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ÖNSÖZ 

Bu projede hedefimiz yaygınlaşmakta olan akıllı sayaçların fayda maliyet analizini yaparak 

bu yaygınlaşma için bütün dağıtım firmalarına yol gösterecek bir yaygınlaşma fayda maliyet 

analizi çalışması yapmaktır. 

Bugüne kadar bu şekilde bir çalışma yapılmadığından dolayı uzaktan okuma sisteminin 

faydaları ve ilerleyen süreçte bu faydaların maliyetlerin önüne geçip geçmeyeceği konusunda 

bir çalışma yapılmamıştır. 

Çalışmanın temel amacı sadece mevcut teknoloji ve maliyetlerle değil ilerleyen süreçte farklı 

teknolojiler kullanıldığında da fayda ve maliyetleri hesaplayacak bir metot oluşturmaktır. 
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PROJE ÖZETİ 

Akıllı sayaç sistemleri (smart metering systems), enerji tüketim noktalarındaki ölçü sistemleri 

ile merkezi veri sistemi arasında uzaktan iletişim kurarak veri iletimini sağlayan donanım ve 

yazılım ürünlerinin tamamından oluşan bir uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Akıllı 

sayaç sistemleri, haberleşmenin tek yönlü ve çift yönlü olmasına göre temel olarak iki ayrı 

topolojide ele alınmakta ve farklı isimlendirmelerle karşılaşılmaktadır. Otomatik Sayaç Okuma 

Sistemleri (Automatic Meter Reading) haberleşmenin tek yönlü olduğu, sadece sayaç 

verilerinin merkezi sisteme iletildiği sistemleri verilen bir isimlendirme olmaktadır. Gelişmiş 

Sayaç Altyapısı (Advanced Metering Infrastructure) ise, haberleşmenin çift yönlü olduğu, 

sayaç verilerinin toplanmasının yanı sıra, ölçü sistemlerine komut edilerek gelişmiş teknolojik 

uygulamalara imkân veren sistemleri tanımlamaktadır. 

Akıllı sayaç sistemleri topolojileri temelde üç ana bölümden oluşmaktadır: sayaç, haberleşme 

altyapısı ve sayaç veri merkezi. Tek yönlü haberleşmenin olduğu sistemlerde; endeks, yük 

profili, sayaca yapılan müdahale bilgisi, elektrik kesinti bilgisi, sayacın karakteristik bilgileri 

gibi veriler sayaçtan çekilmekte, haberleşme altyapısı üzerinden sayaç veri merkezine 

iletilmekte, veriler sayaç veri merkezinde işlenip sınıflandırılarak şirketlerin merkezi veri 

sistemlerine gönderilmektedir. Çift yönlü haberleşmenin esas olduğu sistemlerde ise, verilerini 

yollaması için sayaç periyodik olarak programlanabildiği gibi, sayaçtan veri çekilmesi için 

komut da verilebilmekte ve veriler yine aynı mantıkla toparlanabilmektedir. Çift yönlü 

haberleşilen sistemlerde, sayaç verilerinin toplanmasının yanında elektriğin kesilmesi, OG 

sigorta atması gibi komutlar da yollanabilmekte, kesme-açma özelliği olan sayaçların 

kullanıldığı durumlarda uzaktan kesme-açma işlemleri de yapılabilmektedir. Akıllı sayaç 

sistem topolojilerine ya da bileşenlerine ilişkin belirlenen gereksinimler ve varsayımlar, 

kurulum ve planlama çalışmaları için önemli girdiler oluşturmaktadır. 

Dünya enerji piyasasında yaşanan gelişmeler, üretim kaynakları üzerine yaşanan tartışmalar ve 

enerji talebinin aldığı boyutlar doğrultusunda, enerji verimliliği, karbon salınımı, serbest 

piyasa, enerji maliyetleri, operasyonel maliyetler, tarife düzenlemeleri gibi birçok kavramın 

önemini arttırdığı bir dönem yaşanmaktadır. Tüm bu kavramların kesiştiği bir diğer konu da 

elektrik dağıtım ve tedarik sektörlerinde yenilikçi ve modern sistem yatırımları olmaktadır. Bu 

noktada, akıllı sayaç uygulamalarının sağladığı avantajlar, başta AB üyesi ülkeler olmak üzere, 

birçok ülke tarafından dikkat çekici bir konu olmuş ve üzerinde çalışmalar gerçekleşmiştir. 

Tüketicilerin ve dağıtık üretim tesislerinin piyasaya katılımı, enerji tasarrufu, puant taleplerinin 

dengelenmesi, yeni teknolojilerin sisteme entegrasyonu gibi konularda özellikle akıllı sayaç 

sistemlerin oynadığı öncü konum gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda yatırımlara hız verilmiştir 

ve yaklaşım stratejilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

Akıllı sayaç sistem yatırımlarının gerçekleştirilmesi için öncül nitelik taşıyan fayda-maliyet 

analizi çalışmalarının gerekliliği de bu bağlamda ortaya çıkmıştır. Birçok ülkede akıllı sayaç 

yaygınlaştırma projelerinin planlaması fayda-maliyet analizi çalışmaları ile gerekçelendirilmiş, 

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan direktifler ile üye ülkelerin fayda-maliyet analizi 

çalışmalarını gerçekleştirip yaygınlaştırma yol haritalarını çıkarmaları gereklilikleri 

düzenlenmiştir. 

25 Haziran 2009 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen 3. Enerji Paketi 

doğrultusunda, üye ülkeler tarafından AB yaygınlaştırma senaryosunu da baz alacak şekilde 
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fayda-maliyet analizi çalışmalarının 3 Eylül 2012 tarihine kadar bitirilmesi, pozitif sonuç veren 

ülkelerde akıllı sayaç sistemlerinin 2020 yılına kadar %80 oranında yaygınlaştırılması yönünde 

bir hedef belirlenmiştir. Ayrıca, üye ülkelerin kurulum faaliyetleri için yaklaşık on yıllık 

periyoda yayılan bir zaman planı yapmaları gerektiği de belirtilmiştir. Avrupa Komisyonu ve 

komisyona bağlı Müşterek Araştırma Merkezi (Joint Research Centre - JRC) de fayda-maliyet 

analizi çalışmalarında izlenecek metodolojiye ilişkin bir komisyon tavsiyesi (2012/148/EU) ve 

kılavuz (JRC67961-EUR 25103 EN) yayımlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 üye ülke 

Avrupa Birliği direktiflerinin önerdiği yaygınlaştırma planını onaylamış ve kurulum zaman 

planlarını oluşturmuşlardır. 

Türkiye’de ise akıllı sayaç sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik benzer sistematik bir 

çalışmanın eksikliği görülmektedir. Mevcut kanun ve yönetmelikler incelendiğinde, akıllı 

sayaçların kurulumu dağıtım şirketlerinin inisiyatifinde olduğu ve merkezi bir stratejinin 

uygulanmadığı görülmektedir. Dağıtım şirketlerini yaygınlaştırmanın planlanmasını 

kolaylaştıracak ve yol gösterecek bir kılavuzun eksikliği, bu projenin geliştirilmesinde önemli 

bir motivasyon olmuştur.  

Bu proje kapsamında, öncelikli olarak fayda-maliyet analizlerinde yol gösterici bir metodoloji 

çıkarılmaktadır. Bu metodoloji içerisinde analiz yöntemleri adım adım belirtilerek 

değerlendirme çerçevesi oluşturulmaktadır. Değerlendirme çerçevesi, yerel koşullara yönelik 

özelleşmiş varsayımları içermekte ve kritik değerler üzerinden duyarlılık analizi yapılmasını 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, fayda-maliyet analizi modelinin altyapısı oluşturulmakta, 

gerekli literatür taramaları ve piyasa araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, modele temel 

teşkil edecek varsayımlar belirlenmekte ve veri gereksinimleri karşılanmaktadır. Metodolojinin 

oluşturulmasının ardından akıllı sayaç yaygınlaştırılması ile ilgili senaryolar tanımlanmaktadır. 

Senaryolarla ilişkili parametreler belirlenmekte ve bunun sonucunca fayda-maliyet analizleri 

gerçekleştirilmektedir. En sonunda ise duyarlılık analizleri tamamlanarak, analiz 

sonuçlandırılmaktadır. 

Analizin sonuçlanmasının ardından bir yol haritası belirlenerek, uzun vadede gerçekleşecek bir 

akıllı sayaç yaygınlaştırma stratejisi oluşturulmaktadır. Ayrıca, fayda-maliyet analizi 

çalışmasının gerçekleştirilmesinde kullanılan varsayımların sağlamlaştırılması ve daha net 

sonuçların ortaya çıkarılması için yapılması gerektiği düşünülen pilot çalışmalara ilişkin 

öneriler sunulmaktadır.  
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GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE 

Elektrik şebekelerinin önemli bir unsuru olan sayaçlar ve ölçü sistemleri, elektrik piyasasında 

var olan gelişim ve değişimlerden etkilenmektedir. Akıllı sayaç sistemleri de bu gelişmeler 

içerisinde ilgi çeken ve araştırılan bir konu olma özelliğindedir. Dünyadaki gelişmelerin 

ardından Türkiye’de akıllı sayaç sistemleri stratejilerine yönelik adımları atmaya hazırlandığı 

bir döneme girmektedir. 

Bu projede, Türkiye’de akıllı sayaç uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 

öncelikli olarak bir metodoloji geliştirilmiştir. Bu metodoloji, tüm dağıtım şirketleri için 

uygulanabilir olma özelliğini taşımakla beraber yapılacak analizlerde geliştirilecek adımlar için 

çerçeve çizmektedir. 

Metodoloji içerisinde belirlenen fayda-maliyet kırınımlarının tanımlanmasının ardından, ADM 

EDAŞ ve GDZ EDAŞ için senaryolar geliştirilmiş ve senaryoların değerlendirilmesi için belirli 

varsayımlar tanımlanmıştır. 

Bu varsayımlar sonucunca hesaplarda kullanılan parametreler, literatürde yapılmış pilot 

çalışmalar ve analizler kullanılarak sayısal değerlerle tanımlanmıştır.  

Bütün bu hazırlıklar fayda-maliyet analizlerinin gerçekleşmesine olanak sağlamakta, 

hesaplamalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. 

Çalışma süresince fayda-maliyet analizini destekleyecek varsayımların belirlenmesinde, yurt 

içi pilot proje gereksinimleri de ortaya çıkarılmaktadır. Sonuç olarak, fayda-maliyet analizi 

temelinde akıllı sayaç sistemlerinin yaygınlaştırma stratejisini içeren bir yol haritası 

çıkarılmakta ve pilot proje gereksinimlerini de içeren öneri ve raporlamalar yapılmaktadır. 
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PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Projenin amacı, tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak akıllı sayaç 

sistemlerinin değerlendirilmesi ve maliyet etkin bir akıllı sayaç sisteminin belirli bir zaman 

planı içerisinde gerçekleştirilmesi için, akıllı sayaç yaygınlaştırma faaliyetlerine öncü olacak 

ve dağıtım şirketlerince kullanılabilecek bir fayda-maliyet analizi metodolojisinin geliştirilmesi 

ve ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ için fayda-maliyet analizi çalışmalarının tamamlanarak yol 

haritasının oluşturulmasıdır. Proje kapsamında, paraya çevrilebilecek birincil fayda ve 

maliyetler tüm paydaşlar açısından değerlendirilerek analiz edilecektir. Akıllı sayaç 

yaygınlaştırma çalışmalarının paraya çevrilemeyen ancak tamamlayıcı nitelik taşıyan 

faydalarının analiz edildiği ekonomik etki analizi çalışmasına da hazırlık yapılması sağlanmış 

olacaktır. 

Projenin gerçekleşmesi ile, 

 Akıllı sayaç yaygınlaştırma politikalarına yönelik fayda-maliyet analizi çalışmaları için 

uzun vadeli faydaların tüm paydaşlar açısından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi 

ve fayda-maliyet analizi metodolojisinin geliştirilmesi, 

 ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ özelinde belirlenecek senaryolar doğrultusunda fayda-

maliyet analizi, fayda ve maliyet kalemleri bazında inceleme sonuçları, 

 Fayda-maliyet analizleri sonucunda akıllı sayaç yaygınlaştırma projelerinin ekonomik 

anlamda çıktılarının hesaplanması, 

 Fayda-maliyet analiz sonucunda hesaplanan ekonomik çıktıların pozitif veya negatif 

değerleri incelenerek ve pozitif çıktı sağlayacak koşulların belirlenmesi, 

 Maliyet etkin bir akıllı sayaç sisteminin kurulması için zaman planı ve yol haritası 

oluşturulması sonuçlarının çıkması beklenmektedir. 
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PROJEYE İLİŞKİN SORULAR VE/VEYA HİPOTEZLER 

Akıllı sayaç sistemleri, akıllı şebeke sistemine geçişteki ilk basamak olup, tüketicilerin enerji 

kullanımının zamana bağlı olarak değişimini içerecek şekilde gözlemlenmesini sağlamaktadır. 

Aynı zamanda haberleşme sistemleri ile entegre olan sistem, ölçülen enerji miktarına göre 

birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Ancak sayaç sisteminin maliyeti, bu sistemin ölçtüğü 

toplam enerji miktarına göre değil, toplam abone sayısına göre oluştuğu için proje genelinde 

aşağıdaki sorular cevaplanmıştır. 

 Akıllı sayaç sistemi kurulumu fayda-maliyet analizleri için uygulanan metodolojiler 

nelerdir? Bu metodolojilerin hangi özellikleri bulunmaktadır? 

 Uluslararası fayda-maliyet analizleri, akıllı sayaç sisteminin hangi özelliklerini 

belirlemek için kullanılmıştır? 

 Akıllı sayaç sistemi ile kullanıcılara yeni sunulabilecek olanaklar hangileridir? Akıllı 

sayaç sistemi kurulumunu teşvik edecek hangi faydalar için bu çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir? 

 Akıllı sayaç sistem kurulumu ile Türkiye genelinde ortaya çıkabilecek faydalar 

hangileridir? 

 Akıllı sayaç sistem kurulumu ile Türkiye genelinde ortaya çıkabilecek maliyetler 

hangileridir? 

 Dağıtım şirketlerinin ölçtüğü enerji ile elde edecekleri faydalar ve ortaya çıkan 

maliyetler arasındaki bağlantılar nelerdir? 

 Maliyetlerin faydalardan fazla çıkmaması için yaygınlaştırılacak sayaç sayısı ve 

kapsama alınacak enerji oranı nedir? 

Aynı şekilde yukarıdaki soruların yanı sıra projede genel itibariyle şu hipotezin olduğu 

söylenebilir: 

 Akıllı sayaç sistemlerinin kapsamına alınan enerji miktarı ile faydaların arttığı bir 

sistemde, artan sayaç kurulumu ile toplam faydanın dağıtım şirketi faydalarına kıyasla 

daha baskın hale geldiği, ancak kapsamın genişlemesi nedeniyle toplam maliyetin de 

arttığı gözlenmektedir. Bu nedenle, toplam faydayı anlamlı hale getirecek desteklemeler 

ve fayda-maliyet dengesi çeşitli senaryolar ile ortaya konulabilmektedir.  
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LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taraması sonucu, akıllı sayaç fayda-maliyet analizi metodolojileri, uluslararası 

akıllı sayaç fayda-maliyet analizi sonuçları, tüketicilere okuma sonuçlarının görselleştirilerek 

sunulma yöntemleri ve gelişmiş tarifelendirme seçenekleri incelenmiştir. 

1. Akıllı Sayaç Fayda-Maliyet Analizi Metodolojileri 

Akıllı sayaç fayda-maliyet analizi metodolojileri, daha çok genel kıstasları ortaya koymuş olup, 

ülke şartlarını yansıtacak bileşenler içermemektedir. Bu bakımdan incelenen metodolojiler; 

proje kapsamındaki metodoloji oluşturma açısından yol gösterici olup, ülke koşulları da dikkate 

alınarak özelleştirilebilen taslak dokümanlardır. Dünya çapında akıllı sayaç fayda-maliyet 

analizleri için yaygın olarak iki farklı metodoloji kullanılır. Bunlar; Electric Power Research 

Institute (EPRI) metodolojisi ve Avrupa Birliği Komisyonu metodolojileridir. Bu metodolojiler 

Şekil 1 de karşılaştırılmıştır.  

Şekil 1: EPRI ve AB Komisyonu metodolojileri karşılaştırması 

A. EPRI Metodolojisi 

EPRI metodolojisi (Electric Power Research Institute, 2012), şebekeyi daha akıllı hale getirmek 

için kurulması düşünülen tüm teknolojilerin ayrı ayrı fayda-maliyet analizinin yapılabilmesine 

uygun şekilde toplam 24 adımdan oluşmaktadır. Akıllı sayaç kurulumu özelinde olan bir fayda-

maliyet analizi metodolojisi değildir. Metodoloji 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bu ana 

başlıklar Şekil 2’de açıklanmıştır. 

EPRI (Electric Power Research Institute) 

Metodolojisi

• İlk olarak 2010 yılında yayımlanmış, teknik güncellemelerle 

birlikte 2012 yılında bugünkü şeklini almıştır.

• Avrupa Birliği Komisyonu metodolojisi yayınlanmadan önce 

yapılan fayda maliyet analizlerinde bu metodoloji 

kullanılmıştır.

• Amerika ve çevresindeki ülkelerde bu metodoloji tercih 

edilmektedir. 

