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ÖNSÖZ 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektöründe 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile dağıtım faaliyetleri kapsamında 

verilen Ar-Ge bütçelerinin kullanılabilmesine ilişkin 28.05.2014 tarih ve 5036 sıra nolu Kurul 

Kararı ile belirlenen usule göre 2015 Temmuz başvuru döneminde Akdeniz Elektrik Dağıtım 

A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan “Kapasite Artışa Dayalı TM ve OG Şebeke Yatırım 

İhtiyacının Optimizasyonuna Yönelik Yöntem, Metrik ve Algoritma Geliştirme Projesi” 

başvurusu EPDK Ar-Ge Komisyonunca kabul edilmiştir.  

Projenin amacı, kapasite artışına bağlı olarak ortaya çıkan TM ve OG şebeke yatırım 

ihtiyaçlarının optimizasyonuna yönelik yöntem, metrik ve algoritma geliştirmek ve geliştirilen 

yöntem, metrik ve algoritmaların AEDAŞ dağıtım bölgesinde bulunan pilot bölgelerde 

denenmesidir. Bu ARGE projesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan çalışmaların açıklandığı bu 

Final Rapor EPDK‟ya sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

ARGE projesi kapsamında optimum yatırım planlama problemi MIP modelinin geliştirilmesi 

için hedef fonksiyonlar ve kısıtlara ait formülasyonlar geliştirilmiştir. Yük noktası gerilimleri, 

hat ve trafo kapasiteleri, üretim santrallerinin etkisi ve arz-talep dengesi kısıtları göz önünde 

bulundurularak minimum tesis yatırım ve işletme maliyetine sahip optimum yatırımları bulan 

planlama optimizasyon yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen planlama optimizasyon yazılımı, 

TEİAŞ TM yatırımları ile OG yatırımların teknik ekonomik kıyaslanması, TEİAŞ TM 

yatırımların kendi arasında teknik ekonomik kıyaslanması ve OG yatırımların kendi arasında 

teknik ekonomik kıyaslanması durumlarında kullanılabilmektedir. 

Planlama optimizasyon yazılımı için pilot bölge olarak Burdur Akyaka TM ve Isparta Merkez 

TM seçilmiştir. Burdur Akyaka TM yatırım kararı TEİAŞ tarafından alınmış olup, bu analizlerde 

bu yatırım kararının rasyonelliği test edilmiştir. Diğer yandan, Isparta Merkez TM için henüz 

TEİAŞ tarafından verilmiş olan bir yatırım kararı olmamakla birlikte, Master Plan çalışmalarında 

bu bölgeler incelenmiş ve bazı sonuçlara ulaşılmış olup, bu sonuçlar optimum planlanma 

yazılımı ile test edilmiştir.   

Planlama optimizasyon yazılımı ile pilot bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda Burdur 

Akyaka TM bölgesinde önümüzdeki 10 sene boyunca gerçekleşecek talep artışına karşı OG 

yatırımlar ile kısıtlar karşılanamamaktadır ve yazılım TEİAŞ TM yatırımlarını çözüm olarak 

sunmaktadır. Aynı şekilde, Isparta Merkez TM bölgesinde önümüzdeki 10 sene boyunca 

gerçekleşecek talep artışına karşı OG yatırımlar ile kısıtlar karşılanamamaktadır ve yazılım 

TEİAŞ TM yatırımlarını çözüm olarak sunmaktadır. 

Projede görev alan AEDAŞ personelinin ARGE kültürünün de gelişmesinde oldukça katkısı olan 

bu ARGE projesine verdiği destekten dolayı AEDAŞ olarak EPDK‟ye teşekkür ederiz.   
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PROJE ÖZETİ 
Bu ARGE projesinde kapasite artışa dayalı TEİAŞ TM ve OG şebeke yatırım ihtiyaçlarının 

optimizasyonuna yönelik yöntem, metrik ve algoritma geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Proje kapsamında ilk olarak dallı budaklı (primer+sekonder) elektrik dağıtım şebekelerini 

eşdeğer primer şebekeye indirgeyen algoritma geliştirilmiştir. Eşdeğer modele indirgeme 

algoritmasından sonra, karmaşık yatırım problemlerini planlama optimizasyon yazılımı ile 

çözecek algoritma geliştirilmiştir ve planlama optimizasyon yazılımı ile elde edilen sonuçlar 

dikkate alınarak planlama kriterlerine yönelik metrikler analiz edilmiştir. Son olarak AEDAŞ 

ekibine proje boyunca yapılan çalışmalar ve proje sonunda ortaya çıkan yazılımlar hakkında 

eğitim verilmiştir. 

