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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

Teknik ve teknik olmayan kayıpların ayrıştırılması hedefi ile yola çıkılan projede, teknik kayıpların 

hesaplanarak bu tutarın, ana tüketim ile tahakkuk ettirilen tutar arasında kalan farktan çıkartılarak 

teknik olmayan tutarın hesaplanması düşünülmüştür. Teoride mümkün olan yöntem, GDZ Elektrik 

Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesinde bulunan üç ayrı trafo bölgesinde pratiğe dökülmüştür.   

Proje kapsamında, K-290(Konak, Yenişehir), K-1809(Konak, Kemeraltı) ve M-2136(Balçova, 

Teleferik Mahallesi) numaralı trafo bölgelerine, 2 tip haberleşme yöntemine sahip olan ve uzaktan 

okuma ve açma-kapama özelliklerine sahip sayaçlar ve modemler kullanılmıştır. Bu bölgelerden K-

290 numaralı kabine bağlı aboneler havai hat ile beslenmekte olup direk tepelerine RS-485 

haberleşme yöntemi ile modemle haberleşen ve modem vasıtası ile merkez ile haberleşen panolar 

takılmıştır. Bu bölgede sayaçların tamamı direk üzerinde olup abone branşmanları bu panolardan 

çekilmiştir. Bahsi geçen panoların içinde yer alan sayaçlar ortak bir baraya, geçmeli sistem olacak 

şekilde yerleştirilmiştir ve yatay sayaç ve modemler kullanılmıştır. K-1809 bölgesinde ise PLC 

(Power Line Communication) haberleşme yöntemi kullanılmıştır ve bu yöntem sayesinde abone 

bölgelerinde modem kullanmak yerine tüm verilerin ortak bir noktada toplandığı ve bu noktadan 

haberleşmenin sağlandığı bir sistem kurulmuştur. Bu ortak noktada bir adet modemli data 

konsantratör kullanılmakta ve iletim hatları üzerinden sağlanan sayaç verileri bu tek nokta 

üzerinden iletilmektedir. Aynı noktadan açma-kapama sinyalleri de sayaçlara gönderilebilmektedir. 

Bölge yeraltı iletim hattı tipindedir ve ticarethane ağırlıklıdır. Son olarak M-2136 numaralı trafo 

bölgesinde bulunan, ağırlıklı olarak mesken abonelerinden oluşan ve yeraltı iletim hatları ile 

beslenen alanda sayaç montajları gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede, sayaçlar çoğunlukla 

apartmanların içinde bulunmaktadır ve lokalde RS-485 haberleşme yöntemi kullanarak yine her 

apartmanda bulunan modemler aracılığı ile haberleşmektedir. Diğer sayaçlarda olduğu gibi burada 

bulunan sayaçlarda da uzaktan okuma ve açma-kapama özelliği yer almaktadır. Bu sayaçlar aynı 

zamanda, özel olarak hesaplamalarda kullanılacak olan, verileri de sağlamaktadır. Tüm bu veriler 

ise saha çalışmalarına başlanmadan önce kurulumu gerçekleştirilen merkez sunuculara 

aktarılmaktadır.  

Projenin devamında ise montajı gerçekleştirilen sayaçlardan toplanan veriler, daha önceden 

belirlenmiş olan formüller ile hesaplara dahil edilerek hat üzerindeki teknik kayıp değeri, %1 hata 

payı ile hesaplanmıştır. Daha sonraki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde bahsedilecek olan hesaplama 

yöntemi, merkez gerilim ile tüketim noktasındaki gerilim arasındaki farktan yola çıkarak, akımdan 

bağımsız olarak teknik kayba ulaşmayı hedeflemektedir. Bu sayede hem akımın oldukça değişken 

olduğu hem de kolların giderek dallara ayrıldığı AG şebekede oldukça basit yöntem ile teknik kayıp 

değerine ulaşılması hedeflenmiştir.  

Teknik kayıp değerine ulaşılmasının ardından bu kaybı etkileyen faktörler proje kapsamında 

değerlendirilmiştir. Özellikle rasgele seçilen, aynı yüklenme değerlerine sahip olup trafoya farklı 

uzaklıklarda bulunan aboneler ile trafoya aynı uzaklıkta bulunup farklı yüklenme değerlerine sahip 

olan aboneler arasında bir karşılaştırma gerçekleştirilmiş ve bu parametrelerin teknik kayıp 

üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Yükün teknik kayıp üzerindeki etkileri aynı zamanda tüm trafo 

bölgesi için de incelenmiştir.  

