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aFRR : Automatic Frequency Restoration Reserve (Otomatik Frekans Düzeltme Rezervi) 

mFRR : Manuel Frequency Restoration Reserve (Manuel Frekans Düzeltme Rezervi) 

LMP : Locational Marginal Price 

MW : Mega Watt 

OG : Orta Gerilim 

OSOS : Otomatik Sayaç Okuma Ssistemi 

PF : DIgSILENT PowerFactory 

RES : Rüzgâr Enerji Santrali 

RR : Replacement Reserve (Yedek Rezerv) 

SCUC : Security Contrained Unit Committment  

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

TSO : Transmission System Operator (İletim Sistemi Operatörü) 

TTY : Talep Tarafı Yönetimi  

YEGM : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (artık Enerji Bakanlığı bünyesindedir) 

YAL : Yük Al Talimatı 

YAT : Yük At Talimatı 

YG : Yüksek Gerilim 

YH : Yan Hizmetler 

V2G : Vehicle to Grid 

VPP : Sanal Üretim Santrali  
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1. Giriş 

Bu rapor, EPDK tarafından desteklenen; “Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden 

Piyasaya Katılımı Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan TSO ve DSO Koordinasyonuna Yönelik Araştırma ve 

Öneri Geliştirme ARGE Projesi”nin Final Raporu olup, projede gerçekleştirilen faaliyetleri, analizleri ve 

sonuçları içermektedir.  

ARGE projesinin amacı; elektrik şebekelerinde dağıtık üretim santrallerinin ve tüketim noktalarının 

talep birleştiriciler (aggregator) tarafından, piyasa mekanizmaları içerisinde kontrolünün; elektrik 

şebekesi işletmesine olası etkilerinin değerlendirilmesi; ihtiyaç duyulacak piyasa mekanizmalarının ve 

kurumlar arası koordinasyon ihtiyacının araştırılması; talep birleştiricilerden şebeke (iletim ve dağıtım) 

kısıtlarının çözümüne yönelik hizmet alındığı senaryoların geliştirilmesi ve simülasyonlar ile analiz 

edilmesi; projede elde edilecek sonuçların proje paydaşlarının da katılımı ile gerçekleştirilecek olan 

çalıştaylarda değerlendirilmesi; ve talep birleştirici piyasa mekanizmalarına yönelik teknik ve 

mevzuatsal öneriler sunulmasıdır.  

Elektrik dağıtım sistemleri son dönemdeki teknolojik ve endüstriyel gelişimlere bağlı olarak gün 

geçtikçe daha dinamik sistemler olmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, veri 

toplama ve işleme konusundaki teknolojik gelişmeler, yeni piyasa modellerinin oluşturulması ve 

müşteri beklentileri, sistem işletmesi ve elektrik piyasalarında yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır. Zira 

elektrik şebekeleri birçok önemli etmenin birbiri ile sıkı etkileşim ve koordinasyon içinde bulunduğu 

dinamik sistemlerdir. 

Günümüzde bu değişimi sürükleyen en önemli faktörlerden biri teknolojik gelişmelerdir. Son dönemde 

yenilenebilir enerji bazlı dağıtık üretim kaynaklarının maliyetlerinin azalması ile birlikte elektrik 

şebekelerinde yenilenebilir enerjinin payı artmaktadır. Böylece, elektrik üretimi konvansiyonel büyük 

çaplı santrallerden, daha küçük ve dağınık bir yapıda bulunan dağıtık üretim noktalarına kaymaktadır. 

Teknolojik gelişmelere de bağlı olarak, şebekeye esneklik sağlaması amacıyla, talep ve dağıtık 

üretimlerin talep birleştiriciler üzerinden rol alabileceği piyasa mekanizmaları (gün öncesi piyasası, 

dengeleme piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi) güncel bir araştırma konusudur.  

Dağıtık üretimin büyük oranda OG ve AG seviyeden bağlandığı düşünüldüğünde, iletim sistemi 

operatörlerinin, sistem frekans ve gerilim regülasyonunda ve kısıt yönetiminde, dağıtım şebekesine 

bağlı üretim ve yük kontrolünü bir hizmet olarak kullanmaya başlaması, dağıtım sistemi işletmesini de 

etkileyecektir. Örneğin, talep birleştiriciler üzerinden piyasada yer alan yük ve dağıtık üretime, iletim 

operatörü tarafından, sistem kısıtları ve/veya dengeleme amaçlı verilecek olan YAL/YAT talimatları, 

dağıtım şebekesi üzerinde aşırı yüklenme ve/veya aşırı gerilim yükselmesi/düşümü sorunu yaratabilir. 

(Bu problemler ile ilgili detaylı analiz snuçları raporun 4. Bölümünde açıklanmıştır.) Dolayısıyla, iletim 

şebekesi için yapılan şebeke analizlerinin, dağıtım şebekesi için de yapılmasına ve iletim ile dağıtım 

sistem operatörleri arasında mevcuttan daha ileri seviyede bir koordinasyona ihtiyaç vardır. Diğer 

yandan, dağıtım sistemi işletmecisinin kendi şebekesine bağlı bu üretim ve tüketim esnekliğinden 

doğrudan faydalanabilmesi de önemli bir kazanımdır. Bu kazanımların gerçekleşmesinde talep 

birleştiricilerin kritik bir role sahip olacağı beklenmektedir. Talep birleştiricilerin böyle bir hizmet 

verebilmesi için ise altyapı yatırımları yapmaları gerekir (dağıtık üretim ve yük noktalarını kapsayan bir 

SCADA sistemi, iletişim, kumanda, gibi). Böyle bir altyapıyı yapmak için talep birleştiriciler yeterince 

motive midir? Ne tür piyasa mekanizmalarına ihtiyaç vardır? Bu soruların cevaplarının da araştırıldığı 

bu ARGE projesi kapsamında gerçekleştirilen ana faaliyetler aşağıda listelenmiştir: 

 Uluslararası ve Türkiye’de talep birleştirici mekanizmaları mevcut durum analizi  

 Proje paydaşları ile gerçekleştirilen uluslararası çalıştaylar 
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 Galvin Center - Illinois Institute of Technology (IIT)/Chicago/A.B.D.’ye gerçekleştirilen ve 

A.B.D.’deki talep birleştirici mekanizmalar ile Türkiye’de bu mekanizmaların uygulanmasına 

yönelik değerlendirmelerin yapıldığı uluslararası çalıştay  

 İletim ve dağıtım şirketlerinin şebeke kısıtlarını gidermek için talep birleştiricilerden hizmet 

aldığı senaryoların geliştirilmesi ve bilgisayar simülasyon analizleri 

 Final rapor  

  

Proje paydaşları Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Proje paydaşları1 

Raporda ilk önce talep birleştiricilerin yer aldığı uluslararası piyasa uygulamalara yönelik araştırma ve 

Türkiye’deki mevcut durum analiz sonuçları açıklanmıştır (2. Bölüm).  

Proje kapsamında farklı piyasa mekanizmalarını analiz etmek için DigSilent PowerFactory şebeke analiz 

yazılımının (AKEDAŞ’ın lisansı vardır) Security Contrained Unit Committment (SCUC) modülü tedarik 

edilmiştir. İletim ve dağıtım şirketlerinin şebeke kısıtlarını gidermek için talep birleştiricilerden hizmet 

aldığı senaryolara yönelik bilgisayar simülasyon analizleri raporun 3. Bölümünde açıklanmıştır. SCUC 

modülünün analizlerde kullanımına yönelik yönergeler Ek-1’de verilmiş olup, ileride farklı senaryo 

analizleri için gerekli olan tüm detayı içermektedir. 

Projede elde edilen sonuçlar proje paydaşları ile gerçekleştirilen çalıştaylarda değerlendirilmiştir. Proje 

kapsamında ulusal düzeyde toplam üç adet çalıştay gerçekleştirilmiş olup, çalıştay katılımcıları, gündem 

ve sonuçlarına ait detaylar raporun 4. Bölümünde verilmiştir. Proje kapsamında, Galvin Center - Illinois 

Institute of Technology (IIT)/Chicago/A.B.D.’ye gerçekleştirilen ziyarette; A.B.D.’deki talep ve üretici 

birleştirici kavramları; birleştiricilerin katıldığı piyasa mekanizmaları; dağıtım şirketlerinin rolleri ve 

Türkiye’de bu kavramların, piyasa mekanizmalarının ve rollerin uygulanmasına yönelik farklara yönelik 

değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler de raporun 4. Bölümünde yer almaktadır.  

Projede elde edilen sonuçların özeti ve öneriler ise raporun 5. Bölümünde verilmiştir.  

   

                                                           
1 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) artık Enerji Bakanlığı bünyesindedir. 
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2. Uluslararası uygulamalar ve Türkiye’deki mevcut durum 

Elektrik şebekelerinde yenilenebilir enerji kaynaklara (YEK) bağlı üretim santralleri (Rüzgar Enerji 

Santrali - RES ve Güneş Enerji Santrali - GES gibi), lisanslı veya lisanssız olarak çoğunlukla dağıtım 

şebekesine bağlanmaktadır. Bu durum dağıtım seviyesinde bilindik tek yönlü (radyal) akışları 

değiştirmekte ve dağıtım işletmesini daha kompleks bir yapıya getirmektedir. YEK’lerin miktarının 

artması şebeke esnekliğine olan ihtiyacı da arttıracak olup, talep birleştiricilerin şebeke esnekliği 

hizmetinde önemli bir oyuncu olması beklenmektedir 2 . Bununla birlikte, talep birleştiricilerden 

sağlanacak olan şebeke esnekliğinin istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi ancak iletim ve dağıtım 

şirketleri arasındaki mevcut durumda sınırlı seviyede olan koordinasyonun daha da arttırılması ile 

mümkün olabilecektir3.  

Dağıtım şebekesindeki üretim ve tüketim noktalarında şebeke esneklik hizmeti verecek olan talep 

birleştiricilerden hem iletim sistemi operatörleri (üretim/tüketim dengesi, frekans kontrolü, gerilim 

kontrolü ve kısıt yönetimi açısından), hem de dağıtım sistemi operatörleri (gerilim kontrolü ve kısıt 

yönetimi açısından) faydalanabileceklerdir 4 , 5 , 6 , 7 . İletim ve dağıtım sistemi operatörleri arasındaki 

koordinasyon sayesinde, bir sistem operatörünün verdiği karar ile diğer sistem operatörlerinin verdiği 

karar arasında oluşabilecek çelişkilerin önüne geçilmiş olacaktır8,9,10,11,12. Böylelikle, sistem operatörleri 

                                                           
2 C. Eid, P. Codani, Y. Chen, Y. Perez, and R. Hakvoort, “Aggregation of demand side flexibility in a smart grid: A 
review for European market design,” in 2015 12th International Conference on the European Energy Market 
(EEM), 2015, pp. 1–5. 
3 Ochoa, L.N., Pilo, F., Keane, A., Cuffe, P., Pisano, G., 2016. Embracing an adaptable, flexible posture: ensuring 
that future european distribution networks are ready for more active roles. IEEE Power Energy Mag. 14, 16e28. 
https://doi.org/10.1109/MPE.2016.2579478 
4 Julia Merino, 2016. Ancillary Service Provision by RES and DSM Connected at Distribution Level in the Future 
Power System (Tech. Rep. No. D1.1). SmartNet Project 
5 D’hulst, R., Fernandez, J.M., Rikos, E., Kolodziej, D., Heussen, K., Geibelk, D., Temiz, A., Caerts, C., 2015. Voltage 
and frequency control for future power systems: the ELECTRA IRP proposal. In: 2015 International Symposium 
on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST). Presented at the 2015 International Symposium 
on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST), pp. 245e250. https://doi.org/10.1109/SEDST. 
2015.7315215 
6 SWECO, ECOFYS, Tractebel Engineering (GDF Suez), PWC, 2015. Study on the Effective Integration of Distributed 
Energy Resources for Providing Flexibility to the Electricity System (Technical Report) 
7 Expert Group 3, 2015. Regulatory Recommendations for the Deployment of Flexibility (Technical Report), EG3 
report. Smart Grid Task Force 
8 CEER, “Position Paper on the Future DSO and TSO Relationship.” 2016 EDEC, EDSO SG, ENTSO-E, Eurelectric, 
GEODE, 2015. General Guidelines for Reinforcing the Cooperation between TSOs and DSOs (Technical Report) 
9 Ruester, S., Schwenen, S., Batlle, C., Perez-Arriaga, I., 2014. From distribution net- works to smart distribution 
systems: rethinking the regulation of European electricity DSOs. Util. Policy 31, 229e237. https://doi.org 
/10.1016/ j.jup.2014.03.007 
10 Eid, C., Codani, P., Perez, Y., Reneses, J., Hakvoort, R., 2016b. Managing electric flexibility from Distributed 
Energy Resources: a review of incentives for market design. Renew. Sustain. Energy Rev. 64, 237e247. https://doi. 
org/10.1016/j.rser.2016.06.008 
11 Mallet, P., Granstrom, P.-O., Hallberg, P., Lorenz, G., Mandatova, P., 2014. Power to the people!: european 
perspectives on the future of electric distribution. IEEE Power Energy Mag. 12, 51e64. https://doi.org/10.1109/ 
MPE.2013.2294512 
12 ENTSO-E, 2015a. Towards Smarter Grids: Developing TSO and DSO Roles and Interactions for the Benefit of 
Consumers (Technical Report). 

https://doi.org/10.1109/MPE.2016.2579478
https://doi.org/10.1109/SEDST
https://doi.org/10.1109/%20MPE.2013.2294512
https://doi.org/10.1109/%20MPE.2013.2294512
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şebekenin kaliteli, şeffaf ve gözlenebilir olarak işletilmesi için beraber çalışabileceklerdir13,14,15. Nitekim, 

Avrupa’daki mevzuatsal gelişmeler, sistem operatörleri arasındaki farklı koordinasyon ihtiyaçları (veri 

alışverişi, operasyonel prosedürler ve piyasa mekanizmaları) açısından ilk çerçeveyi 

sunmaktadır16,17,18,19,20,21. 

Literatür taramasının ilk kısmında talep tarafında sağlanan esnekliğin farklı piyasa oyuncularına ne gibi 

faydaları olabileceği ve tüketicilerin talep tarafına katılımının sağlanabilmesi için nelere dikkat edilmesi 

gerektiği açıklanmaktadır (2.1. Bölüm). SDEC’nin (Smart Energy Demand Coalition) her sene yayımladığı 

Avrupa’nın talep tarafı katılımındaki güncel durumu ile ilgili raporu 0. Bölümde yer almaktadır. TSO’lar 

ve DSO’lar arasındaki veri alışverişinin izlenmesi, yan hizmetlerin (frekans kontrol, frekans düzeltme, 

kısıt yönetimi ve gerilim kontrolü) işletilmesinde yerel ve ulusal düzeyde, Avrupa özelinde bir mimari 

altyapı sağlamayı amaçlayan SmartNet projesinin ele aldığı piyasa modelleri 2.3. Bölümde yer 

almaktadır. Özellikle Avrupa’dan olmak üzere dünyadaki bazı mevcut talep birleştirici firma örnekleri 

(Energy Pool-Fransa, Voltais-Fransa, Direct Energy-Fransa, Flextricity-İngiltere, Delaware Elektrikli Araç 

Pilot Uygulaması-Amerika, Open Energi-İngiltere) 2.4. Bölümde yer almaktadır. Son olarak, Türkiye 

elektrik piyasasının tarihsel süreci ve Türkiye’nin talep tarafı katılımındaki mevcut durumu 2.5. 

Bölümde açıklanmıştır. 

2.1. Talep tarafında esneklik 

Esneklik, enerji sistemi için hizmet sağlamak adına bireysel düzeyde üretim ve/veya tüketim 

karakteristiklerinin harici bir sinyal (fiyat sinyali veya etkinleştirme) ile değiştirmektir. Esneklik genel 

olarak aşağıdaki özellikler ile karakterize edilir; 

 Güç miktarındaki değişim 

 Süre 

 Değişim oranı 

 Tepki süresi 

 Yer (iletim veya dağıtım şebekesi) 

Esneklik üretim ve tüketim tarafından sağlanabilmektedir. Örnek olarak; doğalgaz santralleri, 

endüstriyel ve ticari tüketiciler, birleştirilmiş küçük mesken yükleri, birleştirilmiş dağıtık üretim ve 

enerji depolama elektrik sisteminde esnekliği sağlayabilmektedir.  

Talep birleştiricilerin esneklik hizmeti verdiği bir piyasada yer alan başlıca paydaşlar: 

                                                           
13 Eurelectric, 2015. Response to EC Consultation on a New Energy Market Design. 
14 Duenas, Pedro L., 2015. DSO-TSO Coordination (Master). Universidad Ponti ~ ficia Comillas, Madrid, Spain. 
15 E. Rivero, D. Six, A. Ramos, and M. Maenhoudt, “Preliminary assessment of the future roles of DSOs, future 
market architectures and regulatory frameworks for network integration of DRES,” evolvDSO Project, Deliverable 
1.3, 2014 [Online]. Available: http://www.evolvdso.eu 
16 ENTSO-E, 2015c. Network Code Overview  
17 European Commission, 2016a. COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 Establishing a Network Code on 
Requirements for Grid Connection of Generators. 
18 European Commission, 2016b. COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1388 Establishing a Network Code on 
Demand Connection. 
19 European Commission, 2016c. COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1447 Establishing a Network Code on 
Requirements for Grid Connection of High Voltage Direct Current Systems and Direct Current-connected Power 
Park Modules. 
20 European Commission, 2016d. Draft Regulation Establishing a Guideline on Electricity Transmission System 
Operation e the System Operation Guideline. 
21 ENTSO-E, 2015d. Network Code on Emergency and Restoration. 

http://www.evolvdso.eu/
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 TSO (İletim Sistemi Operatörü): İletim sisteminin planlaması ve dengeli bir şekilde 

işletilmesinden sorumludur (Türkiye ve Avrupa’daki genel yapı). 

 ISO: (Bağımsız Sistem Operatörü): İletim sisteminde toptan piyasanın işletilmesinden 

sorumludur (Kuzey Amerika’daki uygulama). 

 DSO (Dağıtım Sistemi Operatörü): Dağıtım sisteminin işletilmesinden ve tüketicilerine elektrik 

tedariğinden sorumludur. 

 DST: Dengeden Sorumlu Taraf 

 Talep birleştirici: Daha küçük birimler (tüketiciler gibi) ve piyasa arasında aracı olarak hareket 

eder. Esneklik hizmetlerini TSO, DST ve DSO‘ya sağlayabilirler. 

 Perakende (Tedarik) Şirketi: Mevcutta DST’den veya direkt olarak piyasadan elektrik enerjisi 

satın alan ticari birim. 

2.1.1. Esneklik hizmeti gereksinimleri 

Bu bölümde şebeke esneklik hizmetleri kullanıcıları ve bu hizmetleri sağlayabilecek sistem kullanıcıları 

açıklanmıştır. Ayrıca esneklik kullanıcıları için hangi hizmetlerin gerektiğini ve esneklik sağlayıcıları 

tarafından hangi hizmetlerin sunulabileceği de açıklanmaktadır. Esneklik hizmetlerinin gerekliliklerinin 

esneklik hizmetleri sağlayıcıları tarafından nasıl karşılanabileceğini özetlenmektedir7. 

Şebeke işletmesinde göz önüne alınan üç temel teknik faktör Şekil 2’de gösterilmiştir. İletim 

şebekesinde teknik kısıt problemleri kısa vadede YAL/YAT talimatları ile çözülebilirken (bkz. Şekil 3), 

dağıtım şebekesinde meydana gelen teknik kısıtlar kısa vadede ancak kesinti ile çözülebilir (bkz. Şekil 

4)  (dağıtım şebekelerinde depolama gibi kontrol edilebilen üretim/tüketim unsurlarının rol aldığı bir 

piyasa olmadığı durumda). 

 

Şekil 2. Şebeke işletmesinde göz önüne alınan üç temel teknik faktör 
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Şekil 3. İletim şebekesinde teknik kısıt problemi ve YAL/YAT talimatları ile çözüm 

 

Şekil 4. Dağıtım şebekesinde teknik kısıt problemi  

 

2.1.1.1. Kullanıcılar ve satın alıcılar açısından esneklik hizmetleri 

1. Dengeden Sorumlu Taraf (DST):  

DST’ler şebeke esnekliğinin anahtar kullanıcılarıdır. Mevcut durumda elektrik sisteminde sağlanan 

esnekliğin ana kaynağı iletim seviyesine bağlı bulunan enerji santralleridir (özellikle doğalgaz santralleri 

ve hidroelektrik santralleri). Enerji ticareti genellikle ikili işlemlerin sonucudur. Esneklik ise genellikle 

arz ve talebin kısa vadeli planlaması için gereklidir.  
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Portföy optimizazyonu, üretim ve tüketimin dengelenmesi:  

DST, farklı zaman dilimlerinde esneklik kullanmak için farklı seçeneklere sahiptir. Rüzgâr veya güneş 

gibi belirli elektrik üretim birimlerinin çıktılarını (üretim profillerini) kontrol etmek zordur. Bu yüzden 

portföy optimizasyonu için diğer üretim santrallerinden veya talep tarafından esneklik ihtiyacı 

giderilebilmektedir. Enerji ticareti de portföy optimizasyonu için DST tarafından kullanılabilmektedir. 

Üretim kapasitesi yeterliliği:  

Üretim yeterliliğinin bir unsuru, özellikle değişken rüzgâr ve güneş enerjisi üretimleri ile talep kontrolü 

ile toplam üretim tüketim dengesinin sağlanmasıdır. Diğer bir unsur ise şebekenin puant zamanlarında 

talebi karşılamak için yeterli kapasitenin mevcut olmasını sağlamaktır. 

 DST esneklik gereksinimleri: Puant kaydırma, üretim ve tüketim dengesi 

 

2. İletim Sistemi Operatörü: TSO, esnekliğe aşağıdakiler için ihtiyaç duymaktadır. 

Frekans Kontrolü: İletim sistemi operatörleri, gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini sağlamaktır. Bunun 

için TSO’lar karşılaşılabilecek sistem dengesizlikleri için çeşitli üretim rezervlerini kullanmaktadırlar. 

Frekans dengesinin sağlanması için üretimin yanı sıra enerji depolama ve talep tarafı yönetimi (TTY) de 

etkin olmaktadır. 

Reaktif Güç Kontrolü: TSO’ların şebekelerine bağlı üretim tesislerinden reaktif güç tedarik eder. Çoğu 

Avrupa ülkesinde reaktif güç tedariği hizmeti için ücret ödenir. 

Kısıt Yönetimi: İletim sisteminin talebi karşılayabilecek yeterli iletim kapasitesinin olmaması sonucu 

kısıtlar oluşmaktadır. Sistem güvenilirliğini sağlamak için iletim sistemi operatörü bu kısıtları dikkate 

alarak bölgeler arası iletimi tekrardan düzenlemelidir. İletim sistemindeki kısıtlar talep tarafında 

tüketimin düşürülmesi ile de düşürebilmektedir. 

Şebeke Kayıpları: Tüketim noktalarına yakın olan dağıtık üretim santralleri, iletimden kaynaklı kayıpları 

azaltacaktır. 

 TSO esneklik gereksinimleri: Üretim ve tüketim dengesi, reaktif güç sağlanması, kısıtların 

giderilmesi, puant kaydırma 

 

3. Dağıtım Sistemi Operatörü (DSO): 

Uzun Vadeli Kısıt Yönetimi: DSOlar şebeke yatırımları ile talebi karşılarlar. Ancak tüketici 

karakteristiklerine bağlı olarak yerel tüketimin veya üretimin şebeke kapasite sınırlarını aştıkları 

zamanlar (yılda birkaç saat) olabilecektir. Tüm bu kısıtları gidermek için dağıtım şebekelerine önemli 

miktarlarda yatırımların yapılması gerekecektir. Talep tarafı kontrolü ile bu yatırımlar azaltılabilecektir 

veya ertelenebilecektir. 

Kısa Vadeli Kısıt Yönetimi: DSO’lar dağıtık üretimlerden, depolamadan ve talep tarafından sağlanan 

esneklikleri şebekelerini optimize etmek veya şebekelerini en ekonomik biçimde yönetebilmek için 

kullanabilmelidir. Şebeke güçlendirme yatırımları, mevcut esneklik hizmetlerinin tedarik edilme 

maliyetlerinden daha ekonomik olmadıkça ertelenebilir. 

Gerilim Kontrolü / Reaktif Güç Yönetimi: Dağıtım şebekesine bağlı üretim santrallerinin (RES ve GES 

gibi) artmasıyla beraber bilindik tek yönlü (radyal) akışlar değişmekte olup, gerilim yükselmesi 
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problemleri ortaya çıkmaktadır. Dağıtık üretimlerin koordinasyonu (birleştiriciler üzerinden olabilir) ile 

şebeke gerilimi ve reaktif güç kontrolü sağlanabilir. Bazı durumlarda, şebeke geriliminin 

yönetmeliklerde belirtilen sınırların içerisinde kalabilmesi için dağıtık üretim santralleri devre dışı 

bırakılabilecektir. 

Şebeke Kayıpları: Dağıtık üretim santrallerinin tüketime yakın konumda bulunmasından dolayı şebeke 

kayıplarında azalma olacaktır.  

 DSO esneklik gereksinimleri: Üretim ve tüketim dengesi, dağıtık üretim kontrolü ve reaktif 

güç kontrolü, puant kaydırma 

 

2.1.1.2. Hizmet sağlayıcıları açısından esneklik hizmetleri 

1. (Birleştirilmiş) sanayi ve ticari kullanıcılar: 

Sanayi ve ticari yükler/üretimler birleştiriciler tarafından veya bireysel olarak işletilebilir. Sanayi veya 

ticari kullanıcılar talep tarafı kontrolü ile şebekeye esneklik sağladığında (otomatik veya manuel), 

bunlar DST/tedarikçiler/birleştiriciler veya TSO/DSO tarafından şebekeye sağladıkları esnekliğin 

karşılığı verilmelidir. 

Tüketiciler ve üreticiler üçüncü şahıs birleştiriciler üzerinden şebekeye katılım sağlamak için aralarında 

anlaşırlar. Sözleşme de sağlanılan esneklik hizmetinin geri dönüşleri belirlenmelidir. Tedarikçiler veya 

üçüncü şahıs birleştiriciler, TSO veya DSO ile sağladıkları talep kontrolü için anlaşırlar.  

Sağlanan hizmetler: Puant kaydırma, talep yönetimi (otomatik veya manuel), kısıt yönetimi, frekans 

kontrolü 

 

2. Birleştirilmiş mesken tüketicileri: 

Mesken tüketicileri birleştiriciler tarafından veya tedarikçi tarafından birleştirilerek talep tarafı katılımı 

sağlanacaktır. Mesken tüketicilerinin kazancı birleştiriciler ile yapılan anlaşmaya bağlı olacaktır. 

Mesken tüketicilerinin talep kontrolü otomatik ve manuel işlemler yapılarak sağlanabilmelidir. Bunlar 

üretimin veya tüketimin arttırılması, azaltılması, durması veya başlaması gibi eylemleri içerebilir. 

Sağlanan hizmetler: Puant kaydırma, talep yönetimi 

 

3. (Birleştirilmiş) Dağıtık üretim santralleri: 

Kojenerasyon, rüzgâr santralleri, güneş santralleri, güç depolama gibi birçok değişik dağıtık üretim 

kaynakları mevcuttur. Dağıtık üretimlerin birleştirilmesi,  üretim ünitelerinin kontrol edilebilirliğine 

bağlıdır. Enerji depolama, kojenerasyon veya yedek jeneratörler, rüzgâr ve güneş santrallerinden daha 

fazla kontrol edilebilir. Daha fazla üretim kontrol edilebilirse, bu üretim ünitelerinin birleştirilmesi de 

bir o kadar kolay olmaktadır. Eğer depolama (ekonomik olarak uygun olan) birleştirme işlemine dâhil 

edilirse, birleştirme işlemi daha fazla kontrol edilebilir olacaktır. 