Planlama optimizasyon yazılımı ve metrik geliştirme çalışmalarında göz önünde bulundurulan 

unsurlar; 

 Yük noktalarındaki gerilimler 

 Hat ve trafo kapasiteleri 

 Arz-talep dengesi 

 Yatırım fayda/maliyet oranı 

Proje bitiminde öne çıkan sonuçlar; 

 DIgSILENT Programming Language (DPL) dili ile geliştirilen algoritma ile dallı budaklı 

primer+sekonder OG şebekeler yük noktalarındaki gerilim ile hat ve trafo yüklenme 

bilgileri korunarak eşdeğer primer şebeke modeline indirgenebilmektedir. 

 Python programlama dili ile geliştirilen planlama optimizasyon yazılımı ile yatırım 

alternatifleri arasından teknik-ekonomik açıdan optimum yatırım alternatifleri 

bulunabilmektedir. 

 Planlama kriterlerine yönelik geliştirilen planlama metriği ile yatırım alternatiflerinin 

verimliliği hesaplanabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: kapasite artışı, planlama, optimizasyon, metrik 
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1. Giriş ve Teorik Çerçeve 
Temmuz 2015 ARGE Proje desteği kapsamında EPDK tarafından desteklenen bu ARGE projesi 

10.12.2015 tarihinde başlamıştır ve süresi on iki aydır. Proje kapsamında AEDAŞ bir Hacettepe 

Teknokent firması olan ve ARGE faaliyetleri yürüten EPRA firmasından ARGE hizmeti almıştır.  

AEDAŞ Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan 37.333 km
2
 lik alanda 1.941.204 

müşterisine elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Bölge genelinde 30 adet TM‟den beslenen 

AEDAŞ‟ın kurulu gücü 7.090 MVA‟dır. AEDAŞ dağıtım sorumluluk bölgesi aşağıdaki şekilde 

harita üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 2 AEDAŞ Dağıtım bölgesi 

Türkiye brüt elektrik tüketiminin 1995-2013 döneminde ortalama tüketim artışı yıllık %6.12 

olmuştur. Türkiye brüt tüketimin (GWh) 10 yıllık ortalamada yüksek senaryoda %6.1, normal 

senaryoda %5.8, düşük senaryoda ise %5.6 büyüme ile devam edeceği varsayıldığında Şekil 

3‟deki grafik Türkiye brüt tüketim projeksiyonu olarak elde edilmektedir.  

 

Şekil 3. Türkiye brüt tüketim projeksiyonu (%70 güvenilirlik bandı) 
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AEDAŞ dağıtım bölgesini besleyen TEİAŞ TM‟lerin eş zamanlı yaz puant projeksiyonu Master 

Plan kapsamında trend eşleştirme yöntemi ile il/bölge projeksiyonları ve ilde/bölgede bulunan 

TM‟lerin geçmiş dönem talep artış trendleri eşleştirilerek hesaplanmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4 AEDAŞ dağıtım bölgesini besleyen TEİAŞ TM’lerin eşzamanlı yaz puant projeksiyonu 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi AEDAŞ dağıtım bölgesini besleyen TEİAŞ TM‟lerin 2015-

2024 yılları arasında eş zamanlı puant artışı yıllık ortalama %6.5 olmuştur. Her yıl artması 

beklenen elektrik enerjisi talebi ile birlikte şebekelerde kapasite artışı da gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Şebekelerde kapasite artışı ile birlikte gerilim ve aşırı yüklenme problemleri de 

ortaya çıkmaktadır.  