Proje gerçekleştirilirken genel bir hesap yöntemi ortaya koyularak, ilçe, il ve ülke bazında teknik 

kayıp hesaplamaları için bir temel oluşturulması hedeflenmiştir. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

 
No İş paketi/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Sözleşme ve Teknik 

Şartname Hazırlanması 
X X             

    

2 
Literatür Taraması ve 

Teorik Hesaplamalar 

  
X X           

    

3 

Pilot Çalışma 

Yerlerinin Tespit 

Edilmesi ve Donanım 

Tedariki 

  

  X X X        

    

4 Pilot Çalışması        X X X X X X X X X   

5 Raporlama çalışmaları                 X X 

Danışmanlık, yazılım ve donanım desteği LUNA Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. firması 

tarafından sağlanmıştır. Literatür taraması yapılmış ve benzer uygulamalar ile karşılaşılmamıştır. 

Teorik hesaplamalar yapılarak teknik kayıp ve kaçak bilgilerinin hesaplanması için parametreler 

belirlenmiştir. Pilot uygulama için belirlenen bölgeye hat yapısına göre sayaç kurulumları 

yapılmıştır. Pilot çalışma planlandığı gibi yapılmış ve raporlama için gerekli bilgiler toplanmıştır. 

Daha önceden belirlenen parametrelere göre analiz ve raporlama tamamlanmıştır. 

C.2. İş Paketleri 

Literatür Taraması ve Teorik Hesaplamalar 

ADM ve GDZ bölgelerinde yapılacak pilot çalışmalar ile elektrik hatlarındaki gerçek kayıp değeri ile 

kaçak yerlerinin yaklaşık konumlarının sayaçlar ile tespit edilmesi hedefi ile projeye başlanmıştır. 

Uzaktan sayaç okuma ve elektrik sayacı üretiminde LUNA Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

firması ile sözleşme imzalanmıştır. Danışmanlık, yazılım ve donanım desteği alınması konusunda 

LUNA firmasının tercih edilmesinde, “Elektrik şebekelerindeki yasal teknik kayıpların hesaplanması 

sistemi ve yöntemi (2015/14663)” adında patent başvurusunda bulunmaları ve bu alanda çalışma 

yapmaları etkili olmuştur. LUNA firması ile farklı zamanlarda birçok toplantı yapılmış ve teknik 

şartname hazırlanarak, pilot uygulama için gerekli olan yazılım ve donanım ihtiyacı tanımlanmıştır. 

Aynı zamanda literatür taraması yapılmış ve benzer şekilde bir uygulama ile karşılaşılmamıştır. Pilot 

çalışmanın yapılacağı bölge belirlenmiş ve yetkili personellerimiz tarafından bölgeye ait trafo, 

elektrik hattı ve abone dağılımını haritalandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Teorik olarak teknik kayıpların hesaplanabilmesi amacıyla gerekli olacak parametrelerin 

tanımlanması için LUNA firması desteğinde çalışmalar yürütülmüştür. Bilindiği üzere, enerji dağıtım 

sistemlerindeki kayıpları teknik ve teknik olmayan olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Teknik 

kayıplar, bir dağıtım şebekesinin elektrikle ilgili özelliklerine bağlıdır. Teknik kayıplar iletkenlerde 

dağıtılan enerjiden ve gücün dağıtımı için kullanılan donanımdan kaynaklanmaktadır. Teknik 

olmayan kayıplar ise gerçekte tüketilen elektrik ve ölçülen elektrik tüketimi ya da faturalama tutarı 

arasındaki fark olarak tanımlanabilir.   
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AG sisteminde teknik Kayıpları iki kategoriye ayırabiliriz. 

Akımdan Bağımsız Kayıplar 

 Dielektrik Kayıpları 

 Kaçak Akım Kayıpları 

Akıma ve Yüke Bağlı Kayıplar 

 İletkenlerin dirençlerine, bağlantı klemens temas dirençlerine bağlıdır. 

 Kablolarda zırh siper kayıpları ile karşılıklı reaktans sebebiyle oluşan kayıplar. 

Akım ve yük sebebiyle oluşan kayıplar ısıya dönüşür ve toplam kaybın çoğunluğunu 

oluşturmaktadırlar. 

Özellikle AG dağıtım sistemlerinde teknik kayıplar gerilimin düşük, akımın yüksek olması nedeni ile 

yüksektir. Abone yükleri sabit değildir ve zamana göre değişkendir. Yüke bağlı olarak kayıpların 

değeri ve yüzdesi değişmektedir. Örneğin aynı sistem yüklü durumdayken kayıp %20 iken yükün 

azaldığı durumda kayıp %1 olabilmektedir. Teorik olarak bu kayıp oranı %100 ile %0 arasında 

değişebilmektedir. 