Sağlanan hizmetler: Üretim kontrolü, Üretim Kısma (Şebeke kısıt yönetimi), reaktif güç, kayıp 

azaltma 
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Tablo 1. Esneklik kullanıcıları ile esneklik sağlayıcıları arasındaki bağlantı 

Sağlanabilecek 
Hizmetler 

Hizmeti Sağlayabilecek Sistem 
Kullanıcısı 

Hizmetin Yerine Getirdiği 
Fonksiyon 

Esneklik Hizmeti 
Kullanıcısı 

Puant Kaydırma 
Birleştirilmiş (veya bireysel) 
sanayi ve ticari kullanıcılar, 

Birleştirilmiş mesken kullanıcıları 

Uzun vadeli kısıt yönetimi, 
Portföy optimizasyonu, 

Üretim kapasitesi yeterliliği 

DSO 
DST 
TSO 

Talep yönetimi -  
manuel/otomatik 

Birleştirilmiş (veya bireysel) 
sanayi ve ticari kullanıcılar, 

Birleştirilmiş mesken kullanıcıları 

Kısa vadeli kısıt yönetimi, 
Portföy optimizasyonu, 

Üretim kapasitesi yeterliliği 

DSO 
DST 
TSO 

Dengeleme 
Hizmetleri 

Birleştirilmiş (veya bireysel) 
sanayi ve ticari kullanıcılar, 
Birleştirilmiş dağıtık üretim 

Frekans Kontrolü TSO 

Üretim kontrolü (Birleştirilmiş) dağıtık üretim 
Kısa vadeli kısıt yönetimi, 

Şebeke kayıplarının azaltılması 
DSO 
TSO 

Yük kısma ürünleri 

(Birleştirilmiş) dağıtık üretim 
(Birleştirilmiş) sanayi ve ticari 

kullanıcılar, 
Birleştirilmiş mesken kullanıcıları 

Kısa vadeli kısıt yönetimi, 
 

DSO 
TSO 

Reaktif Güç (Birleştirilmiş) dağıtık üretim Gerilim Kontrolü 
DSO 
TSO 

2.1.2. Tüketici yetkilendirme 

Talep tarafında esnekliğin sağlanması yeni enerji platformlarına geçişte anahtar etken olacaktır. Bunun 

sağlanabilmesi için sisteme aktif katılımın sağlanması ve tüketicilerin yetkilendirilmesi gerekmektedir. 

Tüketici yetkilendirilmesi için aşağıdaki seçenekler sağlanabilir. 

 Tüketici çıkarları sistemde daha fazla esnekliğe geçişte korunmalıdır. 

 Tüketiciler, tüketimlerinin ve faturalarının optimize edilmesinde kontrol sahibi olmalıdırlar. 

Ayrıca diğer amaçlara (çevresel hedefler) katkıda bulunabilmesi için yetki sahibi olması 

gerekmektedir. 

 Tüketiciler (yeni) piyasada seçeneklerini anlayıp, böylece onlara sunulan yeni fırsatları 

değerlendirebilmelidir ve piyasaya katılımın avantajlarının farkında olmalıdırlar. Bunun için 

hükümetin, sistem düzenleyicilerinin, tüketici organlarının ve piyasa oyuncularının tüketicilere 

kendileri için talep tarafının katılımının ne anlama geldiğinin ve piyasa katılımcısı olarak 

faydalarının ve yükümlülüklerinin farkında olmaları için aktif olarak yardımcı olmalıdırlar. 

 Tüketicilerin piyasaya katılımları için bazı teşvikler olmalıdır. 

 Tüketicilerin, tüketici ihtiyaçlarına yönelik gerekli araçlarda dâhil olmak üzere talep tarafı 

katılımında aktif olarak rol alabilmesi için gerekli bilgilendirmeler ile güçlendirilmelidir.  

 Tüketicilerin kendi verilerinin sahibi olması, verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalıdır. 

 Tüketicilerin seçim şansı olmalıdır. Tedarikçiler (birleştirici olarak davranabilirler)  ve üçüncü 

parti birleştiriciler, tüketicilerin piyasaya katılabilmeleri için teklifte bulunmalıdırlar. 

 Tüketicilere, kolay anlaşılır ve karşılaştırılması kolay, basit ürünler sunulmalıdır. Basitlik ve 

şeffaflık, yerli tüketicilerin başarılı bir şekilde sisteme entegre olmaları için anahtar faktörlerdir. 

 Tüketiciye daha fazla bilgi sağlanması ile karışıklıktan kaçınmak için basitlik arasında bir denge 

sağlanmalıdır. 

 Tüketiciler, tedarikçilerden ve üçüncü parti birleştiricilerden gelen tekliflerden hangisinin en iyi 

yatırım olduğunu kolaylıkla değerlendirilebilmelidir.  
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 Fatura bilgileri, tüketicinin toplam tedarik maliyetlerinin bileşenlerinden (iletim bedeli, şebeke 

bedeli, vergiler, vb.)  haberdar olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

 Piyasa kurallarının ve işleyişinin tüketicilerin de elektrik piyasasına katılımını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 
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2.2. Avrupa’da mevcut durum 

Avrupa’da genel olarak talep tarafı katılımına ilgi artmaktadır. Avrupa’daki talep tarafı katılımı 

potansiyelinin açığa çıkarılmasında Avrupa Komisyonu'nun Temiz Enerji Paketi'nin Kasım 2016'da 

yayınlanması etkili olmuştur. Günümüzde 20 GW’lık aktif talep tarafı katılımı bulunması ile birlikte, 

Avrupa Komisyonu 2030’da hedefi 160 GW olarak koymuştur22. 2017 yılında ENTSO-E puant yükü 581 

GW ile 18.01.2017’de gerçekleşmiştir 23 . SDEC 24  (Smart Energy Demand Coalition) her yıl Avrupa 

ülkelerinde talep tarafı katılımın güncel durumunu analiz etmektedir. Bu kapsamda SDEC’nin bir önceki 

raporundan bu yana,  talep tarafı katılımının hiç olmadığı bazı ülkelerde (Estonya, İspanya ve İtalya) 

bile bu potansiyelin keşfedilmesi için bazı mevzuatsal çalışmalar yapılmıştır. Avrupa’da talep tarafı 

katılımının en aktif kullanıldığı ülkeler İsviçre, Fransa, Belçika, Finlandiya, Büyük Britanya ve İrlanda’dır. 

Birleştiriciler üzerinden sağlanan talep tarafı katılımının iyi işlediği ülkelerde bile, halen piyasa 

mekanizmaları ve mevzuatsal problemler mevcuttur. İsviçre ve Fransa, piyasa katılımcılarının standart 

rolleri ve sorumluluklarını da içerecek şekilde birleştirilmiş talep tarafı katılımı için detaylı bir 

mevzuatsal yapıya sahiptir. Avrupa’nın birleştiriciler üzerinden talep tarafı katılımında güncel 

durumunu içeren harita Şekil 5’de görülebilir25.  

 

Şekil 5. Avrupa’daki talep tarafı katılımı gelişimi haritası 

                                                           
22 ENTSO-E, 2014. Network Code on Electricity Balancing (EB). 
23 Bkz. https://www.entsoe.eu/ 
24 Bkz. http://www.smarten.eu/ 
25  SEDC, Explicit Demand Response in Europe Mapping the Markets 2017, [Online]. Available: 
http://www.smarten.eu/wp-content/uploads/2017/04/SEDC-Explicit-Demand-Response-in-Europe-
Mapping-the-Markets-2017.pdf [Accessed: 02-May-2018] 

https://www.entsoe.eu/
http://www.smarten.eu/
http://www.smarten.eu/wp-content/uploads/2017/04/SEDC-Explicit-Demand-Response-in-Europe-Mapping-the-Markets-2017.pdf
http://www.smarten.eu/wp-content/uploads/2017/04/SEDC-Explicit-Demand-Response-in-Europe-Mapping-the-Markets-2017.pdf
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Aşağıdaki bölümlerde Avrupa ülkelerinin ulusal düzeydeki talep tarafı katılımı mevcut durumu ve 

stratejileri yer almaktadır. 

3.1.1. Almanya 

2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik arzındaki payının %35’e ulaşması ve 2011 

yılında açıklanan 2022’ye kadar nükleer enerjinin elektrik arzındaki payının sıfırlanması 

planlanmaktadır. Bu, merkezi olmayan esneklik ihtiyacını arttıracaktır. Almanya’da önümüzdeki 

yıllarda rüzgâr ve güneş santrallerinden gelen değişken üretimin şebekede toplam talebin büyük bir 

çoğunluğunu sağladığı durumların daha sık gerçekleşmesi beklenmektedir. Hâlihazırda, talep 

birleştiriciler gün öncesi piyasası (GÖP), gün içi piyasası (GİP) ve dengeleme ve yan hizmetler 

piyasalarına katılabilmektedir. Bununla birlikte, mevzuatta bazı engeller vardır:  

 Sabit tüketim modelini teşvik etmek ve böylece esneklik sağlayanları cezalandırmak için artan 

elektrik fatura ücretleri; 

 Piyasa modelinde üçüncü taraf birleştiriciler için standartlaştırılmış bir rolün olmaması ve 

perakendeciler/DST’ler ve üçüncü taraf birleştiriciler arasında çok sayıda sözleşme yapılması 

gerekmesi. 

 Toptan satış piyasasında fiyat sinyallerini önemli ölçüde azaltan yüksek vergiler, şebeke 

tarifeleri ve perakende satış fiyatlarına dâhil edilen diğer ücretler ve harçlar (% 50-% 80). 

Almanya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren piyasalar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

3.1.2. Avusturya 

Avusturya, dengeleme piyasalarında talep tarafı katılımı için ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte 

genel yapı karmaşık (ve dolayısıyla pahalı) kalmıştır. 2014 yılında, talep kaynaklarının birleştirilmesinin 

kolaylaştırmak için bazı değişiklikler yapılmış ve dengeleme piyasasının talep tarafı katılımına ve yeni 

teknolojilere açmıştır. Ancak talep yönetimi sağlayıcısının DST’ın kaynak maliyetleri için DST ile ikili bir 

anlaşma yapması gerekmekte olup, bu durum piyasaya giriş için engel oluşturmaktadır. 

Şu anda Avusturya’da talep tarafı katılımı nispeten azdır. Birleştiriciler, büyük miktarda esneklik 

sağlayabilen müşterileri ile veya yedek jeneratör yardımı ile piyasaya katılabilmektedir. Ancak küçük 

kaynaklar, düşük gelir getirisi nedeniyle sisteme katılmaya isteksizdir. 

Avusturya’da DSO, TSO ve diğer piyasa katılımcıları arasındaki (gerçek zamanlı) veri alışverişi 

optimizasyonu, daha etkin piyasa için verilerin iyileştirilmesi ve piyasa kurallarının ve mevzuatların 

iyileştirilmesi (piyasa paydaşları ile hâlihazırda anlaşma yapan birleştiriciler için yeni düzenlemelerin 

getiri limesi gibi) planlanmaktadır. 

Avusturya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 3’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Almanya’daki talep tarafı katılımları 
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Tablo 3. Avusturya’daki talep tarafı katılımları 

 

 

 

3.1.3. Belçika 

Belçika yan hizmetlerini talep tarafı katılımına açmak için önemli adımlar atmıştır.  Belçika piyasasında 

birleştiriciler tüketici ile anlaşma yapabilmesi için öncelikle tedarikçi/DST ile ön anlaşma yapması 

gerekmektedir. Talep tarafı katılımının tam potansiyelini yakalaması için ölçüm ve veri doğrulama 

alanında bazı iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Örneğin, yerel üretim miktarı ile sağlanan esnek 

yük miktarı birbirinden ayırt edilememektedir. Yan hizmetler için yapılan ödemeler oldukça caziptir ve 

cezalar makul düzeydedir. Temmuz 2017’de, onaylanan Belçika enerji yasası ile birlikte bağımsız 

birleştiricilerin rolü resmileşmiştir. Bununla birleştiriciler DST’ın veya tedarikçilerin izni olmadan 

doğrudan müşteriye erişim hakkı sağlanmıştır.  

Belçika’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 4’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Belçika’daki talep tarafı katılımları 
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3.1.4. Büyük Britanya 

Büyük Britanya, piyasalarının birçoğunu talep tarafı katılımına açan Avrupa’daki ilk ülke oldu. Fakat, 

son yıllarda BEIS (The Department of Business, Energy and Industrial Strategy), Ofgem ve National Grid 

arasındaki paydaş sürecin olgun bir piyasada beklendiği kadar etkili olmadığı görülmektedir. Sonuç 

olarak, ölçüm, ihale ve diğer birçok prosedür ve işletmesel ihtiyaçlar talep tarafı kaynakları için uygun 

değildir. Ulusal kapasite düşmesine rağmen, sistemdeki talep tarafı katılımının (MW) önemli ölçüde 

azaltılmasına neden olmaktadır. Günümüzde: 

 Ürün tasarımı müşteri katılımına uygun olmasa bile tüm dengeleme hizmetleri talep 

yönetimine ve birleştirilmiş yüklere açıktır. 

 Kapasite mekanizması da talep yönetimine açıktır. Ancak üretim ile kıyaslanamayacak 

düzeydedir. 

 Dengeleme mekanizması ve toptan satış piyasası bağımsız birleştiricilere kapalı olarak kalmaya 

devam etmektedir. 

“National Grid”, dengeleme hizmetleri ve şeffaflığın arttırmak için sisteme katılım gerekliliklerini 

düzenlemeye çalışmasına rağmen,  talep yönetiminin İngiltere piyasasında uygulanabilirliğini 

sınırlandıran önemli yasal ve işletmesel zorluklar mevcuttur. İngiltere, DST ve birleştirici arasındaki 

sorunu henüz çözememiştir. Birleştiricilerin dengeleme mekanizmasında ve toptan satış 

piyasasında oyuncu olması için her bir müşterinin tedarikçisi ile ikili anlaşma yapması 

gerekmektedir. Birleştiriciler, dengeleme hizmetlerine ve kapasite mekanizmasında 

perakendeci/DST ile anlaşma yapmadan erişebilmektedir. 

Büyük Britanya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 5’de 

gösterilmektedir. 

 

3.1.5. Danimarka 

Danimarka’da talep tarafı katılımı oldukça sınırlı (TSO’lardan veya DSO’lardan esneklik için önemli bir 

talep olmadığından) kalmaktadır. Bu durum Danimarka’nın yeterli kapasitesi bulunduğundan ve diğer 

Avrupa piyasalarına göre daha iyi işleyen elektrik piyasasına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte, artan dağıtık üretim kaynakları(RES ve GES) nedeniyle arz-talep dengesinin zorlaşacağı 

bir geleceğe hazırlanmak için esneklik ihtiyacını göz önüne alan yatırımlar yapılmaktadır. 

Teorik olarak, elektrik tüketicilerinin Danimarka'daki tüm yan hizmetlere katılmasına izin verilmektedir. 

Ancak zayıf mevzuatsal çevrede bağımsız birleştiricilerin piyasaya katılımı sınırlı kalmaktadır. Talep 

tarafı birleştiricileri sadece perakendeciler aracılığıyla gerçekleşip, bugün Danimarka piyasasında 

bağımsız birleştiriciler bulunmamaktadır. Tüketici ile anlaşma yapmak için öncelikle ilgili tüketicinin 

tedarikçisinden/DST’ler ile ön anlaşma yapması gerekmektedir. Bunun sonucunda sadece 

tedarikçiler/DST’ler birleştirilmiş talep tarafı katılımı hizmetini kısıtlı bir şekilde sunmaktadırlar. 

Bununla birlikte, Danimarka Enerji Birliği tarafından esnek tüketim için birleştiricilerin sisteme dâhil 

edilmesinin kolaylaştırılacağı yeni bir piyasa modeli geliştirmek için çalışmaktadırlar. 

Danimarka’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 6’da 

gösterilmektedir. 
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Tablo 5. Büyük Britanya’daki talep tarafı katılımları 
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Tablo 6. Danimarka’daki talep tarafı katılımları 
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3.1.6. Estonya 

Estonya hükümeti ve TSO’su, Elering AS, talep tarafı katılımı ve onun kullanım alanları ile ilgili geniş 

çaplı araştırmalar yapmaktadırlar26. Şu anda birleştiriciler, tüketicinin perakendecisi ile doğrudan ikili 

bir anlaşması olmadığı sürece piyasaya katılmamaktadır. Estonya’nın da dâhil olduğu Baltık ve 

İskandinav ülkelerini kapsayan talep tarafı katılımına piyasaları açmayı amaçlayan bölgesel bir süreç 

devam etmektedir. 

Estonya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 7’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 7. Estonya’daki talep tarafı katılımları 

 

                                                           
26 Bakınız: Tarbimise juhtimine [http://elering.ee/tarbimise-juhtimise-aruanne-3/] and Demand Side Response 
as Source for Flexibility [http://elering.ee/demand-side-response-as-source-for-flexibility-3/]  
 JRC (2016): “Demand Response status in EU Member States”, available at: http://iet.jrc.ec.europa.eu/ 
energyefficiency/sites/energyefficiency/files/publications/demand_response_status_in_eu28_member_states-
online.pdf (retrieved 15 March 2017) 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/
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3.1.7. Finlandiya 

Finlandiya, talep tarafı katlımı için önemli adımlar atmıştır. Şu anda birleştiriciler üzerinden talep tarafı 

yönetimi aktif olarak tüm piyasalara katılabilmektedir. Ancak bazı sınırlamalar halen mevcuttur. 

Finlandiya’da genel olarak birleştiriciler üzerinden küçük ölçekli yüklerin birleştirilip talep tarafına 

katılımı iş modeline büyük bir ilgi var. 

Finlandiya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 8’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 8. Finlandiya’daki talep tarafı katılımları 
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3.1.8. Fransa 

Fransa’da 2003’ten beri büyük sanayi tüketicileri dengeleme piyasasına katılabilmektedirler, 2007’de 

birleştirilmiş mesken yüklerin piyasaya katılması için ilk pilot uygulama yapılmıştır.  

Yük kısmanın, toptan satış piyasasına doğrudan enerji olarak teklif edilmesine izin veren NEBEF 

mekanizması, Aralık 2013’te uygulamaya konmuştur (Şekil 6). Deneme aşamasında aktive edilen hacim 

hafif geçen kış nedeniyle oldukça azdı (2014 yılında 310 MWh). Katılım 2015’te 1522 Wh ve 2016’da 

10313 MWh olmuştur27 (Bkz. Şekil 7). 

 

Şekil 6. NEBEF mekanizması 

 

Şekil 7. Fransa-NEBEF mekanizması hacimleri  

 

                                                           
27  RTE (2016): ‘Volumes d’Effacement NEBEF, tous Opérateurs d’Effacement confondus, 
agrégés à la maille France’,available at:http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/ 
nebef_effacements.jsp, retrieved Nov. 2016.  Aggregated  ‘Chroniques’ (delivered) values  
except for 2016, ‘Programmes’ values. 
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2017 Ocak ayında başlayan Kapasite Mekanizması, talep tarafı katılımına açık ve piyasa katılımcılarının 

aralarında doğrudan sözleşme yaptıkları “merkezi olmayan markete” dayanmaktadır. Kapasite 

sertifikalarının satıldığı EPEX denetim sistemi merkezi ve anonim bir yapıdır. 

Dengeleme mekanizması ve yan hizmetler birleştirilmiş talep tarafı katılıma açıktır. Yükler gün öncesi 

piyasaya katılım sağlayabiliyorlar ve NEBEF mekanizması ile Ocak 2017’den itibaren gün içi piyasaya da 

katılım sağlayabilmektedir. Kapasite mekanizması da talep tarafı katılımına izin vermektedir. Fransa 

TSO’su talep yönetiminin potansiyelini arttırmak için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Birleştiriciler 

ve perakendeciler/DSTlar arasındaki ilişki düzenlenmiş ve 2013 yılında standartlaştırılmış bir çerçeve 

oluşturulmuştur. 

Fransa’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 9’da 

gösterilmektedir. 
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Tablo 9. Fransa’daki talep tarafı katılımları 
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3.1.9. Hollanda 

Hollanda, TSO’nun görece basit piyasa yapısı ile önemli miktarda talep tarafı esnekliği (özellikle akıllı ev 

sahipleri vasıtası ile) sağlamayı başardığı ilginç bir model sunmaktadır. Hizmet sağlayıcılar arasındaki 

rekabet teşvik edilerek talep yönetimi piyasasının daha fazla gelişmesi sağlanabilecektir. 

Hollanda TSO’su, Tennet, şu anda Hollanda pazarında yaklaşık olarak 1,5 GW’lık talep tarafı katılımı 

olduğunu tahmin etmektedir. Yıl içerisinde aktive edilen toplam dengeleme enerjisi hacmi hala 500 

GWh seviyesindedir.  

Dengeleme piyasası Hollanda elektrik sisteminde merkezi bir rol üstlenmektedir. Talep tarafı 

katılımının sistemde oyuncu olabilmesinin ana nedeni DST’lerin kendi portföyleri için dengesizlik 

yönetimini ve “pasif dengelemeyi” (üçüncü taraf birleştiricilerin sisteme doğrudan erişmesini 

engelleyen sistem) sağlamaktır. 

2015 yılında, Hollanda “Omgekeerd Noodvermogen28” olarak adlandırılan acil durum güç programı ile 

yükler tarafından erişilebilen yukarı ve aşağı yönde sistem regülasyonunun sağlanabileceği bir 

uygulama getirmiştir. 2015 yılında 150 MW’lık satın alım gerçekleşmiştir. 2017 yılında Nisan aynına 

kadar 70 MW lık acil kapasite ihalesi yapılmıştır. 

Hollanda’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 10’da 

gösterilmektedir. 

 

3.1.10. İrlanda 

İrlanda’da talep tarafı katılımı son yıllarda artmıştır. 2013 başlarında, İrlanda’nın TSO'su Eirgrid, talep 

yönetimi sağlayıcılarının talep yönetimi birimleri (DSU) altında tek elektrik piyasasına (SEM) kayıt 

yapması için elektrik piyasası kanunlarını/kurallarını değiştirdi. Bu kayıtla birlikte SEM’de kapasite 

ödemeleri için hak sahibi oldular. İlk DSU, Temmuz 2012'de ve Aralık 2012'de ikinci DSU faaliyete geçti. 

DSU’lar için ön yeterlilik prosedürlerinde halen iyileştirmeye yer vardır, ancak yönetilebilir yükler 

programı STAR (Short-Term Active Response) iyi tasarlanmıştır. Bu program İrlanda’nın 2020 yılına 

kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin toplam tüketimin %16’sını karşılaması hedefi için 

Ekim 2017’de “Delivering a Secure, Sustainable Electricity System” (DS3) programı ile değiştirilmiştir. 

Artan yenilenebilir enerji üretiminden dolayı sistemin esnekliğe olan ihtiyacı artacaktır. 2018 yılında 

DSU’lar için dengeleme piyasasının açılması ve entegre tek elektrik piyasasının (I-SEM) açılmasıyla 

birleştiriciler için daha fazla iş olanağı yaratılacaktır. 

İrlanda’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 11’de 

gösterilmektedir. 

 

 

                                                           
28 NL Noodvermoogenpool (2014): “Noodvermogen Afregelend”, available at: http://nlnvp.nl/Nieuws 
(retrieved on 13 March 2015) 
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Tablo 10. Hollanda’daki talep tarafı katılımları 
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Tablo 11. İrlanda’daki talep tarafı katılımları 
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3.1.11. İspanya 

Bugün, İspanya esneklik ihtiyaçları için çoğunlukla hidro ve gaz santrallerinden faydalanmaktadır. 

İspanyada dağıtık enerji üretiminin yaygınlaşmasıyla, önümüzdeki yıllarda esnekliğe duyulan ihtiyacın 

artması beklenmektedir. İspanya, mesken tarifelerinin saatlik spot fiyatlara dayalı olduğu dünyadaki ilk 

ülke olması sebebiyle talep tarafı katılımın daha hızlı ilerleyebileceği öngörülmektedir. Bazı pilot akıllı 

şebeke projeleri olmasına rağmen, talep yönetimi sadece endüstriyel tüketiciler ile sınırlıdır. 

İspanya elektrik sisteminde birleştiriciler hala yasal değildir ve şu anda talep yönetimine izin veren tek 

bir program (Yönetilebilir yük programı) vardır. Sadece büyük tüketiciler olan bu program, TSO (Red 

Eléctrica de España) tarafından yönetilmektedir. 

İspanya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 12Tablo 

2’de gösterilmektedir. 

Tablo 12. İspanya’daki talep tarafı katılımları 

 

 

3.1.12. İsveç 

İsveç’te esneklik temel olarak ülkenin kuzeyindeki hidroelektrik santrallerinden (SE1 ve SE2), kısıt 

durumlarında veya puant zamanlarında ülkenin güneyinde yer alan termik santrallerden 

sağlanmaktadır. Talep tarafı katılımı ve birleştirilmiş talep tarafı katılımı İsveç’te yasaldır. Ancak, piyasa 

oyuncularının rolleri ve sorumlukları uygun bir şekilde tanımlanırsa, tüm piyasa paydaşların korunduğu, 

müşterilerin talep yönetimi sağlayıcılarını özgürce seçebildikleri bir platforma geçilirse,  daha geniş bir 

talep tarafı katılımı sağlanabilir. 

İsveç’deki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 13Tablo 2’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 13. İsveç’teki talep tarafı katılımları 

 

 

3.1.13. İsviçre 

2013 yılında faaliyete giren yasal değişikliklerden sonra İsviçre birleştirilmiş talep tarafı katılıma büyük 

oranda açılmıştır. Teknik engeller kaldırılmıştır ve her şeyden önce, Swissgrid dengeleme hizmeti 

sağlayıcıların müşterilerinin DST’ları ile anlaşma yapmadan ülkenin herhangi bir yerindeki yükleri bir 

araya getirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu düzenleme, her iki tarafın maliyetlerini ve risklerini 

azaltırken, DST ve birleştiriciler için net roller ve sorumluluklar sağlamaktadır. Aynı zamanda, 

Avrupa’nın geri kalanı için bir model olabilecek, TSO’nun denetimi altında belli süreçler 

tanımlamaktadır.  

Dengeleme piyasalarında hala birtakım kritik engeller bulunmaktadır. Örneğin, puant kaydırma 

teknolojileri ile çatışan, tarifelere dayalı herhangi bir teşvik yoktur. Gerçek zamanlı talep karşısında 

zayıf şeffaflık ve kayıp fiyat sinyalleri (aktif ticaret için eksik piyasa sinyalleri) olmak üzere esneklik için 

piyasada bazı zorluklar mevcuttur. Bu problemler, talep yönetiminin şu anda mevcut piyasa tasarımı 

altında hala sınırlı bir finansal değere sahip olduğunu göstermektedir. 

İsviçre’deki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 14’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 14. İsviçre’deki talep tarafı katılımları 

 

 

 

3.1.14. İtalya 

Son yıllarda İtalyan elektrik piyasasında yenilenebilir üretimde hızlı bir artış olmuştur ve elektrik 

tüketiminde azalma yaşanmıştır. İtalya dengeleme piyasasında talep tarafı katılımı henüz yürürlükte 

olmayıp, sistemin esneklik ihtiyacı çoğunlukla hidro ve gaz enerji santrallerinden gelmektedir. Bunun 

tek istisnası dengeleme piyasasından ayrı yürütülen bir talep tarafı katılımı programı olan kesinti 

sözleşmesi programıdır. 

Yönetilebilir yükler günümüzde 4 GW olmuştur ve minimum katılım 1 MW ile sınırlandırılmıştır. 

Birleştiricilere izin verilmemektedir. Yeni kapasite mekanizmasına erişim tekliflerinin 2015 yılı sonunda 

başlaması beklense de, süreç henüz uygulanmamıştır. Kapasite mekanizmasının düzenlenmesi ile talep 

tarafı katılıma olan ilgilinin artması beklenmektedir. 2017’de başlaması beklenen yeni yapı ile piyasanın 

talep yönetimine, dağıtık üretim kaynaklarına (RES) ve yüksek performanslı kojenerasyona açılacaktır. 

Aynı zamanda, yeni yapı ile dengeleme ve yedek rezerv piyasalarında, dengeleme fiyatlandırmasına ve 

coğrafi bölgelerin ayrımına yönelik talep tarafının (birleştiriciler dâhil) erişim mekanizmaları 

düzenlenecektir. 

İtalya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 15’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 15. İtalya’daki talep tarafı katılımları 

 

 

3.1.15. Polonya 

Polonya’da kömür en baskın enerji kaynağıdır. Polonya’da elektik üretiminde taş kömürü ve linyitin 

payı %86’ya yakındır ve yüksek maliyetli alternatif teknolojiler nedeniyle bu payın düşmesi oldukça 

yavaştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ile düşen esneklik ve geleneksel üretim kaynakların 

yüksek arıza oranları birleştiğinde arz güvenliği açısından risk teşkil eden durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Enerji santralleri çoğunlukla ülkenin güneyinde yer aldığından, iletim şebekesinde 

kısıtlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle, talep yönetimi ile ülkenin esnek kaynaklara ihtiyaç duyduğu 

bölgelerde iletim ve/veya üretim kapasitesi kısıtlarına çözüm olabilecektir.  

Dengeleme piyasası Temmuz 2014’te talep yönetimine resmen açıldı, ancak şimdiye kadar aktif 

teklifler olmadı. Talep yönetimine katılım için getirilen çok sıkı gereklilikler, 1 Ocak 2017’de biraz 

gevşetildi. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Polonya yaklaşık 200 MW’a ulaşacak talep tarafı katılımda hafif 

bir artış göstermiştir. Polonya’da bağımsız birleştiricilerin sistemde yasal bir rolü yoktur. Diğer önemli 

bir konu da talep yönetimi sağlayıcılarına ödeme sorunudur. Mevcut düzenlemeler sadece dengeleme 

piyasasındaki kullanım ödemelerini sağlamaktadır. Polonya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri 

içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 16’da gösterilmektedir. 
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Tablo 16. Polonya’daki talep tarafı katılımları 
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3.1.16. Portekiz 

Portekiz’de elektrik piyasası, yüksek üretim kapasitesi marjı, farklı zaman tarifelerine sahip tüketiciler 

için şebeke tarifeleri, 41,4 kW üzerinde sözleşmeli güce sahip tüketiciler için uzaktan ölçüm (OSOS) 

kullanılması, 4 MW’in üzerinde sözleşmeli güce sahip tüketiciler (yan hizmetler piyasasında talep tarafı 

katılımı azaltan bir unsur)  için yönetilebilir yük servisi ile karakterize edilir. 