Elektrik dağıtım şirketleri talep artışına dayalı kapasite artış yatırımlarını teknik ve ekonomik 

açılardan optimize etmekle yükümlüdür. Optimum şebeke yatırımların belirlenmesinde göz 

önünde bulundurulması gereken teknik parametrelerden biri yük noktalarındaki gerilim 

düşümleridir. Yük noktalarındaki gerilim düşümleri yönetmeliklerle belirlenen sınırların 

(örneğin Türkiye‟de ±%10) dışına çıktığı zaman, müşteride meydana gelebilecek cihaz 

hasarlarından ötürü dağıtım şirketleri ceza ödemek durumunda kalabilmektedir. Diğer bir husus 

hat ve trafo kapasiteleridir. Özellikle puant yüklenme saatlerinde hatlarda ve transformatörlerde 

yaşanabilen aşırı yüklenmeler arızalara veya ekipmanların ömrünün azalmasına neden 

olabilmektedir.  

Yatırımlara karar verilirken fayda/maliyet oranı görece daha yüksek olan yatırım alternatiflerine 

öncelik verilmelidir. Dolayısıyla, elektrik dağıtım şebekesi planlama çalışmalarında en önemli 

husus, teknik kısıtlar göz önünde bulundurularak kurulum ve işletme maliyeti en az olan 

yatırımların belirlenmesidir. Planlama dönemi (örneğin bir sonraki 10 yıl) boyunca primer 

şebeke yatırım alternatiflerinin şebeke kısıtlarına etkileri dinamik yük akış analizleri ile 
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incelenebilir. Fakat, kısıtlara teknik açıdan çözüm getiren yatırımlar içerisinde yatırım ve işletme 

maliyetleri açısından en ekonomik olanların dinamik şekilde seçilmesi bir karma tamsayılı 

programlama problemidir (KTSP). Planlama dönemi boyunca yatırım alternatifleri için yatırım 

kararı alınıp alınmamayacağı ve yatırım kararı alınacak olan alternatiflerin hangi yıl devreye 

gireceğine karar vermede KTSP tekniği oldukça kullanılan bir yöntemdir. Literatürde optimum 

OG şebeke yatırımlarının belirlenmesine yönelik geliştirilen KTSP planlama algoritmalarına 

yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Literatürdeki birçok çalışmada dikkat çeken önemli bir 

husus, OG dağıtım sisteminin ana omurgasını oluşturan primer şebekenin sekonder şebekeden 

net bir şekilde ayrılmış olmasıdır. Bu yaklaşımı kullanan primer şebeke modeli Şekil 5‟de 

gösterilmiştir. Örnekte de görüldüğü gibi, primer şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarının 

(ENH) hiçbiri doğrudan dağıtım transformatörlerini beslememektedir ve dağıtım 

transformatörleri sadece sekonder şebeke OG fiderleri ile beslenmektedir. Böyle bir hiyerarşik 

yapının sistem işletmesinde sağladığı birçok yarar bulunmakla birlikte, dünya genelinde primer 

ve sekonder şebekelerin bu örnekteki gibi açıkça birbirinden ayrılmadığı birçok dallı-budaklı 

dağıtım şebeke örnekleri vardır. 

Primer ve sekonder şebekenin iç içe girdiği dallı-budaklı şebekelerin planlamasına yönelik KTSP 

optimizasyon algoritmalarının uygulanması; en doğru yatırım alternatiflerinin belirlenmesi, 

kıyaslanabilmesi ve şebeke modelinin büyümesi dolayısıyla KTSP algoritma çalışma süresinin 

artması gibi zorluklara neden olmaktadır. Bu nedenle, çalışma kapsamında ilk olarak dallı-

budaklı OG elektrik şebekelerini eşdeğer primer şebekeye indirgeyen bir algoritma 

geliştirilmiştir. Eşdeğer primer şebeke oluşturulurken, sekonder şebekenin uç noktalarında 

yaşanan aşırı gerilim düşümü problemleri eşdeğer primer şebekede tanımlanan temsili yük 

noktalarına yansıtılmıştır. 