Teorik olarak örnek devre hesaplamalarımız aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

1. Gücün iletiminde harcanan güç, tüketilen noktadaki güç ile orantılıdır. 

2. Sayaç üzerindeki ölçülen güç abonedeki güçtür. Bu aboneye gelen gücün iletim hatlarında 

oluşturduğu güç kaybı abonedeki ölçülen güç ile orantılıdır. 
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Merkezdeki gerilimin abonedeki gerilim ile arasındaki farkın abone gerilimine oranı ile abonedeki 

gücün çarpımı iletken üzerindeki kaybı verir. Bu, enerji için de geçerlidir. 

Komple Reaktif Yük Durumu: 
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Örnekte yük tam sanal, iletken tam rezistiftir. Bu sebeple; 

 

Görüldüğü gibi sayaçtaki Güç, voltaj ve kaynak voltajı biliniyorsa iletimdeki teknik kayıp aynı 

yöntemle hesaplanabiliyor. 

Rezistif ve Sanal Yük: 
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Aktif ve Reaktif yük durumu: 

Sayaç tarafından kayıt edilen toplam güç veya enerji ya da aktif ve reaktif güçlerin karelerinin 

toplamının karekökü ile elde edilen değer (görünen güç veya enerji) ile teknik kayıp, ölçülen 

gerilimler oranına göre doğru orantılıdır. 

2 Sayaçlı Çeşitli Örnekler: 
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3 Sayaçlı Bir Örnek: 

 

Netice olarak birbirinin üzerinden geçerek ve dağılarak oluşmuş olan bir şebeke sistemi teknik 

kayıpların tamamının her abonenin gerilimi ile hesaplanması söz konusu olduğunda star-yıldız 

bağlantı gibi modellenebilmektedir. 
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Kaçak Yapılan 3 Sayaçlı Bir Örnek: 
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Diğer taraftan Ana sayaçtaki güç ile sayaçlar toplamı ve hesaplanan kayıp farkı alındığında; 

 

Örnek devre incelenip gerçek ile mukayese edildiğinde durum: 

 

Sonuç olarak teknik kayıp kaçağın yaklaşık %50 olduğu bir uygulamada bile bahse konu yöntemin 

yaklaşık %1 hassasiyetle netice verdiğini teorik olarak hesapladık, proje için aşağıdaki sonuçlara 

vardık: 

 Sayaçlar üzerindeki enerji miktarları aynı zamanda meydana gelen teknik kayıp miktarı ile 

ilişkilidir ve hesaplamada kullanılabilir. 

 Hesaplama için sayaçlar üzerindeki hem gerilim hem de aktif ve reaktif güç veya enerji 

bilgisine ihtiyaç vardır. 

 Trafo çıkışında veya ana kolda bir sayaç bulunmalı ve verileri alınmalıdır. 

 Sayaçlar üzerinden alınan veriler eş zamanlı olmalıdır. 

 Yük değişken olduğu için belirli periyotlarla alınan gerilim ve enerji bilgileri hesaplamada 

kullanılacaktır. 
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 Bahse konu veriler enerji bilgileri olarak toplanarak birikmektedir.  Buna karşılık olarak da 

gerçeğe en yakın olması için bahse konu periyot içerisinde gerilim değeri sayaç tarafından 

ortalaması alınacak şekilde alınması doğruluğu artıracaktır. 

 Daha hassas hesaplama için periyot süresi kısaltılabilir ve ortalama gerilim alınırken 

tüketilen enerji ile ilişkilendirilen bir ağırlıklı ortalama yöntemi hesaba dahil edilebilir. 

Teoride elde edilen hesaplamalar esasen statik yük olduğu varsayımına dayanmaktadır. Gerçek 

hayatta ise yük zamana bağlı değişmekte ve tahmin edilebilir bir parametre değildir. Bu sebeple 

teorik manada sayaç içinde toplanan verilerin anlık değişkenlik göstermesi sebebiyle sürekli olarak 

anlık okunabilmesi ve hesaplamalarda kullanılabilmesi için depolanması icap etmektedir. Ne kadar 

çok sıklıkla veri alınırsa, yükün değişkenliğine karşı en doğru verilerin ve hesaplamaların elde 

edilebilmesi o kadar mümkün olabilecektir. Ancak gerçek hayatta böyle düzen ve sistemin 

kurulabilmesi mümkün değildir. Bunun yerine, sayacın içerisinde bu verilerin hesaplanmasının 

sağlanması ve belirli periyotlarla kaydedilmesi, doğru çözümü ve en gerçekçi değerlerin 

hesaplanabilmesini sağlayacaktır. Bunun için de sayaç içerisinde yüke bağlı hesaplama kayıtları 

oluşturulmuştur. 

