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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

Proje Özeti 
Elektrik enerjisi, günlük yaşantımızda son kullanıcının vazgeçilmez bir unsurudur.  Elektrik enerjisinin yanlış ve 

etkin olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda enerjinin üretildiği santrallerden tüketim noktasına 

gelinceye kadar olan safhalarda teknik ve teknik olmayan kayıplar oluşmaktadır. Özellikle son kullanıcı 

tarafından elektrik enerjisinin kaçak kullanımı teknik olmayan kayıpları önemli oranda arttırmaktadır. Artan 

teknik olmayan kayıplardan dolayı ülkelerin ekonomileri ciddi boyutta zarar görmektedir.  Dünya bankası 

kurumunun 2009 yılında yayınladığı “Reducing Technical and Non‐Technical Losses in the Power Sector” 

rapora göre gelişmekte olan ülkelerde dünya bankası finansının %50’den fazlası kaçak kullanıma harcandığına 

yöneliktir. Ancak bu durum sadece gelişmekte olan ülkelerin bir sorunu olmadığı açıktır. Dünya çapında kaçak 

kullanım için her yıl 25 milyar dolardan fazla para harcandığı bilinmektedir.  Teknik olmayan kayıplar ekonomik 

kayıpların yanı sıra kullanılan elektriksel ekipmanların kullanım ömürlerinin azalmasına da neden olmaktadır. 

2019 yılı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayınladığı “Enerji Piyasası 2019 Yılı Piyasa 

Gelişim Raporunda” dağıtım şirketleri bazında kayıp oranları açıklanmıştır. İlk sırada %51,2’lik oranla Dicle 

Elektrik Dağıtım A.Ş yer almaktadır. Yayımlanan rapora göre 2019 yılında dağıtım şirketlerinin başarılı bir 

performans sergiledikleri görülmektedir. Hedefe göre en yüksek gelişme Dicle (%14,67), dağıtım bölgesinde 

gerçekleşmiştir. 

ARAS EDAŞ %21,64

DİCLE EDAŞ %51,32

VANGÖLÜ EDAŞ %47,56
 

Şekil 1 Enerji Piyasası 2019 Yılı Piyasa Gelişim  Raporu En Yüksek İlk Üç Dağıtım Şirketi Kayıp Oranları 

Paylaşılan oran içerisinde teknik kayıplar yer alsa da büyük çoğunluğu bölge koşulları nedeniyle gerçekleşen 

teknik olmayan kayıplardır. Dağıtım şirketleri maliyetleri yüksek olan kaçak kullanımı tespit etmek için yasal 

caydırıcı yollarla başvurmakta ve büyük emek sarf etmektedir. Ancak tüm bu yapılanlara rağmen elektrik 

kullanıcıları geleneksel yöntemlerle kaçak kullanım devam etmektedir. Elektrik enerji sistemlerinde meydana 

gelen bu kayıpları önlemek, mevcut enerji sistemlerinden daha etkin bir şekilde yani enerjinin verimli bir 

şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 
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Bu proje ile AG yeraltı kablolarında yapılan ve tespiti çok zor olan kaçak kullanımın tespitini için alçak gerilim 

kablolarında ek olup olmadığını belirleyen bir el terminali geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Sayaç müdahalesi, havai hatlara kanca atılması, panolardan çekilen harici hatlar vb. bilinen birçok yöntemle 

kaçak kullanım yapılabilmektedir. Bu tür kaçaklar, dağıtım sorumluluk bölgemizde uzmanlaşmış kaçak tespit 

ekipleri tarafından, nispeten daha kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Ancak yeraltı kablo kaçakları, gözle 

görülemeyeceğinden, ihbar olmadığı sürece tespit edilmeleri çok zordur ve bu kaçak bağlantı ancak 

profesyonel ekiplerce yapılabilmektedir. Bu sebeple, proje kapsamında enerjisiz ve yüksüz alçak gerilim 

kablolarında ek olup olmadığının tespitinde kullanılabilecek bir el terminali sisteminin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul  2020 Ocak Dönemi 

Başvuru Sahibi: DİCLE EDAŞ A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: Şanlıurfa yolu 3. Km Kayapınar/DİYARBAKIR 

Proje Adı: 
‘Köstebek’ – AG Yeraltı Kablo Şebekelerinde Kaçak Tespit 
Sistemi Tasarımı  