• Duyarlılık analizi ve nitel etki analizi gibi konuları 

içermemektedir. 

• Hipotez geliştirme ve deney oluşturma ön plandadır. 

Beklenen etkinin deney yoluyla doğrulanmasından parasal 

değere giden bir akış benimsenmiştir.  

Avrupa Birliği Komisyonu

Metodolojisi

• 2012 yılında hazırlanmıştır.

• EPRI metodolojisinden yararlanılarak oluşturulan bir 

metodolojidir. 

• Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmıştır.

• Duyarlılık analizi ve nitel etki analizi gibi konuları 

içermektedir. 

• Yerel koşulların ve teknoloji fonksiyonlarının belirlenmesi ön 

plandadır. Varlıklardan parasal değere giden bir akış 

benimsenmiştir.

Deney yoluyla 

doğrulama

Parasal 

değer

Senaryo bazlı 

varlıklar

Parasal 

değer
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Şekil 2: EPRI metodolojisi ana basamakları 

Genel dokümantasyon kısmında proje hakkında bilgi verilerek projenin amacı belirtilmektedir. 

Kurulması düşünülen teknolojiler, hedef tüketici kitlesi gibi bilgiler ortaya konmaktadır. Ayrıca 

proje organizasyonel şeması, iş paketleri gibi işleyişe dair bilgiler de bu kısımda yer alır. Bu 

kısım proje başlangıcından önce yapılır. 

Araştırma planı safhası metodolojinin ana kısmını oluşturur. Bu aşamada öncelikle kurulması 

düşünülen yeni teknolojiler detaylıca tanımlanarak, beraberinde getireceği yeni fonksiyonlar ve 

oluşturacağı düşünülen yeni etki/faydalar ortaya konur. Beklenen etkiler ve faydalar, hipotezler 

geliştirilerek ve arkasından bu hipotezler deney tasarımı ile test edilerek doğrulanır, büyüklüğü 

değerlendirilir. Bu aşamanın çıktıları, bir sonraki adımda yapılacak olan fayda-maliyet 

analizine girdi oluşturur. Teknolojinin kurulması düşünülen bölgede pilot çalışmalarla 

denenmesi, beklenen etkilerin varlığı ve büyüklüğünün ortaya konulması gibi çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. EPRI metodolojisi genel itibariyle bu özelliği ön planda bulundurması 

ile nitelenebilir. Bu bakımdan bu aşama Şekil 3’teki gibi özetlenebilir. 

 

 

Şekil 3: EPRI araştırma planı oluşturma metodolojisi 

Etkilerin deneylerle doğrulanmasından, fayda ve maliyetlerin hesaplanmasına uzanan süreçte 

pilot çalışmalarda belirli fiziksel etkilerin incelenmesi önem göstermektedir. Bu şekilde 

kurulacak teknolojilerin ortaya çıkaracağı fayda ve maliyetler ortaya konulmaktadır. Ortaya 

konan fayda ve maliyetler karşılaştırılarak yapılması düşünülen yatırımın ne kadar 

uygulanabilir olduğu ortaya konur. Fayda ve maliyetler kategoriler altında incelenir ve Net 

Bugünkü Değerler, kategoriler altında gruplandırılır. Yerel koşulları göz önünde bulundurulan 

pilot çalışma sonuçları göz önünde bulundurularak yapılan fayda-maliyet analizinde gerçek 

sonuçlara çok yakın sonuçlar bulunduğu için bu metodolojide fayda ve maliyetlerin sadece Net 

Referans alınan 

nicelikler

Doğrulanan 

fiziksel etkiler

Beklenen etki/ 

fayda 

Ölçülebilir 

nicelikler
Hipotezler Deney tasarımı

Araştırma Planı

Teknoloji 

tanımları

(5 adım)

Projede kurulması 

planlanan teknolojiler 

hakkında detaylı bilgiler, 

kurulum sonrası 

beklenen etkiler bu 

bölümde ortaya konur.

Araştırma planı 

geliştirme

(10 adım)

Belirlenen etkiler 

hakkında hipotezler 

geliştirilerek, etkilerin 

varlığının ya da 

büyüklüklerinin 

ölçülmesine dair deney 

tasarımı ve uygulaması 

bu aşamada 

gerçekleştirilir.

Proje Taslağı

Proje genel 

dokümantasyonu 

(4 adım)

Proje hakkındaki genel bilgiler, 

proje katılımcıları, finansman 

kaynakları, düzenleyicilerin 

üzerine düşen roller, hedef 

tüketici kitlesi gibi bilgiler bu 

basamakta göz önüne serilir. 

Fayda Maliyet Analizi

Proje nitel etki, maliyet ve 

faydalarının tahmini 

(5 adım)

Belirlenen etkilerin büyüklüğü 

deney sonuçları ile 

desteklenerek, kurulması 

düşünülen teknolojinin nitel 

etkileri, maliyet ve faydaları bu 

bölümde tahmin edilerek ortaya 

konur.
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Bugünkü Değer’inin nasıl hesaplanacağı bulunmaktadır. Ancak metodolojide duyarlılık analizi 

bulunmamaktadır. 

B. Avrupa Birliği Komisyonu Metodolojisi 

Avrupa Birliği Komisyonu’nun sadece akıllı sayaç kurulumu için yayımladığı fayda-maliyet 

analizi metodolojisi (Joint Research Center Institute for Energy and Transport, 2012), EPRI 

metodolojisini referans almaktadır. Metodoloji kendi konularını içeren 11 adımda açıklanmış 

olup, bunlar 5 ana başlık altında gruplandırılmaktadır. 

1. Senaryo Kurgulanması 

Senaryo kurgulanması aşamasında temel olarak senaryoları oluşturan 3 parametre öne 

çıkmaktadır. Bunlar, yaygınlaştırma yüzdesi, yaygınlaştırma yılı ve akıllı sayaç 

gereksinimleridir. Komisyon bu amaçla akıllı sayaçlar için asgari gereksinimleri yayımlamış 

ve bunları Tablo 1’de verilen 10 ana başlık altında toplamıştır. 

Tablo 1:AB Komisyonu akıllı sayaç sistemi asgari gereksinim listesi 

Analizde kullanılan senaryolar yerel koşullara göre yukarıdaki 3 parametrenin değiştirilmesi ile 

oluşturulmuştur. Analizin yapılabilmesi için birisi baz senaryo olmak üzere en az iki senaryo 

gerekmektedir. Baz senaryoyu ifade eden Senaryo 0, akıllı sayaç kurulumunun olmadığı ya da 

hiçbir değişiklik yapılmadan yasal zorunluluklara göre kurulumun yapıldığı senaryoyu 

karşılamakta, bunun yanı sıra uygulanması düşünülen yaygınlaştırma planına göre hazırlanan 

diğer senaryo ise olan Senaryo 1 ise ikinci senaryoyu oluşturmaktadır. Analizde Senaryo 1’in 

değeri Senaryo 0 ile karşılaştırılarak ortaya konmaktadır. Bu bakımdan iki senaryonun aynı 

modelde çalıştırılması zorunluluk teşkil etmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa 

Birliği’nin 20-20-20 hedefine göre (2020’de %20 yenilenebilir payı ve karbon emisyonlarında 

Tüketici 

odaklı

A
Sayaç okuma sonuçları, tüketim verilerini görselleştirerek sunma imkânı veren bir arayüz ile 

tüketicilerle ve tüketiciler tarafından yetkilendirilmiş üçüncü şahıslarla doğrudan

paylaşılabilmelidir.

B
Sayaç okuma sonuçları, enerji tasarrufuna katkı sağlamak amacıyla, yeterli sıklıkta 

güncellenmelidir. Bu anlamda, güncelleme periyodunun en az 15 dakika olarak 

belirlenmesinde mutabık kalınmıştır.

Şebeke 

işletmecisi

odaklı

C Sorumlu işletme okuma sonuçlarına uzaktan ulaşabilmelidir.

D
Ölçüm sisteminin bakımının ve kontrolünün sağlanması amacıyla akıllı sayaç sistemi ve dış 

sistemler arasında çift yönlü iletişim kurulabilmelidir.

E
Elektrik şebekesinin planlı yönetilebilmesi için sayaç okuma sonuçları yeterli sıklıkla şebeke 

işletmecisi ile paylaşılabilmelidir.

Enerji 

tedariği 

odaklı

F Gelişmiş tarifelendirme seçenekleri desteklenebilmelidir.

G
Uzaktan kesme-açma fonksiyonu ile elektrik arzının kontrolü ve/veya yük sınırlandırılması 

sağlanmalıdır.

Güvenlik

odaklı

H Veri iletiminin güvenliği sağlanmalıdır.

I
Veri iletimine ve sayaca yapılabilecek olası dış müdahaleler tespit edilebilmeli ve 

önlenebilmelidir.

Dağıtık 

üretim odaklı
J Sayaçlar çift yönlü enerji akışını ve reaktif enerjiyi ölçümleyebilmelidir.
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%20 azalma hedefi) oluşturduğu senaryoyu da değerlendirilmesini önermiştir. Bu senaryo 

2020’de %80 yaygınlaştırma oranına ulaşması senaryosudur. 

2. Yerel Koşulların Belirlenmesi 

Yerel koşullara göre analizde kullanılacak olan kritik parametrelerin belirlenmesi ve tahmin 

edilmesi bu aşamada yapılır. Kritik parametreler fayda-maliyet analizlerinde yerel koşullara 

göre değişen varsayımlar seti olarak tanımlanabilir. 

Kritik parametreler senaryolara göre fayda ve maliyetlerin ortaya konulmasında önemli rol 

oynamaktadır. Analizin yapılacağı bölgenin koşullarına göre değişen kritik parametrelerin 

geleceğe yönelik tahminlerin hata payını azaltması için sağlam nedenlere oturtulması 

gerekmektedir. Çeşitli fayda-maliyet analizlerinde kullanılan en geniş kritik parametre kümesi 

Tablo 2’deki gibi listelenebilir. 

Tablo 2: Çeşitli analizlerde kullanılan kritik parametre listesi 

3. Fayda-maliyet Analizi 

Genel itibariyle fayda-maliyet analizi aşamasında, varlıklardan parasal değere doğru bir akış 

benimsenmektedir. Bu amaç doğrultusunda varlıklar, fonksiyonlar ve faydalar bu sistemlere 

göre seçilmiş, komisyon tarafından örnek varlık, fonksiyon ve fayda listesi önerilmiş ve 

hesaplamaların da nasıl yapılacağına dair örnekler verilmiştir. Bahsedilen akış bir örnekle 

birlikte Şekil 4’te belirtilmiştir. 

Şekil 4:AB Komisyonu genel analiz yaklaşımı 

Paraya dönüştürülen fayda ve maliyetler Net Bugünkü Değerlere çevrilerek karşılaştırılarak, 

akıllı sayaç yaygınlaştırma senaryosunun etkisi gözlemlenmektedir. Bu konudaki örnek bir 

gösterim Şekil 5’te verilmiştir. 

Enerji tüketimi değişimi (%) Sayaç okuma maliyetleri (€/yıl)

Enerji fiyatı değişimi (%) Enflasyon oranı (%)

Puant yük aktarımı (%) Hatasız haberleşme oranı (%)

İletim ve dağıtım seviyesindeki enerji kaybı (%) Teknolojik olgunluktan kaynaklı maliyet düşümü (%)

Elektrik verilemeyen süre (dk.) Kentsel ve kırsal alanlara kurulacak akıllı sayaç oranı (%)

Faiz oranı (%) Karbon fiyatları (€/ton)

Donanım maliyetleri (akıllı sayaç, GPRS modem vb.) (€) Sayaç sayısındaki artış (%)

Akıllı sayaç sistemi kurulum maliyetleri (€) Yapılmayan kapasite artış yatırımları maliyeti (€/MW/yıl)

Akıllı sayaç sistemi ömrü (yıl) Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) (%)

Varlıklar Fonksiyonlar Faydalar Parasal değer

Akıllı Sayaç

Sayaçların 

uzaktan 

okunması

Sayaç okuma 

maliyetinde 

azalma

TL/yıl
ÖRNEK
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Şekil 5: Örnek analiz sonuçları 

4. Duyarlılık Analizi 

Fayda ve maliyetlerin kritik parametrelere bağlı olarak değişimi bu aşamada ortaya konulur. 

Faydaların maliyetlerden fazla çıkması için önlemler sıralanır ve kritik parametre sınırları 

belirlenir. EPRI metodolojisinde yararlanılan deney yöntemi bu metodolojide yerini yapılmış 

pilot çalışmalara bırakmıştır. Burada yerel koşulları, pilot çalışmalar üzerinden yapılan 

varsayımların karşılayacağı düşünülmektedir. Fayda-maliyet analizi aşaması sonrası yapılan 

duyarlılık analizlerinin amacı bu varsayımların daha sağlam temellere oturtulmasıdır. 

Belirlenen kritik parametrelerin değişimine göre ortaya çıkan sonuçlar duyarlılık analizinde 

paylaşılarak, faydaların pozitif çıkması için alınması gereken önlemler sıralanır. 

5. Nitel Etki Analizi 

Parasal değeri olmayan, ancak akıllı sayaç sistemlerinin kurulumu ile topluma fayda sağlayacak 

etkiler nitel analizde ortaya konulur.  

Nitel analiz yöntemi iki adımın yürütülmesi ile tamamlanmaktadır: 

 Beklenen çıktılar ve amaçlar doğrultusunda senaryo performansının değerlendirilmesi 

 Elektrik piyasasına (örneğin yeni servis ve uygulamaların ortaya çıkması) ve topluma 

(örneğin istihdam imkânları, tüketici katılımı) etkileri olan parasal olmayan faktörlerin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi (Eğer bu mümkün değilse, tüm beklenen etkilerin 

detaylı açıklamalarının verilmesi) 

Analiz çıktıları, uygun ağırlıklandırma yapılarak fayda-maliyet analizine eklenmekte ve 

bütünleşik bir sonuç elde edilmektedir. 

2. Uluslararası Akıllı Sayaç Fayda-Maliyet Analizi Sonuçları 

Proje kapsamında bu konuda literatür taraması yapılmış, incelenen ülkeler özelinde akıllı sayaç 

yaygınlaştırması fayda-maliyet analizi sonuçları ekte verilmiştir. Bu kapsamda detaylı olarak 

Almanya, Avustralya, Brezilya, İngiltere, İrlanda ve Slovenya ulusal akıllı sayaç 

yaygınlaştırma fayda-maliyet analizleri ekte bulunmaktadır. 

  

Yatırım

Maliyetleri
İşletme

Maliyetleri
Faydalar Yapılmayan Mekanik Sayaç Yatırımları

Faydalar

Maliyetler

ÖRNEK
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3. Tüketicilere Okuma Sonuçlarının Görselleştirilerek Sunulma Yöntemleri 

Genel itibariyle tüketicilere okuma sonuçlarının görselleştirilerek sunulma yöntemleri 3 ana 

başlık altında incelenmektedir. Bu yöntemler ele alınan faydaları etkileme bakımından farklı 

olarak ele alınmıştır. 

A. Web Portal – Direct (Sık Güncellenen Web Portal) 

Bu gösterim yöntemini genel itibariyle şebeke işletmecisinin ulaştığı okuma sonuçlarının belirli 

bir sıklıkla kullanıcılar ile paylaşılması olarak tanımlayabiliriz. Genel itibariyle faydaların 

artması için uygulanan güncellenme periyodu 15 dakika olarak düşünülmektedir. Herhangi bir 

donanım maliyeti içermemesi, internet üzerinden tüketicilerin tüketim noktalarından bağımsız 

olarak tüketimlerini gözlemleyebilmesi gibi sebeplerle avantajlar içermektedir. Ancak okuma 

sonuçlarının bu sıklıkla güncellenmesi, sayaçların şebeke işletmecisi tarafından sıklıkla 

okunması anlamına gelmekte olup, haberleşme maliyetlerini artırmaktadır. 

B. Ev İçi Gösterim Cihazı 

Çeşitli tipleri ve özellikleri ile çok farklı bilgiler sunabilen Ev İçi Gösterim Cihazları genel 

itibariyle sayaçlardan Ev İçi İletişim Ağı ile şebeke işletmecisinden bağımsız şekilde okuma 

sonuçlarını alan ve tüketicilere gösteren cihazlar olarak tanımlanabilir. Genel itibariyle bu 

cihazların gösterdiği bilgiler arasında, tüketicinin tüketim miktarı, güncel elektrik fiyatı, güncel 

elektrik fatura bilgisi, geçmiş zamanlardaki kullanım bilgisi ya da etraftaki kullanıcıların 

elektrik tüketimi hakkında bilgi verebilir. Bu cihazın sağladığı faydanın odak noktası 

tüketicinin kullanım miktarı hakkında anlık olarak bilgi verebilmesidir. Ancak ayrı bir cihaz 

olarak bir ekipman maliyetini de beraberinde getirmektedir. 

C. Gelişmiş Fatura – Web Portal Indirect (Seyrek Güncellenen Web Portal) 

Gelişmiş fatura seçeneği kullanıcılara akıllı sayaçlarla birlikte okuma sonuçlarının daha 

detaylandırılarak çeşitli grafiklerle sunulması olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde de çeşitli 

bilgiler verilebilir. Aynı bölgede olan tüketicilerle olan tüketim karşılaştırmaları, geçmiş 

dönemlerdeki tüketimler ile karşılaştırma, saatlik tüketim miktarları dökümü, ya da saatlik 

tüketimlerin paraya çevrilmesi gibi bilgiler verilebilir. Şebeke işletmecisine fazla maliyeti 

olmadığı ve çok büyük yazılımlar gerektirmediği için tercih edilen bir yöntemdir. Ancak güncel 

tüketim bilgileri sunulmadığı için bu yöntemle sağlanan fayda kısıtlı kalmaktadır. 

