrik tüketen müslüman ülkedir. İngiltere’de hane başına yıllık elektrik tüketimi
yüksek bir miktar olan 4.000 kWh seviyesinde iken Abu Dabi’de bu değer 41.000 kWh
seviyesindedir. Yemen’de ise elektrifikasyon oranı %50’nin altındadır.

• Müslüman ülkelerde ucuz (bazen ücretsiz) tarifeler ve teşvikler bulunmaktadır (Abu
Dabi’de tarımsal sulama abonesinin fiyatı kWh başına 1 $cent’in altındadır. Aynı değer
Almanya’da 25 $cent civarındadır). Arap Baharı öncesinde Lübnan, Umman, Yemen,
Katar, Mısır, Libya, Sudi Arabistan, Irak, Bahreyn, Suriye ve Kuveyt’te kWh başına
fiyat, 3 $cent’in altında olmuştur.

• İran’da kişi başına ekmek, gaz, yakıt ve elektrik yardımı yapılmaktadır. 2000 yılında
ekmek yardımının yarısı kadar olan elektrik yardımı, 2010 yılında ekmek yardımının üç
katına çıkmıştır.

• Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde üretim fazlası bulunmaktadır.

• Maliyet tabanlı olmayan elektrik fiyatları, sarf edilen enerji çok olmasına rağmen gelir
kaybı olarak fazla tutar oluşmamasının nedenidir.

• «Fatura ödememe» sorununun yaşandığı müslüman ülkelerde tarife indirimi ve yasal
olarak «suç» tanımı yapılması planlanmaktadır. Filistin’de kaçak elektrik kullanmaktan
3 ay hapis cezası uygulaması gerçekleşmiştir. 15 bin fatura ödemeyen kişi hakkında
«elektrik hırsızlığı» dosyası tutulmuştur ve bu konuda bir yasa çıkarılması
beklenilmektedir.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Müslüman Ülke Örnekleri

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Müslüman ülkelerde kaçak elektrik kullanımı ile mücadele hususunda aşağıdaki
kalemlerde çalışmalar yapılmaktadır:

• Kaçak bağlantı için saha denetimi

• Ölçüm sistemi geliştirilmesi

• Dağıtım trafosu yerleşim ve ölçülendirmesi

• İletken ölçülendirmesi

• Reaktif güç kompanzasyonu

• Gerilim yükseltmesi

• Sokak aydınlatması standardizasyonu

• Yük dengelemesi ve şebeke yeniden yapılandırması

• Düzensiz bağlantıların düzenlenmesi

• Hizmet kablolarının yenilenmesi

• Dağıtık üretim tesislerinin şebekeye ilavesi

• Abone bilgi, ölçüm ve faturalama verilerinde sıkıntılar olduğundan yukarıda belirtilen
hususlardaki ilerlemeler kısıtlı seviyede gerçekleşmektedir.

• Elektrik fiyatının ucuz olması ve teşvikler nedeniyle kayıpların ilk öncelik olmadığı
Suudi Arabistan‘da bilgi teknolojileri ile kaçak denetim mekanizmasının
geliştirilmesine ilişkin çalışmalar başlamıştır.

• İran’da 14 dağıtım şirketi, kayıp ile mücadele hususunda yukarıdaki başlıklarda
mücadeleye başlamıştır.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Müslüman Ülke Örnekleri

Uzman değerlendirmelerindeki ortak hususlar

• Filistin’de fatura ödemeyen kesim üzerinde konunun kaynaklarını araştırmaya yönelik
çalışmalar, ilgi çekicidir (Bkz.Çizelge-11-yoğunluğu küçük olan asıl faktör). Bu
çalışmadaki sonuçlara göre konumlandırılan ön-ödemeli sayaçlar vasıtasıyla tahsilatta
%100’e yakın başarı sağlanmıştır.