Bu sayede de gerekli veriler sayaçtan alınıp sonucun elde edileceği hesaplamalarda kullanılması 

planlanmıştır.  

Bu parametreler aşağıdadır.  

1) Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Görünür Enerjileri (VAh) 

2) Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Aktif Enerjileri (kWh) 

3) Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Reaktif İndüktif Enerjileri (kVArh) 

4) Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Reaktif Kapasitif Enerjileri (kVArh) 

5) Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların, çektikleri görünür enerjiyle ortalama 

ağırlıklı CosΦ 

6) Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların, çektikleri görünür enerjiyle ortalama 

ağırlıklı abone gerilimi (V) 

7) Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların, çektikleri görünür enerjiyle ortalama 

ağırlıklı abone akımı (A) 

V
AAG

 : Abonenin kullandığı görünür enerjiyle ağırlıklı hesaplanmış abone gerilimi 

V
TAG

 : Trafodan çekilen görünür enerjiyle ağırlıklı hesaplanmış trafo gerilim 

CosΦ
AAΦ

 : Abonenin çektiği enerjiyle ağırlıklı hesaplanmış abonenin üç fazının ortalama CosΦ’si. 

E
LOSS 

: Teknik Kayıp 
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A: Trafo altında oluşan toplam kayıp (kWh) 

B: Trafoya giren toplam enerji (kWh) 

C: Abonelerin toplam aktif enerji tüketim değeri (kWh) 

 

 

 

 

 

1)  (Tek aboneye ait kayıp) 

2)  (Trafo sayacı fazlarının ortalaması) 

3)  

4)  

5)  

6)  

7) ideal durum (kaçak yok) 

8) (Kaçak ve kaçağın yol açtığı teknik kayıp) 

9) Teknik kayıp  

10)  
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Pilot Çalışma Yerlerinin Tespiti ve Donanım Tedariki 

Proje kapsamında 3 adet trafo bölgesi seçilmiştir. Bu bölgeler; Konak, Yenişehir K-290 Tr-1 bölgesi, yine 

Konak, Kemeraltı, K-1809 bölgesi ve Balçova, Teleferik Mahallesi, M-2136 bölgesidir. Proje kapsamında 

gerçekleştirilen yatırımların elverdiği ölçüde ve mümkün olan en geniş alçak gerilim abone grubuna 

ulaşabilmek adına mesken ve ticarethane yoğunluklu bölgeler tercih edilmiştir. Bu ayrımın yanına bir de 

yeraltı ve havai hat tipleri eklenerek 3 adet bölgede projeyi gerçekleştirmeye karar verilmiştir. Bu 

bölgelerden Konak’ta bulunan K-290 Tr-1 bölgesi havai hat için seçilen bölgedir ve ticarethane tipi aboneleri 

kapsamaktadır. Yine Konak’ta bulunan K-1809 bölgesi de ticarethane tipi abonelerden oluşmaktadır ancak 

yeraltı şebeke tipine sahiptir. Son olarak projenin gerçekleştirildiği Balçova bölgesinde bulunan M-2136 

bölgesi ise mesken tipi abonelerden oluşmaktadır ve yeraltı şebeke tipine sahiptir. Burada ulaşılması 

beklenen sonuç, ticarethane tipi abone ağırlıklı olan bölgelerdeki yüklenmeler mesken tipi abonelere göre 

daha yüksek olacağından teknik kayıp değerlerinin daha yüksek olmasıdır. Bunun yanında, teknik olarak 

kesitleri aynı olan iki kablonun direnç değerleri aynı olsa da havai hat veya yeraltı hat olmak üzere iki ayrı 

iletken tipi de incelenmiştir. Raporun ilerleyen kısımlarında bahsedilen bölgeler için belirlenmiş olan 

örnekler ve bölgelerin geneli için teknik kayıp hesapları gerçekleştirilmiştir.    

- Pilot çalışmada kullanılan ekipman hakkında bilgiler 

 PLC (Power Line communication) teknolojili sayaçlar ve data konsantratör 

PLC düşük ve orta seviyeli elektrik şebeke gerilimi kullanılarak iletişim hizmetleri sağlayan bir dar 

bant erişim teknolojisidir. Cenelec A3 bandında çalışır. PLC modülü dışında ek kurulum maliyeti 

gerektirmemesi, GSM şebekesi gibi ek hat veya şebeke ücretlerinin olmaması ve stabil olması gibi 

avantajlar sağlayan bir teknolojidir.  

Pilot çalışmasında PLC teknolojisi ile haberleşen sayaçlar ve data konsantratörler K-1809 Konak, 

Kemeraltı trafo bölgesinde kullanılmıştır. 