Seyrek güncellenen web portal da kullanıcılara güncel tüketim bilgilerini sunamadığı için bu 

özellik bakımından kendisi ile aynı olan gelişmiş fatura yöntemi ile birlikte ele alınmıştır. 12 

saatte bir tüketim bilgilerinin güncellenmesi bu yönteme örnek olarak verilebilir. Ancak bu 

yöntemde şebeke işletmecisinin karşılaşacağı haberleşme maliyetleri düşük durumdadır. 
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4. Gelişmiş Tarifelendirme Seçenekleri 

Faydalara olan etkileri ve özellikleri bakımından gelişmiş tarife seçenekleri 4 ana başlık altında 

incelenmiştir. 

A. Çok Zamanlı Tarife (TOU) 

Kullanımın zamanına göre birkaç farklı fiyattan birisi uygulanarak tüketimin faturalandığı 

tarife sistemine çok zamanlı tarife diyebiliriz. Güncel olarak regüle tüketicilerin Türk elektrik 

piyasasında kullandığı tarife sistemi olan 3 zamanlı tarife bu kapsamdadır. Yurtdışı 

uygulamalara da baktığımız zaman bu kapsamda zaman dilimleri çoğaltılabileceği gibi, sadece 

2 farklı fiyat uygulanan tarife sistemleri de mevcut olup, zaman dilimleri dönemsel olarak 

değiştirilebilir, uzatılabilir ya da bu dilimlerin fiyatları değiştirilebilir. Tüketicilere elektrik 

fiyatının bireysel olarak bildirilmesi gibi bir zorunluluk olmadığı gibi genel itibariyle sabit 

olarak değerlendirilmeye çalışılan dilimler dolayısı ile tüketiciler fiyatların bilincinde 

olmaktadır. Ancak diğer yöntemlere göre faydaların daha düşük olması ve gerçek enerji 

fiyatının kullanıcıya yansıtılamaması gibi dezavantajları bulunan bir gelişmiş tarifelendirme 

seçeneğidir. 

B. Kritik Zaman Fiyatlı Tarife (CPP) 

Kritik zaman fiyatlı tarife, normal zamanda ortalama enerji fiyatından biraz daha düşük 

fiyatlandırılan tüketicilerin, en az bir gün önceden uyarılarak, şebekenin işletmesinin kritik 

olacağı günlerde normal fiyatın çok daha üzerinde fiyatlandırılması şeklinde açıklanabilir. Bu 

şekilde şebekenin durumunun kritik olduğu zamanlarda puantın azaltılması sağlanmak 

amaçlanmıştır. Ancak kullanımını engelleyemeyen (emekli, hasta vb.) tüketiciler için bu durum 

sosyal açıdan problemler oluşturmaktadır. Bu sebeple Kritik Zaman Fiyatlı Tarife genellikle 

kullanıcının isteğine bağlı olarak uygulanmaktadır. 

C. Kritik Zaman Ücretli Tarife (CPR) 

Kritik zaman fiyatlı tarifenin aksine bu tarifede şebeke işletmesinin kritik olacağı günlerde 

herhangi bir fiyat değişimi olmamaktadır. Ancak, kritik zamanlarda enerji tasarrufu yapan 

kullanıcılara ücret ödenerek kullanıcıların faturalarında bir düşme sağlanmaktadır. Yani enerji 

tasarrufu yapan kullanıcılar ödüllendirilmektedir. Bu tarifelendirme sistemi bu bakımdan Kritik 

zaman fiyatlı tarifeye göre sosyal açıdan daha kabul edilebilir durumdadır. 

D. Gerçek Zamanlı Tarife (RTP) 

Gerçek zamanlı tarife gelişmiş tarife seçeneklerinin en karmaşık hali olup, anlık enerji 

fiyatlarının tüketicilere yansıtılması olarak nitelenebilir. Bu tarifelendirme sisteminde 

tüketicilerin elektrik fiyatlarına anlık olarak ulaşması gerekmektedir. Yapılan ikili anlaşmaya 

göre değişik şekilde fiyat alan kullanıcılar da düşünüldüğünde bu tarife sisteminin uygulanması 

için gereken teknolojik olgunluk seviyesi daha net anlaşılacaktır. Ayrıca yüksek fiyatlarda 

kullanıcılara ayrı bir sinyal verilerek puant aktarımının da sağlanması amaçlanmaktadır. Bu da 

kullanıcıların verdikleri tepkilerin tekrar enerji fiyatlarını değiştireceği düşünülürse sistemi 

daha kompleks hale getirmektedir.   
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PROJEYE İLİŞKİN TASARIM METOTLAR VE 

PROSEDÜRLER 

Proje kapsamında fayda-maliyet analizi için, akıllı sayaç sistemi özelinde hazırlanması, var olan 

EPRI metodolojisinin güncellenmiş hali olması ve belirlenen proje süresi içerisinde hayata 

geçirilebilmesi gibi sebeplerle Avrupa Birliği metodolojisi kullanılmıştır. Bu bölümde analizin 

nasıl ele alındığı anlatılacaktır. 

Bu kapsamda yerel koşulları yansıtmak için, hazırlanan metodolojide, öncelikle akıllı sayaç 

gereksinimleri listesi proje özelinde Avrupa Birliği Komisyonu’nun yayımladığı asgari akıllı 

sayaç gereksinimlerindeki A fonksiyonundaki kullanıcılara tüketimlerinin gösterilebilmesi 

seçeneği için, bu amaçla kullanılan 3 farklı gösterim yolunu içermiş, F fonksiyonundaki 

gelişmiş tarife seçenekleri ise literatür taraması sonucu 4 farklı gelişmiş tarife seçeneklerini 

içermiştir. Bu amaçla oluşturulan akıllı sayaç sistemi özellikleri Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Analizde kullanılan akıllı sayaç sistemi özellikleri listesi 

1. Varlıklar 

Analizde varlıklardan parasal değere giden akışı benimsenmiştir. Bu kapsamda AB 

metodolojisinde bahsedilen akış için öncelikle varlıklar ele alınmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi 

açıklanabilir. 

Akıllı sayaç sistemleri, enerji tüketim noktalarındaki ölçü sistemleri ile merkezi veri sistemi 

arasında uzaktan iletişim kurarak veri iletimini sağlayan donanım, yazılım ve ağ ürünlerinin 

tamamından oluşan bir altyapı olarak tanımlanabilir. Akıllı sayaç sistemleri, haberleşmenin tek 

yönlü ve çift yönlü olmasına göre temel olarak iki ayrı topolojide ele alınmakta ve farklı 

isimlendirmelerle karşılaşılmaktadır. Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri haberleşmenin tek 

yönlü olduğu, sadece sayaç verilerinin merkezi sisteme iletildiği sistemlere verilen bir 

A1 Okuma sonuçlarının görselleştirilerek Web Portal – Direct ile tüketicilere sunulması

A2 Okuma sonuçlarının görselleştirilerek Ev İçi Gösterim Cihazı (IHD) ile tüketicilere sunulması

A3 Okuma sonuçlarının görselleştirilerek Gelişmiş Fatura – Web Indirect ile tüketicilere sunulması

B A özelliğinde tüketiciye sağlanan sayaç okuma sonuçlarının enerji verimliliği için yeterli sıklıkta (15 dk) 

güncellenmesi

C EDAŞ’ın okuma sonuçlarına uzaktan ulaşabilmesi – temel özellik

D Akıllı sayaç sistemi ve dış sistem arasında çift yönlü iletişim kurulabilmesi

E Sayaç okuma sonuçlarının şebeke planlamasına olanak sağlayacak şekilde yeteri sıklıkla şebeke 

işletmecisi ile paylaşılması

F1 Kullanıcıların Çok Zamanlı Tarife (TOU) ile fiyatlandırılması

F2 Kullanıcıların Kritik Zaman Fiyatlı Tarife (CPP) ile fiyatlandırılması

F3 Kullanıcıların Kritik Zaman Ücretli Tarife (CPR) ile fiyatlandırılması

F4 Kullanıcıların Gerçek Zamanlı Tarife (RTP) ile fiyatlandırılması

G Uzaktan kesme-açma fonksiyonu ile elektrik arzının kontrolü ve/veya sınırlandırılabilmesi 

H Veri iletimi güvenliğinin sağlanabilmesi

I Veri iletimine ve sayaca yapılabilecek olası dış müdahalelerin tespit edilebilmesi ve önlenebilmesi

J Çift yönlü enerji akışının ve reaktif enerjinin ölçümlenebilmesi
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isimlendirmedir. Gelişmiş Sayaç Altyapısı ise, haberleşmenin çift yönlü olduğu, sayaç 

verilerinin toplanmasının yanı sıra, ölçü sistemlerine komut edilerek gelişmiş teknolojik 

uygulamalara imkân veren sistemleri tanımlamaktadır. 

Tek yönlü haberleşmenin olduğu sistemlerde; endeks, yük profili, sayaca yapılan müdahale 

bilgisi, elektrik kesinti bilgisi, sayacın karakteristik bilgileri gibi veriler, haberleşme altyapısı 

üzerinden sayaç veri merkezine iletilmekte, veriler sayaç veri merkezinde işlenip 

sınıflandırılarak şirketlerin merkezi veri sistemlerine gönderilmektedir. Çift yönlü 

haberleşmenin esas olduğu sistemlerde ise, verilerini periyodik olarak yollaması için sayaçlar 

programlanabildiği gibi, sayaçlardan veri çekilmesi için de komut verilebilmekte ve veriler yine 

aynı mantıkla toparlanabilmektedir. Çift yönlü haberleşmeye sahip sistemlerde, sayaç 

verilerinin toplanmasının yanında elektriğin kesilmesi gibi komutlar da yollanabilmekte, 

kesme-açma özelliği olan sayaçların kullanıldığı durumlarda uzaktan kesme-açma işlemleri de 

yapılabilmektedir. 

Akıllı sayaç sistemleri topolojileri temelde üç ana bölümden oluşmaktadır: Bunlar; ölçüm 

noktası cihazları, haberleşme altyapısı ve sayaç veri merkezidir 

A. Ölçüm Noktası Cihazları 

Ölçüm noktası cihazlarını oluşturan varlıklar, akıllı sayaç, haberleşme ünitesi ve ev-içi gösterim 

cihazıdır. 

1. Akıllı Sayaç 

Akıllı sayaç altyapılarının tüketim tarafındaki ilk noktası olan sayaç, sahip olduğu özelliklerle 

akıllı sayaç altyapılarının veri toplama yetkinliklerini belirleyici bir niteliğe sahiptir. Akıllı 

sayaçlar, yaptığı ölçümleri hafızasında tutabilen ve çeşitli haberleşme portlarıyla dış sistemlerle 

paylaşabilen sayaç türleri olmaktadır. Sayaçlar bu farklı özelliklerine göre de, entegre 

kullanıldığı sistemlerin tanımlarına uygun farklı isimlendirmeler alabilmektedir (AMI meters, 

AMR meters, vb.). Çift yönlü haberleşme yapılan sistemler olmasına rağmen, akıllı sayaç bu 

topolojiyi desteklemezse, istenen fonksiyonlar tam anlamıyla sağlanamayacaktır. Bunun yanı 

sıra, akıllı sayaçlar kesme-açma fonksiyonuna sahip olması ve ön ödemeli olması özellikleri 

bakımından da birbirinden farklılık göstermektedir. 

2. Haberleşme Ünitesi 

Haberleşme ünitesi, akıllı sayaç sistemi kapsamında kullanılacak altyapı tercihine uygun olarak 

belirlenmektedir. Haberleşme altyapısının PLC, RF ya da GSM/GPRS olmasına göre 

haberleşme ünitesi özelleşmektedir. Ayrıca sayaç ile bütünleşik ya da ayrı olması bakımından 

da haberleşme üniteleri kurulum farklılıklarına sahip olabilmektedir. Haberleşme ünitesinin 

sayaç le bütünleşik olması olası entegrasyon problemlerini ve veri kaybı riskini azaltmaktadır. 

Öte yandan, sayaçtan ayrı kurulan haberleşme üniteleri de sahada kaplanan alan ve kurulum 

kolaylığı açısından avantaj sağlamaktadır. 

3. Ev-İçi Gösterim Cihazı 

Ev-içi gösterim cihazları, tüketicilerin tüketimlerini görüntüleyebildiği monitör cihazlarını 

ifade etmektedir. Belirlenen periyotlarda ev-içi gösterim cihazlarından sayaç verilerinin 

görüntülenmesi tüketicilerin tüketimleri üzerindeki kontrolünü artırmakta, enerji verimliliğine 
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doğrudan etki göstermektedir. Grafiksel gösterimlerle de desteklenebilen ev-içi gösterim 

cihazları akıllı sayaç sistemlerinde yatırımı artırıcı bir etken olmaktadır, ancak çeşitli 

uygulamalarda finansmanı kurulum yapan firmalarca ya da tedarik şirketlerince 

karşılanabilmektedir. Web servis ile tüketicilerin tüketimleri hakkında bilgilendirilmesi, bu 

cihazlara uygulamada alternatif yaratmaktadır. 

B. Haberleşme Altyapısı 

Haberleşme Altyapısını oluşturan varlıklar, geniş alan ağı (WAN), bölgesel alan ağı (LAN) ve 

ev alan ağı (HAN) olarak ele alınmıştır. 

1. Geniş Alan Ağı (WAN) 

Geniş alan ağında, iletişim veri toplayıcılarla merkezi veri sistemi arasında ya da sayaçlarla 

merkezi veri sistemi arasında sağlanmaktadır. Bu anlamda, yaygın olarak GSM/GPRS, RF, 

PLC, DSL gibi teknolojiler tercih edilmektedir. 

2. Bölgesel Alan Ağı (LAN) 

Bölgesel ağ, daha çok veri toplayıcı gibi ara yapılar kullanıldığında söz konusu olmaktadır. 

Burada ağ, tüketim noktaları ile veri toplayıcılar arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu 

anlamda fiber optik kablolar, RF, PLC teknolojileri kullanılmaktadır. Ayrıca, bakır kablolar 

yoluyla sayaçların birbiriyle haberleştirilmesi de kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. 

3. Ev Alan Ağı (HAN) 

Ev alan ağı ise, akıllı sayaç sistemlerinin gelişmesi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması sonucu, 

akıllı sayaç ile ev içi donanımlar arasındaki haberleşmeye olanak sağlamaktadır. Talep tarafı 

katılımının ev içi tüketimin tamamı yerine belirli kısımları ile sağlanması durumunda ve sayaç 

ile ev-içi gösterim cihazlarının (in-home display) haberleşmesinde, bu konu ön plana 

çıkmaktadır. Wi-Fi, ZigBee, HomePlug ve Z-wave gibi teknolojilerin yanı sıra, bakır kablo, 

fiber optik kablo, PLC, RF altyapıları da ev alan ağı uygulamaları için kullanılmaktadır. 

C. Sayaç Veri Merkezi 

Sayaç veri merkezi, sayaç verilerinin toplandığı, diğer sistem ve uygulamalar için uygun 

formata dönüştürüldüğü, işlenerek çeşitli istatistiklerin çıkarılabildiği, ilgili paydaşlarla ve 

diğer uygulamalarla paylaşıldığı yazılım sistemlerini ifade etmektedir. Veri merkezleri, işletim 

sorumluluğu ve veri paylaşım metodolojisi gibi konular üzerinden, fayda-maliyet analizlerini 

ve yaygınlaştırma projelerini doğrudan etkilemektedir. 
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2. Fayda ve Maliyet Listeleri 

Proje kapsamında ele alınmak üzere akıllı sayaç kurulumu ile ortaya çıkması düşünülen 

fonksiyonlardan kaynaklanan fayda ve maliyetleri içeren fayda ve maliyet listeleri 

hazırlanmıştır. Bu listelerdeki kalemler detaylı olarak proje süreci hakkında detaylı bilgiler 

bölümünde ele alınacaktır. 