3-Raporlanan ülke
tecrübeleri
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Fatura ödememe nedeni Yoğunluk

Mültecilik durumu 2,83

Komşusu ödemediği için 2,73

Elektriğin fiyatı yüksek olduğu için 1,72

Hizmet kalitesinin kötülüğü nedeniyle 3,62

Fatura ulaşmaması nedeniyle 4,63

Maaş ödemesinin düzenli olmaması 3,66

Cezalandırma olmaması 3,44

Fatura cezası olmaması 3,48

Tedarikçi ile iletişim kuramamak 4,31

Geliri olmaması nedeniyle 2,04

Çizelge-11  Filistin’de fatura ödememe nedenleri ile ilgili yapılan araştırma sonuçları        
Kaynak: PwC-Dünya Bankası,
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Kaçak elektrik tanımı

Literatür ve ülke terminolojileri birlikte değerlendirildiğinde elektrik şebekesindeki
kayıplar, teknik ve teknik olmayan kayıp olarak ikiye ayrılmaktadır. Teknik kayıplar,
ekipmanların ömrü, yüklenme kapasiteleri, işletme koşulları vb. parametrelere bağlı olan
bakır kayıplarıdır.

Teknik olmayan kayıplar, sayaç hataları, faturalama hataları ve kaçak elektrik
kullanımından oluşmaktadır. Sayaç hataları, sayaçtan kaynaklanan, sehven okunan ve
çalışan yozlaşması sonucu oluşan hatalardır. Faturalama hataları da aynı şekilde,
faturalama sisteminden kaynaklanan, sehven yapılan ve çalışan yozlaşması sonucu oluşan
hatalardır.

Kaçak elektrik kullanımı, «aldatma» ve «ödememe» olarak iki grupta
değerlendirilmektedir. Aldatma, sayaca müdahale ederek tüketimin olduğundan düşük
gösterilmesi ile olur.

Ödememe şekilleri, şebekeye müdahale ederek ve etmeyerek olarak ikiye ayrılmaktadır.
Tecrübelere göre şebekeye müdahale etmeyerek yapılan ödememe durumu, gerekli
tedbirlerin alınmaması halinde şebeke müdahalesi ile ödememe durumuna
dönüşmektedir.

Şebeke müdahaleleri, basit olarak hatta kanca atmak şeklinde gerçekleşir. Sayacı by-pass,
faz-nötr iletkenini yer değiştirmek, vb. yöntemler, orta düzey müdahalelerdir. Işığa duyarlı
reseptörlerle sayacı kesmek, uzaktan kumandalı tertibatlar, tüketimin çok olduğu
durumda devreye giren elektronik düzenekler, orta ve yüksek gerilime yapılan doğrudan
bağlantılar ise gelişmiş düzeyde şebeke müdahaleleridir.

Elektrifikasyonun az olduğu, şebekenin modern olmadığı ülkelerde genellikle basit şebeke
müdahaleleri meydana gelmektedir.

Denetim unsurlarının yeterli olmadığı durumlarda orta düzey şebeke müdahaleleri
meydana gelmektedir.

Yüksek düzey şebeke müdahaleleri, ceza ve caydırıcılık unsurlarının yoksunluğu nedeniyle
oluşmaktadır ve parasal olarak en büyük gelir kaybı, bu tip kayıplardan meydana
gelmektedir.

4-Değerlendirmeler
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Dünya şebekelerindeki mevcut durum

Dünyada elektrik kaybı çok yüksek olan ülkeler bulunmasına rağmen bazı ülkelerde kayıp
ve kaçak ile mücadele çalışmaları bulunmaktadır. Kayıp ve kaçağın oluşum nedenleri ve
tipine göre tecrübe edilen ve uzmanlaşılan mücadele yönteminin farklı olduğu
gözlenmiştir.

Avrupa örneklerinde ve Macaristan gezisinde cezai yaptırımların ağır, denetimlerin sık ve
düzenli olduğu görülmüştür. Gelişmiş yapıda şebekeye sahip bu tip Avrupa ülkelerinde
kaçak elektrik kullanımı, genellikle fakirlik nedeniyle meydana gelmektedir. Alınan
önlemler, basit ve orta düzeydeki şebeke müdahalelerine karşı koruma tedbirleri ve sosyal
projeler olmuştur. Ön-ödemeli sayaç sistemleri, bu tip ülkelerde iyi sonuçlar vermiştir.
Macaristan uygulamasında ön-ödemeli sayaca yapılan ödemelerin yarısının mevcut borca
mahsup edildiği gözlenmiştir. İllegal bağlantıda çekilen hattın taşıma kapasitesi kadar bir
akım üzerinden ceza kesilmesi uygulamasının caydırıcı olduğu gözlenmiştir. Kamu ve
kamuoyu desteği ön planda yer almıştır. Halk tarafından kaçak ile ilgilenen dağıtım şirketi
ekibine «kaçak elektrik komandoları» adı takılmıştır.