Portekiz’deki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 17’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 17. Portekiz’deki talep tarafı katılımları 
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3.1.17. Norveç 

Norveç’in çok hidroelektrik kaynakları vardır. Bunlar, elektrik tüketiminin yaklaşık %95’inin karşılar ve 

esneklik ihtiyaçlarının çoğunu giderir. Norveç’te konut ısıtmasının önemli bir bölümü elektriğe dayalıdır. 

Norveç daha fazla talep tarafı katılımın sağlanması için önemli adımlar atmıştır. Birleştiriciler üzerinden 

talep tarafı katılımı tüm dengeleme piyasalarında yasal olarak teklif verebilmektedir. Piyasaya teklif 

vermek için, DST’ler veya DST ile işbirliği yapanlar birleştirici olabilir ve piyasaya tekliflerini sunabilir. 

Bu yapı İskandinav ülkelerinde yaygın olsa da birleştiricilerin piyasada daha az aktif olmalarına 

sebebiyet vermektedir. İskandinav ülkelerinde, İskandinav piyasasının talep tarafında esnekliğin nasıl 

daha fazla geliştirilebileceği ve birleştirici modelleri tartışılmaktadır. 

Norveç’teki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 18’de 

gösterilmektedir. 

 

3.1.18. Slovenya 

Slovenya dengeleme piyasası, 2014’te kısmi olarak birleştirilirmiş talep yönetimine açılmıştır. 

Birleştirilmiş talep tarafı ihalesi, Slovenya TSO’su, ELES tarafından 2014 içinde düzenlenmiştir. 2015 

yılında sözleşmeli satış hacmi 20 MW olmuştur. 

Piyasaya girmenin en önemli engeli, sınırlı sayıda erişilebilir program ve küçük hacimlerdir. ELES’e göre 

talep tarafı katılımın geleneksel üretim birimleriyle rekabet edebilmeleri için TSO ve birleştiriciler 

tarafında iyileştirmeye ihtiyaç vardır. İkincil rezervlerin 2016 yılında birleştirilmiş yüklere açılması 

bekleniyordu, ancak henüz operasyonel bir çalışma mevcut değildir. TSO, talep yönetiminin teşvik 

edilmesi için çeşitli AB projelerine katılmıştır.  

Slovenya’daki talep tarafı katılımlarını ve hacimleri içeren dengeleme piyasası ürünleri Tablo 19’da 

gösterilmektedir. 
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Tablo 18. Norveç’teki talep tarafı katılımları 
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Tablo 19. Slovenya’daki talep tarafı katılımları 
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2.3. SMARTNET TSO-DSO koordinasyon yapısı ve yan hizmetler piyasa modelleri 

SmartNet projesi, TSO’lar ve DSO’lar arasındaki veri alışverişinin izlenmesi, yan hizmetlerin (frekans 

kontrol, frekans düzeltme, kısıt yönetimi ve gerilim kontrolü) işletilmesinde yerel ve ulusal düzeyde, 

Avrupa özelinde bir mimari altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Dağıtım sistemlerinin yerel ihtiyaçlar 

için yan hizmetler, dengeleme ve kısıt yönetimi sistemleri ile birlikte bulunabilmelidir. Dağıtım 

şebekesindeki kaynaklar, talep kontrolü ve dağıtık üretim gibi, yerel olarak ve tüm sistem dâhilinde 

rekabetçi yan hizmetler piyasasında yan hizmetlerin tedariğine katılması beklenmektedir. 

SmartNet projesi ile aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 

 Dağıtım şebekesinden hangi yan hizmetler bütün şebeke ihtiyaçları için kullanılabilir? 

 TSO'lar ve DSO'lar arasındaki koordinasyon, esnekliğin tedariği ve tedarik süreçlerini optimize 

etmek için nasıl organize edilmelidir? 

 Gerçek zamanlı piyasa mimarisi (özellikle frekans restorasyonu ve kısıt yönetimi için) nasıl 

revize edilmelidir? 

 Sistem operatörleri arasında ne tür bilgi alışverişi yapılmalı ve dağıtık üretim, esnek talep ve 

depolama sistemlerinin monitör edilmesi ve kontrolünü sağlamak için bilgi iletişim teknolojileri 

(BİT) nasıl düzenlenmelidir? 

SmartNet projesi kapsamında amaç; fiziksel yapı, piyasa ve BİT modelini oluşturabilecek, üç ulusal 

örneği (İtalya, Danimarka ve İspanya) analiz edilmesi için özel bir simülasyon platformu geliştirmektir. 

Farklı TSO-DSO koordinasyon yapıları seçilen üç ulusal örnek (İtalyan, Hollanda ve İspanyol) ile 

karşılaştırılmıştır. 

Bu rapor kapsamında SmartNet projesindeki aşağıdaki TSO ve DSO koordinasyon yapıları ve piyasa 

modelleri açıklanmaktadır29. 

 

 Merkezi Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Centralized AS Market Model) 

 Yerel Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Local AS Market Model) 

 Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Model (Shared Balancing Responsibility Model) 

 Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Common TSO-DSO AS Market Model) 

 Entegre Esneklik Piyasa Modeli (Integrated Flexibility Market Model) 

 

2.3.1. Merkezi yan hizmetler piyasa modeli (centralized as market model) 

Bu modelde, TSO dağıtım şebekesine bağlı olan dağıtık enerji kaynakları (DEK) sahipleri ile doğrudan 

DEK’i temin eder. Piyasa tasarımı ve sistem operatörleri için ana sorumluluklar Tablo 20’da 

özetlenmektedir. 

Paydaşların rolleri, piyasa tasarımı ve oyuncular arasındaki etkileşim Şekil 8’de gösterilmektedir. Bu 

model, DSO'nun sistem ön yeterlik sürecindeki olası rolüne katılımını sınırlandırmaktadır. DSO istisnai 

durumlarda (dağıtım şebekesi kısıtları için), TSO’nun piyasa dengeleme sürecine katılım sağlayabilir. 

Sonuç olarak DSO’nun TSO’ya gerekli verileri sağlaması ve TSO’nun dağıtım şebekesini tam olarak 

gözlemleyebilmesi gerekmektedir. 

                                                           
29 VITO “Basic schemes for TSO-DSO coordination and ancillary services provision,” SmartNet project, Deliverable 
D1.3, Dec. 2016 
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Tablo 20. Merkezi Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Centralized AS Market Model) 

Karakteristik 

Piyasa tasarımı 
İletim ve dağıtım sistemine bağlı bulunan kaynaklar için, TSO tarafından işletilen 

yan hizmetler için ortak bir piyasa bulunmaktadır.  

TSO’nun rolü 

TSO, yan hizmetler için kendi piyasasının işletilmesinden sorumludur. Dağıtım 

şebekesinde ekstra kısıtların oluşmasının önlenmesi için, dağıtım şebekesindeki 

kaynakların aktivasyonu için ayrı bir süreç (sistem ön onayı) kurulabilir. 

DSO’nun rolü 

 DSO, TSO tarafından işletilen yan hizmetlerin tedariği ve aktivasyonu süreçlerine 

dâhil değildir. Sadece TSO tarafından işletilen dağıtım şebekesindeki kaynakların 

aktivasyonunun, dağıtım şebekesinde kısıtlara yol açmamasını garanti etmek için 

ön yeterlilik sürecine dâhildir. DSO gerçek zamanlı veya gerçek zamana yakın bir 

süreçte esneklik temin etmemektedir. 

 

 

Şekil 8. Merkezi Yan Hizmetler Piyasa Modeli: roller, piyasa mimarisi ve paydaşların etkileşimi 

 

Şekil 8’deki lejant açıklamaları Şekil 9’te gösterilmiştir. 
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: Piyasa aktörlerini temsil etmektedir. (TSO, DSO, gibi.) 

: Merkezi piyasayı temsil etmektedir.  

: Yerel piyasayı temsil etmektedir. 

: TSO ve DSO için ortak piyasayı temsil etmektedir. 

: Önceden belirlenmiş profillerin paylaşılmasını temsil etmektedir. 

: Birleştirilmiş kaynakları temsil etmektedir. 

: Piyasa tekliflerini temsil etmektedir. 

: Ön yeterliliği temsil etmektedir. 

 

Şekil 9. Lejant açıklamaları 

 

 

Merkezi yan hizmetler piyasa modelinde, DSO dağıtım şebekesindeki kaynakların temin edilmesini 

sağlamamaktadır ve TSO’nun tüm şebekedeki sistem hizmetleri için tüm kaynaklara eşsiz bir erişimi 

bulunmaktadır. Bu koordinasyon şeması mevcut sisteme en yakın olandır. DSO’nun sisteme kısıtlı 

katılımından dolayı bu koordinasyon şeması, TSO ve DSO arasındaki esneklik kullanım süreçlerindeki 

tüm aşamalar için (ön yeterlilik, temin etme, aktivasyon ve uzlaşma) az bir iletişim yeterli olmaktadır. 

TSO’nun DSO şebeke kısıtlarının piyasa dengeleme sürecine otomatik olarak dâhil etmesi durumunda 

herhangi bir veri paylaşımına ihtiyaç olmayacaktır. TSO’nun dağıtım şebekesi verilerini anlamak ve 

yorumlamak için tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmadığından bir risk bulunmaktadır. Diğer yandan, 

DSO’nun yerel şebeke kısıtlarını gidermek için kısa vadeli esneklikleri kullanamamasına neden 

olmaktadır. 

 

TSO tarafından işletilen sadece bir piyasa vardır. Tek piyasa operatörünün (aynı zamanda alıcı) avantajı, 

süreçlerin daha basit ve piyasa ürünlerinin net ve tüm piyasa katılımcıları tarafından biliniyor olmasıdır. 

Tablo 21’de Merkezi Yan Hizmetler piyasa modelinin, TSO şebeke işletmesi, DSO şebeke işletmesi, diğer 

piyasa katılımcıları ve piyasanın işleyişine getirdiği ana avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktaları 

özetlemektedir. 

 

2.3.2. Yerel yan hizmetler piyasa modeli (local as market model) 

Bu modelin temel özeliği yerel piyasanın DSO tarafından işletilmesidir. TSO dağıtım şebekesi 

kaynaklarına yerel market üzerinden erişebilir. DSO’nun dağıtım şebekesi kaynaklarını 

birleştirmesinden sonra TSO yan hizmetler piyasasına aktarır. Piyasa tasarımı ve sistem operatörleri 

için ana sorumluluklar Tablo 22’de özetlenmektedir. 
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Tablo 21. Piyasa paydaşları açısından Merkezi Yan Hizmetler piyasa modeli 

 

 

Tablo 22. Yerel Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Local AS Market Model) 

Karakteristik 

Piyasa tasarımı 

DSO tarafından işletilen ayrı yerel bir piyasa vardır. Dağıtım şebekesindeki DSO 

tarafından yerel kısıtları gidermek için seçilen kaynaklar kullanıldıktan sonra geriye 

kalan kaynaklar DSO/yerel piyasa üzerinden TSO’ya iletilir. DSO teklifleri birleştirip, 

TSO tarafından işletilen yan hizmetler piyasasına aktarır. DSO dağıtım şebekesi 

kısıtlarını giderecek tekliflerin yan hizmetler piyasasında işlem görmesini garanti 

eder. 

TSO’nun rolü 

TSO, yan hizmetler için kendi piyasasının işletilmesinden sorumludur. Bu piyasada 

iletim şebekesindeki kaynaklar ve dağıtım şebekesindeki kaynaklar (DSO 

tarafından birleştirilen) yer almaktadır. 

DSO’nun rolü 

 DSO esneklik kullanımı için yerel piyasanın işletilmesinden sorumludur. DSO yerel 

kullanım için gerekli teklifleri seçer ve birleştirir ve kalan teklifleri TSO piyasasına 

aktarır. DSO’nun esnek kaynakların yerel şebeke için kullanılmasında önceliği 

vardır. 

 

 Faydaları Dikkat edilmesi gereken noktalar 

TSO şebeke 

işletmesi 

 TSO dağıtım şebekesindeki tüm kaynaklara 

erişim sağlayabilmektedir. DSO ile 

paylaşmaya gerek yoktur. 

 Sistem operatörleri arasında az bir iletişime 

ihtiyaç vardır. 

 TSO’nun eylemleri dağıtım şebekesini 

ve dolayısıyla tüketicileri olumsuz 

etkileyebilir. 

DSO şebeke 

işletmesi 

 Sistem operatörleri arasında az bir iletişime 

ihtiyaç vardır. 

 Dağıtım şebekesi kısıtları dikkate 

alınmayacaktır. 

 DSO esnekliğin muhtemel 

avantajlarından faydalanamayacaktır. 

Diğer piyasa 

katılımcıları 

 Tek bir merkezi piyasanın olmasından dolayı 

kolay süreçler ve standartlaşmış ürünler 

 Birleştiriciler dağıtım şebekesindeki farklı 

konumlarda bulunan kaynakları kullanabilir. 

 

Piyasa 

işleyişi 

 Güncel piyasaya yakın bir koordinasyon 

şemasıdır. Bu yüzden uygulaması basit 

olacaktır. 

 Tek bir merkezi piyasa, düşük işletme 

maliyetlerinde çalışabilecektir. 

 DSO şebeke kısıtları göz ardı edilirse düşük 

işletme maliyetlerinde çalışabilecektir. 

 DSO şebeke kısıtlarının dikkate alındığı 

durumda TSO ve DSO arasındaki veri 

paylaşımı muhtemel faydalardan daha 

ağır basabilecektir. 
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Paydaşların rolleri, piyasa tasarımı ve oyuncular arasındaki etkileşim Şekil 10’de gösterilmektedir. Yerel 

yan hizmetler piyasa modelinin, merkezi yan hizmetler piyasa modeline kıyasla temel farkı yerel 

piyasayı teşvik etmesidir. Böyle bir piyasa DSO’yu ön plana çıkartmaktadır. Yerel piyasada(DSO 

tarafından işletilmektedir) ihtiyaç olmayan esneklikler merkezi piyasaya (TSO tarafından 

işletilmektedir) birleştirilmiş bir şekilde gönderilmektedir. Dağıtım şebekesi kısıtları (örn. Bazı yerel 

piyasa teklifleri, dağıtım şebekesi işletmesini tehlikeye atacaksa TSO’ya devredilmez.) bu piyasa 

modelinde dikkate alınmaktadır. 

 

 

Şekil 10. Yerel Yan Hizmetler Piyasa Modeli: roller, piyasa mimarisi ve paydaşların etkileşimi 

 

Yerel Yan Hizmetler piyasa modeli, DSO tarafından işletilen yerel piyasa ile karakterize edilebilir. Bu 

durum, dağıtım ve iletim şebekesindeki kaynaklar için TSO’nun sorumlu olduğu piyasa modeline kıyasla 

DSO tarafından işletilen yerel piyasanın işleyişi, DSO için ek maliyetler getirmesine rağmen nispeten 

büyük DSO’lar olması durumunda çok verimli olacaktır. Birden fazla küçük dağıtım şebekesinin kendi 

yerel piyasalarına sahip olması durumunda, esnek olmayan piyasalara ve işletme maliyetlerinde önemli 

bir artışa neden olabilir. Birçok yerel piyasanın varlığı ile bilişim ve iletişim altyapısının kurulması 

maliyetleri arttırabilir. Tablo 23’de Merkezi Yan Hizmetler piyasa modelinin, TSO şebeke işletmesi, DSO 

şebeke işletmesi, diğer piyasa katılımcıları ve piyasanın işleyişine getirdiği ana avantajları ve dikkat 

edilmesi gereken noktaları özetlemektedir. 
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Tablo 23. Piyasa paydaşları açısından Yerel Yan Hizmetler piyasa modeli 

 

2.3.3. Dengeleme sorumluluğu paylaşılmış model (shared balancing responsibility 

model) 

Bu modelde, TSO dağıtım şebekesindeki (yerel) dengeleme sorumluluğunu DSO’ya devretmektedir. 

DSO, önceden belirlenen programa uymak zorundadır ve dengeleme sorumluluğunu yerine getirmek 

için yerel dağıtık kaynakları (yerel piyasadan elde edilen) kullanır. Önceden tanımlanmış program, 

DST’lerin DSO’nun bölgesindeki talep tahminlere ve her bir TSO-DSO kesişim noktasındaki tahminlere 

dayanmaktadır. Önceden tanımlanmış programın sadece enerji piyasasına dayanması durumunda, 

TSO’lar ve DSO’lar bu programda herhangi bir değişiklik yapmaz. Alternatif olarak, TSO'lar ve DSO'lar, 

her bir TSO-DSO kesişim noktası için tahminleri kullanarak, hem iletim hem de dağıtım şebekesi için 

kısıtları da gözeterek önceden tanımlanmış programa karar verebilir. İkinci seçenek için, her bir ayrı 

TSO-DSO kesişim noktası için önceden tanımlanmış program belirlenir. Piyasa tasarımı ve sistem 

operatörleri için ana sorumluluklar Tablo 24’de özetlenmektedir. Paydaşların rolleri, piyasa tasarımı ve 

oyuncular arasındaki etkileşim Şekil 11’de gösterilmektedir. Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış 

Model, TSO’nun dağıtım şebekesine bağlı kaynaklara erişiminin olmadığı tek modeldir. 

 Faydaları Dikkat edilmesi gereken noktalar 

TSO şebeke 

işletmesi 

 TSO, yerel şebekenin kısıtlarını gözeten 

birleştirilmiş teklifleri alır.  

 Birleştirmelerin her bir DSO bölgesinde olmasından, 

birleştirilmiş tekliflerin fiyatı daha yüksek olabilir. 

 DSO tarafından öncelik tanınan kaynaklar, TSO’nun 

daha pahalı kaynakları kullanmasına ve fiyatların 

artmasına sebebiyet verebilecektir. 

 DSO’nun aktivasyonları ek dengesizlikler yaratabilir. 

DSO 

şebeke 

işletmesi 

 Dağıtım şebekesi kısıtları dâhil 

edilmektedir. 

 Dağıtım şebekesinde kaynakların 

kullanılmasında DSO önceliğe sahiptir. 

 DSO birleştirilmiş yerel teklifleri TSO’nun istediği 

formatta sağlamak zorundadır. 

 Piyasa operatörlüğünden dolayı işletme maliyetleri 

olacaktır. 

 DSO’nun yapacağı eylemlerle ilgili TSO ile iletişim 

kurması gerekecektir. 

Diğer 

piyasa 

katılımcıları 

 Daha küçük piyasa, küçük ölçekli dağıtık 

kaynaklar için daha iyi koşullar 

yaratabilir. 

 Birçok kaynağın ortak bir teklifte birleşme olasılığı, 

parçalı piyasa yapısından dolayı düşük olacaktır. 

 TSO’ya doğrudan esneklik sağlanmayacaktır. 

 Farklı yerel piyasalar için, farklı ürenler olabilecektir. 

(Uyum ihtiyacı) 

Piyasa 

işleyişi 

 Sınırlı sayıda piyasa katılımcısı olma 

durumunda yerel piyasa daha kolay 

organize olabilecektir.  

 Birden fazla küçük dağıtım şebekesinin her birinde 

ayrı piyasa olması durumunda, yüksek işletme 

maliyetleri olan esnek olmayan bir piyasa riski 

bulunmaktadır. 

 Yerel (birçok) piyasa ve merkezi piyasa arasındaki 

iletişimi sağlamak için kapsamlı BİT (Bilişim ve İletişim 

Teknolojileri) altyapısına ihtiyaç vardır. 

 Mevcut piyasalar ile uyumlu değildir. 
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Tablo 24. Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Model (Shared Balancing Responsibility Model) 

Karakteristik 

Piyasa tasarımı 

TSO tarafından yönetilen iletim şebekesine bağlı kaynaklar için bir yan hizmetler 

piyasası bulunmaktadır. DSO tarafından yönetilen dağıtım şebekesine bağlı 

kaynaklar için bir yan hizmetler piyasası bulunmaktadır. Dağıtım şebekesinde 

kaynaklar TSO’ya sunulamaz. Dağıtım şebekesi kısıtları yerel piyasanın dengeleme 

sürecine entegredir.  

TSO’nun rolü 
TSO, iletim şebekesindeki kaynaklar ile sınırlı olmak kaydıyla yan hizmetler 

piyasasını işletir. TSO iletim şebekesinin dengelenmesinden sorumludur. 

DSO’nun rolü 

 DSO yerel piyasayı işletir. DSO yerel kısıtların yönetilmesi ve dağıtım şebekesini 

dengelemek için yerel esneklikler ile anlaşma yapar. DSO dağıtım şebekesinin 

dengelenmesinden (önceden tanımlanmış programa uygun olarak) sorumludur. 

 

 

 
Şekil 11. Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Model: roller, piyasa mimarisi ve paydaşların 
etkileşimi 

Tablo 25’de Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Modelinin, TSO şebeke işletmesi, DSO şebeke 

işletmesi, diğer piyasa katılımcıları ve piyasanın işleyişine getirdiği ana avantajları ve dikkat edilmesi 

gereken noktaları özetlemektedir. 
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Tablo 25. Piyasa paydaşları açısından Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Model 

 

 

2.3.4. Ortak TSO-DSO yan hizmetler piyasa modeli (Common TSO-DSO) 

Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler piyasa modelinde, sistem operatörleri için ortak bir esneklik piyasası 

desteklenmektedir. Bu koordinasyon şemasında kaynakların tedarik edilmesi, esnekliğin sağlanması 

için gereken toplam tedarik maliyetlerini en aza indirmesi hedeflenmektedir. Bu fikir, TSO ve DSO 

maliyetlerini ayrı ayrı en aza indirmek yerine sistemin bütünü için TSO ve DSO gelir kaynaklarının 

optimize edilmesini konu edinen CEER’in son makalesinde de desteklenmektedir3. Piyasa tasarımı ve 

sistem operatörleri için ana sorumluluklar Tablo 26’de özetlenmektedir. 

 Faydaları Dikkat edilmesi gereken noktalar 

TSO şebeke 

işletmesi 

 Daha az yan hizmetler temin 

edileceğinden TSO’nun işletme 

maliyetleri azalacaktır. 

 TSO’nun dağıtım şebekesindeki kaynaklara yan 

hizmetler için erişimi bulunmamaktadır. 

 DSO’nun kendi dengeleme sorumluluğunu yerine 

getiremezse sistemde dengesizlikler oluşma riski 

bulunmaktadır. 

DSO şebeke 

işletmesi 

 Dağıtım şebekesi kısıtları dâhil 

edilmektedir. 

 

 Piyasa operatörlüğünden dolayı işletme maliyetleri 

 Birden fazla küçük dağıtım şebekesinin her birinde 

ayrı piyasa olması durumunda, yüksek işletme 

maliyetleri olan esnek olmayan bir piyasa riski 

bulunmaktadır. 

 DSO tarafından temin edilecek esneklik miktarı 

artacaktır. 

 Piyasanın küçük olması nedeniyle DSO’nun tedarik 

maliyeti TSO’ya kıyasla çok daha yüksek olabilir. 

 DSO sistemindeki dengesizlik cezaları, TSO 

sisteminden ayrılmıştır. 

Diğer piyasa 

katılımcıları 

 Daha küçük piyasa, küçük ölçekli 

dağıtık kaynaklar için daha iyi koşullar 

yaratabilir. 

 Küçük yerel piyasanın yetersiz kaynak üretmesi 

durumunda yük atma, yük kısma riski 

bulunmaktadır. 

 Birçok kaynağın ortak bir teklifte birleşme olasılığı, 

parçalı piyasa yapısından dolayı düşük olacaktır. 

 Tüketiciler ve/veya DST’ler tarafından dengeleme 

kaynakları için olası yüksek maliyetler ödenmek 

zorunda kalınabilir. 

 Dağıtım şebekesindeki kaynakların TSO’ya teklif 

iletme olasılığı bulunmamaktadır. 

Piyasa 

işleyişi 

  Önceden tanımlanmış program karmaşık ve zaman 

alıcı olabilir. 
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Tablo 26. Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Common TSO-DSO AS market model) 

Karakteristik 

Piyasa tasarımı 

Hem iletim şebekesine hem de dağıtım şebekesinde bağlanan kaynaklar hem TSO hem de 

DSO için ortak bir piyasa bulunmaktadır. TSO ve DSO bu piyasanın organizasyonundan ve 

işletilmesinden sorumludur. Dağıtım şebekesinde kısıtlar piyasa dengeleme sürecine 

entegredir. İki alternatif vardır: (1) hem iletim hem dağıtım şebekesindeki kısıtları kapsayan 

tek bir optimizasyon süreci entegre edilir (merkezi varyasyon), (2) yerel şebeke kısıtları için 

önce yerel DSO piyasası ayrı olarak çalışır (piyasa katılımcıları bilgilendirilmeden) ve iletim 

şebekesine bağlanan kaynaklar ile birlikte TSO tarafından işletilen yan hizmetler piyasası ile 

iletişim kurar. İkinci piyasanın çıktısı, optimum çözümü bulmak için, piyasa katılımcıları 

bilgilendirilerek birinci piyasa ile iletişim kurar (merkezi olmayan varyasyon). 

TSO’nun rolü 

Ortak TSO-DSO piyasasının işleyişinden TSO ve DSO müştereken sorumludur (merkezi 

varyasyon). İki ayrı piyasanın nihai çıktılarından müştereken sorumludurlar (merkezi olmayan 

varyasyon). TSO iletim ve dağıtım şebekesi için yan hizmetleri taahhüt etmektedir. 

Uygulamada merkezi varyasyonda hem TSO'ların hem de DSO'ların rehberliğinde bir üçüncü 

tarafa ortak sorumluluk tahsis edilerek organize edilebilir. 

DSO’nun rolü 

 Ortak TSO-DSO piyasasının işleyişinden TSO ve DSO müştereken sorumludur (merkezi 

varyasyon). İki ayrı piyasanın nihai çıktılarından müştereken sorumludurlar (merkezi olmayan 

varyasyon). DSO, TSO ile işbirliği ve etkileşim halinde dağıtım şebekesindeki esnek kaynakları 

kullanır. 

 

Paydaşların rolleri, piyasa tasarımı ve oyuncular arasındaki etkileşim Şekil 12’de gösterilmektedir. Ortak 

TSO-DSO Yan Hizmetler Piyasa Modeli, Merkezi Yan Hizmetler piyasa modelinin (merkezi varyasyon 

için) ve Yerel Yan Hizmetler piyasa modelinin (merkezi olmayan varyasyon için) uzantısı olarak 

görülebilir. Merkezi varyasyonda iletim ve dağıtım şebekesine bağlı kaynaklar bir araya getirilerek 

organize edilir, ancak bu modelde sadece iletim şebekesi kısıtları değil, yerel esneklik ihtiyaçları için 

dağıtım şebekesi kısıtları da piyasanın bir parçasıdır. Merkezi olmayan varyasyon modelinin Yerel Yan 

Hizmetler piyasa modelinden farkı DSO’nun dağıtım şebekesindeki esnek kaynakları kullanma önceliği 

yoktur. DSO’nun yerel kısıtları çözmek için kullanacağı kaynak seçimi, hem dağıtım hem iletim 

şebekesindeki esneklik ihtiyaçları dikkate alınarak çıkan optimum çözüme bağlı olacaktır. 
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Şekil 12. Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler piyasa modeli: roller, piyasa mimarisi, paydaşların 
etkileşimi 

Tablo 27’de Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Modelinin, TSO şebeke işletmesi, DSO şebeke 

işletmesi, diğer piyasa katılımcıları ve piyasanın işleyişine getirdiği ana avantajları ve dikkat edilmesi 

gereken noktaları özetlemektedir. 

Tablo 27. Piyasa paydaşları açısından Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler piyasa modeli 

 Faydaları Dikkat edilmesi gereken noktalar 

TSO şebeke 

işletmesi 

 TSO piyasa işletme maliyetlerini DSO ile 

paylaşabilecektir (merkezi varyasyon). 

 DSO yerel kaynakların kullanımında önceliğe 

sahip olmayacaktır (merkezi olmayan 

varyasyon). 

 TSO, DSO ile kaynakları paylaşmak zorundadır 

(merkezi varyasyon). 

 TSO ve DSO verilerini ortak piyasa ile 

paylaşmak zorundadır (merkezi varyasyon). 

DSO şebeke 

işletmesi 

 Dağıtım şebekesi kısıtları dahil edilmektedir. 

 Ortak TSO-DSO piyasa işletmesinden dolayı 

düşük işletme maliyetleri olacaktır (merkezi 

varyasyon). 