 Yatay modem ve sayaçlar 

Bara sistemi üzerine monte edilen yatay modem ve sayaçlarda haberleşme ve elektrik iletimi bara 

üzerinden sağlandığı için kablolamaya gerek duyulmaz. Kompakt yapıdaki modem ve sayaçlar 

geçmeli tipte monte edilir. Sistem tümüyle müdahaleye kapalı olması bakımından avantajlıdır. 

Pilot çalışmasında yatay modem ve sayaç panoları K-290 Konak, Yenişehir trafo bölgesinde 

kullanılmıştır. 
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Çizim 1  Yatay sayaç panosu çizimi 

 

M-2136 Balçova, Teleferik mahallesi trafo bölgesinde akıllı elektronik sayaçlar ve GSM modemler 

pilot çalışma için seçilmiştir. 

Kayıp ve kaçak hesabının yapılabilmesi için başta ykp veri içeriği olmak üzere sayaç ve data 

toplayıcılar taraflarında yazılım çalışmaları yapılmıştır. İhtiyaca uygun revize edilmiş ekipmanlar K-

290, K-1809 ve M-2136 trafo bölgelerindeki pilot çalışma bölgelerine kurulmuştur. Pilot çalışma 

bölgelerindeki sayaçlardan okunan ve data toplayıcılar üzerinden head-end yazılımına aktarılan 

veriler kayıp-kaçak algoritması kullanılarak işleme alınmıştır. 
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Pilot Çalışması 

- K-290 Konak, Yenişehir trafo bölgesiyle ilgili pilot çalışma bilgileri ve fotoğrafları 

K-290 Konak, Yenişehir bölgesinde RS-485 hattı ile modem ile haberleşen yatay sayaçlar ve GSM ile 
merkez serverlar ile veri iletişimi gerçekleştiren yatay modemlerin kurulumu yapılmıştır.   
 

 

Fotoğraf 1 K-290 bölgesindeki direk üstündeki panoya kurulmuş trifaze ve monofaze yatay 

sayaçlar ve yatay modem 

 

Fotoğraf 2 K-290 bölgesindeki direk üzerine kurulumu yapılmış sayaç panosu 
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- K-1809 Konak, Kemeraltı trafo bölgesiyle ilgili pilot çalışma bilgileri ve fotoğrafları 

K-1809 Konak, Kemeraltı bölgesinde mevcut kullanılan elektronik sayaçlar sökülerek yerine 

uzaktan okuma yapılabilmesi için akıllı PLC’li sayaç ve data konsantratör kurulumu yapılmıştır.  

 

Fotoğraf 3 K-1809 bölgesindeki PLC’li trifaze trafo ana sayacı ve aydınlatma sayacı 
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Fotoğraf 4 K-1809 bölgesindeki PLC'li trifaze abone sayacı 

 

Fotoğraf 5 K-1809 bölgesindeki PLC'li monofaze abone sayacı 
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Fotoğraf 6 K-1809 bölgesindeki PLC'li trafo sayaçları panosu ve Data Konsantratör 

K-1809 trafo bölgesinde Konak, Kemeraltı Kızlarağası Hanı’na yapılan pilot kurulum, elektrik 
altyapısının eski olması ve han içinde ticarethanelerin birbirine çok yakın olması ve aynı zamanda 
aydınlatmada kullanılan armatürlerin gürültü yaratması sebebiyle enerji hattı üzerinden okuma 
yapan PLC’li sayaç ve data konsantratör sistemi üzerinden düzenli okuma yapılamamıştır.  
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- M-2136 Balçova, Teleferik Mahallesi trafo bölgesi pilot çalışma bilgileri ve fotoğrafları 

Balçova, Teleferik Mahallesi bölgesinde RS-485 hattı üzerinden modem ile haberleşen sayaçlar ve 

GSM şebekesi üzerinden head-end ile haberleşen modemlerin kurulumu yapılmıştır.   

 

Fotoğraf 7 M-2136 bölgesindeki GSM modem ve trafo ana sayacı 

 

Fotoğraf 8 M-2136 bölgesindeki trifaze abone sayaçları 
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Fotoğraf 9 M2136 bölgesindeki GSM modem ve monofaze abone sayaçları 

Pilot çalışma bölgelerinden aşağıda listelenen parametreler 30 dk aralıklarla toplanmış ve kayıp 

kaçak algoritmasında kullanılmıştır: 

 

 Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Görünür Enerjileri (VAh) 

 Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Aktif Enerjileri (kWh) 

 Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Reaktif İndüktif Enerjileri (kVArh) 

 Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların toplam Reaktif Kapasitif Enerjileri (kVArh) 

 Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların, çektikleri görünür enerjiyle ortalama 

ağırlıklı CosΦ 

 Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların, çektikleri görünür enerjiyle ortalama 

ağırlıklı abone gerilimi (V) 