Proje Bölgesi: DİCLE EDAŞ Sorumluluk Bölgesi 

Proje Süresi: 15 ay 

Proje Sorumlusu: Hüsnügül TEKİN 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: husnugul.tekin@dedas.com.tr  

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 
Projenin ilk 6 aylık dönemi, ilk üç iş paketi (İP) olan; İP1: Proje Yönetimi ve Sorumlulukların Belirlenmesi, İP2: 

Kalite Temininin Sağlanması kapsamaktadır. İP3: Literatür Taramasının Yapılması iş paketinin ve İP4 Dağıtım 

Şebekesinde Kullanılan Kablo Tipleri İçin Detaylı Modelleme çalışmaları iş paketinin bir kısmını kapsamaktadır. 

Projenin ilk altı aylık döneminde IP1:Proje Yönetimi ve Sorumlulukların Belirlenmesi İP2: Kalite Temininin 
Sağlanması iş paketleri tamamlanmıştır. IP3 ve IP4  iş paketlerine başlanmış devam etmektedir.   

İP1 kapsamında projede yer alacak personellerin görev dağılımı ve iş paketlerinin detay kırınımları 
yapılmıştır. Projede ilk olarak başlangıç toplantısı yapılmıştır. Başlangıç toplantısında projenin detaylı 
incelemesi ve paydaşlara bağlı görev-sorumluluk paylaşımı ele alınmıştır. 

İP2 kapsamında proje lideri ve paydaş kuruluşların üst yönetimleri tarafından belirlenmiş olan kalite 
politikaları doğrultusunda öngörülen kalite hedeflerinin proje süresince sağlanıp sağlanmayacağı 
değerlendirilmiştir.  

İP 3 kapsamında ise ulusal ve uluslararası literatürde yayımlanan alçak gerilim kablolarında kaçak 
kullanım önlenmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin ulusal ve uluslararası kaynaklardan detaylı literatür 
araştırması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dünya üzerinde kaçak kullanım için hali hazırda kullanılan 
teknolojiler incelenmektedir. 
Literatürde Elektrik enerji sistemlerinde meydana gelen güç kayıpları, teknik ve teknik olmayan kayıplar 
olarak sınıflandırılır. Teknik kayıplar, elektrik enerji sisteminde kullanılan teknik malzeme ve teçhizatlardı 
meydana gelen kayıplardır. Teknik olmayan kayıplar ise; tamamen tüketicinin enerjiyi kullanma biçiminden 
kaynaklanan kayıplardır. Sayaçlara yapılan müdahalelerle kaçak enerji kullanımı, bilinçsiz enerji tüketimi ve 
dağıtım şirketlerinin enerjiyi faturalandırmada yaptığı hatalar olarak literatürde ele alınmaktadır. 
 
Yapılan çalışmalarda kaçak kullanımın çeşitli etkilerine değinilmiştir. Bu etkilerin en etkilisi ekonomik 

kayıplardır. Buna ek olarak elektrik enerjisinin son kullanıcıya iletilmesinde teknik kalite düzeyinin düşmesi 

olarak ifade edilmiştir. Aynı zamanda kamu güvenliğinin büyük bir risk ile karşı karşıya kaldığı ifade 
edilmektedir.  

mailto:husnugul.tekin@dedas.com.tr


3 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

Kaçak kullanım üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda kaçak kullanımın tespiti için ortak bir metodolojinin 

olmadığı söylenebilir. Araştırmacılar tarafın kaçak kullanımın tespiti için,  

 Makine öğrenmesi, 

 Anormalik tespiti, 

 Siber güvenlik, 

 Dağıtım şebekesi analizi 

gibi farklı yöntemler benimsenmektedir. 

Kaçak kullanım tespit etme çalışmaları üç kategoride toplanabilir. Bunlar; 

 Veri bazlı 

 Şebeke yönetimi bazlı 

 Hibrit  

olarak sınıflandırılabilir. 

Veri bazlı kaçak kullanım tespit çalışmaları yalnızca son kullanıcı odaklı verileri kullanır.  Şebeke yönetimi bazlı 

kaçak kullanım tespiti çalışmalarında ise şebeke yapısı ve şebeke ölçümleri kullanılır. Hibrit yöntemlerde ise 

her iki kategorideki yöntemleri de kullanan yöntemlerdir.  