 

 Piyasa operatörlüğünden dolayı işletme 

maliyetleri (merkezi olmayan varyasyon) 

 Birden fazla küçük dağıtım şebekesinin her 

birinde ayrı piyasa olması durumunda, yüksek 

işletme maliyetleri olan esnek olmayan bir 

piyasa riski bulunmaktadır (merkezi olamayan 

varyasyon). 

 DSO tarafından dağıtım şebekesindeki 

kaynakların kullanılmasında öncelik 

olmayacaktır. 

 Birçok kaynağın ortak bir teklifte birleşme 

olasılığı, parçalı piyasa yapısından dolayı düşük 

olacaktır (merkezi olmayan varyasyon). 

 TSO ve DSO verilerini ortak piyasa ile 

paylaşmak zorundadır (merkezi varyasyon). 
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2.3.5. Entegre esneklik piyasa modeli (integrated flexibility market model) 

Entegre Esneklik piyasa modeli, regüle edilmiş (TSO ve DSO) ve ticari piyasa katılımcılarının (CMP) ortak 

bir piyasada esneklik sağladıkları piyasayı teşvik etmektedir. Piyasa tasarımı ve sistem operatörleri için 

ana sorumluluklar Tablo 28’de özetlenmektedir. 

Tablo 28. Entegre Esneklik Piyasa Modeli (Integrated Flexibility market model) 

Karakteristik 

Piyasa tasarımı 

Esneklik için ortak piyasa, bir dizi ayrı açık arttırmalara göre düzenlenir ve bağımsız 

/ tarafsız bir piyasa işletmecisi tarafından işletilmektedir. TSO, DSO veya CMP’nin 

önceliği bulunmamaktadır. Kaynaklar en çok fiyatı vermeye istekli olan tarafa 

tahsis edilir. Ayrı yerel bir piyasa bulunmamaktadır. Dağıtım şebekesi kısıtları 

piyasa dengeleme sürecine entegredir. 

TSO’nun rolü 
TSOlar ortak piyasada yan hizmetler ile anlaşmaktadır. TSO’lar daha önce 

anlaştıkları dağıtık enerji kaynaklarını diğer piyasa katılımcılarına satabilir. 

DSO’nun rolü 
 DSO yerel amaçlar için ortak piyasada esneklikleri kullanmaktadır. DSO’lar daha 

önce anlaştıkları dağıtık enerji kaynaklarını diğer piyasa katılımcılarına satabilir. 

 

Paydaşların rolleri, piyasa tasarımı ve oyuncular arasındaki etkileşim Şekil 13’da gösterilmektedir. 

Entegre Esneklik Piyasa Modeli, sistem operatörlerine ve ticari piyasa katılımcılarına aynı koşullar 

altında esnekliğin sağlanabileceği bir piyasa yapısı önermektedir. Regüle edilen veya serbest aktörler 

arasında bir ayrım yoktur. Piyasa güçleri esnekliğin nasıl tahsis edileceğini belirlemektedir. Bununla 

birlikte, tahsis edilme aşamasında tüm gerilim seviyelerindeki, şebeke kısıtlarına dikkat edilmektedir. 

 

Diğer piyasa 

katılımcıları 

 Maliyeti azaltmak için TSO’nun ve DSO’nun 

ortak optimizasyon süreçleri şebeke 

maliyetlerini azaltacaktır. 

 Yerel piyasaya verilen teklifin yapısı, direk olarak 

TSO’ya verilen tekliften daha az karmaşık olabilir 

(merkezi olmayan varyasyon). 

 Daha küçük piyasa, küçük ölçekli dağıtık 

kaynaklar için daha iyi koşullar yaratabilir. 

 Merkezi tek bir piyasa varlığından dolayı 

standart ürünler ve kolay süreç olacaktır 

(merkezi varyasyon) 

 Birleştiriciler farklı dağıtım şebekesi 

bölgelerindeki kaynakları kullanabilecektir 

(merkezi varyasyon). 

 Birçok kaynağın ortak bir teklifte birleşme 

olasılığı, parçalı piyasa yapısından dolayı düşük 

olacaktır (merkezi olmayan varyasyon). 

 

Piyasa 

işleyişi 

  Yerel (birçok) piyasa ve merkezi piyasa 

arasındaki iletişimi sağlamak için kapsamlı BİT 

(Bilişim ve İletişim Teknolojileri) altyapısına 

ihtiyaç vardır. 
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Şekil 13. Entegre Esneklik piyasa modeli: roller, piyasa mimarisi ve paydaşların etkileşimi 

Tablo 29’de Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Modelinin, TSO şebeke işletmesi, DSO şebeke 

işletmesi, diğer piyasa katılımcıları ve piyasanın işleyişine getirdiği ana avantajları ve dikkat edilmesi 

gereken noktaları özetlemektedir. 

Tablo 29. Piyasa paydaşları açısından Entegre Esneklik piyasa modeli 

 Faydaları Dikkat edilmesi gereken noktalar 

TSO şebeke 

işletmesi 

 DST’lerin pörtföylerini dengeleme 

potansiyelini arttırdığı için genel olarak düşük 

kaynak ihtiyacı 

 Yüksek likidite nedeniyle düşük maliyet 

 Önceden satın alınan kaynakların tekrar 

satılabilmesi imkânı 

 DSO’nun önceden anlaştığı ancak ihtiyacının 

olmadığı kaynaklara erişim 

 İhtiyaçtan fazla kaynak tahsis etme riski 

vardır. 

 Bağımsız piyasa operatörü (IMO) ile veri 

paylaşmak zorunda kalınacaktır. 

 TSO’lar ve DSO’lar aynı ürün için rekabet 

edecekleri için toplam maliyet artabilir. 

 TSO’lar ve DSO’lar karşıt esneklikleri aktive 

edebilir. 

DSO şebeke 

işletmesi 

 Dağıtım şebekesi kısıtları dâhil edilmektedir. 

 Yüksek likidite nedeniyle düşük maliyet 

 Önceden satın alınan kaynakların tekrar 

satılabilmesi imkânı 

 TSO’nun önceden anlaştığı ancak ihtiyacının 

olmadığı kaynaklara erişim 

 

 

 Bağımsız piyasa operatörü (IMO) ile veri 

paylaşmak zorunda kalınacaktır. 

 IMO’nun tekliflerin ön yeterlik ve bloke 

edilmesinden sorumlu olmaması durumunda, 

potansiyel çıkar çatışması oluşabilir. 

 DSO tarafından dağıtım şebekesindeki 

kaynakların kullanılmasında öncelik 

olmayacaktır. 

 TSO’lar ve DSO’lar aynı ürün için rekabet 

edecekleri için toplam maliyet artabilir. 
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2.3.6. Farklı koordinasyon yapılarının faydaları ve dikkat edilmesi geren noktalar 

Belirli bir koordinasyon programının uygulanabilirliği, yasal çerçeveye, DSO'ların organizasyonuna ve 

YH piyasalarının uyumlaştırılması ve entegrasyonuna yönelik teşviklere bağlıdır. Her bir koordinasyon 

modeli kullanım amaçlarına göre farklı yan hizmetler için uygun olmayabilir. Yan hizmetler ve ilgili 

koordinasyon yapıları arasındaki eşleştirme  Şekil 14‘de gösterilmektedir. 

 

 TSO’lar ve DSO’lar karşıt esneklikleri aktive 

edebilir. 

Diğer piyasa 

katılımcıları 

 Tüm esneklik sağlayıcıları için ortak piyasa 

yeri operasyon sürecini kolaylaştırabilir. 

 Maliyeti azaltmak için TSO’nun ve DSO’nun 

ortak optimizasyon süreçleri şebeke 

maliyetlerini azaltacaktır. 

 Gerçek zamana yakın esnekliğe erişimden 

dolayı daha düşük dengesizlik cezaları 

 Dağıtık enerji kaynaklarının piyasaya katılımını 

kolaylaştırır. 

 Birleştiriciler, farklı dağıtım şebekesi 

bölgelerindeki kaynakları kullanabilecektir. 

 Gün içi piyasasını likiditesi düşebilir. 

 

 

Piyasa 

işleyişi 

 Regüle edilmeyen tarafların piyasaya 

katılması likiditeyi arttırabilir. 

 Tüm piyasa katılımcıları için bir ortak platform 

vardır. 

 Piyasa işletme maliyetleri, çok sayıda 

katılımcının olacağı için bireysel olarak daha 

düşük olacaktır. 

 Sisteme ek bir piyasa oyuncusunun 

tanımlanması ve görev ve sorumluluklarının 

netleştirilmesi gerekir. 

 Gün içi piyasasının gelişmesinde potansiyel bir 

olumsuz etki oluşabilir. 
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Şekil 14. Yan Hizmetler ve Koordinasyon Yapılar 

 

 Avrupa’daki SmartNet projesi kapsamında incelenen ülkelerde mevcut TSO-DSO koordinasyon yapıları 

Tablo 30’da, farklı koordinasyon yapılarının faydaları ve dikkat edilmesi gereken noktalar ise Tablo 

31’de gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo 30. Mevcut durumda dağıtım şebekesindeki yan hizmetlerin durumu 

 Evet Hayır 
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TSO, dağıtım şebekesine 

bağlı dağıtık enerji 

kaynakları ile yan 

hizmetler için 

anlaşabilmektedir. 

 Danimarka  

 İspanya 

 Belçika 

 Finlandiya 

 Norveç 

 Avusturya 

 İtalya 

DSO dağıtım şebekesine 

bağlı dağıtık enerji 

kaynakları ile yerel 

hizmetler (kendi amaçları 

için) için 

anlaşabilmektedir. 

  Danimarka 

 İspanya 

 Belçika 

 Finlandiya 

 Norveç 

 Avusturya 

 İtalya 

DSO, TSO’nun yerine yan 

hizmetler için 

anlaşabilmektedir. 

  Danimarka 

 İspanya 

 Belçika 

 Finlandiya 

 Norveç 

 Avusturya 

 İtalya 
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Tablo 31. Koordinasyon yapılarının faydaları ve dikkat edilmesi geren noktalar 

 

 

 Faydaları Dikkat edilmesi gereken noktalar 

Merkezi YH 

Piyasa Modeli 

 Sadece TSO’nun serviste alıcı konumda 

olması sebebiyle verimli bir yapıdır. 

 Tek piyasanın olması, işletme 

maliyetlerini düşürür ve standart 

işlemlerin yürütülmesini sağlar. 

 Mevcut düzenleyici çerçeve ile en 

uyumlu yapıdır. 

 DSO’nun gerçek, önemli bir dahiliyeti 

yoktur. 

 DSO’nun şebeke kısıtları her zaman 

dikkate alınmaz. 

Yerel YH 

Piyasa Modeli 

 DSO yerel esnekliklerin 

kullanılmasında önceliğe sahiptir. 

 DSO, yan hizmetlerin tedarik 

edilmesini aktif olarak 

desteklemektedir. 

 Yerel piyasalar, küçük ölçekli dağıtık 

enerji kaynakları için daha küçük 

katılım bariyerleri sağlayabilir. 

 TSO ve DSO piyasaları sırayla denge fiyatı 

sağlanır. 

 Yerel piyasalar esnek olmayabilir. 

 TSO piyasası ile yerel DSO piyasaları 

arasında iletişim ihtiyacı artmaktadır. 

Dengeleme 

Sorumluluğu 

Paylaşılmış 

Piyasa Modeli 

 TSO’nun daha az miktarda yan 

hizmetler tedariğine ihtiyacı vardır. 

 Yerel piyasalar, küçük ölçekli dağıtık 

enerji kaynakları için daha küçük 

katılım bariyerleri sağlayabilir. 

 TSO ve DSO sistem işletmeleri arasında 

net sınırlar mevcuttur. 

 TSO ve DSO’nun tedarik edeceği toplam 

yan hizmetler daha çok olabilir. 

 DST’lar dengeleme için daha yüksek 

fiyatlara maruz kalabilir. 

 Küçük yerel piyasalar, DSO’lara yeterli 

kaynak sağlanmasında yeterince esnek 

olmayabilir. 

 Önceden tanımlanmış program 

metodolojisinin TSO-DSO tarafından 

kabul görmesi biraz zor olabilir. 

Ortak TSO-

DSO YH Piyasa 

Modeli 

 TSO ve DSO’nun yerel hizmetleri için 

toplam yan hizmetler sistem 

maliyetleri minimize edilmektedir. 

 TSO ve DSO yakından işbirliği yaparak, 

mevcut esnek kaynaklardan en iyi 

şekilde yararlanırlar. 

 TSO ve DSO’nun bireysel maliyetleri 

diğer modellere kıyasla daha yüksek 

olabilir. 

 TSO ve DSO arasında maliyetlerin 

paylaşılması zor olabilir. 

Entegre 

Esneklik 

Piyasa Modeli 

 DST’ların portföylerindeki 

dengesizlikleri çözme ihtimali artar. 

 Çok sayıda alıcı ve satıcı nedeniyle 

yüksek esneklik ve rekabetçi fiyatlar 

 Piyasanın işletilmesi için bağımsız piyasa 

işletmecilerine ihtiyaç vardır. 

 Gün içi piyasasının gelişmesinde 

potansiyel bir olumsuz etki oluşabilir. 

 TSO’nun ve DSO’nun, verilerini bağımsız 

piyasa işletmecisi ile paylaşması 

gerekmektedir. 
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SmartNet projesi kapsamında koordinasyon yapılarının uygulanabilirliği konularında anket yapılmıştır 

ve yetkili danışmanlardan gelen çıkarımlar aşağıdadır: 

 Merkezi Yan Hizmetler piyasa modeli, mevcut yan hizmetler piyasa modeli ile en uyumlu 

olandır ve sonuç olarak günümüzde veya yakın gelecekte en uygulanabilir olan olarak 

görülmektedir. Diğer koordinasyon modellerinin 2030 gibi uygulanabilir olacağı 

düşünülmektedir.  

 Merkezi YH piyasa modeli mevcut piyasa modeline en yakın olmasına rağmen, sadece sınırlı 

sayıda katılımcı tarafından tercih edilen model olarak öne sürülmektedir. Katılımcıların çoğu, 

bu modelin başlangıç olarak yeterli olacağını düşünmektedir, ancak TSO, DSO ve ticari piyasa 

oyuncularının dinamik etkileşimi açısından çok kısıtlı olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, bu 

program DSO'nun ihtiyaçlarını yeterince karşılamamaktadır. 

 Katılımcıların çoğu, bu planın piyasaya tekabül etmek için yeterli olduğunu, ancak TSO'ların, 

DSO'ların ve ticari piyasa oyuncularının dinamik etkileşimi açısından çok kısıtlı olduğunu 

düşünmektedir. 

 Katılımcıların çoğu, Yerel YH piyasa modelini ve Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış modeli 

düşük maliyetli olmamasından ve ekonomik ölçeklemesinin eksik olmasından dolayı 

desteklememektedirler. Bu yüzden, 2030’da uygulanabilir olacağını düşünmelerine rağmen 

hiçbir katılımcı tarafından tercih edilen model değildir. 

 Neredeyse tüm katılımcılar, Ortak TSO-DSO YH piyasa modeli veya Entegre Esneklik piyasa 

modeli için net bir tercihleri vardır. Her iki piyasa modeli de gelecekteki şebeke, sistem ve 

piyasa zorluklarına en tutarlı cevabı sağlıyor görünmektedir. 

 Ortak TSO-DSO YH piyasa modelini tercih edenler, sistem işletmecilerinin ortak optimizasyonu 

kullanması ve maliyetlerin esnek olmasını önemli avantaj olarak vurgulamaktadırlar. Entegre 

Esneklik YH piyasa modelini tercih edenler, piyasada daha fazla alıcıya izin verilmesi ile 

likiditenin artacağını ve maliyetlerin düşeceğine dikkat çekmektedirler.  

Katılımcılar piyasadaki engeller ile ilgili genel olarak aynı çizgidedir ve aşağıdaki konuları 

vurgulamaktadırlar. 

 Koordinasyon yapılarının uygulanabilirliğinin ön koşulu, dağıtım şebekesinde esnekliklerin 

geliştirilmesidir. Buna ek olarak, farklı piyasalara dağıtık üretim kaynaklarının erişimi olması 

gerekmektedir. Bu, birleştiricilerin önündeki tüm (yasal) engellerin kaldırılması gerektiği 

anlamına gelir. 

 Katılımcıların çoğu tarafından vurgulanan bir diğer önemli engel ise, DSO’nun rolünün 

değişmesidir. DSO’ların esnek kaynaklar ile uygun (düşük) fiyatlı bir şekilde anlaşmalarına izin 

verilmelidir. Bu aynı zamanda, DSO’ların esneklik kullanımları (şebeke planlaması, işletme 

planlaması ve gerçek zamanlı izleme ve kontrol) için gerekli iş modellerini ve araçlarını 

geliştirmesi gerektiği anlamına gelir.  

 Yanıt verenlerin çoğu tarafından vurgulanan bir diğer önemli engel, DSO'nun rolünün evrimi. 

DSO'ların esnek bir şekilde maliyet etkin bir şekilde sözleşme yapmasına izin verilmelidir. Bu 

aynı zamanda DSO'ların esneklik kullanımını öngörmek için gerekli iş modellerini ve araçlarını 

geliştirmeleri gerektiği anlamına gelir, yani şebeke planlaması, operasyonel planlama ve gerçek 

zamanlı izleme ve kontrol için. 
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 Buna ek olarak, bazı katılımcılar tarafından TSO’lar ve DSO’lar için yasal teşviklerden 

bahsedilmiştir. Esneklik kullanımını içeren ve gelecek esneklik piyasalarına katılım ile uyumlu 

özel performans hedefleri geliştirilmelidir. 

 Bir katılımcı, sistem işletmecileri ve piyasa partileri arasındaki artan gerçek zamanlı etkileşim 

nedeniyle, daha fazla verinin kısa zaman dilimi içerisinde işlenmesi/paylaşılması gerektiğinden, 

yeni veri işleme yollarının gerekliliğini vurgulamaktadır. 

 

2.3.7. Smartnet projesi kapsamında çıkan sonuçlar ve önemli noktalar 

Dağıtım şebekesindeki dağıtık üretim kaynaklarının artması, sistem işletmecilerine dağıtım 

şebekesindeki esneklikleri kullanma şansını sağlamaktadır. SmartNet projesi kapsamında TSO ve DSO 

arasındaki koordinasyon için farklı mekanizmalar incelenmiştir. Ana mesajlar aşağıda listelenmiştir. 

 Uygun koordinasyon şemasının seçimi, birçok faktöre bağlıdır: Yan hizmet türü, normal çalışma 

ve acil durum çalışma koşulları, şebekenin durumu, şebekedeki kurulu RES miktarına, mevcut 

piyasa yapısı ve yasal düzenlemelere bağlıdır. 

 Koordinasyon yapılarının uygulanabilirliği, DSO’nun rol ve sorumluluklarının gelişimine bağlıdır. 

 Belli bir koordinasyon programının faydaları ile uygulama maliyetleri arasında kıyaslama 

yapılmalıdır. 

 Belli bir koordinasyon yapısının seçilmesi bu yapıda hiçbir değişiklik yapılmayacağı anlamına 

gelmez. Koordinasyon yapıları arasında DSO’nun rol ve sorumluluklarının kademeli olarak 

artması söz konusudur. Ülkenin gelişimine bağlı olarak, bir koordinasyon modelinden diğer bir 

koordinasyon modeline geçilebilir. Özellikle, Merkezi YH piyasa modeli, Ortak TSO-DSO YH 

piyasa modeli (merkezi varyasyon) ve Entegre Esneklik piyasa modeli, piyasa platformu ve bilgi 

işlem teknolojileri (BİT) bakımından ortak bir piyasa mimarisini paylaşmaktadırlar. Bu 

koordinasyon şemaları arasındaki değişim esas olarak rol ve sorumluluklardaki değişikliğe 

bağlıdır. Ayrıca, Yerel YH piyasa modeli ve Ortak TSO-DSO YH piyasa modeli (merkezi olmayan 

varyasyon) ortak bir piyasa mimarisini paylaşmaktadırlar. 

 Koordinasyon yapısından bağımsız olarak, dağıtım şebekesindeki yan hizmetlerin tedarik 

edilmesi düşük maliyetli, net, kolay anlaşılabilir, güvenilir ve hızlı olmalıdır. Etkileşim 

modellerinin çok karmaşık olması durumunda, daha küçük dağıtık üretim kaynakları esneklik 

sağlayıcılarının değeri azalabilir. 

 Koordinasyon yapısından bağımsız olarak, dağıtım şebekesinden yan hizmetlerin tedarik 

edilmesi şeffaf, ayrım yapmayan ve tarafsız olmalıdır. Bu durum özellikle küçük DSO’ların 

esneklik tedarik edebilmesi için önemlidir. 

 TSO'lar ve DSO'lar arasında daha yakın bir işbirliği gerekecektir. Sistem operatörlerinin 

şebekelerinin işletilmesinden ve verilerinin güvenli bir şekilde yönetilmesinden sorumlu 

olmaya devam edecektir. 
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2.4. Mevcut üretim/talep birleştirici örnekleri: İş çözümleri ve projeleri 

Özellikle Avrupa’dan olmak üzere dünyadaki bazı mevcut üretim/talep birleştirici örneklerine bu 

bölümde yer verilmektedir2. 

 

2.4.1. Energy Pool (Fransa) 

Energy Pool30 , Fransa’da 2008’de birleştirici olarak faaliyet göstermeye başlamıştır 31 . Müşterileri, 

coğrafi olarak ülke genelinde yayılmış olan (yani coğrafi konuma bağlı olmayan) büyük sanayi ve 

elektrik tüketicileridir (örneğin, metal endüstrileri, veri merkezleri ve hastaneler). Yük azaltma 

biçimindeki talep tarafı esnekliği 1500 MW civarındadır. Energy Pool, sanayi kullanıcıları için optimum 

karar vermeyi üstlenir: esneklik potansiyelini tanımlar, müşterilerinin talep tepkisini normal iş 

süreçlerine entegre eder ve talep tarafı esnekliği farklı piyasalara sunar. Bu piyasalar dengeleme 

mekanizması, güvenlik rezervleri, kapasite piyasaları ve enerji piyasası işlemleridir. Energy Pool 

müşterileri, hem enerji hem de kapasite bazlı işlemlerde bulunan talep yönetimi programlarına 

katılımları için özel ödemeler alırlar. 

 

2.4.2. Voltais (Fransa) 

Energy Pool’dan farklı olarak Voltais32 daha çok mesken kullanıcıları için birleştirici olarak çalışmaktadır. 

Voltalis ile anlaşan müşterilere, Voltalis'in TSO'dan bir sinyal aldığında kısa süreli aralıklarla elektrikli 

ısıtma cihazının çalışmasını azaltan Bluepod adında bir kutu vermektedir. Genellikle Breton’daki  

(Fransa’nın bir bölgesi) elektrik arının yetersizliği durumlarında sinyal gönderilmektedir. Kutu takılı olan 

müşteriler otomatik olarak sisteme dâhil edilir, ancak herhangi bir zamanda cihaz üzerindeki bir 

düğmeye basarak operasyondan çıkabilirler ve elektrikli ısıtıcılarını normal bir şekilde kullanabilirler. 

Bir birleştirici olarak Voltalis, birleştirilmiş esnekliklerini dengeleme piyasası ve TSO tarafından işletilen 

talep yönetimi piyasası gibi farklı piyasalarda işleme sokabilir. Müşteriler, ısıtma cihazı yüklerini 

azalttığında herhangi bir maddi fayda sağlamazlar, ancak ısıtma için yapılan elektrik tüketimindeki 

kesintiler nedeniyle normal elektrik faturalarında bir azalma gözlemlerler. 

 

2.4.3. Direct Energy (Fransa) 

Direct Energy33 şimdiye kadar Fransa’da 1 milyondan fazla müşteriye elektrik tedarik eden bir elektrik 

perakendecisi oldu. Ancak, şu anda perakende hizmetlerinin yanında, Direct Energy, elektrik 

müşterilerinin talep tarafı katılımı için bir pilot uygulamaya başladı. Fransa TSO’su RTE’nin talep 

yönetimi ile yük atma programı olan NEBEF mekanizmasına 500 müşterisi ile katılmayı 

hedeflemektedir34. Bu 500 müşteri, çoğunlukla su ısıtıcıları ve konvektör ısıtıcıları olmak üzere yaklaşık 

1500 cihazı temsil etmektedir. 

                                                           
30 Bkz. https://www.energy-pool.eu/en/ 
31 Energy Pool, “Unlocking energy market flexibility and demand side response,” in CEER 2015 Annual Conference, 
2015, pp. 1–12.3 
32 Bkz. http://www.voltalis.fr/ 
33 Bkz. http://www.directenergie.com 
34 RTE, “The Block Exchange Notification of Demand Response mechanism (NEBEF),” 2013. 

https://www.energy-pool.eu/en/
http://www.voltalis.fr/
http://www.directenergie.com/
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2.4.4. Flextricity (İngiltere) 

Flextricity 35 , İngiltere'de 2004 yılında faaliyete başlayan bir endüstriyel talep tarafı katılımı 

birleştiricisidir. Flextricity, hem üretim birleştirmeyi hem de talep birleştirmeyi sağlamaktadır; bu da, 

müşterileri yukarı ve aşağı doğru yük ayarlamaları için teşvik edebilir ve bu esnekliği piyasalarda işleme 

sokar. Flextricity'nin müşterileri, büyük sanayi ve ticari müşteriler (500 kW üzeri) ve küçük hidro ve 

stand-by jeneratörlerinin sahipleridir. 

Genelde müşterilerin, Flexitricity’nin birleştirme programlarına katılması için hiçbir maliyet yoktur. 

Flextricity, müşterilerine tüm iletişim, ölçüm ve kontrol cihazlarını kendi kurmaktadır. Elektrik kesintisi 

veya talebin beklenenden daha yüksek olması durumunda üretimden ve / veya talep azalmasından 

ilave aktif güç sağlanması için esneklik, kısa vadeli işletim yedeğine (STOR) tedarik edilir.  

 

2.4.5. Delaware elektrikli araç pilot uygulaması (A.B.D.) 

Delaware Üniversitesi’nde “the Vehicle to Grid (V2G)” projesi birleştiriciler için potansiyel bir iş alanını 

açığa çıkarmaktadır36,37. Delaware’deki elektrikli araç (EV) birleştiricisi, PJM (yerel TSO) ve EV’ler için 

esneklik hizmeti sağlamak arasında aracı bir rol üstlenmektedir. Bu projede, birleştiricinin EV’lerin 

mevcut şarj durumunu ve planlanan yolculuklarını hesaplayarak EV’lerin mevcudiyeti ile ilgli bilgi 

topladığı bir elektrikli araç filosu (EV) vardır. Ayrıca düzenleyici, PJM’den yük atma sinyali 

alabilmektedir. Birleştirici kapasitesini şebeke operatörüne (bu proje için PJM) satabilmektedir. 

Şimdiye kadar sadece frekans kontrolüne katılım sağlanmıştır. PJM’de birleştirici saatlik piyasada 

frekans kontrolü için teklif verir ve bu her saatteki mevcut kapasite içindir ($/MWh). Frekans 

kontrolüne katılırken EV’ler yerel TSO’dan (PJM) yük atma sinyali alır ve buna göre ücretlendirilir. 

Delaware EV birleştiricisi tarafından sağlanan hizmetin korelasyon (gecikme) ve kesinlik performans 

eşiklerini aşamaması durumunda PJM birleştiriciyi diskalifiye edebilir38. 

 

2.4.6. Open Energy (İngiltere) 

Open Energi 39 , İngiltere’de 2010 yılında faaliyete başlayan talep tarafı katılımı birleştiricisidir. 

Müşterilerin elektriği nasıl, ne zaman ve nerede tüketeceklerini kontrol eden 400'ün üzerinde tesiste 

3.500'ün üzerinde cihaz ile çalışmaktadır. Open Energi’nin müşterilerinden biri Sainsbury’dir. Sainsbury 

haftada 22 milyon müşterisi ile ülke genelinde 1000 den fazla mağazası ile İngiltere’nin en büyük 

süpermarketlerinden biridir (Bkz. Şekil 15). Open Energi, 2011 yılında, Sainsbury’nin 200'den fazla 

mağazasında ısıtma ve havalandırma sistemlerini (HVAC) “Dynamic Demand” ile yönetmek için 10 yıllık 

bir anlaşma imzaladı. Bu teknoloji, süpermarketin HVAC'sini, elektrik arz ve talebindeki dalgalanmalara 

gerçek zamanlı yanıt verebilen akıllı cihazlara dönüştürür ve National Grid'e güç dengesinin 

sağlanmasında yardımcı olur. Sainsbury ve Open Energi şu anda,  işletme performansı etkilenmeyen 

yönetilebilir yük cihazlarının talep tarafı katılımına entegre edilmesini denemektedirler. 