A. Fayda Listesi 

1. Operasyonlar ile İlgili Faydalar 

• Sahada sayaç okuma maliyetlerinin azaltılması 

• Sahada faturalama maliyetlerinin azaltılması 

• Kesme-açma maliyetlerinin azaltılması 

• Hatalı fatura düzeltme işlem maliyetlerinin azaltılması 

• Çağrı merkezi işlem maliyetlerinin azaltılması 

• Varlık bakım maliyetlerinin azaltılması 

• Arıza maliyetlerinin azaltılması 

2. Teknik ve Ticari Kayıplar ile İlgili Faydalar 

• Teknik kayıpların azaltılması 

• Ticari kayıpların azaltılması 

3. Elektrik Maliyetleri ile İlgili Faydalar 

• Enerji tasarrufu sonucu toplam enerji bedelinin azaltılması 

• Puant enerji bedelinin azaltılması 

4. Yatırımlar ile İlgili Faydalar 

• Dağıtım kapasite yatırımlarının azaltılması 

• Puant yükü destekleyen üretim santralleri için yapılan yatırımların azaltılması 

5. Şebeke Kalitesi ile İlgili Faydalar 

• Tedarik sürekliliğinin artırılması sonucu tedarik sürekliliği tazminatlarında azalma 

• Ticari kalitenin artırılması sonucu ticari kalite tazminatlarında azalma 

• Kullanıcı zararları tazmini maliyetinde azalma 

6. Tahminleme ve planlama ile İlgili Faydalar 

• Dengesizlik maliyetlerinin azaltılması 

7. Yapı ve Standartlar ile İlgili Faydalar 

• Yakıt kullanımında azalma sonucu yakıt maliyetinin azaltılması 

8. Karbondioksit Emisyonu ve Çevre ile İlgili Faydalar 

• Enerji tasarrufu sonucu karbondioksit emisyonunun azaltılması 
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• Yakıt kullanımında azalma sonucu yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonunun 

azaltılması 

B. Maliyet Listesi 

1. Donanım Maliyetleri 

• Düz akıllı sayaç maliyetleri 

• Kesme-açma özellikli akıllı sayaç maliyetleri 

• Çift yönlü akıllı sayaç maliyetleri 

• Ev-içi gösterim cihazı maliyetleri 

• Modem maliyetleri 

• Veri toplayıcı maliyetleri 

2. Yazılım Maliyetleri 

• Head-End yazılım lisansı maliyeti 

• MDM yazılım maliyeti 

• Head-end kurulum maliyetleri 

• MDM kurulum maliyetleri 

• Yazılım bakım maliyetleri 

3. Kurulum Maliyetleri 

• Sayaç kurulumu maliyetleri 

• Pano kurulum maliyetleri 

• Ev-içi gösterim cihazı maliyetleri 

• Modem kurulumu maliyetleri 

4. İşletme Maliyetleri 

• Haberleşme maliyetleri 

• Haberleşme ruhsat maliyetleri 

5. Ek maliyetler 

• Talep tarafı yönetimi maliyetleri 

• E-fatura maliyetleri 
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KISITLAMA VE SINIRLAMALAR 

Proje süreci öncesinde ve süresince dikkate alınan kısıtlama ve sınırlamalar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 Proje kapsamında araştırılan metodolojilerde daha güncel ve kısıtlı zamanda 

gerçekleştirilebilen Avrupa Birliği Komisyonu metodolojisi tercih edilmiştir. Bu 

tercihte, EPRI metodolojisindeki pilot proje uygulamaları ve bunların karşılık geleceği 

zaman  planı etkili olmuştur. Analiz gerçekleştirilirken pilot proje uygulamalarının 

belirlenmesi ve ülke içerisinde hayata geçirilmesi proje için belirlenen sürenin ve 

bütçenin tutturulamaması riskini içermektedir. Bu doğrultuda, akıllı sayaç sistem 

yatırımlarına ilişkin hızlı bir öngörü sağlanması ve bu doğrultuda bir metodoloji 

çıkarılması gereksinimleri, AB metodolojisinin temel alınması sonucunu doğurmuştur.  

 AB metodolojisi kapsamında yapılan varsayımlarda yurtdışında yapılan pilot projeler 

kullanılmış, yerel koşulların daha iyi yansıtılması için duyarlılık analizleri kullanılmış 

ve aynı konu üzerine yapılan pilot proje sonuçlarından yerel koşullara daha uygun 

olacağı düşünülen sonuçlar tercih edilmiştir. Ancak yapılan geniş literatür taraması 

sonucu yapılan pilot projeler hakkında iki önemli nokta ortaya çıkmıştır. Bunlardan 

birincisi, aynı konuyu ele alan pilot projelerin sonuçları arasında büyük farklar olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu sebeple, sonuçlara etkisi büyük olacağı düşünülen konular 

hakkında (puant yük aktarımı, enerji verimliliği, ticari kayıp azaltımı vb.) yerel koşulları 

daha ifade edebilmesi için pilot çalışma yapılarak yapılan varsayımların desteklenmesi 

gerekmektedir. İkincisi ise, akıllı sayaç kurulumu ile fayda elde edileceği düşünülen 

bazı faydaları (arıza ve bakım, tedarik sürekliliği kalitesi vb.) odak noktası haline 

getirmiş pilot çalışmaların bulunmamasıdır. Bu sebeple şimdilik bu kalemler hakkında 

varsayımda bulunulmamıştır. Modelin daha sağlam temellendirilebilmesi için bu 

konular hakkında da pilot proje yapılması gerekmektedir. Bu sebeplerle pilot proje 

yapılması gereken konular projenin kısıtlarının bir kısmını oluşturmuştur. Bu 

kapsamda, literatür taraması kapsamında bulunan pilot proje sonuçları kullanılarak 

yürütülen varsayımlar esas alınmış, modelde bu varsayımlar değiştirilebilir nitelikte 

tanımlanmış ve varsayımları güçlendirecek pilot çalışmalar da öneri olarak 

sunulmuştur. İlerleyen süreçte, gerçekleştirilecek pilot projeler ile varsayımlar daha net 

bir hale getirilebilecektir. 

 Proje kapsamında elektrik sektörü yönetmeliklerindeki değerler, fayda ve maliyetlerin 

paraya çevrilmesinde kullanılmıştır. Birim sayaç okuma bedeli, tedarik sürekliliği 

kalitesi eşik değerleri ve birim tazminat miktarları gibi kalemler yönetmeliklerden 

alınmıştır. Model pilot çalışmalarla desteklendiğinde bu değerlerin değişimine göre 

sonuç verebilecek hale getirilebilecektir.  

 Mevzuat dâhilinde olmadığı için iş modeli hazır olmayan talep tarafı yönetimi gibi 

konular analiz dışı bırakılmak zorunda kalmıştır. Hali hazırda genel ve dağıtım 

faydasının nasıl şekilleneceği ve maliyetlerin nasıl gerçekleşeceği öngörülemediği için 

hesaplamalarda yer almamaktadır. 
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PROJE SÜRECİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER 

1. İş Takvimi 

Proje süreci Şekil 6’da verilen 4 ana iş paketi ile özetlenebilir: 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Proje iş paketleri 

  

Akıllı Sayaç 

Uygulama ve 

Yaygınlaştırma 

Analizleri İçin 

Metodoloji 

Oluşturulması

ADM EDAŞ için 

Senaryonun 

Tasarlanması ve 

Geliştirilmesi

Fayda Maliyet 

Analiz 

Çalışmalarının 

Gerçekleşmesi

Yol Haritasının 

Oluşturulması

İş Paketi 1:

• Literatür taramasında 

çıkan sonuçların ve 

metodoloji seçeneklerinin 

karşılaştırılması

• Tüm paydaşlar için fayda 

ve maliyet kalemlerinin 

belirlenmesi

• Türkiye’ye özgü akıllı 

sayaç fayda-maliyet 

analizi metodolojisinin 

çıkarılması

İş Paketi 2:

• Senaryo bileşenlerinin 

tanımlanması, teknolojik 

ve fonksiyonel özelliklerin 

belirlenmesi

• Yerel koşullar 

değerlendirilerek gerekli 

varsayımların yapılması 

ve analizle ilgili kritik 

parametrelerin 

tanımlanması

İş Paketi 3:

• Akıllı sayaç fonksiyonel 

özellikleriyle varlıkların 

eşleştirilmesi

• Fonksiyonel özelliklerle 

faydaların eşleştirilmesi 

sonucunda faydanın 

parasal değerinin 

hesaplanması

• Maliyetlerin hesaplanması 

ve fayda ile karşılaştırarak 

sonuçların elde edilmesi

• Anahtar parametrelerle 

oynanarak duyarlılık 

analizlerinin 

gerçekleştirilmesi

İş Paketi 4:

• Senaryo bazında 

sonuçların raporlanması 

• Sonuçlar doğrultusunda 

akıllı sayaç yol haritasının 

çıkarılması

1 2 3 4
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2. Süreç 

Proje sürecinde öncelikle metodoloji seçeneklerinin ve farklı ülke örneklerinin incelenmesi 

amacıyla literatür taraması çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerek metodolojinin oluşturulması 

gerekse metodolojiye esas varsayımların temellendirilmesi amacıyla, literatür taraması kısmı 

sürekli canlı tutulmuş, projenin süresi boyunca uygulanan bir iş adımı haline getirilmiştir. 

Aynı zamanda, akıllı sayaç sistemlerinin ortaya çıkarabileceği maliyetler ve fayda kalemleri 

belirlenmeye çalışılmış, faydaların parasal değere çevrilmesi için gerekli formülasyon 

çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, maliyetler için piyasa araştırması yapılması ve 

gerekli maliyet verilerinin toplanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 

Fayda-maliyet analizinin temelini oluşturan ve parasal değer hesaplamalarını mümkün kılan 

veri gereksinimlerinin belirlenmesine çalışılmış, bu kapsamda, dağıtım şirketinden toplanacak 

veriler ile piyasa araştırması ve literatür taraması ile bulunacak veriler ayrıştırılmıştır. Dağıtım 

şirketi tarafından dağıtım şirketi özelindeki veriler toplanırken, danışman şirket de piyasa 

araştırmasını ve literatür taramasını sürdürmüş, veri gereksinimlerinin karşılanmasına 

çalışılmıştır. 

Fayda-maliyet analizi modelinin tamamlanması ve veri gereksinimlerinin oluşturulmasını 

takiben fayda-maliyet analizine girdi oluşturacak senaryolar dağıtım şirketi ve danışman şirket 

tarafından birlikte tasarlanmıştır. Senaryoların fayda-maliyet analizine girilmesi ve analizin 

çalıştırılması ile ilk somut çıktılar elde edilmiş, ardından duyarlılık analizleri yapılarak 

varsayımlar ve senaryo bileşenleri netleştirilmiştir. Son olarak, fayda-maliyet analizi modelinin 

çıktılarına ilişkin grafik gösterimleri gerçekleştirilerek sonuçlar yorumlanmış, gerekli 

raporlamalar ve öneri listeleri hazırlanmıştır. 
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3. Varsayımlar 

Pilot çalışma sonuçları ve varsayımlar Tablo 4’te verilen 11 başlık altında toplanmıştır: 

Tablo 4: Proje süresince yapılan genel varsayım konuları 

A. Genel Varsayımlar 

1. Sayaç Sayısı ile İlgili Varsayımlar 

Dağıtım Şirketi tarafından veri olarak alınan toplam sayaç sayısı için, Dağıtım Şirketi’nden 

gelen istek üzerine, her yıl %5 artacak şekilde projeksiyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca toplam 

sayaç sayısı kalemi abone sayısı ile eşit olarak alınmıştır. 

Ortalama tüketim miktarlarına göre müşteri segmentasyonu alınmış, tüketim miktarlarına göre 

oluşturulan grupların da sayı bakımından her sene %5 artış gerçekleştireceği, aynı zamanda bu 

grupların toplam tüketim içerisindeki paylarının da yıllar ilerledikçe sabit olarak kalacağı 

varsayılmıştır. 

2. Enerji Kapsama Oranı ile İlgili Varsayımlar 

Akıllı sayaç kurulumu yapılan kullanıcıların bölgenin toplam enerji tüketimi içerisindeki payı 

için enerji kapsama oranı ifadesi kullanılmıştır. 

Enerji kapsama oranı hesaplanırken müşteri segmentasyonun ile birlikte tüketim miktarına göre 

oluşturulan gruplarda OSOS kapsamına alınan sayaç sayısı da alınmış, yaygınlaştırmanın kalan 

sayaçlar üzerinden yapılacağı varsayılmıştır. 

Baz senaryodaki yaygınlaştırma oranının hali hazırdaki OSOS kapsamındaki toplam sayaç 

sayısının, toplam sayaç sayısına oranı olduğu, enerji kapsama oranının ise OSOS kapsamındaki 

sayaç sayısının toplam tüketici grupları içerisindeki sayaç sayısının ile oranının, o grubun 

Başlık Açıklamalar

Genel • Sayaç sayısı ve enerji kapsama oranı ile ilgili varsayımlar

Operasyonel süreçler
• Sahada sayaç okuma, sahada faturalama, kesme-açma, hatalı fatura düzeltme, çağrı merkezi, varlık

bakım ve arıza maliyetleri için varsayımlar

Enerji tasarrufu • Enerji tasarrufu hesaplamaları için pilot çalışma ve varsayımlar

Puant yük aktarımı • Puant yük aktarımı hesaplamaları için pilot çalışma ve varsayımlar

Elektrik maliyetleri • Ortalama enerji fiyatı ve puant enerji fiyatı kalemleri için varsayımlar

Teknik ve ticari kayıplar • Teknik ve ticari kayıplar ile ilgili varsayımlar

Yatırımlar
• Dağıtım kapasite net artış bedeli ve puant yük santralleri için net üretim yatırımları bedeli hakkında

varsayımlar

Şebeke kalitesi • Tedarik sürekliliği kalitesi ve ticari kalite kalemleri ile ilgili varsayımlar

Karbondioksit emisyonu • Karbondioksit emisyonu ve çevre ile ilgili varsayımlar

Diğer • Dengesizlik maliyetleri ve yakıt kullanımı ile ilgili varsayımlar

Yatırım maliyetleri • Haberleşme topolojisi ve maliyetlerin hesaplanması ile ilgili varsayımlar
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toplam tüketimi içerisindeki payları ile çarpımlarının toplamı olduğu varsayılmıştır. Yani 

tüketici grupları içerisindeki tüketim eşit olarak ele alınmıştır. 

OSOS kapsamındaki sayaçlar her tüketim grubunda da bulunmasına rağmen, model içerisinde, 

akıllı sayaç yaygınlaştırması başladıktan sonra, sadece belirlenen limit üzerindeki sayaçlara 

kurulum yapılacağı varsayılmış ve enerji kapsama oranı bu varsayıma göre formüle edilmiştir. 

Önemli görülen limitlerdeki yaygınlaştırma oranı ve enerji kapsama oranı hesaplanarak hangi 

yaygınlaştırma oranının hangi enerji kapsama oranına denk geleceği hesaplanmıştır. 

Enerji kapsama oranı, çoğu maddeyi etkilemektedir. Ancak, özellikle puant yük aktarımı ve 

enerji tasarrufunun hesaplanmasında aşırı önem göstermektedir. 

B. Operasyonel Süreçler ile İlgili Varsayımlar 

1. Sahada Sayaç Okuma ve Faturalama Maliyetleri ile İlgili Varsayımlar 

Dağıtım Şirketi’nin sorumluluğunda olan sayaç okuma işlemi maliyet, sayaçlara ulaşılamama 

gibi sebeplerle tüm sayaçların okunması gerçekleşmemektedir. Bu şekilde yapılan aylık sahada 

okuma sayısının toplam sayaca oranına sahada sayaç okuma oranı ifadesi kullanılmıştır. Yıllık 

okuma oranı ise aylık okuma oranlarının ortalaması şeklinde hesaplanmıştır. 

Akıllı sayaç kurulumu ile sahada sayaç okuma sayısında yaygınlaştırma oranı arttıkça lineer 

olarak bir azalma öngörülmüştür. OSOS kapsamında yanlış okunan sayaçların sahada 

okunacağı düşünüldüğü için haberleşme topolojisine bağlı olarak hesaplanan veri iletişim 

başarı oranı da sahada sayaç okuma sayısını belirleyen bir faktör olarak hesaba katılmıştır. Veri 

iletişim başarı oranından maliyetler ile ilgili varsayımlar bölümünde bahsedilecektir. 

Okuma ve faturalama işlemi aynı zamanda yapıldığı için, Birim sayaç okuma maliyeti ve 

sahada sayaç okuma sayısının çarpımıyla elde edilen meblağ, sahada okuma ve faturalama 

maliyetlerinin toplamı olarak kabul edilmiştir. Bu toplam maliyetin 33/35’lik kısmı sahada 

okuma maliyetine, 2/35’lik kısmı da sahada faturalama maliyetine ayrılmıştır. Okuma ve 

faturalama için ortaya çıkan maliyetlerin oranı ADM ve GDZ EDAŞ’tan bildirilmiştir. 

2. Sahada Kesme-Açma Maliyetleri ile İlgili Varsayımlar 

Yıllık yapılan kesme-açma işlem sayısı kullanıcıların ödeme alışkanlıkları ile doğrudan ilişkisi 

bulunmaktadır. Kesme-açma işlem sayısı bölgenin şartlarına göre ve kullanıcılara göre 

değişmektedir. Yıllık yapılan kesme-açma işlem sayısının toplam sayaç sayısına oranına 

kesme-açma işlem oranı ifadesi kullanılmıştır. Bu oranın; kesme-açma özellikli sayaçların 

maliyeti düşünülerek, kesme-açma özellikli sayaç kurulumlarında ödeme alışkanlığı düşük 

tüketicilere öncelik tanınması gibi bir durum olmayacağı düşünülerek sabit kalacağı 

varsayılmıştır. Ancak böyle bir durumda kesme-açma işlem maliyetlerinde de bir azalma 

görülecektir. 

Sahada kesme-açma işlem sayısında da kesme-açma özellikli sayaçlardan kaynaklı azalma göz 

önünde bulundurulmuş, aynı zamanda veri iletişim başarı oranı da hesaba katılmıştır. 

3. Hatalı Fatura Düzeltme ve Çağrı Merkezi Maliyetleri ile İlgili Varsayımlar 

Hatalı faturaların ADM ve GDZ EDAŞ ‘a ekstra bir maliyeti bulunmadığı için bu konudaki 

azalmanın büyüklüğü öngörülmemiştir. Ancak akıllı sayaç kurulumu ile hatalı okunan 
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sayaçlarda önemli miktarda azalma olacağı düşünülmekte, veri iletişim başarı oranından dolayı 

bu kalemin yine de sıfıra inmeyeceği göz önünde bulundurulmaktadır. 