 Belli bir zaman diliminde abonelerin ve trafoların, çektikleri görünür enerjiyle ortalama 

ağırlıklı abone akımı (A) 
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- Verilerin head-end ile toplanması ve görüntülenmesi 

 

Ekran Görüntüsü 1 METRUM adlı head-end yazılımı ekran görüntüsü 

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi head-end yazılım arayüzü üzerinden ana sayaca 

bağlı sayaçların tüketim değerleri ve yüzdeleri, teknik kayıp değerleri ve toplam teknik kayıp ile 

oranları ve endeks bilgileri gibi verilere ulaşılabilmektedir. 30 dakikalık periyotlarla sayaçlardan 

okunan veriler head-end yazılımına aktarılmakta ve istenen tarih ve saat aralıklarında bu bilgilerin 

gösterilmesi arayüz üzerinden istenebilmektedir.  
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- Toplanan Verilerin Değerlendirilmesi 

Pilot bölgelerin trafo ana sayaçlarının verilerine göre trafo tüketimleri ve toplam teknik kayıpları 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

Tablo 2 M-2136 Balçova, Teleferik Mahallesi trafo bölgesi trafo ana sayacı verilerine göre 
yüzde teknik kayıp oranı tablosu 

 

 

Tablo 3 K-290 Konak, Yenişehir trafo bölgesi trafo ana sayacı verilerine göre yüzde teknik 
kayıp oranı tablosu 

 

 

Tablo 4 K-1809 Konak, Kemeraltı trafo bölgesi trafo ana sayacı verilerine göre yüzde teknik 
kayıp oranı tablosu 

Sonuçlarda kullanılmak üzere örnek seçilen sayaçların verileri excel tablosu olarak ekte 

sunulmuştur. (EK1) 

 

 

 

 

 

 

Tarih
Trafo Tüketimi 

(kWh)
Toplam Teknik Kayıp (kWh) Teknik Kayıp Oranı (%)

Ocak 2019 165582.400 2577.876 1.557

Şubat 2019 142695.040 2106.498 1.476

Mart 2019 145610.880 2184.253 1.500

Nisan 2019 137700.800 2054.200 1.492

Mayıs 2019 129397.880 2219.181 1.715

Tarih
Trafo Tüketimi 

(kWh)
Toplam Teknik Kayıp (kWh) Teknik Kayıp Oranı (%)

Mart 2019 164566.400 6542.731 3.976

Nisan 2019 374916.000 14138.916 3.771

Mayıs 2019 239546.800 10155.215 4.239

Tarih
Trafo Tüketimi 

(kWh)
Toplam Teknik Kayıp (kWh) Teknik Kayıp Oranı (%)

Ocak 2019 192173.700 983.574 0.512

Şubat 2019 151702.500 625.001 0.412

Mart 2019 136145.700 513.843 0.377

Nisan 2019 126530.400 515.565 0.407
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- Abonenin trafoya olan uzaklığının teknik kayıp üzerindeki etkisinin incelenmesi 

M-2136 ve K-290 trafo bölgelerindeki pilot uygulamalardan toplanan verilere göre trafoya en uzak 

olan abonenin anlık ve günlük teknik kaybının trafoya en yakın olan abonenin anlık ve günlük 

teknik kaybından fazla olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Grafik 1 K-290 bölgesindeki abonelerin trafoya olan uzaklıklarına göre günlük toplam teknik 

kayıp grafiği 

 

 

Tablo 4 K-290 bölgesindeki abonelerin trafoya olan uzaklıklarına göre günlük toplam teknik 

kayıp tablosu 

 

Abone no
Trafoya olan 

uzaklık(m)

Günlük teknik 

kayıp(kWh)

15259786 333,83 0,323042891

15259786 219,88 0,154872987

15275373 177,52 0,131915854
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Grafik 2 M-2136 bölgesindeki abonelerin trafoya olan uzaklıklarına göre günlük toplam 

teknik kayıp grafiği 

 

 

Tablo 5 M-2136 bölgesindeki abonelerin trafoya olan uzaklıklarına göre günlük toplam 

teknik kayıp tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abone no
Trafoya olan 

uzaklık(m)

Günlük teknik 

kayıp(kWh)

16207281 408,67 0,08759059

16703294 318,79 0,076632861

16727474 107,54 0,051392195

16719122 29,93 0,050002376



28 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

- Abone tüketiminin teknik kayıp üzerindeki etkisinin incelenmesi 

M-2136 ve K-290 trafo bölgelerindeki pilot uygulamalardan toplanan verilere göre günlük tüketimi 

en fazla olan abonenin anlık ve günlük teknik kaybının günlük tüketimi en düşük olan abonenin 

anlık ve günlük teknik kaybından fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Grafik 3 K-290 bölgesindeki sayaçların günlük toplam tüketimine göre günlük toplam teknik 

kayıp grafiği 

 