                                                           
35 Bkz. https://www.flexitricity.com/en-gb/ 

36 . Kempton, V. Udo, K. Huber, K. Komara, S. Letendre, S. Baker, D. Brunner, and N. Pearre, “A Test of Vehicle-
to-Grid (V2G ) for Energy Storage and Frequency Regulation in the PJM System,” vol. 2008, no. November 2008, 
2009. 
37 W. Kempton, “Public policy toward GIVs for TSO services: State of the art and future trends,” 2014, pp. 18–19 
38 P. Chris, “PJM manual 12: Balancing Operations,” 2013 
39 Bkz. http://www.openenergi.com/ 

https://www.flexitricity.com/en-gb/
http://www.openenergi.com/
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Şekil 15. Sainsbury mağazası 

2.5. Türkiye’nin Talep Tarafı Katılımındaki Mevcut Durumu 

Türkiye’deki en güncel elektrik piyasası kanunu olan 6446 sayılı kanunun ilk maddesinde kanunun 

amacı; “Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin 

kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali 

açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız 

bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır.” şeklinde ifade edilmiştir. Türkiye elektrik 

piyasası kanunlarla ve ilgili yönetmeliklerce düzenlenmektedir. Bu bölümde Türkiye elektrik piyasasının 

tarihsel süreci ve Türkiye’nin talep tarafı katılımındaki mevcut durumu açıklanmaktadır. 

2.5.1. Türkiye elektrik piyasasında tarihsel süreç 

5 Şubat 2001 tarihli bakanlar kurulu kararı ile Türkiye Elektrik Üretim A.Ş (TEAŞ), üç 

bağımsız kısma ayrılmıştır. Bunlar, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Üretim 

A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ)’tır. Takip eden süreçte Türkiye 

Elektrik Piyasasının rekabete açılmasını amaçlayan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. 4628 sayılı kanun ile Türkiye Elektrik Piyasası dikey bütünleşik yapıdan üretim ve satış 

faaliyetlerinin rekabete açıldığı, doğal tekel niteliği taşıyan nakil (dağıtım ve iletim) faaliyetlerinin 

düzenlemeye tabi tutulduğu bir yapıya dönüştürülmesi öngörülmüştür. Kanunda piyasa faaliyetleri; 

piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, 

perakende satış hizmeti, ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetleri olarak nitelendirilmiştir40. 

Türkiye Elektrik Piyasasında mevcut durum itibariyle elektrik enerjisi ticareti 6446 sayılı 

kanunla düzenlenmektedir. Üretim faaliyetleri lisans kapsamında kamu ve özel sektör üretim 

şirketleri ve organize sanayi bölgeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İletim faaliyeti Türkiye 

Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilmektedir. Dağıtım faaliyetleri ise lisans 

kapsamında dağıtım şirketleri tarafından lisansında belirtilen bölgede gerçekleştirilmektedir. 

Toptan satış ve perakende satış faaliyetleri ise üretim şirketleri ile tedarik lisansı kapsamında kamu 

ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından 6446 sayılı kanun ve kanuna göre çıkarılmış olan 

yönetmelikler uyarınca yürütülmektedir. 

Türkiye Elektrik Piyasasının işleyişi ile ilgili son düzenleme 30 Mart 2013 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu kanun ile organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda 

gerçekleştirilen mali uzlaştırma işlemleri ile bu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemler piyasa işletim 

faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu kanun kapsamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 

                                                           
40 Ç. Hakan, B. İbrahim Murat “Elektrik Piyasalarında Yeniden Yapılanma ve Türkiye Elektrik Piyasasında Yapısal 
Dönüşüm” 2015 
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(EPİAŞ) kurulmuştur. EPİAŞ, piyasa işletim lisansı kapsamında, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile 

TEİAŞ tarafından Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında işletilen piyasalar dışında kalan organize 

toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütür. Ayrıca EPİAŞ 6446 sayılı kanuna göre 

TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarının 

mali uzlaştırma işlemlerini ve diğer mali işlemlerini yürütür40. Şekil 16’de Elektrik Piyasasının 

gelişiminde önemli tarihler belirtilmektedir. 

Türkiye’deki elektrik piyasasının özeti Şekil 17’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 16. Elektrik Piyasasının gelişiminde önemli tarihler41 

 

 

 

Şekil 17. Türkiye’deki elektrik piyasasının özeti 

 

                                                           
41 Bkz. https://www.teias.gov.tr/tr/yayinlar-raporlar/piyasa-raporlari 

https://www.teias.gov.tr/tr/yayinlar-raporlar/piyasa-raporlari
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Piyasa faaliyetleri EPİAŞ kuruluncaya kadar, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken, EPİAŞ’ın 01.09.2015 tarihinde faaliyete geçmesiyle; 

 Gün Öncesi Piyasası 

 Gün İçi Piyasası 

 Uzlaştırma faaliyetleri EPİAŞ tarafından, 

 Dengeleme Güç Piyasası ise TEİAŞ tarafından yürütülmektedir. (TEİAŞ hem iletim lisansına 

hem de Piyasa İşletim lisansına sahiptir.) 

 

2.5.2. Türkiye’deki mevcut durum 

Türkiye’de mevcut yönetmelikler talep katılımına cevaz vermektedir. Halihazırdaki Dengeleme 

Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, tedarikçiler bir portföy optimizasyonu yaparak gün öncesinden 

talep tarafının tepki vermesini isteyebilirler. Örneğin, fiyatların yüksek çıkacağını gören bir tedarikçi, 

müşterisinin ertesi gün belirli saatlerde tüketmemesini isteyerek bunun karşılığında bazı avantajlar 

sağlayabilmektedir42. 

 

Şebeke Yönetmeliği ve Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde “Anlık Talep Kontrolü” bölümü yer almaktadır. 

Anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak iletim sistemine bağlı tüketim tesisleri, anlık talep kontrol 

yedekleri vasıtasıyla sistem frekansındaki düşmenin önlenmesini sağlar. Anlık talep kontrolünde amaç 

frekans düşünce, düşük frekans röleleri üzerinden sistem güvenliği için talep tarafının sistemden 

düşürülmesidir. TEİAŞ'ın Avrupa şebekesi ile entegrasyonu sonucunda ise anlık talep kontrolü işlevini 

kısmen yitirmiştir. Çünkü Türkiye'deki frekans yapısı Avrupa'yla aynılaşmış, oynaklığı azalmış ve düşük 

frekans rölelerinin çalışmasına sebep olacak faktörlerin birçoğu elimine edilmiştir42. Yan Hizmetler 

Yönetmeliğinde anlık talep kontrolü mekanizması aşağıdaki ana başlıklar altında düzenlenmiştir. 

 

 Anlık talep kontrol hizmeti tedarik esasları  

 Anlık talep kontrol hizmeti tedarik süreci 

 Anlık talep kontrol hizmeti sağlanmasına ilişkin tekliflerin yapısı ve içeriği 

 Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi 

 Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları 

 Anlık talep kontrol hizmetinin ücretlendirilmesi 

 Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin cezai yaptırımlar 

 

Türkiye’de talep tarafı katılımı yönetmelikler ile serbest tüketicilerin piyasaya katılımı sağlanmakta olup, 

birleştirilmiş mesken kullanıcıları ve birleştirilmiş dağıtık üretim kaynakları için ise henüz talep tarafı 

katılımının gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenlemeler mevcut değildir. 

Mevzuata göre Yan Hizmetler Mekanizması altında talep kontrol hizmeti verilebilmekle birlikte, anlık 

talep kontrolü sadece düşük frekans röleleri üzerinden otomatik aktivasyon olarak tanımlanmıştır. Yan 

Hizmetler Yönetmeliği’ne göre; 

                                                           
42 S. Barış, A. Murat, “Türkiye Elektrik Piyasasında Talep Katılımının Tasarımı” 2013 
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 Sistem frekansındaki düşmenin önlenebilmesi için anlık talep kontrol yedekleri vasıtasıyla 

anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak iletim sistemine bağlı tüketim tesisleri sistem 

işletmecisi tarafından düzenlenen ihaleler aracılığıyla belirlenir.  

 Bu ihaleler sonucunda anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak gönüllü tüketim tesisleri için 

tüketim tesisi sahibi tüzel kişi ile TEİAŞ arasında anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan 

hizmet anlaşması imzalanır. 

 Elektrik tüketimi ihale ilanında belirtilen seviyenin üzerinde olan tüketim tesisi sahibi tüzel 

kişiler, anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla anlık talep kontrol hizmeti sağlamak üzere bu 

Yönetmelikte tanımlandığı şekilde teklif verebilirler. 

 

Şebeke Yönetmeliğine göre ise, üretim gücünün düşmesi ve/veya iletim sisteminde kesinti ve/veya 

aşırı yüklenme olması durumunda, işletme yedeklerinin yetersiz kalması nedeniyle kritik veya kararsız 

işletme koşullarının oluşması halinde veya aşırı gerilim düşmelerinde TEİAŞ ve kullanıcılar tarafından 

aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde acil durum önlemleri uygulanır: 

 Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında tüketim tesisi sahibi tüzel kişilerin 

anlık talep kontrolü hizmeti sağlaması, 

 Otomatik olarak düşük frekans röleleri ile yükün kesilmesi. 

 TEİAŞ tarafından yükün el ile planlı olarak veya el ile acilen kesilmesi, 

 TEİAŞ tarafından iletim sistemi geriliminin tanımlı sınırlar dahilinde düşürülmesi yoluyla 

talebin azaltılması 

Sonuç olarak, düşük frekans röleleri üzerinden otomatik aktivasyon haricinde bir talep birleştirici 

üzerinden talimata dayalı aktivasyon için mevzuat geliştirmeye ihtiyaç vardır. 

  



 

69 
 

3. Simülasyon analizleri – şebeke kısıtlarının dağıtık üretim ve talep 

birleştiriciler üzerinden giderilmesi  

3.1. Şebeke Modelleme (CBS & OSOS  DIgSILENT PF) 

AKEDAŞ CBS Python ve DPL (DIgSILENT Programming Language) kodları yardımıyla DIgSILENT 

PowerFactory (raporun devamında kısaca PF denilecektir) şebeke analiz yazılımında AKEDAŞ OG (Orta 

Gerilim) şebeke modeli oluşturulmuştur. CBS-PF entegrasyonu iteratif bir süreçtir (Bkz. Şekil 18). Son 

iterasyonda CBS kaynaklı makul sayıdaki hata şebeke analiz yazılımında manuel olarak düzeltilerek 

AKEDAŞ OG şebeke modeli oluşturulmuştur (Bkz. Şekil 19). Ardından TEİAŞ merkez fider çıkışları ve 

üretim santralleri için 8760 saatlik yüklenme/üretim verileri modele entegre edilmiştir (Bkz. Şekil 20, 

Şekil 21 ve Şekil 22). 

 

Şekil 18. CBS-PF entegrasyonu süreç akışı 

OG şebeke modelinin tamamlanması ardından bölgedeki TEİAŞ Yüksek Gerilim (YG) şebekesi de OG 

şebeke modeli üzerine eklenerek analizlere hazır hale getirilmiştir (Bkz. Şekil 23). AKEDAŞ OG şebekesi 

hakkında bazı istatistiki bilgiler Tablo 32’de paylaşılmıştır. AKEDAŞ şebekesinin 2018 yılı puant 

yüklenmesi 674 MW olarak modele işlenmiştir, toplam güneş enerji santrallerinin kurulu güçleri 

toplamı 269 MW ve diğer üretim santrallerinin (HES, KOJEN) kurulu güçleri toplamı 484 MW dır. 

Tablo 32. AKEDAŞ OG şebeke kurulu gücü ve aktif güç istatistik değerleri 

 

AKEDAŞ OG Şebeke Kurulu Güç (MVA) Aktif  Güç (MW)

Transformatör (YG tarafı 154kVlar hariç) 3779.2 674.0

Güneş Enerji Santralleri (GES) 337.0 268.7

Hidro Elektrik Santralleri (HES) ve Kojen Santralleri 543.0 484.3
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Şekil 19. AKEDAŞ DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz yazılımı OG (orta gerilim) şebeke modeli (fiderlere göre renklendirilmiş)
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Şekil 20. Adıyaman TM_F-1 SEHIR II Fideri yüklenme(MW) vs zaman (saat) grafiği 

 

 

Şekil 21. DEHLEVI GES (990 kW) üretim (kW) vs zaman (saat) grafiği  

 

 

Şekil 22. Erkenek HES (13.03 MW) üreim (MW) vs zaman (saat) grafiği
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Şekil 23. AKEDAŞ DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz yazılımı YG ()yüksek gerilim şebeke modeli (gerilim seviyesine göre renklendirilmiş) (OG hatlar ve 
trafo merkezleri filtrelenmiştir.)
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3.2. DIgSILENT PowerFactory SCUC Modülü 

DIgSILENT PowerFactory’nin SCUC modülü kullanıcının piyasa simülasyonunu harici bir araca gerek 

olmadan yapılmasını sağlar. Üretim planlaması (unit commitment) linear-programlama problemini, 

üretim santrallerinin çalışma noktasını ve kesintimiktarını toplam işletme maliyetlerini en aza indirecek 

şekilde önceden tanımlanmış belli bir zaman dilimi için optimize eder. DIgSILENT PowerFactory’nin 

SCUC modülünün analizlerde kullanımına  ait açıklamalar Ekte verilmiştir.  

 

3.3. Farklı Piyasa Mekanizmaları için Senaryolar ve Analizler 

3.3.1. Talep tarafı katılımının sisteme sağlayacağı esneklik çözümleri 

Talep birleştiriciler vasıtası ile talep/üretim kontrolünün gibi esneklik hizmetleri gün öncesi ve gerçek 

zamanlı piyasa ile yan hizmetler piyasasında yer alabilmektedir. Talep tarafı katılımının sisteme 

sağlayacağı esneklik çözümleri Tablo 1’de paylaşılmıştır. 

3.3.2. İletim şebekesi kısıtları 

İletim şebekesinde oluşabilecek başlıca kısıtlar Tablo 33’de gösterilmektedir. İletim şebekesinde 

oluşabilecek kısıtlar Talep birleştiricilerın sağladığı esneklik hizmetleri ile aşağıdaki şekillerde 

çözülebilir: 

 Talep birleştiriciler vasıtası ile sistem işletmecisi tarafından gelecek sinyal ile puant zamanlarda 

yük kısma gerçekleştirilerek YG kısıtları giderilebilir. 

 Talep birleştiriciler vasıtası ile sistem işletmecisi tarafından geçek sinyale göre dağıtım 

şebekesine bağlı bulunan Talep Birleştiricilere ait generatörlerin, depolama birimlerinin 

üretime katkıda bulunması ile ve/veya dağıtım şebekesine bağlı bulunan dağıtık üretim 

santrallerinin üretimlerini arttırması/azaltması yolu ile YG kısıtları giderilebilir. 

Tablo 33. İletim şebekesi kısıtları 

İletim Şebekesi Kısıtları 

 YG hattın aşırı yüklenmesi 

YG/OG transformatörün aşırı yüklenmesi 

YG baralarda gerilim düşümü/yükselmesi 

 

3.3.3. Dağıtım şebekesi kısıtları 

Dağıtım şebekesinde oluşabilecek başlıca kısıtlar gösterilmektedir. Dağıtım şebekesinde oluşabilecek 

kısıtlar Talep birleştiricilerın sağladığı esneklik hizmetleri ile aşağıdaki şekillerde çözülebilir: 

 Talep birleştiriciler vasıtası ile sistem işletmecisi tarafından gelecek sinyal ile puant zamanlarda 

yük kısma gerçekleştirilerek OG ve AG kısıtları giderilebilir. 

 Talep birleştiriciler vasıtası ile sistem işletmecisi tarafından gerçek sinyale göre dağıtım 

şebekesine bağlı bulunan Talep Birleştiricilere ait generatörlerin, depolama birimlerinin 

üretime katkıda bulunması ile ve/veya dağıtım şebekesine bağlı bulunan dağıtık üretim 

santrallerinin üretimlerini arttırması/azaltması yolu ile OG ve AG kısıtlar giderilebilir. 
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Tablo 34.Dağıtım şebekesi kısıtları 

Dağıtım Şebekesi Kısıtları 

 OG hattın aşırı yüklenmesi 

OG/OG transformatörün aşırı yüklenmesi 

OG/AG transformatörün aşırı yüklenmesi 

OG, AG baralarda gerilim düşümü/yükselmesi 

 

3.4. TSO-DSO koordinasyon yapısı ve yan hizmetler piyasa modelleri 

Bu ARGE Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarda açıklandığı üzere, Avrupa Birliği tarafından 

desteklenen bir ARGE projesi olan SmartNet projesinde çalışılan TSO ve DSO koordinasyon yapıları ve 

piyasa modelleri aşağıdadır.  

 Merkezi Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Centralized AS Market Model) 

 Yerel Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Local AS Market Model) 

 Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Model (Shared Balancing Responsibility Model) 

 Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Common TSO-DSO AS Market Model) 

 Entegre Esneklik Piyasa Modeli (Integrated Flexibility Market Model) 

Bir sonraki bölümlerde açıklanan analizlerde gerektikçe bu mekanizmalara referans verilmiştir. Bu 

mekanizmalara ait detaylar Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya 

Katılımı Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan TSO ve DSO Koordinasyonuna Yönelik Araştırma ve Öneri 

Geliştirme ARGE Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların raporlarında yer almaktadır. 

3.5. Sistem işletmecisi tarafından (tso) talep birleştiricilere gelebilecek talimatlarının 

dağıtım şebekesine olumsuz etkileri 

SmartNet Projesi kapsamında çalışılan Merkezi YH piyasa modelinde sadece TSO’nun dağıtım 

şebekesine bağlı Dağıtık Enerji Kaynaklarına (DEK) talimat vermesi ve DSO’ların gerçek zamanlı talimat 

gönderme yetkisinin olmamasından dolayı TSO’dan gelecek talimatlar OG şebekede gerilim 

düşümü/yükselmesi problemine sebebiyet verebilir. Yerel YH piyasa modelinde ise DSO için ayrı bir 

yerel piyasa olacağından kendi şebekesinde, DEK’lere talimat verilmesinden oluşabilecek problemlerin 

önlenmesini sağlayacaktır. 

3.5.1. OG şebekede gerilim düşümü 

TSO tarafından dağıtım şebekesindeki DEK’ler için Talep Birleştiricilere gelecek YAL/YAT talimatları 

sonucu dağıtım şebekesinde gerilim düşümü probleminin oluşmasına neden olabilir. AKEDAŞ 

şebekesinde incelenen senaryoda; Doğanköy TM den çıkan Elbistan Köyler fideri üzerindeki dağıtık 

üretim santrallerinin kesilmesi/kısılması talimatı olması durumunda ilgili fider üzerindeki OG trafo 

merkezlerinde gerilim düşümüne (~%10) sebebiyet vermektedir (Bkz. Şekil 24 ve Şekil 25). TSO 

tarafından üretim santrallerine gelen üretimi kesme talimatı sonrasında Elbistan Köyler fideri üzerinde 

gerilim düşümleri koyu mavi olarak Şekil 25’te soldaki resimde görülebilmektedir. Ayrıca fider gerilim 

profillerine Şekil 26’ten ulaşılabilir. PF’te default yük akışı renklendirmesi; yeşil renk gerilim düşümü 

olmadığı (1 pu)  anlamındadır,  koyu maviye doğru giden renklerde gerilim düşümü %10 seviyelerine 

(0.9 pu) ulaşmaktadır ve  son olarak yeşil renkten sarıya ve de kırmızıya doğru gidildikçe gerilim 

yükselmesinin %10 seviyelerine (1.1 pu) ulaştığı anlamındadır. 
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Şekil 24. Doğanköy TM Elbistan Köyler fideri (kırmızı kutucuk içerisine alınmıştır. 

 

 

Şekil 25. Doğanköy TM Elbistan Köyler fideri (TSO talimatı sonrası ve öncesi durumlarında yük akış 
analiz sonuçları) 
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Şekil 26. Doğanköy TM Elbistan Köyler fideri gerilim profili 

3.5.2. OG şebekede gerilim yükselmesi 

TSO tarafından dağıtım şebekesindeki DEKler için Talep Birleştiricilere gelecek YAL/YAT talimatları 

sonucu dağıtım şebekesinde gerilim yükselmesi probleminin oluşmasına neden olabilir. AKEDAŞ 

şebekesinde incelenen senaryoda; Adıyaman TM Çelikhan fideri üzerinde sistem işletmecisi tarafından 

yük kısma talimatı gelmesi durumunda gerilim yükselmesi (~%10)  problemine sebebiyet verdiği analiz 

edilmiştir (Bkz. Şekil 27ve Şekil 28). Ayrıca Çelikhan fideri gerilim profillerine Şekil 29’den ulaşılabilir. 

 

 

Şekil 27. Adıyaman TM Çelikhan Fideri (Kırmızı kutucuk içerisine alınmıştır.) 
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Şekil 28. Adıyaman TM Çelikhan Fideri (Yük kısma talimatı sonrası ve öncesi durumlardaki analiz 
sonuçları) 

 

Şekil 29. Çelikhan fideri gerilim profili  

3.6. Sistem işletmecisi tarafından talep birleştiricilere gelebilecek talimatlarının 

olumlu etkileri 

Sadece DSO’nun da piyasa operatörü olduğu mekanizmalarda (Yerel YH gibi) dağıtım şebekesinde 

oluşabilecek kısıtların (OG hattın aşırı yüklenmesi, OG/AG transformatörün aşırı yüklenmesi, OG-AG 

baralarda gerilim düşümü/yükselmesi) giderilmesi için dağıtım şebekesindeki DEK’lere talimat vererek 

ilgili kısıtın giderilmesini sağlayabilecektir. TSO ise SmartNet projesi kapsamında çalışılan tüm piyasa 

modelleri için kendi şebekesinde oluşabilecek kısıtlar için Talep Birleştiricilere YAL/YAT talimatları 

vererek ilgili kısıtın giderilmesini sağlayabilecektir.  

3.6.1. YG/OG Transformatörün Aşırı Yüklenmesi Durumlarında Sistem İşletmecilerinin 

deklere YAL/YAT Talimatları Göndermesi 

YG/OG transformatörlerinin aşırı yüklenmesi durumlarında, sistem işletmecileri dağıtım şebekesine 

bağlı bulunan DEKler için Talep Birleştiricilere YAL/YAT talimatları göndererek transformatörün aşırı 

yüklenme kısıtını giderebilir. AKEDAŞ şebekesinde incelenen senaryoda; Gölbaşı TM’nin 25 MVA trafo 
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kurulu gücünün 31.5 MW’lara çıktığı senaryoda optimizasyon algoritması çalıştırılarak Gölbaşı TM nin 

çıkış fiderlerinden yük kısma yapılması sağlanarak trafonun aşırı yüklenmesinin önüne geçilmiştir (Bkz. 

Şekil 30ve Şekil 31). Şekil 32’ta Gölbaşı TM’den çıkan fiderlerin optimizasyondan sonraki yük akış 

sonuçları görülebilir (her fiderden yük kısma gerçekleştirilmiştir). Şekil 33’de Gölbaşı TM’nin besleme 

alanı ve YG/OG transformatörün aşırı yüklenmesi durumunda açılması gereken F-2 Gölbaşı Fiderinin 

(6.3 MW) enerjisiz kalma durumu gri renkte gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 30. Gölbaşı TM YG/OG transformatörü için üretim planlaması sayfasından yüklenme kısıtı 
tanımlanması 
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Şekil 31. Gölbaşı TM YG/OG Transformatörünün yüklenme diagramı (optimizasyondan önce ve 
sonra) 

 

 

 

Şekil 32. Gölbaşı TM çıkış fiderlerinin optimizasyondan sonraki yük akışı sonuçları (yük kısma 
gerçekleşmiştir.) 
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Şekil 33. Gölbaşı TM’nin besleme alanı ve transformatörün aşırı yüklenmesi durumunda açılacak F-
2 Gölbaşı Fiderinin besleme alanı (enerjisiz trafo merkezleri gri renktedir.) 

3.6.2. OG hattın aşırı yüklenmesi durumlarında sistem işletmecilerinin dek’lere yal/yat 

talimatları göndermesi 

OG hattın aşırı yüklenmesi durumlarında, sistem işletmecileri dağıtım şebekesine bağlı bulunan DEKler 

için Talep Birleştiricilere YAL/YAT talimatları göndererek transformatörün aşırı yüklenme kısıtını 

giderebilir. AKEDAŞ şebekesinde incelenen senaryoda; HAT15893 adlı hat tipi Raven (1/0) olan hattın 

yüklenmesinin %127.3’lere ulaştığı senaryoda optimizasyon algoritması çalıştırılarak fiderin 

devamındaki yük noktalarından SCUC aracı ile yük kısma yapılması sağlanarak hattın aşırı yüklenme 

kısıtı giderilmiştir (Bkz. Şekil 34,Şekil 35 ve Şekil 36).  

 

Şekil 34. HAT15893 yük akış sonucu (yüklenme %127.3) 
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Şekil 35. HAT15893 hattına üretim planlama sayfasından %100 yüklenme zor kısıtlamasının 
getirilmesi 
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Şekil 36. HAT15893 hattının optimizasyondan önce ve sonra yüklenmesi (hattın nominal taşıma 
kapasitesi 12.5 MW’dir.) 

 

3.6.3. OG/AG Transformatörün Aşırı Yüklenmesi Durumlarında Sistem İşletmecilerinin 

deklere YAL/YAT Talimatları Göndermesi 

OG/AG transformatörlerinin aşırı yüklenmesi durumlarında, sistem işletmecileri dağıtım şebekesine 

bağlı bulunan DEKler için Talep Birleştiricilere YAL/YAT talimatları göndererek transformatörün aşırı 

yüklenme kısıtını giderebilir. Bu projenin de ilham kaynağı AKEDAŞ şebekesinde yazın kısa süreli eş 

zamanlı klima yüklerinden dolayı OG/AG transformatörlerin aşırı yüklenmesi problemidir.  

 

Transformatörlerin yılda kısa bir zaman dilimi (5-10 saat) aşırı yüklenmesinden dolayı transformatörde 

güç artırımı gerekebilmektedir. Güç artırımı için şehir merkezinde uygun trafo merkezi bulunmasının 

zor olabilmektedir. Bu sebeple talep kontrolü ile puant çalışma anlarında yük kısma ile ilgili problemin 

çözülerek yatırım ihtiyacının önüne geçilebilecektir veya yatırım ertelenebilecektir.  

 

OG/AG transformatörün aşırı yüklenme senaryosunda; 1250 kVA lık trafonun %120 yüklenmesi (1512 

kW) durumu analiz edilmiştir. Optimizasyon aracında ilgili transformatöre yüklenme kısıtı 

tanımlanmıştır (Bkz. SŞekil 37). Optimizasyon algoritması çalıştırılarak AG yüklerden yük kısma 

yapılarak OG/AG transformatörün aşırı yüklenme kısıtı giderilebilmektedir (Şekil 38). 
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SŞekil 37. OG/AG transformatörün üretim planlama sayfasından zor kısıtlamanın tanımlanması 
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Şekil 38. OG/AG transformatörün optimizasyondan önce ve sonra yüklenmesi 

 

3.6.4. Dağıtım şebekesinde gerilim düşümü durumlarında sistem işletmecilerinin 

dek’lere yal/yat talimatları göndermesi 

Dağıtım şebekesinde gerilim düşümü problemleri için, sistem işletmecileri dağıtım şebekesine bağlı 

bulunan DEKler için Talep Birleştiricilere YAL/YAT talimatları göndererek OG şebekedeki gerilim 

düşümü problemini giderebilir. OG şebekede gerilim düşümü standartların üzerine çıktığı durumlarda 

Talep birleştiriciler vasıtası ile yük kısma yapılarak gerilim düşümü probleminin önüne geçilebilir. Bölüm 

3.5.1’de incelenen Doğanköy TM Elbistan Köyler fiderinde gerçekleşen gerilim düşümü problemi 

üretim santrallerinin devreye alınması yanında yük kısma yapılarak da giderilebilir. 
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4. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylar  

Proje kapsamında üç adet ulusal bir adet uluslararası (IIT/Chicago/A.B.D.) olmak üzere toplam dört 

adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylara ait detaylar aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde verilmiştir.  

4.1. Çalıştay 1 

Ulusal çalıştaylardan ilki 1 Ekim 2018 tarihinde EİGM, Ankara’da gerçekleştirilmiştir. AKEDAŞ, EPRA, 

YEGM ve EPDK’nın katılım gösterdiği çalıştayın göndemi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 35. ARGE Projesi 1. Çalıştayı 

Çalıştay Yeri YEGM Binası 5. Kat Toplantı Salonu/Ankara 

Çalıştay Tarihi 01 Ekim 2018 

Çalıştay Gündemi 

 Talep birleştiriciler konulu EPDK destekli ARGE projesinin literatür 
taramasının sunumu (EPRA, AKEDAŞ) 

 Talep birleştiriciler konulu EPDK destekli ARGE projesinin devam eden / 
edecek faaliyetleri (EPRA, AKEDAŞ) 

 YEGM'in talep birleştiriciler konusunda şimdiye kadar gerçekleştirdiği 
faaliyetler / planlanan faaliyetler (YEGM) 

 EPDK'nın talep birleştiriciler konusunda şimdiye kadar gerçekleştirdiği 
faaliyetler / planlanan faaliyetler (EPDK) 

 Değerlendirmeler / önerileriler (EPDK, YEGM, AKEDAŞ, EPRA) 

 

Çalıştay Notları43 

 Talep birleştiriciler üzerinden sağlanabilecek olan talep tarafı katılımı altındaki hizmetler ve bu 

hizmetlerin iletim ve dağıtım sisteminde yerine getirdiği fonksiyonlar özetlenmiştir. 