Çağrı merkezine gelen çağrılarda akıllı sayaç sisteminde yaşanan değişiklikler ve sistemin yeni 

kurulumundan kaynaklanan sorunların, kullanıcıların belirli bir süre dahilinde çağrı merkezine 

daha fazla başvurmalarına yol açacağı düşünülmektedir. Daha sonrasında sistemin belirli bir 

olgunluğa erişmesinin ardından yaşanan operasyonel verimlilikle birlikte çağrı sayısında 

toplamda bir azalma yaşanacağı öngörülmüştür. Kaynakta gösterilen sonuç -%50 civarındadır 

(Joint Research Centre Institute for Energy, 2011). Ancak yerel koşullar dikkate alınarak daha 

düşük bir varsayım yapılmıştır. Yapılan varsayımlar aşağıdaki Tablo 5’te gösterilmiştir: 

Tablo 5: Çağrı merkezine gelen çağrı sayısındaki değişim varsayımı 

4. Varlık Bakım ve Arıza Maliyetleri ile İlgili Varsayımlar 

Yeterli pilot çalışması olmadığından bu kalemin bir etkisi öngörülmemiştir. Ancak planlı 

bakımların artırılmasında akıllı sayaç okuma sonuçlarının çeşitli analitik uygulamaları ile 

analizinin olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir. Bunun genel bakım maliyetlerinde bir düşüşe 

yol açacağı düşünülmekte, ancak bu düşüşün büyüklüğü hakkında bir öngörü, pilot çalışma 

eksikliği dolayısı ile yapılamamaktadır. 

Yeterli pilot çalışması olmadığından bu kalemin bir etkisi öngörülmemiştir. Ancak planlı bakım 

sayısındaki artış ile arıza sayısında bir azalma yaşanacağı öngörülmektedir. Akıllı sayaç 

kurulumunun arıza sayısından çok arıza süresi ya da ortalama kesinti süresinde (OKSÜRE) 

etkisi olacağı düşünülmektedir. Nispeten daha düşük olan arıza sayısındaki azalmanın 

büyüklüğü hakkında bir öngörü, pilot çalışma eksikliği dolayısı ile yapılamamaktadır. 

C. Enerji Tasarrufu ile İlgili Pilot Çalışma ve Varsayımlar 

Tüketim bilgilerinin çeşitli yollarla gösterilmesi ile enerji tasarrufu arasındaki ilişkiyi konu alan 

pilot çalışmalar incelenmiştir (VaasaETT Global Energy Think Tank, 2011). Bu pilot 

çalışmaların genel bakımdan ve bölge, uzunluk ve katılımcı sayısı bakımından sonuçları Şekil 

7’deki gibidir:  

Akıllı Sayaç Yaygınlaştırma Oranı 

(%)
0 20 50 100

Çağrı merkezine gelen çağrı 

sayısındaki değişim (%)
0 +%10 -%20 -%20
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Şekil 7: Enerji tasarrufu ile ilgili pilot çalışma sonuçları 

İncelenen pilot proje sonuçları ve yerel koşullar dikkate alınarak, enerji kapsama oranına bağlı 

olarak aşağıdaki şekilde enerji tasarrufu elde edileceği varsayılmıştır. 

Akıllı sayaç yaygınlaştırması sırasında sayaç kurulumu yapılmayan kullanıcılarda enerji 

tasarrufu gözlenmeyeceği için enerji kapsama oranı bölgenin toplam enerji tasarrufunun 

hesaplanması için bir çarpan olarak kullanılmaktadır. 

Mesken kullanıcıları hariç diğer kullanıcılarda enerji tasarrufunun kısıtlı olacağı varsayılmış, 

pilot projelerde ulaşılan rakamlar mesken kullanıcıları için tanımlanmıştır. Yıllık kullanımı 

4000 kWh altında olan kullanıcılar mesken kullanıcıları olarak varsayılmış olup, %74,51’lik 

kısmından sonra kurulum yapılacak sayaçlar mesken kullanıcılarını kapsamaya başlamaktadır. 

Yaygınlaştırma ile birlikte elde edilecek enerji tasarrufu, belirtilen enerji kapsama oranları 

arasındaki değerlerde lineer olarak ele alınmış ve sınır değerlerde belirtilen değerlere 

ulaşılacağı varsayılmıştır. Bu kapsamda enerji tasarrufu oranının enerji kapsama oranı ile 

değişimi Şekil 8’teki gibi gösterilebilir: 
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Şekil 8: Enerji tasarrufu ile ilgili varsayımlar 

D. Puant Yük Aktarımı ile İlgili Pilot Çalışma ve Varsayımlar 

Farklı gelişmiş tarife yapılarının puant yük aktarımı ve kullanıcı faturalarındaki azalma ile 

arasındaki ilişkiyi konu alan pilot çalışmalar incelenmiştir (VaasaETT Global Energy Think 

Tank, 2011). 

Bu pilot çalışmaların sonuçları Şekil 9 ve 10’daki gibi özetlenebilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Gelişmiş tarifelendirme seçeneklerinin puant yük aktarımına ve kullanıcı 

faturalarına etkisi 
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Şekil 10: Gelişmiş tarifelendirme seçenekleri ile ilgili pilot çalışmalar 

İncelenen pilot çalışmalara göre, puant yük aktarım oranı enerji kapsama oranından bağımsız 

olarak düşünülmüştür. 

Akıllı sayaç sistem özelliklerinin içerisinde bir seçenek olarak bulunan gelişmiş tarifelerin 

uygulanmasında, şebekenin, dağıtım ve perakende şirketlerinin sahip olduğu teknolojik 

olgunluk seviyesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sahip olunan teknolojik olgunluğa göre gelişmiş tarife sistemlerinin hiçbiri uygulanamayabilir 

ya da hepsi aynı zamanda farklı kullanıcılar için uygulanabilir.  

Bu sebeple gelişmiş tarife seçeneklerinin yine sadece akıllı sayaç kurulumu yapılan 

kullanıcılara uygulanabileceği düşünülerek, gelişmiş tarife seçeneklerinin enerji kapsama oranı 

içerisindeki payı da göz önünde bulundurulmalıdır. Geliştirilen Fayda-maliyet Analizi Modeli, 

bu tarife sistemlerinin hiçbirinin uygulanmadığı durumdaki ya da hepsinin değişik oranlarda 

uygulandığı durumdaki faydaları hesaplayabilecek durumdadır. 

Puant yük aktarım oranı değişik tarife seçenekleri için farklı olmakla birlikte, mesken 

kullanıcıları hariç geri kalan abone grupları için kısıtlı olarak ele alınmıştır. Puant yük aktarım 

oranı da enerji tasarrufu oranları gibi lineer olarak yansımaktadır. Bu konuda yapılan varsayım, 

Tablo 6’daki gibidir. 

 

 

 

 

Tablo 6: Puant yük aktarımı ile ilgili varsayımlar 

13
9

5 4

28
24

14
11

13
10

0

10

20

30

Avustralya Avrupa Amerika Kanada

Bölge – Puant Yük Aktarımı (%)

7 7 7

3 4

14 14 13 13

22

0

5

10

15

20

25

1-3 Ay 4-6 Ay 7-12 Ay 13-24 Ay 24 Ay ve üzeri

Pilot Proje Süresi – Puant Yük Aktarımı (%)

3 4

8

5 5 5

15 15

18

13 13
15

0

5

10

15

20

1-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1000 ve üzeri

Kullanıcı Sayısı – Puant Yük Aktarımı (%)

3
5 6 6 6 6

14 14 14 13
15

26

0

10

20

30

2'den az 2-4 Arası 4-6 Arası 6-8 Arası 8-12 Arası 12'den fazla

Puant / Gece Fiyat Oranı – Puant Yük Aktarımı (%)

 Çok Zamanlı Tarife (TOU)  Kritik Zaman Fiyatlı Tarife 

(CPP)

 Kritik Zaman Ücretli Tarife 

(CPR)

 Gerçek Zamanlı Tarife 

(RTP)

Enerji Kapsama 

Oranı (%)

Çok 

Zamanlı 

Tarife 

(TOU)

Kritik 

Zaman 

Fiyatlı 

Tarife 

(CPP)

Kritik 

Zaman 

Ücretli 

Tarife 

(CPR)

Gerçek 

Zamanlı 

Tarife 

(RTP)

Puant Yük 

Aktarımı (%)

74,51 1,5 4 3 3

100 6 16 12 12



34 

 

Kurulum sonrası elde edilecek net puant yükün hesaplanmasında yandaki farklı tarife 

seçenekleri için  puant yük aktarım oranı varsayımları, bu tarife seçeneklerinin enerji kapsama 

oranı içerisindeki payları ve enerji kapsama oranı kullanılmıştır. 

E. Elektrik Maliyetleri ile İlgili Varsayımlar 

Ortalama enerji fiyatı Deloitte uzmanlığında olan enerji fiyat talep tahmini modelinden alınan 

yıllara göre ortalama enerji fiyatıdır. 

Puant enerji fiyatı 2015 gün içi piyasa gerçekleşmelerine göre saatlik bazda talebin ve fiyatın 

analiz edilmesi ile ortaya çıkarılmıştır. 2015’teki en yüksek 124 talep gerçekleşmesinin 

ortalama fiyatı puant enerji fiyatı olarak belirlenmiştir. 

Bu en yüksek 124 talep gerçekleşmesi net puant enerji bedeli hesaplamasında yıllık puant 

gerçekleşme süresi olarak kullanılmıştır. 

Puant enerji fiyatının ortalama enerji fiyatına oranının yıllara göre sabit kalacağı varsayılarak 

projeksiyonu bulunan ortalama enerji fiyatı ile puant enerji fiyatı hesaplanmıştır. 

F. Teknik ve Ticari Kayıplar ile İlgili Varsayımlar 

1. Teknik Kayıplar ile İlgili Varsayımlar 

ADM EDAŞ’ın toplam teknik ve ticari kaybı %7 olarak bildirilmiş olup, bunun %2’sini ticari 

kaybı, %5’ini ise teknik kaybın oluşturduğu ADM EDAŞ tarafından öngörülmüştür. 

ADM EDAŞ’ın %5 civarında makul bir teknik kayba sahip olması, akıllı sayaç kurulumu 

sonrası yük planlama ve gerilim gözleme gibi teknik kaybı azaltmaya yönelik faaliyetlerin 

ADM EDAŞ’ın hali hazırda kurulu olan SCADA sistemi ile gerçekleştirilmesi sebeplerinden 

ötürü akıllı sayaç kurulumu ile teknik kayıpta kayda değer bir gelişme olmayacağı öngörülmüş, 

ancak model varsayım yapılabilecek hale getirilmiştir. 

2. Ticari Kayıplar ile İlgili Varsayımlar 

ADM EDAŞ’ın %2’lik ticari kaybının akıllı sayaç kurulumu ile toplamda %30 oranında 

azalacağı öngörülmüştür. Hali hazırda OSOS kapsamında gözlenebilen yaklaşık %40’lık 

diliminden sonra, kalanların da kapsama alınması ile orantılı olarak %100 kapsama oranında 

%30’luk ticari kayıp azaltımına ulaşılacağı düşünülmektedir (Commission for Energy 

Regulation, 2011). Aradaki değerlerde bu azaltım lineer olarak ele alınmıştır. 

G. Yatırımlar ile İlgili Varsayımlar 

1. Dağıtım Kapasite Net Artış Yatırım Bedeli ile İlgili Varsayımlar 

Dağıtım puant talebindeki azalma kapasite yatırımlarını da etkileyeceği için bir sonraki yıldaki 

puant talebi destekleyecek kapasite artış yatırımları için dağıtım kapasitesi başına ek maliyet 

tanımlanmıştır. Bu maliyet 1000 kVA’lık bir OG-AG trafonun birim maliyeti olan 214,732 

TL’ye eşittir. 

2. Puant Yük Santralleri İçin Net Üretim Yatırım Bedeli ile İlgili Varsayımlar 

Puant üretim santrallerinin birim maliyetinin hesaplanması için puant zamanda devreye giren 

santraller olan rezervuarlı hidroelektrik ve doğalgaz santrallerinin 2015 TEİAŞ kapasite 
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raporuna göre 2014-2019 arasındaki kurulu güçleri alınmıştır (TEİAŞ, 2015). Bu kapsamda 

TEİAŞ raporu toplam hidroelektrik santrallerinin kurulu gücünü verdiği için 2015’teki 

rezervuarlı hidroelektrik santrallerinin kurulu gücünün toplam hidroelektrik santraller 

içerisindeki kurulu gücüne olan oranı olan %75’in tüm bu zaman aralığı için sabit olduğu 

varsayılarak kapasiteler oluşturulmuştur. Bu kapasiteler hidroelektrik ve doğalgaz 

santrallerinin EPDK’nın belirlediği kaynak bazında birim yatırım tutarları ile ağırlıklandırılarak 

MW başına birim maliyet hesaplanmıştır (EPDK Kurul Kararı: 4709-4, 2013). 

H. Şebeke Kalitesi ile İlgili Varsayımlar 

1. OKSIK ve OKSÜRE ile İlgili Varsayımlar 

SCADA sisteminin ADM çapında genel izleme yapılabilmesine olanak sağlayabilecek kadar 

gelişmiş olduğu düşünülerek, büyük arızaların olmadan önce engellenmekte olduğuna kanaat 

getirilmiştir. Nispeten küçük çaplı olan arızalarda ise akıllı sayaç kurulumu ile kesinti sıklığında 

bir gelişme olacağı düşünülmemektedir. Bu sebeple OKSIK değerinin yıllara göre sabit 

kalacağı düşünülmektedir. 

Akıllı sayaç kurulumunda özellikle sayaç okuma sonuçlarının şebeke işletmecisi tarafından 

okunma sıklığının, arızalara olan müdahale süresini miktarda etkileyeceği düşünülmektedir. 

Sistem özelliği olan okuma sonuçlarının şebeke işletmecisi ile 15 dakika sıklıkta paylaşılması 

durumunda bu faydanın elde edileceği düşünülmektedir. 

Arızalara müdahale süresinin kısaltılabilmesi için akıllı sayaç sonuçlarının daha iyi şekilde 

değerlendirilebilmesi için faydanın yüksek yaygınlaştırma oranlarında belirgin olacağı 

öngörülmüştür. Bu bakıma OKSÜRE’de %70’lik yaygınlaştırma oranından sonra %5’lik bir 

gelişme olacağı varsayılmıştır (Joint Research Centre Institute for Energy, 2011). 

2. Hasar Sonucu Ortaya Çıkan Kullanıcı Zararları Tazmini ile İlgili Varsayımlar 

Belirli bir teknolojik olgunluk seviyesindeki SCADA sisteminden dolayı elde edilen gerilim 

kalitesinden dolayı, akıllı sayaç kurulumu sonrası elde edilecek gerilim kalitesindeki gelişme 

üzerine bir varsayım yapılamamaktadır. Aynı zamanda bu konuda bir pilot çalışması eksikliği 

de görülmüştür. Bu sebeple, hasar sonucu ortaya çıkan kullanıcı zararları tazmini maliyetleri 

üzerine bir varsayım yapılmamıştır. 

3. Ticari Kalite Parametreleri ile İlgili Varsayımlar 

Akıllı sayaç kurulumu ile fayda elde edilmesi düşünülen ticari kalite kalemlerinde pilot çalışma 

eksikliğinden dolayı varsayım yapılmamıştır.  

Akıllı sayaç kurulumu ile fayda elde edilmesi öngörülen ticari kalite kalemleri aşağıda 

verilmiştir. 

 Tablo 6A Kod 4 - Kullanıcıların, programlı kesintiler hakkında yazılı, işitsel veya görsel 

basın yayın kuruluşları ve dağıtım şirketi internet sitesi aracılığıyla kesintiden en az 48 

saat önce bilgilendirilmesi (01/01/2014 tarihinden itibaren isteyen abonelere elektronik 

posta ve kısa mesaj gönderilmesi 

 Tablo 6A Kod 7- Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmetin, hizmetin 

kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra yeniden verilmeye başlanması 
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 Tablo 6.A Kod 10 - Günlük azami bildirimli kesinti süresine uyulması - Bildirimli dahi 

olsa günlük kesinti süresi azami on iki saati geçemez 

 Tablo 6.B Kod 2 - Son ödeme tarihinden en az on gün önce ödeme bildiriminin 

kullanıcıya tebliğ edilmesi 

 Tablo 6.B Kod 3 - Başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde hatalı bildirim 

itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi  

 Tablo 6.B Kod 4 - Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu 

tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin üç iş günü içerisinde müşteriye 

iade edilmesi 

 Tablo 6.B Kod 6 - Perakende satış sözleşmesinin aynı gün içerisinde kullanıcıya 

önerilmesi 

 Tablo 6.B Kod 7 - İmzalanan perakende satış sözleşmesi hakkında İmza tarihini izleyen 

üç iş günü içerisinde dağıtım şirketine yazılı olarak bilgi verilmesi 

 Tablo 6.C Kod 1 - Her 100 kullanıcı başına düşen toplam şikâyet sayısı 

 Tablo 6.C Kod 2 - Kullanıcı hizmetleri merkezine gelen telefon aramalarının 

cevaplandırılması 

İ. Karbondioksit Emisyonu ile İlgili Varsayımlar 

Toplam enerji sektörü karbondioksit emisyonları TUİK verilerinden alınmış, bu veriler ulusal 

talep tahminleri ile oranlanarak enerji sektörü karbondioksit emisyonları yıllara göre 

hesaplanmıştır (TÜİK, 2016). 