 

Tablo 6 K-290 bölgesindeki sayaçların günlük toplam tüketimine göre günlük toplam teknik 

kayıp tablosu 

 

Abone no Günlük tüketim(kWh)
Günlük teknik 

kayıp(kWh)

15261799 38,859 0,580911595

15038767 19,295 0,310420267

15275373 10,898 0,128203585

15279204 4,699 0,067611729
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Grafik 4 M-2136 bölgesindeki sayaçların günlük toplam tüketimine göre günlük toplam 

teknik kayıp grafiği 

 

 

Tablo 7 M-2136 bölgesindeki sayaçların günlük toplam tüketimine göre günlük toplam 

teknik kayıp tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

Abone no Günlük tüketim(kWh)
Günlük teknik 

kayıp(kWh)

16717739 10,039 0,17383552

16702730 6,212 0,160559765

16717870 5,776 0,073437662

16717848 3,773 0,052440189
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Aşağıdaki grafiklerde K-290 ve M-2136 bölgelerinden örnek olarak seçilmiş abone sayaçların saate 

göre değişen tüketim ve teknik kayıp grafiklerinde tüketim arttıkça teknik kaybın arttığı tüketim 

azaldıkça da teknik kaybın azaldığı, grafiklerde tüketim ve teknik kayıp hatlarının birbirlerini takip 

ettiği gözlemlenmiştir. 

 

 

 

Grafik 5-6-7 K-290 bölgesindeki örnek seçilmiş üç sayacın tüketim ve teknik kayıp grafikleri 
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Grafik 8-9-10 M-2136 bölgesindeki örnek seçilmiş üç sayacın tüketim ve teknik kayıp grafikleri 
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- Trafodan ana sayacından alınan verilere göre teknik kayıp analizi 

K-290 ve M-2136 bölgelerindeki trafo ana sayacından alınan verilere göre trafodan çekilen enerji 

ile teknik kaybın doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir. Grafikler incelendiğinde tüketim ve teknik 

kayıp hatlarının birbirlerini takip ettiği görülmüştür. 

 

Grafik 11 K-290 bölgesindeki trafo enerji tüketimine göre teknik kayıp grafiği 

 

Grafik 12 M-2136 bölgesindeki trafo enerji tüketimine göre teknik kayıp grafiği 
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K-290 ve M-2136 bölgelerindeki trafo ana sayacından alınan verilere göre trafo faz gerilimleri 

düştükçe yani trafoya yüklenme arttıkça teknik kaybın arttığı gözlemlenmiştir.  

 

Grafik 13 K-290 bölgesindeki trafo faz gerilimlerine göre teknik kayıp grafiği 

 

 

Grafik 14 M-2136 bölgesindeki trafo faz gerilimlerine göre teknik kayıp grafiği 
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K-290 ve M-2136 bölgelerindeki trafo ana sayacından alınan verilere göre trafodan çekilen 

enerji ile teknik kaybın doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir. Grafikler incelendiğinde tüketim 

ve teknik kayıp hatlarının birbirlerini takip ettiği görülmüştür. 

 

Grafik 15 K-290 bölgesindeki trafodan çekilen akıma göre teknik kayıp grafiği 

 

 

Grafik 16 M-2136 bölgesindeki trafodan çekilen akıma göre teknik kayıp grafiği 
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C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

- GDZ Harcamalar 

Maliyet Kalemi TOPLAM(TL) 

Makine/Donanım/Yazılım 

(Sunucu ve Lisans Alımı) 
74.000,00 

Malzeme Giderleri 463.214,56 

Hizmet Alımı (Danışmanlık) 264.000,00 

Seyahat Giderleri 0,00 

Eğitim 0,00 

Belgelendirme 0,00 

Personel Giderleri  15.000,00 

Donanım Montajı 35.000,00 

TOPLAM MALİYET 851.214,56 

 

- ADM Harcamaları 

Maliyet Kalemi TOPLAM(TL) 

Makine/Donanım/Yazılım 

(Sunucu ve Lisans Alımı) 
 

Malzeme  

Hizmet Alımı (Danışmanlık) 150.000,00 

Seyahat Giderleri  

Eğitim  

Belgelendirme  

Personel Giderleri (ADM EDAŞ, 12 adamxay)  

Donanım Montajı  

TOPLAM MALİYET 150.000,00 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

Proje kapsamında üç farklı bölgeye, proje isterlerine göre tasarlanmış sayaç ve sayaç uzaktan 

okuma cihazları kurulmuştur. Ayrıca OSOS yazılımının da ilgili yoğun Teknik Kayıp ve Kaçak 

verilerini alarak kaydetmesi ve proje kapsamında belirtilen formüllerle çalışma yapılması 

sağlanmıştır. İlk kurulan bölgede 334 sayaç, 2. Kurulan bölgede 130 sayaç ve 3. Kurulan bölgede de 

663 sayaç ile çalışma yapılmıştır. 