Hindistan örneğinde elektrifikasyonu tamamlanmamış, 11 kV dağıtım seviyesinden
besleme yapan ilkel şebeke yapısı gözlenmiştir. Kaçak ile mücadele, abone kaydı, sayaç
tesisi ve düzenli okumayla birlikte neredeyse tamamlanmaktadır. Abonelik ön-şartlarının
çok ağır olması nedeniyle bu şartlar hafifletilip sayaç takılır takılmaz iyileşme oranlarının
%90’a yakın olduğu bölgeler gözlenmiştir. Basit şebeke müdahalelerine karşı havai hattın
izolesi, sayaç muhafazası gibi tedbirlerin alınması önemlidir. Kanuna tanımı, çeşitleri ve
yaptırımları (hapis ve/veya ağır para cezası) olarak işlenmiş, toplumda ahlaken «ayıp»
algısı oluşturulmuş uygulamalarla yüksek başarı oranlarının elde edildiği görülmüştür.
Sayaç endeksini gösteren fotoğraflı faturalar ve kaçak elektrik kullanımı için kırmızı renkli
faturalar, toplumsal algıyı yönlendirmektedir. Kamu ve kamuoyunun tam desteği ile ve
reklam faaliyetleri ile birlikte yürütülen projelerde başarı sağlandığı görülmüştür. Özellikle
basit şebeke müdahalelerinin (kanca atma vb.) mevcut olduğu bölgeler, denetim için
güvenlik probleminin olduğu bölgelerdir ve bu bölgelerde polis desteği ile çalışmaların
yapıldığı, yalnızca Delhi kentinde 500 polisin kaçak elektrik ile mücadele için
görevlendirildiği görülmüştür. Pakistan örneğinde ise kaçak elektrik ile mücadele için
35.000 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir.
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Brezilya örneğinde basit, orta ve gelişmiş düzeyde şebeke müdahalelerine rastlanılmıştır.
Suç oranının yüksek olduğu gecekondu bölgelerinde kaçak ile mücadele yapılmasına izin
verilmemekte, bu bölgeye ait enerjiden dağıtım şirketi sorumlu tutulmamaktadır. Suç
unsurundan temizlenen mahallelerde dağıtım şirketinin polis nezaretinde çalışma
yapmasına izin verilmektedir. Sahada yapılan çalışmalar, şebeke temizleme ve yenileme
çalışmalarıdır. Gücünü yasal düzenlemelerden alan kaçak ile mücadele programları, sosyal
tarifeler ve sosyal projeler ile desteklenmektedir. 30 kWh tüketimin altındaki herkesten
minimim bedel alınması uygulaması vardır (minimum bedel sosyal destekler sonrasında
1,5 $). Dağıtım şirketlerine kaynak yaratılarak yapılan sosyal projeler ile kaçak elektrik
mücadelesinin etkili şekilde yapılabildiği görülmüştür. Tüm dağıtım şirketleri, fatura
ettikleri bedelin %1’ini (yarısı araştırma-geliştirme, yarısı enerji verimliliği) sosyal
sorumluluk projelerine harcamak zorundadır. İndis uygulaması ile her bölgenin sosyal ve
ekonomik yapısı puanlanmakta (hane nüfusu ortalaması, işsizlik, elektrifikasyon oranı,
suya erişim, araba mevcudiyeti, okuma-yazma oranı, tuvalet erişimi, çöp toplanması
sıklığı, suç oranı, güvenlik oranı vb.) ve bu indisler dağıtım bölgelerinin kayıp oranları ile
çarpılarak reel ve mücadele edilebilir kayıp oranları bulunmaktadır. İyileştirme
hedeflerinin ağır olmadığı, on yıllık oranların %10 civarında olduğu gözlenmiş, hedefi iyi
yönde aşan uygulamalarda kar miktarının dağıtım şirketine kaldığı gözlenmiştir. Gelişmiş
veri işleme ve analitik değerlendirme programı desteği ile çalışılmaktadır.