Dağıtım şirketi karbondioksit emisyonları dağıtım şirketinin toplam talebinin ulusal talebe göre 

oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Yine akıllı sayaç sistemi kurulumu sonrası karbondioksit 

emisyonu da aynı oran kullanılarak hesaplanmaktadır. 

J. Dengesizlik Maliyetleri ile İlgili Varsayımlar 

Talep tahminlerinde yapılan hatalardan kaynaklanan dengesizlik maliyetlerinde, bireysel 

tüketim profillerinin akıllı sayaç kurulumu ile rahatlıkla elde edilebilmesinden dolayı önemli 

ölçüde azalma öngörülmüştür. Maliyet yanlış hesaplanan enerji birim bedeli üzerine 

hesaplandığı için, akıllı sayaç enerji kapsama oranı bu kalemde yaşanan azalma için 

kullanılmıştır. Akıllı sayaç enerji kapsama oranı arttıkça, dengesizlik maliyetlerinde de aynı 

oranda azalma olacağı öngörülmüştür. 

Burada yapılan talep tahminlerinde kullanılacak analitik uygulamaları da oldukça önem 

kazanmaktadır. Akıllı sayaç kurulumu ile elde edilecek veri sayısı aşırı fazla olacağından 

dengesizlik maliyetlerinin azaltılması için ciddi uygulamalar hatta yazılımlar kullanılması da 

gerekebilir. Bu bakımdan hesaplanan dengesizlik maliyetinde en fazla azaltımın yapıldığı 

durumdaki maliyet olduğu da göz önünde bulundurulmaktadır. 

K. Yakıt Kullanımı ile İlgili Varsayımlar 

Sahada sayaç okuma, kesme-açma, arıza ve bakım, kesinti sürelerindeki gelişmeler gibi 

operasyonel verimliliklerin yakıt kullanımına olan etkileri olumlu ya da olumsuz olacağı 

düşünülmektedir. Aynı zamanda bu konuda yapılan bir pilot çalışma bulunmaması, kullanılan 

yakıt miktarının sağlıklı şekilde ölçülmesinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle, akıllı sayaç 
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kullanımı ile yakıt kullanımında yaşanacak değişimin büyüklüğü için herhangi bir varsayım 

yapılmamıştır. Ancak toplamda kullanılan yakıt miktarının azaldığı görülmüştür. 

L. Yatırım Maliyetleri ile İlgili Varsayımlar 

1. Haberleşme Topolojisi ile İlgili Varsayımlar 

Akıllı sayaç haberleşme teknolojileri GPRS, RF ve PLC başlıkları altında toplanmıştır. Bu 

teknolojiler veri iletişim başarı oranları, veri iletim hızı, birim donanım maliyetleri, işletme 

maliyetleri gibi özellikler açısından farklılıklar göstermektedir. Bu farklı özellikler faydalar ve 

maliyetler açısından farklılıklar oluşturmakta, haberleşme topolojisi seçiminde önem arz 

etmektedir. Aynı zamanda bu teknolojilerin kullanım oranları; yerel koşullara, yıllar içerisinde 

teknolojilerinin maliyetlerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişebilmektedir. Model bu 

haberleşme teknolojileri kullanım oranlarının yıllar içerisinde değişebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Ancak, şimdilik proje özelindeki Dağıtım Şirketi için haberleşme topolojisi 

olarak %80 GPRS, %20 RF kullanılacağı ve bu oranın yıllara göre sabit kalacağı varsayılmıştır. 

2. Veri İletişim Başarı Oranı ile İlgili Varsayımlar 

Veri iletişim başarı oranı, uzaktan okunan sayaçlardan gelen verilerin sayaca ulaşmasını ve 

sayaca ulaşan verilere duyulan güvenilirliği ifade eden orandır. Veri iletişim başarı oranı, 

haberleşme teknolojileri için ayrı ayrı olarak ele alınmış olup, tüm sistemde kullanılan 

haberleşme teknolojilerinin oranları ile ağırlıklandırılarak tüm akıllı sayaç sistemi için tek veri 

iletişim başarı oranı hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada veri iletişim başarı oranları; GPRS 

teknolojisi için %99,1, RF teknolojisi için %75, PLC teknolojisi için ise %90 olarak alınmıştır 

(Commission for Energy Regulation, 2011). Bu veri sahada sayaç okuma ve sahada kesme-

açma işlem maliyetleri için kullanılmaktadır. 

3. Modem ve Veri Toplayıcıların Maliyetlerinin Hesaplanması ile İlgili Varsayımlar 

Maliyetlerin hesaplanmasında, yukarıdaki haberleşme topolojisinden yola çıkılarak yıllara göre 

değişik oranlarla GPRS, RF ve PLC sayaçların, modem ve veri toplayıcıların kurulacağı 

varsayılmıştır. Buna göre yıl bazlı haberleşme topolojilerindeki toplam sayaç sayısı ve yıl 

içerisinde kurulacak olan ekipmanlar hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya göre belirlenen akıllı 

sayaç sayısına göre, GPRS modem başına kurulum başında 1 GPRS sayaç kurulacağı, %100 

yaygınlaştırma oranında ise GPRS modem başına 2 GRPS sayaç kurulacağı ve bu sayının 

yaygınlaştırma oranına göre lineer olarak artacağı varsayılmıştır. 

RF ve PLC modemlerde ise, her 7 RF sayaca 1 RF modem kurulacağı , her bir PLC modeme 7 

akıllı sayaç kurulabileceği, her 20 PLC sayaca 1 veri toplayıcı kurulacağı varsayılmıştır. Yeni 

teknolojiye göre PLC modemin de sayacın içinde bulunduğu göz önünde bulundurulmaktadır.  

Fayda-maliyet analizi modeli bu varsayımların da değiştirilebilmesine imkan tanımaktadır. 
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BÜTÇE-MALİ KISIM 

Yapılan harcamalara ilişkin detaylı bilgiler yer alacak, ancak faturaların suretleri ekte verilecek 
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SONUÇ VE YORUMLAR 

1. İncelenen Senaryolar 

Analiz kapsamında Şekil 11’te gösterilen senaryolar incelenmiştir. Tüm senaryolarda akıllı 

sayaç sistem kurulumlarının, Türkiye mevzuatında öngörüldüğü şekilde, yüksek tüketimli 

tüketicilerden düşük tüketimlilere doğru gerçekleştirileceği varsayılmıştır. Ev-içi gösterim 

cihazlarının kurulumlarında ise model, tüketim limitlerine dağınık bir şekilde kurulum 

gerçekleştirmeye olanak sağlayacak şekilde esnekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: İncelenen senaryolar 

  

Senaryo 1

• ADM OSOS limitinin 2020
sonunda 20 MWh, 2030 sonunda
4 MWh olması, sonrasında limitin
sabit kalması,

• Ev İçi Gösterim Cihazı kurulumu
yapılmaması

Senaryo 0

• Baz senaryodur.

• Dağıtım şirketinin OSOS limitinde herhangi bir düşme ve akıllı sayaç

sistemi için ekstra bir yatırım yapmayacağı varsayılmıştır.

Senaryolar

Senaryo 2

• ADM OSOS limitinin 2020 sonunda
20 MWh, 2030 sonunda 4 MWh
olması, sonrasında limitin sabit
kalması,

• 10 MWh limitinden sonra kurulan her
akıllı sayaç için Ev İçi Gösterim
Cihazı kurulumu yapılması
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2. Sonuçlar 

Görsel çıktılardan da anlaşıldığı üzere, ADM EDAŞ için Senaryo 1 (Akıllı sayaç sistemlerinin 

yaygınlaştırma limitinin 2020 yılı sonunda yıllık tüketimi 20 MWh üstünde olan tüketicileri, 

2030 yılı sonunda da yıllık tüketimi 4 MWh üstünde olan tüketicileri kapsayacak şekilde) 

yaygınlaştırması 2020 yılına kadar fayda baskın olarak ilerlemekte, 2021’den itibaren yıl 

içerisindeki maliyetler dağıtım faydasını geçmekte ve 2021 yılında toplam kümülatif değer 

(fayda-maliyet) de yitirilmektedir. Öte yandan, dağıtım faydasını da içerecek şekilde 

kurgulanan genel faydalar ise 2021 yılından itibaren azalışa geçip, kümülatif değerini 2022 

yılında kaybetmektedir. 

Şekil 12: Senaryo 1 Genel yıllık fayda-maliyetleri 

Şekil 13: Senaryo 1 Dağıtım yıllık fayda-maliyetleri  
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Şekil 14: Senaryo 1 Genel kümülatif net değer 

Şekil 15: Senaryo 1 Dağıtım kümülatif toplam değer 

Şekil 16:Senaryo 1 Genel fayda kırılımları 
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Şekil 17: Senaryo 1 Dağıtım fayda kırılımları 

Şekil 18:Senaryo 1 Genel maliyet kırılımları 

Şekil 19: Senaryo 1 Dağıtım maliyet kırılımları 
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Senaryo kapsamlarında yaygınlaştırmaların yüksek tüketimli tüketicilerden düşük tüketimlilere 

doğru seyrettiği düşünüldüğünde, akıllı sayaç sistem yatırımlarının geniş kapsamda 

yaygınlaştırılması durumunda hem dağıtıma hem de genele bir faydası olmadığı 

anlaşılmaktadır. Hesaplamalarda donanım maliyetleri genel maliyetler içinde gösterilmiştir. 

Dağıtım maliyetleri içine gösterildiğinde, dağıtım firmaları çok daha önceden zarara 

girmektedir. Bu nedenle, yaygınlaştırma kapsamı genişledikçe günümüz maliyetlerinde çok 

yararlı gözükmemektedir. Maliyetlerin düşürülebileceği teknolojik yeniliklere dönük Ar-Ge 

desteklerine yatırım, teşvik ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.  

Bu doğrultuda, modelin Senaryo 2 (yıllık tüketimi 10 MWh ile 4 MWh arasında olan 

tüketicilere ev-içi gösterim cihazı kurulumu yapıldığı durum) için de çalıştırıldığında, herhangi 

bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Ancak, ev-içi gösterim cihazlarının da proje 

maliyetlerine yansıtılması sonucunda yaygınlaştırmanın dağıtım şirketi perspektifinden fayda-

maliyet değerinin daha düşük bir kümülatif değere sahip olacağı anlaşılmaktadır. 

Şekil 20: Senaryo 2 Genel yıllık fayda-maliyetleri 

Şekil 21: Senaryo 2 Dağıtım yıllık fayda-maliyetleri  
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Şekil 22: Senaryo 2 Genel kümülatif net değer 

Şekil 23: Senaryo 2 Dağıtım kümülatif net değer 

Şekil 24: Senaryo 2 Genel fayda kırılımları 
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Şekil 25: Senaryo 2 Dağıtım fayda kırılımları 

Şekil 26: Senaryo 2 Genel maliyet kırılımları 

Şekil 27: Senaryo 2 Dağıtım maliyet kırılımları  
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Sonuç olarak, yaygınlaştırma kapsamı genişledikçe yani OSOS tüketim limiti yıllık 20 MWh 

altına düştüğünde (2021 yılından sonra) faydadan ziyade zararın ön plana çıktığı 

anlaşılmaktadır. Bu limite kadar ise sistemin faydalarının hem genel hem de dağıtım firması 

açısından maliyetlerinden yüksek olduğu sonucu çıkmıştır. Bunun temel sebebi limit yıllık 

20MWh altına düşürüldüğünde tüketici sayısının hızla artması buna bağlı olarak yatırım 

maliyetlerinin artması ve bu aralıkta müşteri başına düşen faydanın tüketim azlığından dolayı 

limitli düzeyde olmasıdır.  

Limit yıllık 20MWh düzeyinin altına düştüğünde hem dağıtım firmasının giderleri olan işletme 

maliyetleri hem de yatırım bütçesinden yapılan ilk kurulum maliyetleri ciddi şekilde 

artmaktadır. Bu sonuçtaki en büyük etkenler; GSM teknolojisi donanım birim maliyetlerinin 

yüksek olması nedeniyle ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olması ve GSM 

haberleşme maliyetlerinin oldukça yüksek olmasıdır.  

OSOS limitinin yıllık 20MWh altına düşürülebilmesi ve mevcut sistemin devam eden zamanda 

daha faydalı hale getirilebilmesi için haberleşme ve donanım maliyetleri daha düşük olabilecek 

PLC ve RF gibi farklı haberleşme teknolojilerinin kullanılmaya başlaması faydalı olacaktır. 
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3. Pilot Çalışma Önerileri 

Analiz sonucu modelin daha sağlıklı sonuçlar verebilmesi için yapılması gereken pilot 

çalışmalar Şekil 12’te gösterilen 5 ana başlık altında incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28: Pilot çalışma önerileri ana başlıkları 

Tavsiye edilen pilot çalışmaların önem ve gerçekleştirme kolaylığı açısından değerlendirilmesi 

Şekil 13’te verilmiştir. Yuvarlakların büyüklüğü etkiyi göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 29: Tavsiye edilen pilot çalışmaların önem ve gerçekleştirme kolaylığı açısından 

incelenmesi 

Operasyonel maliyetler

• Akıllı sayaç sistem yatırımlarının arıza ve bakım sayılarına

etkisi konusunda yeterli pilot çalışma bulunmamaktadır.

• Çağrı merkezi faydalarının yerel koşulları daha iyi

yansıtabilmesi için pilot çalışma yapılması gerekmektedir.

Hizmet kalitesi ve talep tarafı yönetimi
• Hizmet kalitesi parametrelerindeki değişim konusunda

yapılacak pilot çalışma yeni eşik değerlerin belirlenmesi

ve hizmet kalitesi parametrelerine etkinin daha isabetli

ölçülmesi için önem taşımaktadır.

• Talep tarafı yönetimi iş modelinin oluşturulması, bu

konuda yaşanacak faydaların daha net ortaya

konulabilmesini sağlayacaktır.

Teknik ve ticari kayıplar

• Akıllı sayaç sistem yatırımlarının teknik ve ticari kayba

ilişkin doğrudan etkisinin dağıtım şirketi özelinde

yapılacak pilot çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir

Enerji verimliliği ve puant yük aktarımı

• Gelişmiş tarifelendirme seçeneklerinin ve kullanıcılara

tüketimleri hakkında daha sık geri-bildirim sağlanmasının

enerji verimliliğine ve puant yük aktarımına etkisi odak

grup çalışmaları ile etkileşimli olarak ölçülmeli ve yerel

etkiler gözetilmelidir.

Haberleşme topolojisi
• Dağıtım bölgesi özelinde hangi haberleşme yönteminin

kullanılacağının daha isabetli belirlenmesi için bölgenin

haberleşme topolojisinin çıkarılması önem taşımaktadır.

Bu sayede maliyet hesaplamalarının güçlendirileceği

düşünülmektedir.

Pilot 

önerileri

Enerji verimliliği 

ve puant yük 

aktarımı

Hizmet 

kalitesi ve 

talep tarafı 

yönetimi

Teknik ve ticari 

kayıplar

Haberleşme
topolojisinin çıkarılması

Arıza ve bakım sayılarına 
olan etkinin incelenmesi

Teknik kayba etkinin 
incelenmesi
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puant yük aktarımı 

odak grup çalışması
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Talep tarafı yönetimi iş 
modelinin çıkarılması
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Gerçekleştirme Kolaylığı
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A. Operasyonel Maliyetler 

Operasyonlar ile ilgili arıza ve bakım maliyetleri ve çağrı merkezine gelen çağrı sayısındaki 

değişimi ile ilgili pilot çalışma eksikliği gözlemlenmiştir. Bu konudaki açıklamalar aşağıda yer 

almaktadır: 

 Akıllı sayaç sistemlerinin arıza ve bakım sayısının değişimine doğrudan etkisine ilişkin 

pilot çalışma eksikliğinden dolayı bir öngörü yapılamamıştır. Bu sebeple, modelde arıza 

ve bakım maliyetlerinden sağlanacak tasarruf faydası hesaba katılmamaktadır.  

 Kesinti sıklığında önemli bir değişim öngörülmezken, akıllı sayaç sisteminin şebekenin 

genelinde gözlenebilirliği artırması ile artan gerilim kalitesi ve kullanıcı bazlı kesinti 

raporlamaları ile arıza sayısında bir azalmanın olacağı düşünülmektedir. Ancak bu 

doğrultuda rakamsal bir yaklaşım geliştirmeyi sağlayacak pilot çalışma bulunamamıştır. 

 Bakım maliyetlerinde daha az maliyetli olan planlı bakımlara, dağıtım şirketinin 

inisiyatifine bağlı olarak daha ağırlık verilebileceği, bu bakımdan planlı bakım 

sayısındaki artışın plansız bakım sayısında azalmaya yol açacağı düşünülmektedir. Aynı 

zamanda daha maliyetli olan plansız bakımın, azalan arıza ile de bir miktar azalacağı, 

bu sebeplerle akıllı sayaç kurulumunun yıllık bakım maliyetlerinde de bir azalmaya yol 

açacağı düşünülmektedir.   