Proje pilot bölgelerinden elde edilen sonuçlara göre enerji şebekesinde AG’de teknik kayıpların K-

290 Konak, Yenişehir trafo bölgesinde ortalama %4, K-1809 Konak, Kemeraltı trafo bölgesinde 

%0.5 ve M-2136 Balçova, Teleferik Mahallesi trafo bölgesinde %1.5 civarında olduğu görülmüştür. 

Buna göre, ticarethanelerin birbirine çok yakın bulunduğu K-1809 pilot bölgesinde hat 

uzunluklarının kısa olması sebebiyle önceden tahmin edilen teknik kayıplara göre hesaplanan 

teknik kayıp değerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Havai hatların kullanıldığı K-290 pilot 

bölgesinde havai hat özelliğinin teknik kaybı arttırması sebebiyle önceden tahmin edilen teknik 

kayıplara göre hesaplanan teknik kayıp değerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. M-2136 pilot 

bölgesinde ise önceden tahmin edilen teknik kayıplara daha yakın bir değerin olduğu görülmüştür. 

Ayrıca gelişen sayaç ve sayaç uzaktan okuma teknolojisi sebebiyle, birden fazla pilot bölgede 

yapılan çalışmalarla, sayaçların birçok verisinin uzaktan alınıp, OSOS yazılımı aracılığıyla analiz 

edilip hesaplanabilmesi mümkün olmuştur. 

Ayrıca elektrik sayaçlarının artan anlık ölçüm ve hesaplama kabiliyetleri ile artık çok yüksek 

silinmez hafızaya sahip olmaları nedeniyle, teknik kayıp ve kaçakla ilgili olarak projede sunulan 

parametrelerin ve özelliklerin, genele yayılabileceği ve tüm sahalarda istenildiği zaman her türlü 

sonuçların alınabileceği görülmüştür. Bunun için EPDK ve Tedaş Genel Müdürlüğü düzeyinde yeni 

sayaç şartnamelerinin yayımlanması ve düzenlemelerin yapılması sağlanabilir. Bu düzenlemelerle 

sayaç başına nispeten kabul edilebilir ek maliyetlerle AG trafolarındaki teknik kayıp ve kaçak 

oranları, belirli bir hassasiyetle ve ayrı ayrı olarak bulunabilir. 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen Deneyimler: 

Projede 3 farklı pilot bölgede yapılan çalışmalarda, sayaçlardan alınması gereken ve saniye 

üzerinden hesaplanan her bir faza ait ortalama görünür enerji, ortalama aktif enerji, ortalama 

reaktif enerji, ortalama güç faktörü, gerilim ve akım parametrelerinin her saniye bütün sayaçlardan 

alınması ve merkeze iletilmesinde, alınacak datanın büyüklüğü sebebiyle zorluklarla karşılaşılmış, 

sayaçların haberleşme teknolojisi değiştirilerek daha hızlı ve yoğun veri transferini sağlayacak bir 

teknolojiye sahip sayaçlarla 2 ayrı bölgede daha pilot uygulamalar yapılmıştır. 

Sonuç olarak sayaçlarla yoğun bir hesaplama ve bilgi kayıt işlemi yapılabilmektedir. Verinin 

merkeze aktarımı ve kaydedilmesinde ise doğru teknolojinin kullanılması çok büyük önem 

taşımaktadır. Bu konuya özellikle dikkat edilmelidir. 
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F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler: 

Elektrik sayaçlarının artan anlık ölçüm ve hesaplama kabiliyetleri ile artık çok yüksek silinmez 

hafızaya sahip olmaları nedeniyle, teknik kayıp ve kaçakla ilgili olarak projede sunulan 

parametrelerin ve özelliklerin, genele yayılabileceği ve tüm sahalarda istenildiği zaman her türlü 

sonuçların alınabileceği görülmüştür. Bunun için EPDK ve Tedaş Genel Müdürlüğü düzeyinde yeni 

sayaç şartnamelerinin yayımlanması ve düzenlemelerin yapılması sağlanabilir. Bu düzenlemelerle 

sayaç başına nispeten kabul edilebilir ek maliyetlerle AG trafolarındaki teknik kayıp ve kaçak 

oranları, belirli bir hassasiyetle ve ayrı ayrı olarak bulunabilir. 