 SDEC’nin (Smart Energy Demand Coalition) her sene yayımladığı Avrupa’nın talep tarafı 

katılımındaki mevcut durumu ve özellikle Fransa’nın talep kontrolündeki öncü rolü 

açıklanmıştır.  

 TSO’lar ve DSO’lar arasındaki veri alışverişinin izlenmesi, yan hizmetlerin (frekans kontrol, 

frekans düzeltme, kısıt yönetimi ve gerilim kontrolü) işletilmesinde yerel ve ulusal düzeyde, 

Avrupa özelinde bir mimari altyapı sağlamayı amaçlayan Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 

kapsamında desteklenen SmartNet projesinin TSO-DSO koordinasyon yapıları ve aşağıdaki yan 

hizmetler piyasa modelleri çalıştayda özetlenmiştir. 

o Merkezi Yan Hizmetler Piyasa Modeli 

o Yerel Yan Hizmetler Piyasa Modeli 

o Dengeleme Sorumluluğu Paylaşılmış Piyasa Modeli 

o Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler Piyasa Modeli 

o Entegre Esneklik Piyasa Modeli 

 SmartNet projesindeki yan hizmetler piyasa modellerinden Merkezi Yan Hizmetler Piyasa 

Modelinin günümüzde en uygulanabilir piyasa modeli olduğu vurgulanmıştır. Ancak sistemin 

gelişmesiyle, birleştiricilerin çoğalmasıyla ve dağıtım şebekesinin daha izlenilebilir duruma 

gelmesiyle Ortak TSO-DSO Piyasa Modeli ve Entegre Esneklik Piyasa Modeline geçmenin daha 

uygulanabilir olacağı belirtilmiştir. 

                                                           
43 1. Çalıştay Raporu (01.10.2018). Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya Katılımı 
Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan Piyasa Mekanizmalarına ve Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Araştırma ve 
Öneri Geliştirme Projesi. 
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 Mevcutta yurtdışında faaliyet gösteren üretim ve talep birleştiircilerin verdiği hizmetler ve 

hizet verdikleri piyasalar değerlendirilmiştir: 

o Energy Pool (Fransa) 

o Voltais (Fransa) 

o Direct Energy (Fransa) 

o Flextricity (İngiltere) 

o Delaware Elektrikli Araç Pilot Uygulaması (Amerika) 

o Open Energi (İngiltere) 

 EİGM, ELDER bünyesinde dağıtım şirketleri, EPDK, TEİAŞ ve EPİAŞ ile Türkiye’deki talep tarafı 

katılımı konulu toplantılara EİGM’nin aktif olarak katılım sağladığını belirtmiştir. 

 EİGM, Türkiye‘de özellikle depolama (storage) odaklı talep tarafı katılımın uygulanması için 

çalışmalar gerçekleştirmektedir. EİGM, sadece elektrikte değil aynı zamanda doğalgazda da 

talep tarafı katılımının uygulanması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

 EİGM hâlihazırda talep tarafı katılımının Türkiye’de uygulanabilmesi için 2019 yılı içerisinde 

taslak mevzuatın ve taslak eylem planının tamamlanmasını hedeflemektedir. 2020 yılı 

içerisinde de talep tarafı katılımı ile ilgili pilot bölge çalışmaları ile talep kontrolünün sahada 

uygulanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.  

 Türkiye’nin talep tarafı katılımındaki mevcut durumu değerlendirilmiştir. Türkiye’de mevcutta 

TEİAŞ’ın ve dağıtım şirketlerinin acil durumlarda manuel yük kesintisi ve düşük frekans röleleri 

üzerinden otomatik yük kesintisi dışında herhangi bir talep kontrolü mekanizması olmadığı 

değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, EPDK’nın talep kontrolünü yan hizmet piyasalarına dahil 

etmek yönünde ön çalışamalar yaptığı anlaşılmıştır. (Bu konuda TEİAŞ’ın görüşlerinin de önemli 

olduğu ve bir sonraki çalıştayda TEİAŞ’ın da katılımı ile konunun değerlendirilmesinin yararlı 

olacağı sonucuna varılmıştır.) EPDK Türkiye’de talep tarafı katılımının uygulanabilir bir şekilde 

işlemesi için 2015 yılında kamuoyu görüşüne açılan Yan Hizmetler yönetmelik taslağında talep 

tarafı katılımına da yer verilmiş, fakat yayımlanan metinde yer almamıştır. Yan hizmetlerde 

talep tarafı katılımına tekrar yer verilmesine ilişkin EPDK tarafından çalışmalara devam 

edilmekte olup, bu konuda bir çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.  
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4.2. Çalıştay 2 

Ulusal çalıştaylardan ikincisi 08 Şubat 2019 tarihinde EPDK, Ankara’da gerçekleştirilmiştir. AKEDAŞ, 

EPRA, Enerji Bakanlığı, TEİAŞ, EPİAŞ ve EPDK’nın katılım gösterdiği çalıştayın göndemi aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

Tablo 36. ARGE Projesi 2. Çalıştayı 

Çalıştay Yeri EPDK, Ankara, Zemin Kat Toplantı Salonu 

Çalıştay Tarihi 08 Şubat 2019 

Çalıştay Gündemi 

 Projenin amacı, kapsamı, elde edilen sonuçlar (EPRA) 

 Proje kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek analizler (EPRA ve 
AKEDAŞ) 

 TEİAŞ’ın talep yönetimi ve talep birleştiricileri konusundaki faaliyetleri, 
çalışmaları ve görüşleri (TEİAŞ) 

 EPİAŞ’ın talep yönetimi ve talep birleştiricileri konusundaki faaliyetleri, 
çalışmaları ve Görüşleri (EPİAŞ), 

 EPDK’nın talep yönetimi ve talep birleştiricileri konusundaki faaliyetleri, 
çalışmaları ve Görüşleri (EPDK) 

 Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün talep yönetimi ve talep birleştiricileri 
konusundaki faaliyetleri, çalışmaları ve görüşleri (Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü) 

 Genel değerlendirmeler ve projede gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik 
öneriler (Tüm Katılımcılar) 

 

Çalıştay Notları44 

 Projenin amacı, kapsamı elde edilen sonuçlar, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek analizler EPRA 
ve AKEDAŞ tarafından açıklanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen literatür taraması 
özetlenmiştir. Uluslararası öne çıkan mekanizmalar ve bu mekanizmalar içerisinde iletim ve dağıtım 
şirketlerinin, talep birleştiricilerinin ve market operatörünün rolleri ve gerekli koordinasyonlar 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, EPRA tarafından geliştirilen AKEDAŞ bölgesi iletim ve dağıtım şebeke 
modeli ve bu model üzende, talep birleştiricilerden farklı mekanizmalarda tedarik edilebilecek 
hizmetlerin nasıl simüle edilebileceği gösterilmiştir. Simülasyonlar için katılımcıların senaryo 
önerileri değerlendirilmiştir. Acil bir durumda, bölgesel bir iletim şebeke kısıtının çözümü için TM 
OG çıkış fiderler üzerinden gerçekleştirilmesi muhtemel kesinti ile, alternatif bir çözüm olarak talep 
birleştiricilerden talep kesintisi şeklinde hizmet alınmasının simüle edilmesi ve karşılaştırılmasının 
yararlı olacağı değerlendirilmiştir.  

 Şebeke Yönetmeliği ve Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde “Anlık Talep Kontrolü” bölümü yer 

almaktadır. Anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak iletim sistemine bağlı tüketim tesisleri, anlık 

talep kontrol yedekleri vasıtasıyla sistem frekansındaki düşmenin önlenmesini sağlar. Anlık talep 

kontrolünde amaç frekans düşünce, düşük frekans röleleri üzerinden sistem güvenliği için talep 

tarafının sistemden düşürülmesidir. Yan Hizmetler Yönetmeliğinde anlık talep kontrolü 

mekanizması aşağıdaki ana başlıklar altında düzenlenmiştir.  

o Anlık talep kontrol hizmeti tedarik esasları 

o Anlık talep kontrol hizmeti tedarik süreci 

                                                           
44 2. Çalıştay Raporu (08.02.2019). Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya Katılımı 
Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan Piyasa Mekanizmalarına ve Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Araştırma ve 
Öneri Geliştirme Projesi. 
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o Anlık talep kontrol hizmeti sağlanmasına ilişkin tekliflerin yapısı ve içeriği 

o Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi 

o Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları 

o Anlık talep kontrol hizmetinin ücretlendirilmesi 

o Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin cezai yaptırımlar 

 TEİAŞ tarafından talep tarafı katılımı yönetmelikler ile serbest tüketicilerin piyasaya katılımı 

sağlanmakta olup, birleştirilmiş mesken kullanıcıları ve birleştirilmiş dağıtık üretim kaynakları için 

ise henüz talep tarafı katılımının gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenlemeler mevcut değildir. 

 TEİAŞ tarafından birleştiriciler üzerinden talep tarafı katılımının özellikle dengeleme piyasasında 

işlem görmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Diğer yandan, talep birleştiricilerin iş 

modelinin sadece dengeleme piyasasına dayalı olmasının, talep birleştiricilerin yatırım yapması için 

yeterli olmayabileceği değerlendirilmiştir. Yurt dışında talep birleştiricilerin yan hizmetler altında 

hizmet verdiği piyasalar bulunmaktadır.  

 TEİAŞ, yenilenebilir üretim kaynaklarının (GES, RES) artık kontrol edilemez noktaya gelmesinden 

endişe duymaktadır. Mevcut mevzuatlara göre dağıtık üretim kaynaklarının izlenemediğini, üretim 

profillerinin en erken bir ay sonra paylaşıldığını belirterek, bunların izlenebilmesinin önemi 

vurgulanmıştır. (Örneğin, bazı ülkelerde çatı tipi GES’lerin dahi izlenebildiği, ülkemizde ise dağıtım 

şebekesine bağlı 1 MW’lık GES santrallerinin bile birçoğunun henüz izlenmediği belirtilmiştir.) Bu 

kapsamda talep birleştiricilerin sadece talep değil, üretim birleştirme yaparak, gerektiğinde üretim 

kesinti hizmeti verebileceği, bu hizmet sayesinde TEİAŞ’ın yenilenebilir üretim kaynaklarına 

gerektiğinde erişim sağlayıp, gerektiğinde talimat verebileceği değerlendirilmiştir. 

 TEİAŞ tarafından son dönemlerde çok limitli yük kesintisi yapıldığı belirtilmiştir. Ocak 2019 ayında 

tüm EDAŞ’lara yazı yazılarak gerektiğinde öncelik sırasına göre açmak istedikleri fiderleri TEİAŞ’a 

iletmeleri talep edilmiştir. Yani, acil durumlarda kesintinin önceliklendirilmesi talep edilmiştir. Bu 

noktada, talep birleştiricilerin bu önceliklendirmede önemli bir rol üstlenebilecekleri 

değerlendirilmiştir.  

 Talep birleştiricilere gönderilecek talimatlarının gerçekleştirildiğinin nasıl anlaşılacağı ayrı bir 

husustur. Örneğin, birleştirici belirtilen miktar ve sürede yük atma gerçekleştirmiş midir? Bu durum 

nasıl teyit edilebilir? Konu ile ilgili yapılan literatür taramalarında, örneğin Fransa’da talep 

birleştiricilere iletim operatörü tarafından gönderilen talimatların, bölgenin toplam yükünde step 

bir düşme olarak takip/kontrol edildiği belirtmiştir. Böyle bir kontrol için ikincil mevzuatların 

geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

 Dr. Kürşat Derinkuyu (TOBB ETÜ Üni.) TEİAŞ açısından yüksek gerilim tarafındaki sanayi tesislerinin 

talep tarafı katılımına katılmasının daha önemli olduğunu belirtmiştir. TEİAŞ ta, böyle bir hizmetin 

öncelikle YG müşterilerden alınmasının daha makul bir çözüm olacağını değerlendirmektedir 

(izleme imkânı da göz önüne alındığında).  

 Mevcut mevzuatın talep kontrolünün DUY (Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği) da yer almasına 

müsaade ettiği belirtilmiştir. Yönetmelikteki talep kontrolü ile ilgili kısımlar aşağıda belirtilmiştir. 

o Birinci Kısım, Birinci Bölüm, Madde 4, aaaa): (Değişik:RG-28/3/2015-29309)15 Talep kontrolü: 

Üretim kapasitesinin yetersiz olması durumunda talebi düşürmek için, Elektrik Şebeke 

Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde TEİAŞ ve kullanıcılar tarafından uygulanan 

hizmetleri, 

o İkinci Kısım, Birinci Bölüm, Madde 5, (4): Gerçek zamanlı dengeleme; yan hizmetler ve 

dengeleme güç piyasasından oluşur. Dengeleme güç piyasası, Sistem İşletmecisine gerçek 

zamanlı dengeleme için en fazla 15 dakika içinde devreye girebilecek yedek kapasiteyi sağlar. 

Frekans kontrolü ve talep kontrolü hizmetleri, yan hizmetler aracılığıyla sağlanır. 

o İkinci Kısım, Birinci Bölüm, Madde 8, (2): Gerçek zamanlı dengeleme aracı olarak primer 

frekans kontrol yedek kapasitesi, sekonder frekans kontrol yedek kapasitesi, tersiyer kontrol 
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yedek kapasitesi ve talep kontrolü kullanılır. Primer ve sekonder kontrol rezerv kapasitelerinin 

ve talep kontrolünün kullanım usul ve esasları (Değişik ibare:RG-28/3/2015-29309)15   Elektrik 

Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. 

 Üretim santrallerinin KGÜP (Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı) bildirimi yaptığı belirtilmiştir. Fakat 

talep birleştiriciler için minimum, maksimum ve planlanan yük, ne kadar talimat verebileceği, vs. 

bildirimlerinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Minimum ne kadar yük esnekliği için birleştiricilere 

izin verilmelidir? 

 Talep tarafı operatörünün (birleştirici) dengeleme birimi olmasının farklı olabileceği, bunun 

değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Talep birleştiricilerin uzlaştırmada önemli olabileceği 

vurgulanmıştır.  

 Dr. Kürşat Derinkuyu (TOBB ETÜ Üni.) Bey, PJM (Amerika’daki yerel TSO) in sorumluluk bölgesinde 
15 yıllık talep tarafı katılımı sürecinden sonra talep birleştiricilerin sorumluluklarının üreticilerden 
farklı olmaması gerektiği sonucuna varıldığını vurgulamıştır. OSOS takılı bulunan noktaların talep 
kontrolüne dâhil olabildiği ve 100 kW’a kadar talep kontrolüne izin verildiği belirtilmiştir. EIA (U.S. 
Energy Information Administration) raporunda %15 talep tarafı esnekliği sağlanabildiği 
gösterilmektedir. Pratikte ise Texas bölgesinin %12 lere varan talep tarafı esnekliği olduğu 
belirtilmiştir. 

 EPDK talep tarafı katılımına genel olarak olumlu bakıldığını, “Yan Hizmetler” altında taslak bir 

yönetmelik çalışmasının yapıldığını ancak henüz hayata geçirilmediği belirtilmiştir.  

 Proje kapsamında mevzuatsal öneriler (özellikle dengeleme ve yan hizmetler piyasaları için) ve 

talep tarafı katılımının ülkemizde nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili raporun EPDK ile paylaşılması 

talep edilmiştir.  

 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü doğalgaz kısıntısı olduğu zamanlarda elektrik kesintisine gidildiğini 

burada talep tarafı katılımının önemli bir rolü olabileceği ancak sadece arz eksikliği durumunda 

değil farklı piyasa mekanizmaları içerisinde talep ve üretim kontrolünün gerçekleştirilebilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır.  

 Sadece elektrikte değil doğalgazda da talep tarafı katılımı yapılabileceği belirtilmiştir.  

 EİGM hâlihazırda talep tarafı katılım ile ilgili 2019 yılı içerisinde taslak mevzuat çalışmasının 

tamamlanmasını hedeflenmektedir. 2020 yılı içerisinde de talep tarafı katılımı ile ilgili pilot bölge 

çalışmasının bulunduğu belirtilmiştir. 

 AKEDAŞ sorumluluk bölgesindeki aşırı yüklenen trafoları sıcaklıkları izleyerek takip edebilmektedir, 

ancak puant yüklenme mevsimlerde aşırı yüklenen trafolar için operasyonel çözümler oldukça 

kısıtlıdır. Sadece puant yük saatlerinde aşırı yüklenmeyi önlemek için yapılacak trafo kapasite artış 

yatırımı, trafoların zaten düşük olan yüklenme faktörünü daha da düşürecektir. Talep kontrolü ile 

yazın klima yüklerinin arttığı durumlarda yük kısma ile gereksiz yatırımın (ek transformatör 

yatırımının) önüne geçilebilir. Bu kapsamda AKEDAŞ DSO’ların yük kontrolünde aktif rol 

üstlenmesinin önemini vurgulamıştır. 

 Birçok ülkede talep birleştiricileri iletim şirketine hizmet vermek üzere piyasaya girmişlerdir. Peki, 

dağıtım şirketlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla talep birleştiriciler piyasaya girer mi? Bu yönde 

mevzuatsal bir altyapı geliştirilmeli midir? Bu konular değerlendirilmiştir. 

 AKEDAŞ şebekesinde talep tarafı katılımının sadece sanayi yükleri için yapılabildiği bir senaryonun 

analiz edilmesi önerilmiştir.  

 TEİAŞ’ın gün öncesi dengeleme güç piyasasında talep kontrolünün önemli olduğu ancak 

birleştiriciler için yeterli bir iş modeli olamayabileceği değerlendirilmiştir. Birleştiricilerin bir iş 

modeli olarak ülkemizde uygulanabilmesi için nasıl bir gelir yönetimi olması gerektiği, nereden 

başlamak gerektiği değerlendirilmiştir. 

 



 

90 
 

4.3. Çalıştay 3 

Ulusal çalıştaylardan üçüncüsü 24 Temmuz 2019 tarihinde ELDER, Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

AKEDAŞ, EPRA, ELDER, TEİAŞ, EPİAŞ ve EPDK’nın katılım gösterdiği çalıştayın göndemi aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

Tablo 37. ARGE Projesi 3. Çalıştayı 

Çalıştay Yeri ELDER, Ankara 

Çalıştay Tarihi 24 Temmuz 2019 

Çalıştay Gündemi 

 Projenin amacı, kapsamı, elde edilen sonuçlar (EPRA, AKEDAŞ Elektrik 
Dağıtım AŞ) 

 ELDER’in konu hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeler 

 TEİAŞ’ın konu hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeler  

 EPİAŞ’ın konu hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeler  

 EPDK’nın konu hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeler  

 Genel değerlendirmeler ve öneriler 

 

Çalıştay Notları45 

 (ELDER). Türkiye’de 3-4 yıl önce doğal gaz hatlarında yaşanan problemler nedeniyle elektrik 

kesintisi yaşanmıştı. Böyle bir problem ileride de tekrar gerçekleşebilir. TEİAŞ bu durumlar için 

elinde portföy bulundurmak istemektedir (örn. ön anlaşma yaparak yılda belirli sürelerde 

kesinti yapmak üzere, yaklaşık olarak 2000 MW kapasite için). Bu kapsamda 2 yıllık geçiş 

dönemi ile kapasite ödemesi yapılabileceği görüşülmüştür. Talep birleştirici firması olan Energy 

Pool (Fransa) o dönemdeki bir kapasite anlaşması ihtimalinden dolayı Türkiye’ye gelerek 

hazırlık faaliyetlerine başlamıştır.  

 (TEİAŞ). Acil durumlar için (doğalgaz sıkıntısı çekilen durumlar gibi) TEİAŞ yılda 50-60 saat için 

önceden haber vermek kaydıyla (~10-12 saat) yük atmak için elinde portföy bulundurmak 

istemektedir. Bu kapsamda görüşülen aggregator firmaları (Energy Pool) elinde hazır kapasite 

bulundurmak için 3 yıl garantili kapasite (2 yıl değil) için hizmet sözleşmesi talep etmektedir. 

Ancak TEİAŞ’ın talep kontrolü ile ilgili olarak sadece kendi bara ve sorumluluklarına bakıldığı 

durumda ilgili ihtiyacın 5 sene sonra olabileceği değerlendirilmektedir.  

 (TEİAŞ). Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça talep kontrol ihtiyacının daha da artacağı ve TEİAŞ’ın 

talep kontrolü için hizmet sözleşmesi yapmasının daha olası olacağı değerlendirilmiştir.  

 (TEİAŞ). Talep tarafı katılımı için sadece tüketim kısma değil batarya sistemlerinin de önemli rol 

oynayabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda hâlihazırda İngiltere’nin 200 MW lık bir 

batarya sistemini frekans kontrolünde kullandığı belirtilmiştir.  

 (EPDK). Daha önceki çalıştaylarda da belirtildiği gibi TEİAŞ’ın talep tarafı katılımı konusunda 

mevcutta ihtiyacımız yok şeklinde bir yaklaşımı olmuştur. Bir önceki çalıştay toplantısında talep 

kontrolü konusunda TEİAŞ ve EPDK arasındaki iletim kopukluğu olduğunun anlaşıldığı 

belirtilmiştir. Talep kontrolü denilince TEİAŞ’ın sadece yönetmelikte yer alan anlık talep 

kontrolünü anladığı ancak talep kontrolü ile kısıt yönetimi, primer ve sekonder frekans 

kontrolü ve gerilim regülasyonu gibi hizmetlerin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.  

                                                           
45 3. Çalıştay Raporu (24.07.2019). Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya Katılımı 
Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan Piyasa Mekanizmalarına ve Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Araştırma ve 
Öneri Geliştirme Projesi. 
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 (ELDER). İkili anlaşmalar ile gün öncesi piyasasında (GÖP) talep tarafı katılımının mevcutta 

yapılabileceği belirtilmiştir. Tedarikçiler tüketiciler ile anlaşarak talep tarafı katılımı 

gerçekleştirebilir. Ancak tüketiciler talep tarafı katılımları için teşviklerin olmadığından ve 

kapasite ödemesinin garanti altına alınmamasından dolayı yeterli faydayı göremeyeceklerine 

inandıklarından ilgili sistem işlememektedir. Tüketicilerin GÖP’e katılımının başlayabilmesi için 

teşvik olarak kapasite ödemesinin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Teşvik amaçlı kapasite 

ödemesinin 3 yıl süreli olarak yapılması mevzuatı taslak olarak çalışılmış olup, TEİAŞ’ın itirazları 

nedeniyle tasarı geri çekilmiştir.  

 (ELDER). TEİAŞ iletim şebekesi için talep tarafı katılıma ihtiyaç duymuyor olabileceği, ancak 

dağıtım şirketlerinin belli bir aracı yardımıyla (talep birleştirici - aggregator) vasıtasıyla talep 

kontrolüne ihtiyaç duyabileceğini belirtmiştir. Depolama, talep kontrolü gibi esneklik 

hizmetlerinin dağıtım şebekesi için fayda sağlayacağı belirtilmiştir.  

 (EPİAŞ). ENTSO-E, TSO-DSO koordinasyonu konusunu içeren Active System Management 

raporunu Şubat, Mart 2019 gibi yayımlamıştır. Raporun daha sonra incelenmesi için toplantıda 

diğer katılımcılar ile paylaşılmıştır.  

 (AKEDAŞ-EPRA). Dağıtım şirketleri de kendi kısıtlarını gidermek için ekstra yatırımın önüne 

geçebilmek için talep kontrolüne ihtiyaç duymaktadır. Zira ARGE projesinin de ilham kaynağı 

budur. AKEDAŞ’ın bir projesinde analiz edilen şebekesinde, yazın kısa süreli eş zamanlı klima 

yüklerinden dolayı transformatörlerin aşırı yüklendiği tespit edilmiştir. Transformatörlerin 

yılda kısa bir zaman dilimi (5-10 saat) aşırı yüklenmesinden dolayı transformatörde güç 

artırımına gidilmemesi ve ilgili güç artırımı için şehir merkezinde uygun trafo merkezi 

bulunmasının zor olabileceği dile getirilmiştir. Talep kontrolü ile puant çalışma anlarında yük 

kısma ile ilgili problemin çözülerek yatırım ihtiyacının önüne geçileceği veya yatırımın 

ertelenebileceği belirtilmiştir.  

 (ELDER). Lokal firmaların (ilçe bazlı, mahalle bazlı) talep tarafı katılımı için talep birleştirici rolü 

üstlenmesinin mantıklı olabileceği belirtilmiştir. İlgili yereli tanıyan mahalle halkını tanıyan, 

ikna edebilen yerel firmalar ile bir yapı oluşturulabileceği belirtilmiştir.  

 (TEİAŞ). Frekans kontrolü için talep tarafı katılımının hâlihazırda piyasada (rekabetçi bir 

ortamda) işlem görebileceği, ekstradan talep kontrolü için kapasite ödemesinin adaletsiz 

olabileceği değerlendirilmektedir.  

 (EPİAŞ). Doğalgaz kriz zamanlarında tüketim kısma ihtiyacı oluşabilmektedir. TEİAŞ 1-2 ay 

önceden rekabetçi ortamda belli bir ihale açar ise talep birleştirici firmaları da rekabette yerini 

alabilir. Rezerv tutma için de ayrı fiyat verilebilir.  

 (ELDER). Gün öncesi piyasasında cazip fiyatlar oluşursa, kapasite ödemesi olmasa da talep 

tarafının piyasaya katılımı cazip hale gelebilir.  

 (EPİAŞ). Uzun süreli olmayacak kısa süreli durumlar için fabrikalar yük kesme/kısma yapabilir.  

 (EPRA). Çalıştay toplantısı sunumu üzerinden talep tarafı katılım mekanizmaları (merkezi, lokal 

ve entegre mekanizmalar) değerlendirilmiştir.  

 (EPRA). Özellikle Fransa’da talep tarafı katılımının tüm piyasalarda (GÖP, gerçek zamanlı 

dengeleme piyasası ve yan hizmetler piyasası) işlem görebildiği mekanizmalar ve uygulamalar 

olduğu açıklanmıştır. Talep birleştiriciler Fransa’da gün öncesi / gün içi piyasasına, dengeleme 

ve yan hizmetler piyasasına (primer frekans kontrolü, sekonder frekans kontrolü) katılım 

sağlayabilmektedir.  
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 (EPRA – AKEDAŞ). EU tarafından H2020 kapsamında desteklenen SmartNet projesi 

kapsamında, talep tarafı katılımına yönelik piyasa yapıları ve TSO-DSO koordinasyon ihtiyaçları 

incelenmektedir. Bu kapsamda öne çıkan bazı piyasa yapıları aşağıdadır.  

o Merkezi Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Centralized AS Market Model): Esneklik hizmeti 

sağlayıcıları TSO tarafından kurulan merkezi bir piyasada işlem görmektedir. Bu piyasa 

modelinde DSO sadece TSO tarafından işletilen dağıtım şebekesindeki kaynakların 

aktivasyonunun, dağıtım şebekesinde kısıtlara yol açmamasını garanti etmek için ön 

yeterlilik sürecine dâhildir.  

o Yerel Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Local AS Market Model): DSO tarafından işletilen 

ayrı bir piyasa vardır. Dağıtım şebekesindeki DSO tarafından yerel kısıtları gidermek 

için seçilen kaynaklar kullanıldıktan sonra geriye kalan kaynaklar DSO/yerel piyasa 

üzerinden TSO’ya iletilir. DSO teklifleri birleştirip, TSO tarafından işletilen yan hizmetler 

piyasasına aktarır. DSO dağıtım şebekesi kısıtlarını giderecek tekliflerin yan hizmetler 

piyasasında işlem görmesini garanti eder. 

o Ortak TSO-DSO Yan Hizmetler Piyasa Modeli (Common TSO-DSO AS Market Model): 

Hem iletim şebekesine hem de dağıtım şebekesine bağlanan kaynaklar hem TSO hem 

de DSO için ortak bir piyasada işlem görmektedir. TSO ve DSO bu piyasanın 

organizasyonundan ve işletilmesinden sorumludur. Dağıtım şebekesinde kısıtlar piyasa 

dengeleme sürecine entegredir. İki alternatif vardır:(1) hem iletim hem dağıtım 

şebekesindeki kısıtları kapsayan tek bir optimizasyon süreci entegre edilir (merkezi 

varyasyon), (2) yerel şebeke kısıtları için önce yerel DSO piyasası ayrı olarak çalışır 

(piyasa katılımcıları bilgilendirilmeden) ve iletim şebekesine bağlanan kaynaklar ile 

birlikte TSO tarafından işletilen yan hizmetler piyasası ile iletişim kurar. İkinci piyasanın 

çıktısı, optimum çözümü bulmak için, piyasa katılımcıları bilgilendirilerek birinci piyasa 

ile iletişim kurar (merkezi olmayan varyasyon). 