 Bu bakımdan arıza ve bakım maliyetlerindeki değişimin ülke koşulları da göz önünde 

bulundurulması için bir pilot çalışması yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

 Çağrı merkezine gelen çağrı sayısında, akıllı sayaç sisteminin yeni kurulumu ile belirli 

bir süre dahilinde bir artış, daha sonrasında ise kullanıcıların yeni sisteme alışması ile 

bir azalma olacağı öngörülmekte ve literatürde de bu şekilde olduğu karşımıza 

çıkmaktadır. Yapılan varsayım bu bilgiye dayanarak yapılmıştır. Ancak, bu varsayımın 

ülke koşullarını daha iyi yansıtabilmesi için akıllı sayaç kurulumu ile çağrı merkezine 

gelen çağrı sayıları hakkında da bir pilot çalışması yapılması tavsiye edilmektedir.  

B. Enerji Verimliliği ve Puant Yük Aktarımı 

İncelenen pilot çalışmalarda gelişmiş tarifelendirme seçeneklerinin puant yük aktarımına, 

kullanıcılara tüketimlerinin gösterilme yöntemlerinin ise enerji tasarrufuna olan etkileri 

incelenmiştir. Ancak bunların birbirlerine olan çapraz etkileri incelenememiştir: 

 Genel faydaya en fazla katkıda bulunan puant yük aktarımı ve enerji tasarrufu kalemleri, 

çeşitli pilot çalışmalar ile ele alınmış olup, puant yük aktarımı gelişmiş tarife 

seçeneklerinin incelendiği pilot çalışmalarda, enerji tasarrufu ise kullanıcılara 

tüketimlerinin gösterilme şekillerinin incelendiği pilot çalışmalarda odak nokta olarak 

ele alınmıştır. 

 Bu bakımdan pilot çalışmalarda puant yükün asıl olarak gelişmiş tarifelendirme 

seçenekleri ile azaldığı, enerji talebinin ise asıl olarak kullanıcılara tüketimlerinin 

sunulması ile azaldığı düşünülmektedir. Modelde yapılan varsayımlar bu pilot 

çalışmaların sonucudur. Bu bakımdan gelişmiş tarifelendirme seçeneklerinin enerji 

talebine, kullanıcılara tüketimlerinin gösterilmesinin puant yüke olan etkisi 

ölçülmemiştir.  
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 Ancak, gelişmiş tarifelendirme seçeneklerinin enerji talebine, kullanıcılara 

tüketimlerinin gösterilme yöntemlerinin puant yüke olan etkilerinin de 

modellenebilmesi, aynı zamanda yapılan varsayımların ülke koşullarını daha fazla 

yansıtabilmesi için bahsedilen pilot çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 

C. Hizmet Kalitesi ve Talep Tarafı Yönetimi 

Hizmet kalitesi parametreleri ve talep tarafı yönetimi kalemlerinde mevzuattan kaynaklı 

sebeplerle fayda gözlemlenememiştir: 

 Tedarik sürekliliği kalitesi ve ticari kalite parametrelerinde akıllı sayaç kurulumu ile 

yaşanması düşünülen faydalar özetlenmiş durumdadır. Ancak bu parametrelerdeki eşik 

değerlerin yüksek olması dolayısı ile akıllı sayaç kurulumu ile yaşanabilecek faydalar 

parasal değerlere çevrilememektedir. Ancak eşik değerlerin düşmesi durumunda bu 

kalemlerde de faydalar parasal değere çevrilebilecektir. 

 Ayrıca, tedarik sürekliliği parametreleri olan OKSIK ve OKSÜRE’deki varsayımlarının 

ülke koşullarını daha iyi yansıtabilmesi ve ticari kalite parametrelerinde fayda 

sağlanacağı düşünülen kalemlerdeki faydaların gözlemlenebilmesi için pilot çalışma 

yapılmasının gerekli olduğu tavsiye edilmektedir. Yapılan pilot çalışmaların eşik 

değerleri belirlemek için kullanılması da akıllı sayaç kurulumunu teşvik edici bir değer 

oluşturacaktır. 

 Akıllı sayaç sistemi kurulumu ile talep tarafı yönetimine de olanak sağlanmaktadır. 

Ancak dağıtım ve perakendenin ayrıştırılması bu olanakta bazı zorluklara yol açmakta, 

aynı zamanda talep tarafı yönetimi için bir iş modelinin bulunmaması, talep tarafı 

yönetimi için bir sözleşme formatı bulunmaması gibi sebeplerle güncel elektrik 

piyasasında talep tarafı yönetimi etkisi öngörülememektedir. Bu bakımdan talep tarafı 

yönetimi ile ilgili bir pilot çalışmanın gerçekleştirilmesi, bahsedilen iş modeli ve 

sözleşme formatının oluşması, dolayısıyla talep tarafı yönetimine olanak sağlanması 

için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

D. Teknik ve Ticari Kayıplar 

Dağıtım şirketi özelinde yapılan ticari ve teknik kayıp azaltımı öngörüleri, pilot çalışma ile 

desteklenerek bir model haline getirilmelidir: 

 ADM özelinde %5 dolaylarında teknik, %2 dolaylarında da ticari kayıp bulunmaktadır. 

Makul seviyede olan teknik ve ticari kayıptan dolayı teknik kayıpta bir azalma 

öngörülmemiş, ticari kayıpta ise %100’lük enerji kapsama oranında %30’luk ticari 

kayıp azaltımı öngörülmüştür. Bu bakımdan ticari ve teknik kayıpla ilgili yapılan 

varsayımların dağıtım şirketi özelinde yapılmıştır.  

 Ticari ve teknik kayba olan etkisi bakımından farklı abone gruplarının verdikleri 

tepkilerin incelenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, akıllı sayaç kurulumu ile ticari ve 

teknik kayıpta yaşanacak olan faydaların modellenebilmesi ve ülke koşullarının daha 

iyi ortaya konulabilmesi için bu konuyu içeren bir pilot çalışma yapılmasının gerekli 

olduğu düşünülmektedir 



50 

 

E. Haberleşme Topolojisi 

Modem, veri toplayıcı ve head-end maliyetlerinin detaylı olarak dağıtım şirketi özelinde 

modellenerek kurulum planında ortaya konulması maliyetlerin gerçeğe uygun olarak ortaya 

konulmasında oldukça önemlidir: 

• Haberleşme topolojisinde kullanılan haberleşme teknolojileri yatırım, kurulum ve 

işletme maliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu bakımdan kullanıcı özelinde 

kurulan akıllı sayaç sayıları teknolojiden bağımsız olmak üzere abone sayısı ile doğru 

olarak tahmin edilebilecekken, modem ve veri toplayıcıların sayılarının tahmini için 

bölge özelinde ayrıca bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir. Ancak, fayda-maliyet 

analizi modeli çalışmasının ana konusu bu olmadığı için bu kapsamda sadece 

varsayımlarla ilerlenmiştir. Bu bakımdan model çalıştırılmadan önce oluşturulan 

senaryoya göre kurulacak modem ve veri toplayıcı sayılarının yıllara göre detaylı bir 

şekilde ortaya konulması öncelik haline getirilmelidir. 

• Aynı zamanda haberleşme teknolojileri de dağıtım şirketi özelinde 

farklılaştırılabileceğinden ve şebekenin coğrafi koşulları, teknik kalitesi ve teknolojik 

olgunluk seviyesi de farklı haberleşme teknolojilerinin uygulanabilirliğini 

etkilediğinden, yapılacak yatırımlarda kullanılacak olan haberleşme teknolojilerinin 

detaylı şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Proje kapsamında tüm senaryolarda 

%80 GSM, %20 RF teknolojilerinin kullanılacağı varsayılmıştır. 

• Yukarıdaki sebeplerle, akıllı sayaç kurulumunda uygulanabilecek maliyet 

optimizasyonu ve teknoloji belirlemeleri, aynı zamanda yatırım planındaki modem ve 

veri toplayıcı sayılarının belirlenebilmesi için bir metodoloji oluşturmak amacı ile, 

değişik haberleşme topolojilerinin avantajları, dezavantajları ve maliyetlerinin ortaya 

konulduğu bir pilot çalışma yapılması gerekli görülmektedir. 
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EKLER 

1. Uluslararası Akıllı Sayaç Fayda-Maliyet Analizi Sonuçları 

A. Almanya (2012-2032) 

Ülkede Yıllık tüketimi 6.000 kWh’tan fazla olan tüketiciler, bağlantı gücü 7 kW’tan fazla olan 

yenilenebilir üretim tesisleri, 4 Ağustos 2011’den sonra kurulan güneş ve kombine ısı ve güç 

üretim tesisleri ve yenilenen ve yeni yapılarda akıllı sayaç kurulumu yasal zorunluluktadır. 

Akıllı sayaç kurulumunun hangi kanuni çerçevede ilerlemesinin daha faydalı olacağının 

hesaplanması amaçlanmıştır (Federal Ministry of Economics and Technology, 2013). 

Ülkede kanuni zorunluluklar dışındaki kurulumların istenildiği zaman ek bir ekipman takılması 

ile uzaktan okunabilir duruma gelen “intelligent meter”(zeki sayaç) kurulumunun yapılması 

incelenmiştir. 

1. Senaryolar 

Birisi Avrupa Birliği senaryosu olmak üzere 5 senaryo incelenmiştir. Bunların hepsinde 

kullanılan akıllı sayaç sistem özelliklerinde Avrupa Birliği Komisyonu’nun açıkladığı asgari 

gereksinim listesindeki kesme-açma özelliği olan G fonksiyonu hariç tüm fonksiyonları içeren 

bir sistem öngörülmüştür. (Zeki sayaç kurulumunda uzaktan okuma da bulunmamaktadır); 

• Avrupa Birliği Senaryosu; 2022’de %80 yaygınlaştırma oranı (41,4 milyon sayaç), 

2032’de %80 yaygınlaştırma oranı (43,6 milyon sayaç) 

• Devamlılık Senaryosu; 2022’de %23 yaygınlaştırma oranı (11,9 milyon sayaç), 2032’de 

%29 yaygınlaştırma oranı (15,8 milyon sayaç) 

• Devamlılık Artı Senaryosu; 2022’de %66 yaygınlaştırma oranı (34,1 milyon sayaç), 

2032’de %100 yaygınlaştırma oranı (54,2 milyon sayaç ) 

• Yayılma Senaryosu; 2022’de %25 yaygınlaştırma oranı (12,9 milyon sayaç), 2032’de 

%32 yaygınlaştırma oranı (16,6 milyon sayaç) 

• Yayılma Artı Senaryosu; 2022’de %68 yaygınlaştırma oranı (35,1 milyon sayaç), 

2028’de %100 yaygınlaştırma oranı (53,9 milyon sayaç) 

2. Kritik Parametreler 

Almanya fayda-maliyet analizi belgesinde belirlenen kritik parametreler şunlardır: 

• Akıllı sayaç ömrü 13 yıl 

• Faiz oranı ticari işletmeler ve kurumlar için  %5, dağıtım şirketi ve kullanıcılar için 

%3,1 

• Hatasız haberleşme oranı %99,99 

• Enflasyon oranı yıllık %2 

• Enerji fiyatı yıllık artışı %2 

• Enerji tüketiminin yıllık ortalama azalması %1,8  
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3. Sonuçlar 

Sonuçlar her senaryo için 3 farklı durumda ele alınmıştır. Bunlar; 

A. Güncel kanuni durum, 

B. Yenilenebilir enerji miktarında kısıtlamaya gidilmesi durumu, 

C. Yenilenebilir kısıtlamasının yanı sıra üreticilere verilen telafi ödemelerinin yarıya 

düşürülmesi durumlarıdır.  

 Bu durumların sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 30: Almanya fayda-maliyet analizi sonuçları 

Yapılan fayda-maliyet analizi çalışmasında, mesken tüketicileri için akıllı şebeke yatırımlarının 

çok uzun vadede enerji tasarrufu ile sağlanabileceği düşünülmüş, bu yüzden AB senaryosu 

negatif çıkmıştır. Yayılma artı senaryosu, yenilenebilir kısıtlamaları ve telafi ödemelerinin 

yarıya indirilmesi şartıyla tavsiye edilmiştir. Ancak yeni kurulan sayaçların akıllı sayaç 

olmadıklarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu sayaçların da uzun vadede 

haberleşme altyapısına bağlanması düşünülmektedir.  

  

Senaryo Durum
Net Sonuç 

(milyar €)

1. Avrupa Birliği 
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C -
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B. Avustralya (2008-2030) 

Yaygınlaştırma programı aynı olmak üzere, sayaçların özellikleri ve kurulumda liderlik edecek 

paydaşların belirlenmesi, okuma sonuçlarının hangi kurumda toplanacağı fayda-maliyet 

analizinin ana konusunu oluşturmuştur. Ülke analiz sonuçlarına göre bu kurumu oluşturmuştur 

(NERA Economic Consulting, 2008).  

1. Senaryolar 

Analizde 2009-2011 arası pilot projeler evresi olarak belirlenmiş, bu evrede kısıtlı 

yaygınlaştırma yapılacağı varsayılmıştır. Tüm senaryolar için aynı yaygınlaştırma planı 

benimsenmiş, 2015’te %100 yaygınlaştırma oranına ulaşılması hedef olarak benimsenmiştir. 

Kurulacak akıllı sayaç sisteminin özellikleri, Avrupa Birliği Komisyonu’nun asgari gereksinim 

listesindeki B fonksiyonu olan kullanıcıların okuma sonuçlarına ulaşma sıklığı 30 dakika 

olarak, E fonksiyonu olan şebeke işletmecisinin sayaç okuma sonuçlarına ulaşma sıklığı günlük 

olarak belirlenmiş olup, diğer özellikleri bu asgari gereksinim listesi ile aynıdır. Analizde 4 

farklı senaryo incelenmiş olup, bunlar; 

• Dağıtım şirketi merkezli yaygınlaştırma senaryosu, 

• Perakende şirketi merkezli yaygınlaştırma senaryosu, 

• Aktif talep kontrollü mekanik sayaç kurulumu senaryosu ve 

• Merkezi iletişim birimli perakende şirketi merkezli yaygınlaştırma senaryosudur. 

2. Kritik Parametreler 

Avustralya fayda-maliyet analizi dokümanında belirlenen kritik parametreler şunlardır: 

• Akıllı sayaç ömrü 15 yıl 

• Faiz oranı %8 

• WACC %6,5 

• Puant yük aktarımı %10,6-21,5 

• Enerji tüketimi yıllık azalması %4-10 

• Özel sayaç okuma maliyeti, sayaç başına 4$ 

• Karbon fiyatları 2012’de 15$/ton, 2020’de 20$/ton ve 2030’da 40$/ton 
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3. Sonuçlar 

Analiz sonuçları belirlenen kritik parametrelerin minimum ve maksimum değerlerine göre 

paylaşılmıştır. Böylelikle senaryolardan beklenecek sonuçların sınırlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Avustralya’daki farklı bölgelerdeki karar verici organların farklı senaryoları tercih 

edebileceğine dair tavsiye yapılmıştır. 

Senaryoların sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Şekil 31: Avustralya fayda-maliyet analizi sonuçları 
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C. Brezilya (2009-2034) 

Ülke fayda-maliyet analizini piyasa düzenleyicisi (ANEEL) gerçekleştirmiş, sonuçları 

paylaşmıştır. Buna göre kurulması düşünülen akıllı sayaç özellikleri her senaryo için farklılıklar 

göstererek maksimum değere ulaşılması amaçlanmıştır. Analizin amacı hangi özelliklerden 

maksimum faydanın elde edileceğinin görülmesidir (D. R. V. Leite, 2012). 

Fayda-maliyet analizi bir makale olarak yayımlandığı için hesaplamalardan ve kritik 

parametrelerden kısıtlı olarak bahsedilmiştir. 

1. Senaryolar 

Senaryolar birbirine özellikler eklenerek ele alındığı için referans senaryo dahil tüm 

senaryolardan bahsetmek uygun olacaktır: 

• Senaryo 0; Akıllı sayaç kurulumu tüm fayda-maliyet analizi kapsamı boyunca 

gerçekleştirilmeyecek, var olan sayaçlar ile sadece aktif enerji ölçülmesi devam 

edecektir. 

• Senaryo 1; 2019’da aktif enerjinin yanı sıra reaktif enerjiyi de ölçebilen sayaçlar %100 

yaygınlaştırma oranına ulaşması (68 milyon sayaç) bu senaryoda ele alınmıştır. 

• Senaryo 2a; 2019’da Senaryo 1’deki sayaç özelliklerine ek olarak gelişmiş tarife 

seçeneklerini ve sayaç okuma sonuçlarını şebeke işletmecisi ile paylaşabilen sayaçların 

%100 yaygınlaştırma oranına ulaşması (68 milyon sayaç) bu senaryoda ele alınmıştır.  

• Senaryo 2b; Senaryo 2a’da bahsedilen sayaçların 2019’da %10 yaygınlaştırma oranına 

ulaşması (6,8 milyon sayaç) senaryosu 

• Senaryo 3a; 2019’da Senaryo 2a’deki sayaç özelliklerine ek olarak kesme açma özelliği 

ve haberleşme sisteminin tamamlanması özelliklerindeki sayaçların %100 

yaygınlaştırma oranına ulaşması (68 milyon sayaç) bu senaryoda ele alınmıştır. Bu 

senaryodaki sayaçların özellikleri Avrupa Birliği Komisyonunun asgari sayaç 

gereksinimlerinin tamamını karşılamaktadır.  