 

Şekil 5. Primer ve sekonder şebekenin net bir biçimde ayrıldığı bir şebeke örneği  



  

12 

 

Kapasite artışına dayalı şebeke yatırımlarının belirlenmesi için öncelikle planlama dönemi 

boyunca, şebeke merkezleri (TM, DM, İM, KÖK) bazında talep projeksiyon çalışması 

gerekmektedir. Gerilim düşümü ve aşırı yüklenme kısıtlarının analizi için şebeke puant 

yüklenme saatindeki talep (MW) projeksiyonları yeterlidir. Fakat yatırım alteratiflerinin 

şebekedeki teknik kayıplara etkilerinin analizi için planlama dönemi boyunca saatlik bazda talep 

projeksiyonu yapmak gerekir. Bununla birlikte, puant ve yıllık ortalama yüklenme verileri 

kullanılarak yıllık bazda teknik kayıplar yaklaşık olarak hesaplanabilir. Gerilim düşümü ve 

teknik kayıp hesaplamaları için gerekli yük akış analizleri DIgSILENT PF şebeke analiz yazılımı 

ile gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma kapsamında geliştirilen algoritmaların ve ölçütlerin gerçek bir elektrik dağıtım 

şebekesinde uygulanması suretiyle test edilmesi için, Akdeniz EDAŞ şebekesinde kırsal ve 

metropol olmak üzere iki farklı karakteristikte pilot bölge seçilmiştir. Kırsal olarak Burdur il 

merkezi, Yeşilova ve Kemer ilçelerini kapsayan bölge, metropol olarak da Isparta şehir merkezi 

seçilmiştir. 
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2. Projenin Amacı, Kapsamı ve Önemi 
Nüfusun artmasıyla birlikte elektrik enerjisine olan talep de artmaktadır. TEİAŞ ve dağıtım 

şirketleri, mevcut şebeke iyileştirmeleri ve yeni yatırımlar ile meydana gelen bu talep artışını 

karşılayabilmek için çalışmaktadırlar. Dağıtım şirketleri, talep artışı ile birlikte dağıtım 

şebekelerinde oluşan gerilim ve aşırı yüklenme problemlerine kapasite artışına yönelik yatırımlar 

ile çözüm bulmaktadır.  

Dağıtım şirketleri, kapasite artışına dayalı sorunları çözecek maliyeti en az olan optimum 

yatırımları araştırmakla ve gerektiğinde gerçekleştirmekle görevlidirler. Optimum yatırımların 

araştırılmasında göz önünde bulundurulması gereken konular bulunmaktadır: 

 Yük Noktalarındaki Gerilimler: Yük akışı sonucunda güç kalitesi için yük 

noktalarındaki gerilim değişimleri belirlenen sınırlar (±%10) arasında olmalıdır. Yük 

noktalarındaki gerilimler bu sınırların dışına çıktığı zaman müşteride meydana 

gelebilecek cihaz hasarlarından ötürü dağıtım şirketleri ceza ödemek durumunda 

kalabilir. 

 Hat ve Trafo Kapasiteleri: Yük akışı sonucunda şebekede bulunan hatların ve trafoların 

aşırı yüklenmeleri, bu elemanların ömrünün azalmasına ve yük noktasındaki güç 

kalitesinde azalışa neden olabilmektedir.   

 Arz-Talep Dengesi: Dağıtım şirketleri sorumlu oldukları bölgeden gelecek talep 

artışlarına karşılık vererek elektrik tedarikinin devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. 

 Yatırım Fayda/Maliyet Oranı: Yatırımları planlarken yatırımın sağlayacağı fayda ile 

yatırımın maliyeti arasındaki oran, yatırımların birbiri ile kıyaslanmasında önemli rol 

oynamaktadır. Yatırımlara karar verilirken fayda/maliyet oranı daha yüksek olan 

yatırımlar tercih edilmektedir. 

Elektrik dağıtım şebekesi planlama çalışmalarında en önemli unsur, kısıtlar göz önünde 

bulundurularak kurulum ve işletme maliyeti en az olan yatırımların seçilmesidir. Kısıtlar 

düşünüldüğünde, dağıtım şebekelerinde planlama yapmak karmaşık bir durum haline 

gelmektedir. Geliştirilmiş olan planlama optimizasyon yazılımı (POY) ile karmaşık yatırım 

problemlerine çözüm üretilebilir.  

Planlama optimizasyon yazılımı ile yıllara sarih yük akış analizleri sonucunda yatırım 

adaylarının kısıtlar karşısında durumlarını değişkenler olarak formülize edilerek en ucuz yatırım 

alternatifleri belirlenebilir. 

Türkiye‟de dağıtım şebekelerinde DM‟ler TM‟den doğrudan temiz fiderler ile beslenmediğinden 

ötürü ideal olmayan dallı budaklı bir şebeke yapısına sahiptir. Dallı budaklı şebeke yapılarında 

optimizasyon uygulamalarının uygulanması analiz süresi, vb. zorluklara neden olmaktadır. 