 (ELDER-EPDK). MERAM EDAŞ’ın yan hizmetler ile ilgili bir ARGE projesinin olduğu ve 

tamamlanmak üzere olduğu belirtilmiştir. Bu proje kapsamında da yan hizmetler için gerekli 

TSO-DSO koordinasyonu ve çeşitli piyasa modelleri çalışılmıştır. İlk aşamada basit bir yapıdan 

(yerel yan hizmetler piyasa modeli gibi) daha karmaşık, kompeks bir piyasa yapısının 

öngörüldüğü belirtilmiştir. Son olarak her bir DSO’nun TSO yapısına kavuşması ve TSO’nun da 

üst çatı olarak işlev görmesi gibi bir piyasa modeli yapısının incelendiği belirtilmiştir.  

 (EPDK-TEİAŞ). TEİAŞ’ın sistem güvenliği konusundaki sorumluluklarını dağıtım şirketleri ile 

paylaşmak istemeyeceğini, bu yüzden yan hizmetler piyasasında DSO’nun görev almasının pek 

kabul göremeyebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, yan hizmetler piyasasından ziyade GÖP ve 

dengeleme piyasasının talep bileştiricileri için daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 (EPDK). Yan hizmetler piyasası için EPDK’nin hâlihazırda çalışma yürüttüğü belirtilmiş olup, 

öncellikle tüm dağıtım şirketleri ile görüşmelerde bulunulup en son TEİAŞ ile görüşülerek bir 

çalışma yapılacağı belirtilmiştir.  

 (EPDK). Mevcut durumda sistem altyapısının henüz yeterince tatmin edici düzeyde olmadığı 

belirtilmiştir. Fider yüklenmelerinin izlenmesi olsun, OSOS (otomatik sayaç okuma sistemi) 

altyapısı olsun talep tarafının izlenmesinin yeterli düzeyde olmadığı dile getirilmiştir. Bu yüzden 

mevzuatsal düzenleme gerçekleşse bile sahada altyapı kurulmadığı için talep kontrolünün 

günümüzde uygulanmasının zor olacağı dile getirilmiştir.  

 (ELDER). Talep tarafı katılımın sağlanabilmesi için öncelikle mevzuatsal olarak düzenlemelerin 

tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. Talep birleştiricilerin mevzuatlarda net bir şekilde 
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tanımlanması gerektiği belirtilmiştir. Talep kontrolünü de içeren piyasa yapılarının mevzuatta 

açık bir şekilde yer alması gerektiği belirtilmiştir.  

 (EPİAŞ). Piyasa mekanizması tanımlanırsa perakendeciler, tedarikçiler talep tarafı katılımı için 

büyük tüketiciler ile anlaşıp piyasada rol alabilecekleri değerlendirilmiştir.  

 (TEİAŞ). Primer ve sekonder frekans kontrolü için talep kontrolünün TEİAŞ açısından çok önemli 

olmayabileceği, ancak gerilim regülasyonu problemi için talep kontrolünün daha önemli bir rol 

üstlenebileceği değerlendirilmiştir. Gerilim düşümü problemi olduğunda hem TEİAŞ hem 

dağıtım şirketleri birbirlerinden habersiz/koordinasyonsuz eşzamanlı bir şekilde 

kompanzasyon yapabilmektedir. Talep kontrolü ile yük kısma vasıtasıyla gerilim kontrolünün 

sağlanabileceği, talep birleştiricileri vasıtasıyla TSO-DSO koordinasyonun daha iyi olabileceği 

değerlendirilmiştir.  

 (AKEDAŞ-ELDER). TEİAŞ barasına bağlı maksimum üretim santrali kurulu gücüne dağıtım 

şirketleri de karar verebilsin fikri değerlendirilmiştir. Dağıtım şirketleri, gerekirse TEİAŞ’ın 

belirleyeceği maksimum güç koşullarını sağlamak kaydı ile kurulu güçte söz sahibi olmak 

istemektedir. Örneğin 50 MVA lık kurulu güç bulunan barada maksimum 8 MW üretim görülen 

baralar mevcuttur. Dağıtık üretim kaynaklarının gün içerisinde değişken yük karakteristiğine 

bağlı olarak (özellikle güneş enerji santralleri) verimliliği arttırabilmek için maksimum kurulu 

gücün arttırılabileceği dile getirilmiştir. Güneş enerji santrallerinde; sabah saatlerinde az bir 

üretim, öğle vakitlerinde puant (maksimum) ve akşam saatlerinde güneşin geliş açısına uygun 

olarak tekrardan az bir üretim (üretim-zaman grafiği yarım daire gibi) gerçekleşir. Kapasitenin 

sadece puant zamanlarda üretilen enerji olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Böylelikle fiderlere daha çok dağıtık üretim santrali (GES) kurulu gücü yapılabilir ve gerektiği 

durumlarda üretim kısılarak verimlilik arttırılabilir.  

 (EPRA). Talep tarafının bir şekilde piyasaya katılımında TSO-DSO arasındaki koordinasyon 

büyük önem kazanacaktır. Bunu vurgulamak için, AKEDAŞ şebekesinde üç farklı senaryo için 

DIgSILENT PowerFactory yazılımında gerçekleştirilen simülasyon çalışmaları ve sonuçları 

açıklanmıştır.  

 (EPDK). Mevzuat çalışması yapılmakta olan hybrid enerji santralleri ile üretim santrallerinin 

verimlilikleri arttırılacaktır. Dolayısıyla şebeke kısıtları için yük al / yük at talimatlarının 

azalabileceği belirtilmiştir.  

 (ELDER). Üreticiler acil durumlarda TEİAŞ’ın tüketimi kes talimatlarından özellikle 2016 yılında 

çok fazla YAT talimatı nedeniyle şikâyetçi olmuşlardır.  

 (EPİAŞ). 30 MW altı üretim santralleri için sanal üretim santrali (VPP) olarak (talep birleştiricileri 

vasıtasıyla toplanan üretim tesisleri) piyasada yer alabilir.  

 (EPİAŞ).Türkiye’de ofis açan Energy Pool (talep birleştirici) birçok sanayi tesisi için monitörleme 

ve kontrol için sistemini kurmuş olup, mevzuatsal düzenleme bekledikleri belirtilmiştir.  

 (EPİAŞ). Fransa’daki piyasa modelini detaylıca açıklamıştır. İkili sözleşmeler, GÖP-GİP, DGP ve 

yan hizmetlerde talep tarafı katılımı sistemleri mevcut olduğundan bahsetmiştir. Ancak talep 

kontrolün GÖP ve GİP piyasalarında çalışmasında zorluklar olduğu dile getirilmiştir. Talep 

birleştiricileri, tüketici ve tedarikçi arasındaki ilişkilerin tahminlerin, gerçekleşenlerin izlenmesi, 

takip edilmesinin zorluklarından bahsedilmiştir.  

 (EPİAŞ). Belli bir hacmi olan tüketicinin veya tedarikçilerin talep birleştirici rolü üstlenmesinin 

makul bir çözüm olabileceği değerlendirilmiştir.  
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 (EPDK). Türkiye’deki üretim kapasitesinin gerçekleşen tüketime oranının >2 değerlerde olması 

açısından üretim tüketim dengesizlikleri açısından talep kontrolün Türkiye’de gereksiniminin 

olmayabileceği değerlendirilmiştir.  

 (EPRA). Talep birleştirici firmaların Türkiye’de para kazanamayacağına dair endişeleri vardır. 

Bu nedenle, tedarik şirketleri talep birleştirici rolü üstlenebilir ve altyapı kurulumu, 

monitörleme ve kontrol sistemleri için dışarıdan destek alabilir. Bu şekilde talep birleştirici 

uygulamalarına bir başlangıç yapılabilir.  

 Özet olarak Türkiye’de üretim kapasitesi tüketimin~2-3 katı olduğundan dengeleme 

piyasasında talep birleştiricilerinin rolü, talep kontrolü yeterince olmayabilir. Talep kontrolü 

mekanizması Yan hizmetler piyasasında kullanılabilir. Ancak, proje kapsamında gerçekleştirilen 

2. Çalıştay’da TEİAŞ yan hizmetler piyasasında değil de dengeleme piyasasında talep 

kontrolünü rekabetçi ortamda değerlendirebileceklerini belirtmişlerdi. Dağıtım şirketleri de 

kendi kısıtlarını gidermek için talep kontrolü mekanizmasının dağıtım şebekesinde işler 

durumda olmasını talep etmektedir. Bu bakımdan Perakende firmalarının aggregator rolünü 

üstlenerek piyasaya katılması en makul seçenek olabileceği değerlendirilmiştir.  
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4.4. Çalıştay 4 

Çalıştaylardan sonuncusu 31 Temmuz ve 01 Ağustos 2019 tarihlerinde Galvin Center at Illinois 

Institute of Technology (IIT), Chicago, A.B.D.’de gerçekleştirilmiştir. AKEDAŞ ve EPRA’nın katılım 

gösterdiği çalıştayın göndemi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 38. ARGE Projesi 3. Çalıştayı 

Çalıştay Yeri Galvin Center at Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, A.B.D. 

Çalıştay Tarihi 08 Şubat 2019 

Çalıştay Gündemi 

 Galvin Center at Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA 
ziyaret ve Prof. Mohammad Shahidehpour ile tanışma 

 Galvin Center’daki mikro-şebeke kontrol merkezini ziyaret 

 Amerika’daki aggregator uygulamaları ve Türkiye’deki kavramsal 
ve mevzuatsal farklar konusunda değerlendirmeler 

 ComED dağıtım şirketi - Akıllı şebeke planlama ve işletme 
uygulamaları sunumu 

 Amerika’daki aggregator konseptleri ve Türkiye ile farklar 
konusunda değerlendirmeler 

 Integral Analytics şirketi - Abone tüketim tahminlerinde 
tüketim/dağıtık üretim/depolama faktörlerinin göz önüne 
alınmasına yönelik teknikler 

 Willdan Energy Solutions şirketi – Talep birleştiricilerin farklı abone 
tiplerinde göz önünde bulundurması gereken faktörler 

 Genel değerlendirmeler ve kapanış 
 

Çalıştay Notları46 

Galven Center, IIT Üniversitenin elektrik şebekeleri inovasyon merkezidir. Galven Center IIT 

üniversitesi kampüs sınırları içerisinde yer alan IIT Tower binası içerisinde bir merkezdir. Galvin 

Center ve IIT kampüs görüntüsü Şekil 39’de verilmiştir.  

  

Şekil 39. IIT Tower ve Galvin Center’dan alınan IIT kampüs görüntüsü 

Galvin Center’da ilk önce IIT mikro-grid temel özellikleri ve kontrol merkezi Prof. Mohammad 

Shahidehpour tarafından açıklanmıştır (bkz. Şekil 40). 2x4 MW bir gaz santrali, 2*10 kW rüzgar 

                                                           
46 4. Çalıştay Raporu (01.08.2019). Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya Katılımı 
Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan Piyasa Mekanizmalarına ve Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Araştırma ve 
Öneri Geliştirme Projesi. 
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türbini, 500 kW güneş paneli ve 500 kWh batarya depolama sistemin içeren IIT şebekesinin 

puant yükü 10 MW civarındadır. OG şebeke, güvenilirliği artırmak için IIT şebekesi 6 adet 4kV 

OG ring fider üzerinden işletilmektedir (bkz Şekil 41). Ring şebekenin tekhat şeması Şekil 42’te 

gösterilmiştir.  

  
Şekil 40. IIT mikro-grid maketi ve IIT mikro-grid kontrol merkezi 

 

Şekil 41. Ring OG fiderler 

 

ITT mikro-şebekede iki farklı batarya teknolojisi uygulanmaktadır; (1) Lityum ion (Tesla™) ve (2) 

Aqueous Hybrid Ion (AHI™) (bkz. Şekil 43). Merkezi master kontrolcü üzerinden yönetilen bataryalar, 

şebekeye bağlı iken optimum şekilde şarj/deşarj olurken, şebekeden izole olarak çalışırken ise üretim 

tüketim dengesine optimum katkı sağlayacak şekilde çalıştırılmaktadır. AHI™ bataryalar aynı zamanda 

spor merkezindeki AC-DC hibrit nano-grid uygulaması kapsamında, DC kaynak olarak DC/DC çeviriciler 

üzerinden spor salonundaki LED aydınlatmaları beslemektedir. Spor merkezindeki tüm aydınlatmalar 

LED ile değiştikten sonrası aydınlatma düzeyi konvansiyonel aydınlatmaya göre oldukça iyileşmiş olup, 

aynı zamanda da önemli ölçüde enerji verimliliği sağlanmıştır (bkz. Şekil 44). 
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Şekil 42. Ring-şebeke tekhat şeması 

 

  
Lityum Ion             Aqueous Hybrid Ion 

Şekil 43. ITT mikro-şebeke batarya uygulamaları  

. 
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Şekil 44. Spor merkezindeki tüm aydınlatmaların LED ile değiştikten önceki ve sonrak durumu  

 

Miro-şebekede bir adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunmaktadır. Hem yavaş hem de hızlı şarj imkanı 

tanıyan istasyonun tepesi solar paneller ile kaplanmıştır (bkz. Şekil 45). Entegre bir rüzgar-güneş-

depolama sistemi içeren ve dolayısıyla şebekeden izole olarak aydınlatma yapan aydınlatma direkleri 

yerinde incelenmiştir (bkz. Şekil 46).  

 

 

Şekil 45. Miro-şebekede yer alan elektrikli araç şarj istasyonu 
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Şekil 46. Entegre bir rüzgar-güneş-depolama sistemi içeren ve dolayısıyla şebekeden izole olarak 
aydınlatma yapan aydınlatma direkleri 

 

Ziyaretin 2. Gününde Galvin Center’da toplantılar gerçekleştirilmiştir (Şekil 47).  

 

 

Şekil 47. Galvin Center’da gerçekleştirilen toplantılar 

 

4.4.1. Integral Analytics (IA) firması tarafından yapılan sunum 

 Sunum Başlığı: DER Valuation Strategies for Distribution Companies 

 IA firması genel tanıtımı: 

Elektrik dağıtım şirketleri için kısave uzun dönem talep tahmini, abone tüketim davranış değişiklikleri 

tahmini, abone yenilenebilir enerji ve depolama sistemleri kullanımına yönelik senaryo geliştirme ve 

analiz hizmetleri yapan bir yazılım firmasıdır (Şekil 48). 2017 yılından beri Willdan Energy Solutions 
firması altında faaliyet göstermektedir.  
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Şekil 48. IA firması genel bilgiler  

 IA firması çözümleri: 

Firmanın dağıtım şirketlerine Tahmin  Analiz  Çözüm (Şekil 49) şeklinde hizmet vermekte olup, 

sunulan çözümler arasında öne çıkanlar (Şekil 50): 

 Dağıtım şebekesi planlama ve IRP 

 Dağıtık üretim şebeke entegrasyona yönelik analizler ve şebeke planlama/işletme stratejileri 

geliştirme 

 Şebeke optimum işletmesine yönelik analizler ve stratejileri geliştirme 

 

Şekil 49. Tahmin  Analiz  Çözüm tekniği 
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Şekil 50. IA firmasının öne çıkan çözümleri (dağıtım şirketleri) 

 Odaklanılan konular 

Sunumda odaklanılan konulardan biri, yenilenebilir enerji sistemlerinin - özellikle de güneş panelleri – 

dağıtım sisteminde artık abone seviyesinde (sayaç sonrası) artması ile dağıtım şebekelerinde başlayan 

işletmesel problemler ve bu problemlerin giderilmesine yönelik planlama ve işletme çözümleridir. Bu 

gelişmeler ışığnda dağıtım şirketlerinin konvansiyonel talep tahminlerinin ötesine geçmesi ve 

abonelerin yenilenebilir enerji ve depolama sistemleri gibi sayaç arkası uygulamalarını da göz önüne 

almaası gerektiği vurgulanmıştır (Şekil 51). 

 

Şekil 51. Sayaç arkası yenilenebilir üretim ve depolama sistemlerinin talep gelişimine etkisi 
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Bir diğer vurgulanan konu ise dağıtım şirketlerinin artık şebeke boyutunda optimizasyondan fider 

boyutunda optimizasyon bakış açısına geçmesi gerektiğidir (Şekil 52). Sayaç arkası dağıtık üretim ve 

depolama sistemlerinin etkilerini gösteren grafikler Şekil 53’da verilmiştir.   

 

 

Şekil 52. Fider boyutunda optimizasyon bakış açısı 

  

Şekil 53. Sayaç arkası dağıtık üretim ve depolama sistemlerinin etkilerini gösteren grafikler 

4.4.2. Willdan Energy Solutions tarafından yapılan sunum 

 Sunum Başlığı: Distributed Energy Optimization: Steps and Results for Customer Value Capture in 

Layers 

 Abonelerin şebeke entegrasyonu için 4 katmanlı yaklaşım: 

Willdan Energy Solutions abonelerin şebeke entegrasyonu için önerilen 4 katmanlı bir analiz yaklaşımı 

açıklamıştır (Şekil 54). Bu yaklaşım ile hava durumuna hassass aboneler (yazın klima ve kışın ısıtma 

yükleri artan mesken aboneler gibi) ve üretim odaklı (ticarethaneler gibi) aboneler için yapılan 

analizlerde; 

 Üretim odaklı abonelerin şebeke bağlantı taleplerinde dağıtık enerji ile üretim ve depolama 

sistemleri ön plana çıkarken, enerji verimliliğinin geri planda olduğu; 

 Hava durumuna hassass abonelerin ise öncelikli tercihinin enerji verimliliği olduğu (çok zamanlı 

tarifede yük kaydrma gibi) anlaşılmıştır (Şekil 55).  
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Bu analizler, talep birleştiricilerin abonelere yaklaşımında hangi faktörleri göz önüne alması gerektiği 

konusunda önemli sonuçlar vermiştir. Yani, talep birleştiriciler mesken abonelerde enerji verimliliği 

odaklı çözümler, ticarethane gibi üretim odaklı abonelerde ise dağıtık üretim ve depolama sistemleri 

çözümün bir parçası olmalıdır.  

 

Şekil 54. Abonelerin şebeke entegrasyonu için Willdan Energy Solutions’ın önerdiği 4 katmanlı 
analiz yaklaşımı. 

 

Şekil 55. Hava durumuna hassass aboneler (yazın klima ve kışın ısıtma yükleri artan mesken 
aboneler gibi) ve üretim odaklı (ticarethaneler gibi) aboneler için yapılan analiz sonuçları 

 

4.4.3. ComED tarafından yapılan sunum: 

 ComED firması genel tanıtımı 

Commonwealth Edison Company (ComEd) firması Illinois Eyaletinin kuzeyinde Chicago’yu da içine alan 

bir bölgede faaliyet gösteren bir elektrik ve gaz dağıtım ve tedarik (perakende) şirketidir. Toplam 

elektrik abone sayısı yaklaşık 4 milyondur. ComED dağıtım faaliyetleri gösterdiği bölgelerde monopol 

(ve dolayısıyla faaliyetleri regülasyona tabi) iken, Illinois eyaletinde ComED’in haricinde başka tedarik 

firmaları da bulunmaktadır. ComED ve diğer tedarik şirketleri aggregator olarak adlandırılmaktadır. 

Dağıtım faaliyetleri 138 kV ve altıdır. Daha yüksek gerilim seviyesi ISO tarafından işletilmektedir.  

Value

(Değer)

Yatırım

(Investment)

Optimizasyon

(Optimization)

Resiliency

(Esneklik)
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 Tedarik şirketlerinin ISO tarafından işletilen elektrik piyasasındaki aggregator rolü 

A.B.D.’de elektrik perakende tarife limitleri (üst limit) eyaletler bazında belirlenmektedir. Dolayısıyla, 

abonelerin elektrik tarifeleri eyaletler arasında farklılıklar göstermektedir. Eyaletler arası bağlantı 

sağlayan yüksek gerilim iletim hatları ISO tarafından işletildiğinden ve eyaletlerin tarifeleri arasında 

farklar olduğundan, iletim sisteminde (>138 kV) meydana gelen bir kısıtlılıkta, ISO; ya üretim 

santrallerine redispatch (yük al/yük at) talimatları vermekte, ya da aggregator firmalara (piyasada aktif 

olan) yük kesinti talimatı vermektedir (hangi talimat daha ekonomik ise).  

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, Şekil 56’da iki eyaleti (A ve B) birbirine bağlayan iletim koridorunda 

A B yönünde yük akışı olduğu ve iletim koridorunun aşırı yüklendiği varsayılmıştır. ISO’nun bu sorunu 

çözmek için iki alternatifi vardır ve bu iki alternatiften en ekonomik olanı seçmek durumundadır: 

1. A eyaletindeki santrale yük at talimatı, B eyaletindeki santrale ise yük al talimatı vermek 

2. B eyaletindeki tedarik şirketlerine (aggregator) yük kesinti talimatı vermek  

 

Şekil 56. YG iletim koridorunda yaşanan bir aşırı yüklenme örneği 

Bu örnekteki gibi piyasada yer almak isteyen ComED ve diğer tedarik şirketleri, aggregator olarak 

aboneleri ile yaptıkları ikili anlaşmalar çerçevesinde, gerekli altyapıyı kurarak (iletişim, SCADA, vb.), 

iletim şebekesindeki kısıtlıkların çözümünde birer piyasa oyuncusu olabilmektedir. Fakat, böyle bir 

hizmet henüz dağıtım seviyesinde verilmemektedir. Zira, dağıtım şebekesindeki elektrik tarife fiyatları 

arasındaki farklar da oldukça küçüktür. Tedarik şirketleri eyalet bazında belirlenen üst limitlerin altına 

inebildiği ölçüde müşteri kazanmaktadır (Türkiye’deki sisteme benzer bir şekilde).  

Dağıtım şebekesinde meydana gelen kısıtlarda böyle bir yük kesinti hizmet mekanizmasının ve 

piyasasının oluşması için en önemli şart; dağıtım şebekesinde de – iletim şebekesinde olduğu gibi – 

fiyatların lokasyon bazında (Locational Marginal Price, LMP) olmasıdır.   

 

4.4.4. Talep birleştirici mekanizmaları hakkında değerlendirmeler 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (A.B.D.) talep birleştirici mekanizması ile ARGE projesi kapsamında 

araştırılan talep birleştirici kavramlarının farklı olduğu anlaşılmıştır. A.B.D.’de belli sayıda abonesi olan 

tüm tedarik şirketleri talep birleştirici olarak adlandırılmaktadır. Talep birleştiriciler müşterilerinin 

elektrik tedariğinden sorumlu olup, henüz - dağıtım şebekesi özelinde - dağıtım şebekesinde meydan 

gelen kısıtlılıkların (aşırı yüklenme, gerilim yükselmesi/düşümü gibi) çözümü için talep kesintisi hizmeti 

içeren bir mekanizma gelişmemiştir. Bu hizmet sadece iletim piyasasında verilmektedir (EU ülkelerinde 

başladığı gibi). Bununla birlikte, özellikle de Kaliforniya eyaletinde, dağıtım şiketlerinin (DSO) talep 

birleştiricilerinden böyle bir hizmet almasına yönelik mevzuatsal çalışmaların devam ettiği anlaşılmıştır. 
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Yakında, iletim piyasasında ISO’ya (independent system operator) teklif veren aggregator firmaların, 

bu yetkinliklerini ileride DSO’ya teklif vermek için de kullanabileceği öngörülmektedir. Fakat, bunun 

için öncelikle dağıtım şebekesindeki kısıtların lokal olarak fiyatlanması gerektiği değerlendirilmiştir. 

A.B.D.’de iletim piyasında fiyatlar lokasyona bağlı belirlenmektedir (locational marginal price, LMP). Bu 

konseptin dağıtım sistemine bağlı aboneler için de uygulanması ile birlikte talep birleştirici firmaların 

dağıtım şirketine kısıt yönetimi için hizmet vermeye başlaması kaçınılmaz görünmektedir.  

Konu ile yapılan değerlendirmeler, özetle: 

 Türkiye’de elektrik piyasasında henüz lokasyonel bir fiyat uygulaması yoktur. (Dengeleme 

piyasasında belirlenen fiyat tüm bölgeler için eşittir.) Bu mekanizmada şebekedeki kısıtların 

maliyetleri tüm kullanıcılara yansıtılmaktadır. Böyle bir piyasada talep birleştiricilerin piyasaya 

girmelerinin neredeyse imkansız olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, Türkiye’de potansiyel 

talep birleştirici firmaların kapasiteye ödeme talebi mantıklı olarak değerlendirilmiştir. 

 Peki, dağıtım şebekesinde tarife üzerinden bir uygulama başlatılabilir mi? Dağıtım şirketi EPDK 

tarafından regüle edilen dağıtım tarifesine tabidir. Elektrik tedarik ettiği sürece, tedarik ettiği 

kWh ile orantılı bir dağıtım bedeli almaktadır. Dağıtım şebekesinde bir kısıt olduğu ve plansız 

kesintiye gitmek gerektiği noktada dağıtım şirketi, kesinti sayısı ve süresi göz önüne alınarak 

hesaplanan bir ceza ödemektedir. Bu noktada, şebekedeki kısıtlardan dolayı plansız yapılan 

kesintilerden ödenen miktar göz önüne alınarak, kesinti hizmeti için bir tarife düzenlemesi  

yapılabileceği değerlendirimiştir. 

 Böyle bir uygulamada, elinde müşteri portföyü olan tedarik şirketleri talep birleştirici rolü 

üstlenebilir. Talep kesinti hizmeti için gerekli altyapı (iletişim, SCADA merkezi ve operasyon) 

için ise, bu konularda deneyimli IT firmalardan hizmet alınabilir.  

 Diğer yandan, dağıtım seviyesinde böyle bir uygulama henüz yoktur. (Kaliforniya başta olmak 

üzere bazı eyaletlerde elektrik tarifesinin aynı iletimdeki gibi bölgesel olması yönünde 

değerlendirmeler devam etmektedir.) Dağıtım şebekesinde de - aynı iletimdeki gibi - bir 

piyasanın oluşması, dağıtım seviyesinde talep kesinti hizmetinin ve piyasasının dağıtım 

seviyesinde de oluşması için öncelikli görünmektedir.   
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5. Sonuçlar ve Öneriler 

EPDK tarafından desteklenen; “Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya 

Katılımı Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan TSO ve DSO Koordinasyonuna Yönelik Araştırma ve Öneri 

Geliştirme ARGE Projesi”nde elde edilen sonuçlar ve öneriler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:  

 ARGE projesinin amacı; elektrik şebekelerinde dağıtık üretim santrallerinin ve tüketim 

noktalarının talep birleştiriciler (aggregator) tarafından, piyasa mekanizmaları içerisinde 

kontrolünün; elektrik şebekesi işletmesine olası etkilerinin değerlendirilmesi; ihtiyaç duyulacak 

piyasa mekanizmalarının ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacının araştırılması; talep 

birleştiricilerden şebeke (iletim ve dağıtım) kısıtlarının çözümüne yönelik hizmet alındığı 

senaryoların geliştirilmesi ve simülasyonlar ile analiz edilmesi; projede elde edilecek sonuçların 

proje paydaşlarının da katılımı ile gerçekleştirilecek olan çalıştaylarda değerlendirilmesi; ve 

talep birleştirici piyasa mekanizmalarına yönelik teknik ve mevzuatsal öneriler sunulmasıdır.  

 

 Dağıtık üretimin büyük oranda OG ve AG seviyeden bağlandığı düşünüldüğünde, iletim sistemi 

operatörlerinin, sistem frekans ve gerilim regülasyonunda ve kısıt yönetiminde, dağıtım 

şebekesine bağlı üretim ve yük kontrolünü bir hizmet olarak kullanmaya başlaması, dağıtım 

sistemi işletmesini de etkileyecektir. Dolayısıyla, iletim şebekesi için yapılan şebeke 

analizlerinin, dağıtım şebekesi için de yapılmasına ve iletim ile dağıtım sistem operatörleri 

arasında mevcuttan daha ileri seviyede bir koordinasyona ihtiyaç vardır. Diğer yandan, dağıtım 

sistemi işletmecisinin kendi şebekesine bağlı bu üretim ve tüketim esnekliğinden doğrudan 

faydalanabilmesi de önemli bir kazanımdır. Bu kazanımların gerçekleşmesinde talep 

birleştiricilerin kritik bir role sahip olacağı beklenmektedir. Talep birleştiricilerin böyle bir 

hizmet verebilmesi için ise altyapı yatırımları yapmaları gerekir (dağıtık üretim ve yük 

noktalarını kapsayan bir SCADA sistemi, iletişim, kumanda, gibi).  