• Senaryo 3b; Senaryo 3a’da bahsedilen sayaçların 2019’da %10 yaygınlaştırma oranına 

ulaşması (6,8 milyon sayaç) senaryosu 

2. Kritik Parametreler 

Makalede bahsedilen kritik parametreler aşağıda verilmiştir: 

• Enerji tüketimi yıllık artışı %5 

• WACC %10 
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3. Sonuçlar 

Brezilya’da yapılan analiz akıllı sayaç fonksiyonlarına göre faydaların nasıl şekillendiğine dair 

iyi bir örnek oluşturmaktadır. Sonuçlar, hangi fonksiyonların hangi faydaları tetiklediğine ve 

bu faydaların büyüklüklerine dair detaylı bir çalışma ortaya çıkarmıştır. 

Kurulumda herhangi bir tavsiye yapılmamış, ancak Senaryo 2b’deki uzaktan kesme-açma 

yapamayan ve haberleşme sistemi içermeyen sayaçların 2019’da %10 yaygınlaştırma oranına 

ulaşması maksimum net değeri doğurmuştur. 

Bahsedilen senaryolar ile ilgili sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 32: Brezilya fayda-maliyet analizi sonuçları 
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D. İngiltere (2009-2029) 

İngiltere fiziki özellikler bakımından Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda olmak üzere iki farklı 

coğrafi bölgenin ayrı ayrı fayda-maliyet analizi çalışmalarını gerçekleştirmiştir. İncelenen 

analiz Büyük Britanya bölgesinin fayda-maliyet analizidir (Department of Energy & Climate 

Change - UK, 2009). 

Analizde elektrik ve gaz sayaçlarının kurulumu birlikte ele alınmıştır. Yaygınlaştırmanın odak 

noktası sayaç kurulumunun ve haberleşme altyapısı kurulumunun nasıl yapılacağıdır. 

1. Senaryolar 

Senaryoların tamamında AB Komisyonu’nun belirlediği akıllı sayaç asgari gereksinimlerine 

sahip akıllı sayaların 2020’de %100 yaygınlaştırma oranına (47 milyon sayaç) ulaşılacağı 

varsayılmıştır. Buna göre incelenen senaryolar aşağıdaki gibidir: 

• Serbest piyasa yaygınlaştırması senaryosu 

• Haberleşme sistemi merkezi, sayaç kurulumu serbest senaryo 

• Haberleşme sistemi ve sayaç kurulumu merkezi senaryo 

• Serbest yenileme ve yeni bağlantılara akıllı sayaç kurulumu senaryosu 

2. Kritik Parametreler 

İngiltere fayda-maliyet analizi dokümanında bulunan kritik parametreler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

• Tüm maliyetlerde yıllık azalma %1 

• Akıllı sayaç maliyeti sayaç başına elektrik sayaçları £43, gaz sayaçları £56 

• Akıllı sayaç kurulum maliyeti sayaç başına elektrik sayaçları £29, gaz sayaçları £49, 

hem elektrik hem gaz sayaçları £68 

• Enerji tüketiminde azalma yıllık %2,8 

• Puant yük aktarımı %2,8 

• Sayaç okuma maliyetlerinde azalma sayaç başına £6 

• Akıllı sayaç ömrü 15 yıl 

• Karbon fiyatı £25,5/ton 
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3. Sonuçlar 

İngiltere analizi sayaç kurulumunda rol oynayabilecek paydaşların sorumluluklarının nasıl 

optimum sonuç çıkaracağına dair detaylı bir çalışma içermektedir. Sonuçlar, kurulumun ve 

haberleşme sisteminin serbest piyasa tarafından ya da merkezi şekilde yapılmasının nasıl 

sonuçlar doğuracağını ortaya koymuştur. 

Haberleşme sisteminin merkezi, akıllı sayaç kurulumunun serbest olması gerektiği tavsiye 

edilmiştir. (Senaryo 2) 

Senaryolar ile ilgili sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

 

 

 

 

Şekil 33: İngiltere fayda-maliyet analizi sonuçları 

 

  

Senaryo
Net Sonuç 

(milyar £)

1. Serbest piyasa 
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E. İrlanda (2011-2032) 

Ülke, fayda-maliyet analizini mesken ve küçük-orta ölçekli işletmeler grubu için, faturalama 

sistemi, haberleşme altyapısı ve ev-içi gösterim cihazı kurulumunun nasıl olması gerektiğini 

belirlemek için kullanmış ve bunun için bu konuların 12 farklı kombinasyonunu farklı 

senaryolar olarak incelemiştir. Ev-içi gösterim cihazının dahil edilmemesi maliyetler üzerinde 

düşük bir etki oluştururken, haberleşme teknolojisi anlamında PLC-RF çözümü daha maliyet-

etkin olmuştur. Çeşitli raporların farklı raporlar halinde ayrı ayrı yayımlandığı bir fayda-maliyet 

analizidir (Commission for Energy Regulation, 2011).  

1. Senaryolar 

İncelenen tüm senaryolarda kullanıcıların sayaç okuma sonuçlarına 30 dakikada bir ulaştığı, 

şebeke işletmecisi ile okuma sonuçlarının günlük paylaşıldığı ve geri kalan özellikleri AB 

Komisyonu’nun asgari sayaç gereksinimlerini sağlayan bir sayaç sistemi kurulacağı 

düşünülmüş ve bu sistemin 2020’de %100 yaygınlaştırma oranına (2,2 milyon sayaç) ulaşacağı 

düşünülmüştür. Ancak senaryolar yukarıda bahsedildiği gibi sayaç okuma ve faturalama sıklığı, 

haberleşme altyapısı ve ev-içi gösterim cihazı kurulumu açısından farklılık göstermektedir. 

Buna göre senaryolar şu şekilde özetlenebilir: 

• Senaryo 1; 2 ayda bir okuma, 2 ayda bir faturalama – PLC ve RF altyapısı, Ev İçi 

Gösterim Cihazı kurulumu yok. 

• Senaryo 2; 2 ayda bir okuma, 2 ayda bir faturalama – PLC ve RF altyapısı, Ev İçi 

Gösterim Cihazı kurulumu. 

• Senaryo 3; 2 ayda bir okuma, ayda bir faturalama – PLC ve RF altyapısı, Ev İçi 

Gösterim Cihazı kurulumu yok 

• Senaryo 4; 2 ayda bir okuma, 2 ayda bir faturalama – PLC ve GPRS altyapısı, Ev İçi 

Gösterim Cihazı kurulumu yok 

• Senaryo 5; 2 ayda bir okuma, 2 ayda bir faturalama – PLC ve GPRS altyapısı, Ev İçi 

Gösterim Cihazı kurulumu var 

• Senaryo 6; 2 ayda bir okuma, ayda bir faturalama – PLC ve GPRS altyapısı, Ev İçi 

Gösterim Cihazı kurulumu yok 

• Senaryo 7; 2 ayda bir okuma, 2 ayda bir faturalama – GPRS altyapısı, Ev İçi Gösterim 

Cihazı kurulumu yok 

• Senaryo 8; 2 ayda bir okuma, 2 ayda bir faturalama – GPRS altyapısı, Ev İçi Gösterim 

Cihazı kurulumu var 

• Senaryo 9; 2 ayda bir okuma, ayda bir faturalama – GPRS altyapısı, Ev İçi Gösterim 

Cihazı kurulumu yok 

• Senaryo 10; ayda bir okuma, ayda bir faturalama – PLC ve RF altyapısı, Ev İçi Gösterim 

Cihazı kurulumu yok. 

• Senaryo 11; ayda bir okuma, ayda bir faturalama – PLC ve GPRS altyapısı, Ev İçi 

Gösterim Cihazı kurulumu yok. 

• Senaryo 12; ayda bir okuma, ayda bir faturalama – GPRS altyapısı, Ev İçi Gösterim 

Cihazı kurulumu yok. 
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2. Kritik Parametreler 

Analizde kullanılan kritik parametreler aşağıda verilmiştir: 

• İletim sistemi kullanım bedeli artışı 2015’e kadar yıllık %40, sonrasında yıllık %2 

• Dağıtım sistemi kullanım bedeli artışı 2015’e kadar yıllık %2,77 , sonrasında yıllık %2 

• Akıllı sayaç ömrü 15-20 yıl 

• Mesken grubu puant yük aktarımı %1 

• Mesken grubu tüketim azaltımı %1 

• Dağıtım sistemi kaybı %9 

• 2032’de %52 kentsel, %42 kırsal kullanıcı oranı 

• Faiz oranı %4 

• Ticari kayıp azaltım oranı %30 

3. Sonuçlar 

İrlanda analizi, okuma ve faturalama sıklığı, haberleşme sistemi ve ev-içi gösterim cihazlarının 

optimum faydaya ulaşmak için nasıl seçilmesi gerektiğine dair detaylı bir çalışma içermektedir. 

Sonuçlar, seçilen akıllı sayaç fonksiyonları ile bahsedilen ek teknolojilerin birbiri ile uyumunun 

nasıl olduğuna dair bilgiler ortaya koymuştur. 

2 aylık okuma, 2 aylık faturalama, haberleşme sisteminin PLC&RF olması ve ev-içi gösterim 

cihazının olması tavsiye edilmiştir. (Senaryo 2) 

Senaryolara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 34: İrlanda fayda-maliyet analizi sonuçları 
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F. Slovenya (2013-2048) 

Ülke fayda-maliyet analizini, akıllı sayaç kurulumu planının yanı sıra, akıllı sayaç topolojisi, 

haberleşme altyapısı, gaz ve elektrik sayaçlarının birlikte ya da ayrı şekilde kurulması 

şeklindeki tercihlerin belirlenmesinde kullanmıştır. Çeşitli haberleşme teknolojilerinin hibrit 

şekilde kullanılmasının verimli bir kullanım olacağı düşünülmüştür. İncelenen diğer fayda-

maliyet analizlerine göre daha sonra yapıldığı için daha güncel değerler içermektedir (DNV 

Kema Energy and Sustainability & KORONA, 2014). 

1. Senaryolar 

Kurulması düşünülen akıllı sayaç sistemi, AB Komisyonu’nun asgari gereksinim listesindeki 

tüm özellikleri sağlamaktadır. Çeşitli yaygınlaştırma oranları ve haberleşme teknolojileri 

arasındaki oranlar değiştirilerek senaryolar hazırlanmıştır. İncelenen senaryolar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

• Senaryo 1; 2020’de %80 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %95 PLC-GPRS, %5 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 2; 2020’de %80 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %85 PLC-GPRS, %15 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 3; 2025’de %80 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %95 PLC-GPRS, %5 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 4; 2025’de %80 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %85 PLC-GPRS, %15 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 5; 2025’de %80 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %85 PLC-GPRS, %10 

PLC-RF , %5 sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 6; 2025’de %100 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %95 PLC-GPRS, %5 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 7; 2025’de %100 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %85 PLC-GPRS, %15 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 8; 2030’da %100 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %95 PLC-GPRS, %5 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 9; 2030’da %100 yaygınlaştırma oranına ulaşılması, %85 PLC-GPRS, %15 

sadece GPRS topolojisi 

• Senaryo 10; Sadece değişen ve yeni sayaçlara akıllı sayaç kurulumu, %85 PLC-GPRS, 

%15 sadece GPRS topolojisi 

2. Kritik Parametreler 

Fayda-maliyet analizindeki kritik parametreler aşağıdaki gibidir: 

• Enflasyon oranı 2013 için %1,8, 2014 ve 2015 için %1,9, sonrası için %1,7 

• Enerji tüketimi artışı 2013-2022 arası için %1,4 ile %2,6 arası, 2022’den sonra %2 

• Karbon fiyatı 2013’te 3,6 €/ton, 2020 için 16,5 €/ton, 2030 için 36 €/ton. Ara yıllarda 

lineer artış 

• Enerji fiyatı artışı son kullanıcılar için ortalama %1,67, küçük ticarethane kullanıcıları 

için %1,41 
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• Dağıtım Bedeli artışı 2013-2015 için %0,57, 2015-2020 için %1, 2020 sonrası için %2. 

• İletim Bedeli değişimi 2013-2015 için -%1,54, 2015-2020 için %0, 2020 sonrası için 

+%1 

• Faiz oranı %5 

3. Sonuçlar 

Slovenya analizi, ülke için akıllı sayaç altyapısının belirlenmesi için  kullanılmıştır. Aynı 

zamanda değişik yaygınlaştırma hızları bakımından da optimum faydaya ulaşılması 

amaçlanmıştır. Sonuçlar seçilen haberleşme altyapılarının birbirleri ile uyumu bakımından 

önemli sonuçlar ortaya koymuştur. 

Elektrik ve gaz sayaçlarının ayrı olarak kurulumunun yapıldığı, %95 PLC/GPRS, %5 GPRS 

haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı 2020’de %80 kurulum ve 2025’te %100 kurulum 

senaryoları tavsiye edilmiştir.(Senaryo 1 ve 6) 

Senaryo bazlı sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 35: Slovenya fayda-maliyet analizi sonuçları 

  

Senaryo
Net Sonuç

(milyon €)

Senaryo 1 38,24

Senaryo 2 15,95

Senaryo 3 25,7

Senaryo 4 6,74

Senaryo 5 25,56

Senaryo 6 35,42

Senaryo 7 13,48

Senaryo 8 24,01

Senaryo 9 6,11

Senaryo 10 6,24
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2. Dağıtım Şirketi’nden İstenen Veri Listesi 

Genel itibariyle tahmin yapılabilmesi için aynı verinin değişik yıllar için gerçekleşen değerleri 

ve/veya geleceğe yönelik tahminleri de dahil olmak üzere modelin çalıştırılabilmesi için 

Dağıtım Şirketi’nden istenecek veriler aşağıdaki gibi listelenebilir. Bu verilerin en azından bir 

seti için aynı yıldaki değerlerin tamamlanması oldukça önemlidir: 

• Toplam sayaç sayısı 

• Toplam Sayaç Sayısı 

• Tüketimlerine Göre Sayaç Segmentasyonu 

• OSOS Kapsamındaki Sayaç Sayıları ve Tüketimlerine Göre Segmentasyonu 

• OSOS Kapsamındaki Sayaçların Özelliklerine Göre (KA, Çift Yönlü, Düz) 

Sınıflandırılması 

• OSOS Kapsamındaki Sayaçların Haberleşme Teknolojilerine (GPRS, RF, PLC) Göre 

Sınıflandırılması 

• Güncel OSOS Limiti (MWh)  

• Sahada Okuma Maliyeti / Faturalama Maliyeti Oranı 

• Birim Sayaç Okuma Maliyeti (TL) 

• Aynı Yıl İçerisindeki Sahada Sayaç Okuma Sayıları 

• Birim Kesme-Açma İşlem Maliyeti (TL) 

• Sahada Kesme-Açma İşlem Sayısı 

• Birim Hatalı Fatura Düzeltme İşlem Maliyeti (TL) 

• Hatalı Fatura Düzeltme İşlem Sayısı  

• Çağrı Merkezinde Çalışan Personelin EDAŞ'a Ortalama Maliyeti (TL) 

• Toplam Çağrı Sayısı 

• Ortalama Çağrı Süresi (dk) 

• Yıllık Ortalama Bakım Maliyetleri (TL) 

• Yıllık Bakım Sayısı 

• Envanter bilgisi - TR Sayısı 

• Yıllık Arıza Sayısı 

• Birim Arıza Maliyeti (TL) 

• EDAŞ Teknik ve Ticari Kayıp Gerçekleşmeleri (%) 

• EDAŞ Teknik Kayıp Oranı (%) 

• EDAŞ Ticari Kayıp Oranı (%) 

• EDAŞ Elektrik Tüketimi (MWh) 

• EDAŞ Puant Yük Gerçekleşeni (MW) 

• OKSIK Dökümü 

• OKSÜRE Dökümü 

• Tedarik Sürekliliği Tabloları 

• Ticari Kalite Tabloları 

• Hasar Sonucu Ortaya Çıkan Kullanıcı Şikayetleri Sayısı 

• Hasar Başına Düşen Ortalama Tazminat Miktarı (TL) 

• EDAŞ Operasyonlarında Kullanılan Yıllık Yakıt Miktarı (lt) 

• Dengesizlik Maliyetleri (TL) 
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• EDAŞ Bölgesi Haberleşme Teknolojileri Oranları 

• Haberleşme Teknolojilerine Göre Akıllı Sayaç, Modem ve Veri Toplayıcıların Yıllık 

Değişim Sayıları 

• Haberleşme Teknolojilerine Göre Modem ve Veri Toplayıcıları Başına Düşen Akıllı 

Sayaç Sayıları 

• Haberleşme Teknolojileri ve Özelliklerine Göre Akıllı Sayaç Birim Maliyetleri 

• Ev İçi Gösterim Cihazı Birim Maliyeti 

• Akıllı Sayaç Kurulum Birim Maliyeti 

• Modem Kurulum Birim Maliyeti 

• Pano Kurulum Birim Maliyeti 

• Ev İçi Gösterim Cihazı Kurulum Birim Maliyeti 

• Veri Toplayıcı Kurulum Birim Maliyeti 

• GPRS Yıllık Haberleşme Maliyeti 

• GPRS Yıllık TGM Ruhsat Maliyeti 

• RF Haberleşme Maliyeti 

• PLC Haberleşme Maliyeti 

• Head-End Birim Lisans Maliyeti 

• Head-End Birim Kurulum Maliyeti 

• MDM Birim Lisans Maliyeti 

• MDM Birim Kurulum Maliyeti 

• Yazılım Bakım & Onarım Maliyeti 

• Akıllı Sayaç Sistemi Kaynaklı e-fatura Sayısı 

• E-fatura Birim Maliyeti 

• Talep Tarafı Yönetimi Maliyeti 
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