Bulgaristan örneğinde gelişmiş tipte şebeke müdahalesi ve metal hırsızlığı gözlenmiştir.
Dağıtım şirketlerinin yasal boşluklar ve devletin güvenlik desteği olmadan mücadele
etmekte güçlük yaşadığı görülmüş, kamu ve kamuoyu desteği olmadan yapılan
çalışmaların zaman ve kaynakların sarfiyatı şeklinde ilerlediği tecrübesi paylaşılmıştır.

Meksika örneğinde yine suç oranının yüksek olduğu bölgelere giriş yapamayan dağıtım
şirketi uygulaması görülmüştür. Bu bölgelerde şebeke tahribatı ve metal hırsızlığı
örnekleri bulunmaktadır. Yasal düzenleme ve güvenlik gücü desteği olmadan kaçak
elektrik ile mücadele etmenin zorluğuna ilişkin tecrübeler gözlenmiştir.

Güney Amerika örneklerinden Arjantin ve Şili’de elektrik piyasası ile ilgili düzenleme
hareketlerinin 1980’li yıllarda başlaması sonucu kaçak elektrik ile mücadele için gerekli
yasal zeminin oluşumu, 1990’lı yıllara denk gelmektedir. Asıl iyileştirme faaliyetlerinin yer
aldığı bu dönemde etkin teknolojik yöntemler yerine yasal düzenleme, kamu ve kamuoyu
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desteği ve saha denetimi mekanizmaları kullanılmıştır. Peru’da ise elektrifikasyonun
düşüklüğü ve ekonomik yetersizlik nedeniyle uygulanan sosyal tarifelerin elektrifikasyon
projeleriyle birleştirildiği tecrübeler görülmüştür.

Güney Afrika örneklerinde basit şebeke müdahaleleri ve ekonomik yetersizlik ön
plandadır. Metal hırsızlığının en büyük örneklerinin yaşandığı Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde bu konuda yapılan çalışmalar, kaçak elektrik ile yapılacak çalışmalara yol
gösterecek nitelikte başarılı olmuştur. Net yasal düzenlemeler ve güvenlik desteği ile metal
ve elektrik hırsızlığı konusunda başarılı çalışmalar olduğu görülmüştür. Bazı
uygulamalarda güvenlik desteğinin yabancı güvenlik şirketlerinden alındığı görülmüştür.

Müslüman ülke uygulamalarında elektrik, ekmek ve yakacak gibi yardım edilmesi gereken
bir emtia olarak değerlendirilmektedir ve yardım konusudur. Özellikle zengin arap
ülkelerinde neredeyse bedelsiz tarifeden temin edilebilen elektrik için Filistin gibi bazı
ülkelerde gücünü öncelikle yapılacak yasal düzenlemelerden alacak kaçak kullanım ile
mücadele çalışmaları tasarlanmaktadır.

Dünya uygulamalarında ulaşılan sonuç:

 Kaçak elektrik ile mücadelenin temel unsuru, kaçak kullanımın yasal «suç»
niteliğinde değerlendirilmesi ve cezai yaptırımının olmasıdır.

 Basit kaçak yöntemleri, sahada güvenlik desteği ile mücadele edilebilecek bir
husustur.

 Kaçak kullanım ile mücadelenin devamlı bir faaliyet olduğu kabul edilerek basamak
basamak iyileşmeler öngörülmelidir.

 Kaçak kullanım ile mücadele için ayrılan bütçenin hedeflenen iyileşme oranı ile
ilişkili olması beklenmelidir.

 Kayıplar ile ilgili yıllık hedeflerin tespitinde «sosyal indeks» hazırlanması gibi bir
çalışmanın faydaları görülebilir.
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Yapılan gözlem ve 
araştırmalarda 
yasal düzenleme,
güvenlik ve
kaynak desteği ile 
kaçak elektrik
kullanımı ile 
mücadelede
başarılı sonuçlar 
alınabildiği tespit 
edilmiştir.

1. Kuvvetli yasal düzenlemeler

2. Sahada güvenlik desteği

3. Sahadaki farklılıkların hedefe yansıtılması 
(indis uygulaması)

4. Kamu ve kamuoyu desteği

5. Saha denetimleri ve şebeke yapılandırması

6. Gelişmiş bilgi teknolojisi çözümleri

+ + =
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