 

 Avrupa ve A.B.D.’deki talep birleştirici mekanizmaları incelendiğinde, talep birleştiricilerin 

aşağıda belirtilen piyasa mekanizmalarında hizmet verebilecekleri anlaşılmıştır: 

 

o Gün öncesi ve gün içi piyasalar 

o Dengeleme güç piyasası 

o Yan hizmetler piyasası 

 

 Talep birleştirici mekanizmaları tüm ülkelerde iletim seviyesindeki piyasalarda hizmet vermeye 

başlamıştır. Dağıtım şebekesinde henüz bir talep birleştirici piyasası yoktur ve dolayısıyla talep 

birleştiricileri için bir mekanizma tanımlanmamıştır (Yerel yan hizmetler piyasa modeli). Bir 

başka deyişle, talep birleştiriciler, dağıtım şebekesindeki dağıtık üretim ve tüketim abonelerini 

birleştirerek, iletim sistemi operatörünün (TSO veya ISO) işlettiği piyasalarda hizmet 

vermektedir (Merkezi piyasa modeli).  

 

 Talep birleştiriciler için açılan merkezi yan hizmetler piyasa modelleri ve uygulamaları Avrupa 

ülkeleri arasında farklılıklar göstermektedir (Tablo 39).  
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Tablo 39. Bazı Avrupa ülkelerinde talep ve dağıtık üretim birleştiricilerin hizmet verdikleri piyasalar 

 Gün öncesi piyasası Gün içi piyasası Dengeleme ve yan hizmetler  

Almanya Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Belçika Dağıtık üretim X 

Tüketim  

Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Dağıtık üretim  

Tüketim  
Büyük 
Britanya 

Dağıtık üretim  
Tüketim X 

Dağıtık üretim  
Tüketim X 

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Danimarka Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Fransa Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

İspanya Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Dağıtık üretim  

Tüketim  

İsveç Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

İtalya Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Polonya Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim  
Tüketim  

Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Slovenya Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Dağıtık üretim X 
Tüketim X 

Dağıtık üretim  
Tüketim  

 

 A.B.D.’de talep birleştirici kavramı ARGE projesindeki kavramdan farklıdır. A.B.D.’de belli 

sayıda abonesi olan tüm tedarik şirketleri talep birleştirici olarak adlandırılmaktadır. Talep 

birleştiriciler müşterilerinin elektrik tedariğinden sorumlu olup, henüz - dağıtım şebekesi 

özelinde - dağıtım şebekesinde meydan gelen kısıtlılıkların (aşırı yüklenme, gerilim 

yükselmesi/düşümü gibi) çözümü için talep kesintisi hizmeti içeren bir mekanizma 

gelişmemiştir. Bu hizmet sadece iletim piyasasında verilmektedir (Avrupa ülkelerinde başladığı 

gibi; merkezi yan hizmetler piyasa modeli). Bununla birlikte, özellikle de Kaliforniya eyaletinde, 

dağıtım şiketlerinin (DSO) talep birleştiricilerinden böyle bir hizmet almasına yönelik 

mevzuatsal çalışmaların devam ettiği anlaşılmıştır. Yakında, iletim piyasasında ISO’ya 

(independent system operator) teklif veren aggregator firmaların, bu yetkinliklerini ileride 

DSO’ya teklif vermek için de kullanabileceği öngörülmektedir. Fakat, bunun için öncelikle 

dağıtım şebekesindeki kısıtların lokal olarak fiyatlanması gerektiği değerlendirilmiştir. 

A.B.D.’de iletim piyasında fiyatlar lokasyona bağlı belirlenmektedir (locational marginal price, 

LMP). Bu konseptin dağıtım sistemine bağlı aboneler için de uygulanması ile birlikte talep 

birleştirici firmaların dağıtım şirketine kısıt yönetimi için hizmet vermeye başlaması kaçınılmaz 

görünmektedir.  

 

 Gelişmiş elektrik piyasalarında genel trend, Merkezi Yan Hizmetler Piyasa Modeli ile 

başlamaktır. TSO'lar ve DSO'lar arasında işbirliğinin ve veri alışverişinin ve DSO’nun rol ve 

sorumluluklarının kademeli olarak zamanla artması ile birlikte Entegre Esneklik Piyasa 

Modeline geçmektir (Şekil 57).  
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Şekil 57. Gelişmiş elektrik piyasalarında genel trend 

 Diğer yandan, Türkiye’de elektrik piyasasında henüz lokasyonel bir fiyat uygulaması yoktur. 

(Dengeleme piyasasında belirlenen fiyat tüm bölgeler için eşittir.) Bu mekanizmada şebekedeki 

kısıtların maliyetleri tüm kullanıcılara yansıtılmaktadır. Ayrıca, aynı uzlaştırma dönemi içindeki 

artı ve eksi yöndeki dengesizlikler birbirini dengelemekte, yani mali bir sorumluluk 

getirmemektedir. Son olarak, iletim şebekesindeki kısıtlar nedeniyle kesinti gerektiren 

durumlar acil durum çalışma koşulları olarak tanımlanmakta ve herhangi bir mali yükümlülük 

getirmemektedir. Böyle bir piyasada talep birleştiricilerin iletim seviyesinde (merkezi piyasa 

modeli) piyasaya girmelerinin neredeyse imkansız olacağı değerlendirilmiştir. Zira, Türkiye’de 

potansiyel talep birleştirici firmaların bu nedenle kapasite mekanizması talebinde bulundukları 

değerlendirilmiştir. 

 

 Dağıtım şebekesinde tarife üzerinden bir yerel yan hizmetler piyasa modeli uygulaması 

başlatılabilir mi? Dağıtım şirketi EPDK tarafından regüle edilen dağıtım tarifesine tabidir. 

Elektrik tedarik ettiği sürece, tedarik ettiği kWh ile orantılı bir dağıtım bedeli almaktadır. 

Dağıtım şebekesinde bir kısıt olduğu ve plansız kesintiye gitmek gerektiği noktada dağıtım 

şirketi, kesinti sayısı ve süresi göz önüne alınarak hesaplanan bir ceza ödemektedir. Bu noktada, 

şebekedeki kısıtlardan dolayı plansız yapılan kesintilerden ödenen miktar göz önüne alınarak, 

kesinti hizmeti için bir tarife düzenlemesi yapılabileceği değerlendirilmiştir. Böyle bir 

uygulamada, elinde müşteri portföyü olan tedarik şirketleri talep birleştirici rolü üstlenebilir. 

Talep kesinti hizmeti için gerekli altyapı (iletişim, SCADA merkezi ve operasyon) için ise, bu 

konularda deneyimli IT firmalardan hizmet alınabilir. Diğer yandan, dağıtım seviyesinde böyle 

bir yerel yan hizmetler piyasa uygulaması dünya genelinde henüz yoktur. (Kaliforniya başta 

olmak üzere bazı eyaletlerde elektrik tarifesinin aynı iletimdeki gibi bölgesel olması yönünde 

değerlendirmeler devam etmektedir.)  

 

 Türkiye’de talep birleşitirici çözüm hizmetleri sunmayı amaçlayan Energy Pool firmasının 

Türkiye’deki temsilcisinin yetkilileri ile değerlendirmeler yapılmıştır. Energy Pool firması 

yetkilileri yukarıda yapılan tespitlere katılmaktadır (özellikle de mevcut şartlar, piyasa ve 

uygulamalar altında Türkiye’de talep birleştiricilerin iletim seviyesinde (merkezi piyasa modeli) 

piyasaya girmelerin in neredeyse imkansız olduğu.) Diğer yandan, tedarik şirketleri ve 

dağıtım şirketlerinin mevcut mevzuatlar altında talep birleştirici çözümlerinden yararlanması 

için herhangi bir engel olmadığı değerlendirilmiştir. Nitekim, Energy Pool firması sanayi ve 

ticarethane aboneleri olan bir tedarik şirketine hizmet vermektedir (uzaktan monitör etme ve 

kesinti yönetimi gibi hizmetler). Henüz AG şebedede mesken seviyesinde bir hizmet 

verilmemekle birlikte, fayda-maliyet analizleri doğrultusunda tedarik şirketleri ve dağıtım 

şirketlerinin AG seviyesinde de hizmet alabilecekleri değerlendirilmiştir. Örneğin, elektrik 

dağıtım şirketlerinin plansız kesintilerden kaynaklı maruz kaldıkları mali kayıplar (cezalar ve 

dağıtılamayan enerji dolayısıyla) ile talep yönetimi hizmetinden elde edecekleri kazançlar için 

bir fayda-maliyet analizi gerçekleştirilebilir. Tedarik şirketlerinin dengeleme yükümlülüklerine 

talep yönetiminin ne ölçüde yarar sağlayacağı konusu da fayda-maliyet analizlerine bir örnek 

olarak verilebilir. Aynı şekilde dağıtım şirketlerinin de şebekelerindeki teknik kayıplardan dolayı 

dengeleme yükümlülükleri bulunmaktadır.  

Merkezi Yan Hizmetler 
Piyasa Modeli

DSO’nun rol ve 
sorumluluklarının kademeli 

olarak artması

Entegre Esneklik Piyasa 
Modeli 
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 Talep birleştiricilerin rol alabilecekleri her iki ana modelde de (merkezi ve lokal yan hizmetler 

piyasa modelleri) iletim ve dağıtım şirketlerinin koordinasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Zira, 

ARGE projesinde gerçekleştirilen simülasyon analizlerinde gösterildiği ve Avrupa Birliği 

tarafından desteklenen ARGE projesinde (SMART-NET) önerilen piyasa modellerinde 

vurgulandığı gibi, talep birleştirici çözümleri hem iletim hem de dağıtım sistemine önemli bir 

esneklik kazandırmakla birlikte, özellikle iletim sistemi odaklı talep ve dağıtık üretim birleştirici 

çözümlerin dağıtım sistemine olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu etkileşimin dağıtım sistemine 

bağlı yenilenebilir enerji kaynaklarının miktarı ile birlikte daha da artacağı beklenmektedir.  

 

 Son olarak,  Türkiye’de talep birleştiricilerin rol alacağı piyasaların gelişmesi için öncelikle, talep 

tarafı katılımının, Avrupa ve Amerika’daki örneklerinde olduğu gibi, iletim seviyesindeki 

piyasalarda (Gün Öncesi, Gün İçi, Dengeleme ve Yan Hizmetler) yer alması sağlanmalıdır. Yani, 

talep tarafı katılımı düşük frekans röleleri ile aktive edilen anlık talep kontrolü ile sınırlı 

kalmamalıdır. Büyük sanayi yükleri ile başlamak gerekir. Talep birleştiriciler öncelikle büyük 

sanayi yüklerine hizmet vermeye başlayacak ve piyasadaki ihtiyaç doğrultusunda zamanla 

mesken ve ticarethaneleri de portföylerine katacaktır. Dağıtım seviyesinde portföy oluştukça, 

talep birleştiricilerin DSO’lara da hizmet vereceği mekanizmalar (Entegre Esneklik Piyasa 

Modeli) için gerekli mevzuatsal düzenlemeler kaçınılmaz olacaktır. Zira, dağıtık jeneratörler, 

elektrikli araçlar ve depolama sistemlerinin dağıtım sistemlerine entegrasyonu ile birlikte yakın 

bir gelecekte dağıtım şebekelerinde esneklik ihtiyacı daha çok hissedilmeye başlayacak olup, 

bu ihtiyacın sağlanmasında talep birleştiricilerin kilit rol üstlenmesi beklenmektedir.  
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Ek 1 - DIgSILENT PowerFactory SCUC Modülü 

 

DIgSILENT PowerFactory’nin SCUC modülü kullanıcının piyasa simülasyonunu harici bir araca gerek 

olmadan yapılmasını sağlar. Üretim planlaması (unit commitment) linear-programlama problemini, 

üretim santrallerinin çalışma noktasını ve kesintimiktarını toplam işletme maliyetlerini en aza indirecek 

şekilde önceden tanımlanmış belli bir zaman dilimi için optimize eder. DIgSILENT PowerFactory’nin 

SCUC modülünün analizlerde kullanımına  ait açıklamalar Ekte verilmiştir.  

 

5.1.1. Temel seçenekler 

Temel seçenekler bölümünde yük akışı seçenekleri, kısıtları göz önünde bulundurma seçeneği ve 

hesaplama için zaman dilimi seçilebilmektedir (Bkz.Şekil 58). 

SCUC aracı dengeli AC yük akışı veya DC yük akışı (doğrusal) olarak çalıştırılabilir. AC yük akışı ile SCUC 

aktif ve reaktif güç tevzisini (gerilim, reaktif güç kısıtlarını da dikkate alabilir) optimize edebilir. DC yük 

akışı ile sadece aktif güç tevzisi optimize edilebilir.  

“Kısıtları Göz Önünde Bulundur” işaretlenir ise ortak bir optimizasyon baz ve kısıt durumları için çalışır. 

Çalışma zaman dilimi önceden tanımlanmış zaman dilimleri olan bir gün, bir ay veya bir yıl veya kullanıcı 

tanımlı zaman aralığı olarak tanımlanabilir. Hesaplama, belirlenen zaman periyodu boyunca belirli 

zaman noktaları için gerçekleştirilir. 

 

 

Şekil 58. Üretim Planlama/Talimat Optimizasyonu – Temel Seçenekler 
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5.1.2. Hedef fonksiyon 

Minimizasyon fonksiyonu kullanıcı tarafından “Toplam maliyetin minimizasyonu” olarak veya “Kullanıcı 

tanımlı” olarak seçilebilir. “Toplam maliyetin minimizasyonu” fonksiyonu şebekenin toplam işletme 

maliyetlerinin (tüm bileşenleri için) minimizasyonunu sağlar. “Kullanıcı tanımlı” fonksiyonu ise 

aşağıdaki fonksiyonların seçilmesini sağlar. 

 Generator işletme maliyetlerini minimize et 

 İlave generatör talimat maliyetlerini minimize et 

 Generator başlatma/kapatma maliyetlerini minimize et 

 Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının (VREs) kısıntısını minimize et 

 Yük atmayı minimize et 

 Trafo, şönt ve HVDC’lerin kontrol değişken sapmalarının minimize et 

 

 

Şekil 59. Üretim Planlama/Talimat Optimizasyonu – Hedef Fonksiyon 
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5.1.3. Kontroller/Kısıtlar 

5.1.3.1. Kontroller 

SCUC aracı fonksiyonun optimizasyonu için kontrol parametrelerine ihtiyaç duyar. Bir kontrol 

parametresi yalnızca şebeke elemanlarında ve “SCUC” komutunda belirtilirse seçilmiş olur. 

Desteklenen kontrol parametreleri; 

 Aktif güç tevzisi, 

 Trafo kademe değeri, 

 Yük atma, 

 Reaktif güç tevzi (sadece AC) 

 Anahtarlanabilir şöntler (sadece AC) 

5.1.3.2. Kısıtlar 

Kısıtlar şebeke ekipmanlarına (hat, trafo, bara, vb.) tanımlanabilir ve Talimat Optimizasyonu aracından 

seçilerek değerlendirmeye alınır. Kısıt, yalnızca şebeke elemanlarında ve “SCUC” komutunda belirtilirse 

seçilmiş olur. Bazı kısıtlar şebeke ekipmanlarında hafif kısıt veya zor kısıt olarak tanımlanabilir.  

 Kontrol parametreleri kısıtları: Şebeke ekipmanlarında kontrol parametrelerinin limiti olarak 

tanımlanmıştır. Limitlerin kontrol parametrelerinin sağ tarafındaki liste kutuları aracılığıyla göz 

önünde bulundurulması gerekip gerekmediği seçilebilir (Bkz.Şekil 60). 

o Aktif güç limiti, 

o Trafo kademe değeri limiti, 

o Yük atma limiti, 

o Reaktif güç limit (sadece AC) 

o Anahtarlanabilir şönt kademe değeri limiti (sadece AC) 

 

 Güç akışı / Gerilim kısıtı 

o Hat akış kısıtları (maksimum yüklenme) 

o Sınır akış kısıtları 

o Baraların gerilim kısıtları 

 

 Generatör kısıtları 

o Ramp oranı kısıtlamaları 

o Minimum yukarı-/aşağı- zaman 

o Sıcak rezerv kısıtları 
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Şekil 60. Üretim Planlama/Talimat Optimizasyonu – Kontroller/Kısıtlar 

 

5.1.4. Sonuçlar/çıktılar 

SCUC simülasyonu hesaplama sırasında 3 sonuç dosyası yazar. Ana sonuç dosyasında “Talimat 

Optimizasyonu (özet)” simülasyonun genel sonuçları saklanır. “Talimat Optimizasyonu (optimizasyon 

öncesi)” sonuç dosyası optimizasyondan önceki her bir zaman adımın yük akış sonuçlarını kaydeder ve 

bu yarı dinamik simülasyon sonuçları ile aynıdır. “Talimat Optimizasyonu (optimizasyon sonrası)” sonuç 

dosyası optimizasyon algoritmasının çalışması ile ayarlanan kontrol parametreleri sonrasındaki her bir 

zaman adımı için yük akış sonuçlarını kaydeder (Bkz.Şekil 61). 

Bu sayfadaki mevcut ayarlar aşağıdadır: 

 Tüm optimal kontrol değişkenlerini kaydet 

o Zaman adımı başına talimat maliyetini kaydet 

 Optimal çözümü doğrula 

o Tüm kısıt sonuç değişkenlerini kaydet 

o Kısıt sonuçlarını kaydet 

 Zaman tarama sonuçları (optimizasyon sonrası) 

 Sonuç dosyası özet sonuçları 

 Kısıt sonuçları 

 Çıktı 

o Devre Dışı 

o Kısa (zaman adımı başına hesaplama özeti 

o Detaylı (her zaman adımı için tüm yük akış sonuçları) 
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Şekil 61. Üretim Planlama/Talimat Optimizasyonu – Sonuçlar/Çıktılar 

 

5.1.5. Bakım 

Planlanan kesintiler, Talimat Optimizasyonu sayfasının bakım bölümünde tanımlanabilir. “Tümünü 

göster” butonu, kesinti kitaplığı klasörünü açar ve projenin mevcut tüm planlanmış kesintilerini 

(IntPlannedout) gösterir. “Kullanılanları göster” butonu, simülasyon için seçilen planlanmış kesintileri 

içeren klasörü gösterir (Bkz.Şekil 62). 

5.1.6. Algoritma 

5.1.6.1. Çözücü 

PowerFactory, SCUC tarafından verilen karışık tamsayılı linear programı (MILP) çözmek için farklı 

olanaklar sunar. Küçük ve orta boy optimizasyon problemlerininin simülasyonunu mümkün kılan dahili 

2 MILP çözücüsü vardır (“lp_solve” ve “cbc”). Ticari başka çözücüler mevcut değilse “cbc” çözücüsü 

varsayılan ve önerilen çözücüdür (Bkz.Şekil 63). 
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Şekil 62. Üretim Planlama/Talimat Optimizasyonu – Bakım 

 

Şekil 63. Üretim Planlama/Talimat Optimizasyonu – Algoritma 
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5.1.6.2. Üretim birimleri 

Simulasyon için hangi üretim santralinin SCUCna katılacağını belirlemesi ve bu birimlere maliyet tahsis 

edilmesi gereklidir. “İşletme maliyetleri”, “Başlatma/Kapanma maliyetleri”, “Yeniden dağıtma 

maliyetleri” sadece ekipmanın Üretim Planlaması sayfasında tanımlanabilir. SCUCnda karakteristikler 

genel olarak desteklenmektedir. Böylece tüm maliyetler ve ilgili değişkenler simülasyon sırasında 

adapte olabilmektedir. 

5.1.6.2.1. Kontroller ve Limitler 

Üretim birimleri değişken yenilenebilir enerji kaynağı (VRE) olarak belirtilmişse, ayrı bir kontrol 

değişkenleri sınıfına aittir. Bunlar, sistemdeki aşırı yüklenmeleri azaltmak için kısıtlanabilir. Üretim 

birimlerinin reaktif güçleri kısıtlanamaz. 

Üretim birimleri VRE değil ise, Üretim santrallerinin aktif ve/veya reaktif güç çıkışları değiştirilerek 

kontrol parametresi olarak optimizasyonun bir parçası olup olmayacağı seçilebilir.  

Aktif veya reaktif güç kontrolleri etkin ise, üretim birimlerinin çalışma sınırları belirlenebilir. 

Bir üretim santrali kontrol değişkeni olarak ayarlandığında, optimizasyon zamanın belli bir noktasında 

ilgili üretim santralini kapatmaya karar verebilir.Şekil 64’de görülen “Çalışması zorunlu” seçilerek 

önlenebilir. 

“Yük akış değerine sabit kontroller” bir karakteristik tarafından kontrol edilmek üzere tasarlanmıştır ve 

kullanıcının üretim biriminin “Üretim Planlaması ve Tevzi Optimizasyonuna” katılmadığı simulasyon 

noktalarını belirlemesini sağlar ve böylece üretim birimlerinin ilgili çalışma noktalarında yük akışı 

değerinde tutulmasını sağlar.  

Üretim birimi ekipmanlarına ait “Üretim Planlaması” sayfasının “Kontroller ve Limitler” bölümüne ait 

ekran görüntüsü Şekil 64’de paylaşılmıştır. 

5.1.6.2.2. İşletme maliyetleri 

Üretim birimleri ve harici şebekeler için işletme maliyetleri bölümünden “lokal maliyet tanımını kullan” 

veya işletmesel kütüphaneden “Generatör maliyet eğrisini kullan” şeklinde tanımlanabilir. 

Lokal maliyet tanımında farklı aktif güç değerleri için işletmesel/yakıt maliyetleri tablo şeklinde 

girilmektedir. Maliyet birimi USD/h’dir, sadece harici şebeke için USD/MWh’dir (para birimi proje 

ayarlarından değiştirilebilir (örneğin TRY/h ve TRY/MWh). Bu, gerçek maliyet değerinden ziyade harici 

şebeke için maliyet eğrisinin eğiminin harici şebeke için tanımlandığı anlamına gelir. Sabit maliyetler 

ayrı belirtilebilir ve tabloda değişken maliyetlere eklenebilir. Ek ceza maliyetleri üretim birimlerine 

ayrıca atanabilir. Girilen verilerden bir maliyet eğrisi oluşturmak için polinom, spline vb. gibi bir 

yaklaşım eğrisi kullanılmaktadır.  

Üretim birimi ekipmanlarına ait “Üretim Planlaması” sayfasının “İşletme maliyeti” bölümüne ait ekran 

görüntüsü Şekil 65’de paylaşılmıştır. 

5.1.6.2.3. Generator maliyet eğrisi 

Generator maliyet eğrisi üretim birimine ait maliyet bilgilerini esnek bir şekilse tanımlamayı 

sağlamaktadır. Maliyet eğrisinde girilen maliyetler, “Üretim Planlaması ve Tevzi Optimizasyonuna” 

simülasyonu sırasında karakteristiklere göre değiştirilebilir.Şekil 66’de örnek bir generator maliyet 

eğrisinde görülen maliyet bileşenleri tanımlanabilmektedir. 
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Şekil 64. Ekipmanın “Üretim Planlaması” sayfası – Kontroller ve Limitler 

 
Şekil 65. Ekipmanın “Üretim Planlaması” sayfası – İşletme maliyeti 
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Şekil 66. Ekipmanın “Üretim Planlaması” sayfası – İşletme maliyeti (Generator maliyet eğrisi 
örneği) 

5.1.7. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 

5.1.7.1. Raporlar 

SCUC araç çubuğu, raporlama için bir komut içerir . Mevcut raporlar aşağıdadır: 

 Talimat optimizasyonu şebeke özeti raporu 

 Talimat optimizasyonu en uygun çözüm raporu 

 Çözülemeyen yük akışı durumları 

 Yarı-dinamik simülasyon raporu: Yüklenme aralıkları 

 Yarı-dinamik simülasyon raporu: Gerilim aralıkları 

Üretim planlaması raporları sayfasına ait ekran görüntüsü Şekil 67’da paylaşılmıştır. 

5.1.7.2. Grafikler 

Grafik oluşturmak için “SCUC” araç çubuğunda  grafik oluştur butonu bulunmaktadır. Butona 

tıklandığında gelen ekran örneği Şekil 68’da gösterilmiştir. 

5.1.7.3. Sonuç Değişkenlerini Düzenle 

Grafikte veya sonuç raporunda gösterilmesi istenilen ek değişkenler “SCUC” araç çubuğunda  

butonundan seçilebilir. İstenilen sonuç değişkenlerinin eklenmesi’de gösterilmektedir ve aşağıda 

açıklanmaktadır. 

 Öncelikle sonuç değişkenleri butonu seçilmelidir . 

 Çıkan ekrandan Optimizasyon öncesi veya sonrasına ait parametreler için “Optimizasyon 

öncesi” veya “Optimizasyon sonrası” seçilmelidir. 

 Ardından çıkan ekran yeni nesne seçilmelidir .  

 Yeni nesne ekleme ekranından eklenecek sınıf nesnesi için değişken setinden istenilen 

parametre kutusu seçilerek ilgili değişken eklenmektedir. 
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Şekil 67. Üretim Planlaması raporları 

 



 

120 
 

Şekil 68. Grafik oluşturma 

 

Şekil 69. Sonuç değişkenlerinin eklenmesi 

5.1.7.3.1. Renklendirme şeması 

PowerFactory, “SCUC” için renklendirme şeması sunmaktadır. Üretim birimleri ve trafo merkezleri 

yüzde olarak talimatlara göre veya gerçekleştirilen talimat miktarı değerine göre 

renklendirilebilmektedir (Bkz.Şekil 71). 

5.1.7.3.2. Zaman tarama sonuçlarını yükle 

“Zaman Tarama Sonuçlarını Yükle” fonksiyonu  belli bir zaman adımı sonuçlarını, sonuç 

dosyasından şebeke ekipmanlarına yeniden yüklenmesini sağlar. 

5.1.8. Esnek veri sayfası 

Esnek veri sayfasındaki değişken seçiminde, “SCUC” çalıştırılmasından sonra bazı ekipmanlar için iki ek 

istatistik değişken seti bulunmaktadır. 

İstatistik: Akımlar, Gerilimler ve Güçler Bu değişken seti, simülasyon süresi boyunca kontrol 

parametreleri için bazı istatistiki değerleri (örn. ortalama, maksimum, minimum ve varyans değerleri) 

içerir (Bkz.Şekil 72). 
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Şekil 70. Üretim Planlaması – Renklendirme Şeması 
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Şekil 71. Bazı ekipmanlara ait esnek veri sayfası – İstatistik: Akımlar, Gerilimler ve Güçler 

İstatistik: Hesaplama parametresi Bu değişken seti; yüklenmelere, maliyetlere, vb. ait istatistiki 

değerleri içeririr  (Bkz.Şekil 72). 

 

Şekil 72. Bazı ekipmanlara ait esnek veri sayfası – İstatistik: Hesaplama Parametresi 

“Hesaplama Parametresi ve “Akımlar, Gerilimler ve Güçler” gibi diğer sayfalar simülasyondaki son 

zaman adımının sonuçlarını gösterir. Not: Özet sonuç raporu dosyası da toplam simülasyon periyoduna 

ait değerleri gösterir. 

5.1.9. Diğer şebeke ekipmanları 

5.1.9.1. Hatlar 

Hatlara maksimum yüklenme zor kısıt veya hafif kısıt olarak tanımlanabilir (Bkz.Şekil 73). Böylelikle kısıt 

tanımlanan hattın maksimum yüklenmesi ihlal edildiğinde optimizasyon algoritması üretimleri hattın 

yüklenme sınırlarını gözeterek düzenleyebilir veya yük kısma (tanımlanmış ise) ile ilgili kısıtın 

giderilmesini sağlar. 

5.1.9.2. Terminaller 

SCUCnda terminallerin gerilimleri limitlenebilir. Bu kısıtlar pu cinsinden üst ve alt limitler olarak ve zor 

veya hafif kısıt olarak girilebilir (Bkz.Şekil 74). 

5.1.9.3. Yükler 

Yükler “Yük atmaya izin ver” seçeneğiyle SCUCnda kontrol değişkeni olarak kullanılabilir. Yük atma 

maliyetleri her bir yüke MWh başına maliyet olarak atanabilir. Yük atma limitleri, yükün görünür 

gücünün (kVA) yüzdesi olarak belirtilebilir. Daha sonra talimat optimizasyonu, optimizasyon önceki yük 

akış değerlerine uygun olarak yük atması yapar. Not: DC Talimat optimizasyonunda bu sadece aktif güç 

(kW) değerine göre yapılır (Bkz.Şekil 75). 
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Şekil 73. Hatların üretim planlaması sayfası 

 

Şekil 74. Terminallerin üretim planlaması sayfası 
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Şekil 75. Yüklerin üretim planlaması sayfası 
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5.1.9.4. Transformatörler, Gerilim Regülatörleri ve Kapasitörler 

Transformatörlerin, gerilim regülatörlerinin ve kapasitörlerin kademe ayarları, aktif / reaktif güç 

akışlarını kontrol etmek için kontrol değişkenleri olarak tanımlanabilir.  

Transformatörlerin ve gerilim regülatörlerinin maksimum yüklenmeleri zor kısıt veya hafif kısıt olarak 

tanımlanabilir (Şekil 76).  

 

 

Şekil 76. Transformatörlerin üretim planlaması sayfası 

 

 

 

 

 

 

 