Makine 

Öğrenmesi

Anormallik 

Tespiti

Dağıtım 

Sistemi 

Analizi

Siber 

Güvenlik

Kaçak Kullanım 

Algılama

Veri Bazlı 

Çalışmalar

Hibrit 

Çalışmalar

Şebeke Bazlı 

Çalışmalar

Denetimli Denetimsiz Durum Kestirimi Yük Akışı
Sensör 

Teknolojisi

 

Şekil 2 Literatürde Kaçak Kullanım Tespit Yöntemleri  

Literatür taraması kapsamında elde edilecek bilgi birikimi cihazın geliştirilmesi için ışık tutacaktır.  

İP 4 iş paketi kapsamında alçak gerilim dağıtım sisteminde bulunan ve sorumluluk bölgemizde yaygın olarak 

kullanılan  alçak gerilim kabloları bilgisayar simülasyon programları ile modelleme çalışmaları başlamıştır.  
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Şekil 3 Pi eşdeğer devresi 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin orijinal zaman planı üzerinde ikinci altı aylık dönem ve bu dönemin kapsadığı iş paketleri aşağıda 

şekil üzerinde gösterilmiştir. Plana uygun şekilde gerçekleşen iş planı, zaman planı üzerinde yeşil boyalı olarak 

gösterilmiştir. 

  

1
.A

y 

2
.A

y 

3
.A

y 

4
.A

y 

5
.A

y 

6
.A

y 

7
.A

y 

8
.A

y 

9
.A

y 

1
0

.A
y 

1
1

.A
y 

1
2

.A
y 

1
3

.A
y 

1
4

.A
y 

1
5

.A
y 

İP-1 Proje 
Yönetimi ve 
Sorumlulukların 
Belirlenmesi 

 √  √                     

   

İP-2 Kalite 
Temininin 
Sağlanması 

   √  √                  

   

İP-3 Literatür 
Taraması 
Çalışmaları ve 
Literatürde Ele 
Alınan 
Yöntemlerin 
Değerlendirilmesi 

   √ √ √ √ X          

   

İP-4 Dağıtım 
Şebekesinde 
Kullanılan Kablo 
Tipleri İçin 
Detaylı 
Modelleme 
Çalışmaları 

    √ √ √ X X         

   

İP-5 Sahada 
Ölçüm 
Yapabilecek Bir 
Cihaz 
Gerçekleştirilmesi 

             X X X X X X  

 

İP-6 Saha 
Ölçümleri ve 
Sonuçların 
Raporlanması 

             X X 

 

Projenin ikinci altı aylık döneminde İP1, İP2, tamamlanmıştır. İP3 ve İP 4 kapsamında çalışmalar devam 

etmektedir. 
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B.3. İş Paketleri 
Proje kapsamında İP1, İP2 iş paketleri proje başvurusunda gerçekleştirilen öngörülere uygun olarak başarıyla 

tamamlanmıştır. Proje paydaşlarının her bir iş paketi için öngörülen adam-ayları proje bütçesinde belirtilen 

değerler ile aynı doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında zaman planını kapsayan çalışma planına 

uygun olarak iş paketleri tamamlanmış ve her bir iş paketi için yapılan hazırlıkları, gerçekleştirilen çalışmaları 

ve elde edilen bilgi birikimini açıklayan iş paketi raporu oluşturulmuştur. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

EPDK’nın 13.02.2020 tarih ve 02/20/24-01 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile projemizin toplam bütçesi 

832.500 TL olarak belirlenmiş olup, ara rapor tarihi itibari ile muhasebe sistemimizden elde edilen bilg i ve 

proje kapsamında 3.256 TL Seyahat ve Konaklama harcaması yapılmıştır.  Projenin altı aylık süreci dahilinde 

danışman firmaya iş paketleri içerisindeki adam-saati ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında taraflar 

arasında yapılan sözleşmeye göre herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  
Projenin ilk 6 aylık sürecinde tamamlanan çalışmalarda literatür taramasının sonuçları ile yol haritasına 

devam edilecektir.  

Dünya genelini etkileyen pandemi sürecinde çalışmalarımız ilerletilmiş olup, projede zaman sapması 

meydana geleceği öngörülmüştür. Projenin, 7 Ay kadar gecikme ile tamamlanması planlanmaktadır.  

 