Mevcut primer+sekonder dağıtım şebeke modelleri, aynı teknik yapıya sahip daha basit ve az 

elemanlı eşdeğer primer şebeke modellerine indirgenerek bu zorluklar aşılabilir. 
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Şekil 6. Temiz fiderden beslenen şebeke yapısı 

 

Şekil 7. Alanya TM’nin beslediği OG şebekeden bir kesit (dallı budaklı primer+sekonder şebeke yapısı). 

Planlama kriterlerine yönelik metrikler ile planlama optimizasyon yazılımı sonucunda bulunan 

optimum yatırımlar incelenerek yatırımların katkısı ve etkileri gözlemlenebilir. Bu gözlem 

sonucunda yatırımlar tekrar gözden geçirilerek daha optimum sonuçlar elde edilebilecek 

yatırımlar bulunabilir. 

Bu projenin amacı; kapasite artışına yönelik TM ve OG şebeke yatırım ihtiyaçlarına yönelik 

yöntem, metrik ve algoritma geliştirmektir. 

Proje kapsamında ilk olarak tasarım dokümanı oluşturularak raporlanmıştır. Bu iş paketi 

kapsamında, proje boyunca geliştirilecek olan kapasite artışa dayalı TM ve OG şebeke yatırım 

ihtiyacı optimizasyon algoritmasının tasarım dokümanı oluşturulmuştur. Tasarım dokümanın 

oluşturulmasından sonra mevcut şebeke OG modelinin yatırım optimizasyon problemi 

formülazasyonu için tertipleyen algoritma geliştirilmiştir. Optimum yatırım planlama problemi 
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MIP modeli ve MIP probleminin çözümü için algoritma geliştirilerek pilot bölgelerde bu 

çalışmalar analiz edilmiştir. Son olarak planlama kriterlerine yönelik metriklerin analiz edilmesi 

ile birlikte AEDAŞ proje ekibine proje boyunca yapılan çalışmalar ile ilgili eğitim verilmiştir. 

Proje bitiminde geliştirilecek eşdeğer primer şebekeye indirgeme algoritması ile karmaşık ve 

büyük şebekelere (primer+sekonder şebeke) eşdeğer primer şebekeler oluşturarak analizlerde ve 

planlama çalışmalarında kolaylıklar sağlaması beklenmektedir. Geliştirilecek olan optimizasyon 

uygulaması ile karmaşık yatırım problemleri dinamik olarak çözülebilecektir. Ayrıca uygun 

yatırımları belirlerken optimizasyon uygulamaları ile birlikte, geliştirilecek metriklerin yardımcı 

olması hedeflenmektedir. Proje bitiminde geliştirilecek yöntemlerin ve yazılımların çalışma 

süreci Şekil 8„da verilmiştir. 

 

Şekil 8 Geliştirilecek yöntemlerin ve yazılımların çalışma süreci 
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3. Projeye İlişkin Sorular ve Hipotezler 
 

Bu ARGE projesinde aşağıda belirtilen soruların cevapları aranmıştır: 

 Türkiye‟deki elektrik dağıtım şebekelerinin de sahip olduğu dallı budaklı şebeke 

yapısındaki bir şebeke modeli yazılımlar vasıtası ile daha basit bir yapıda olan primer 

şebeke yapısına indirgenebilir mi? 

 Şebeke yatırım ihtiyaçları doğrultusunda meydana gelen planlama problemlerini 

çözebilecek planlama optimizasyon algoritması geliştirilebilir mi? 

 Şebeke yatırım ihtiyaçları doğrultusunda meydana gelen planlama problemlerinin 

çözümünde yol gösterebilecek metrikler geliştirilebilir mi?  



  

17 

 

4. Literatür Taraması 
Elektrik dağıtım şirketleri talep artışına dayalı kapasite artış yatırımlarını teknik ve ekonomik 

açılardan optimize etmekle yükümlüdür [1]. Optimum şebeke yatırımların belirlenmesinde göz 

önünde bulundurulması gereken teknik parametrelerden biri yük noktalarındaki gerilim 

düşümleridir. Yük noktalarındaki gerilim düşümleri yönetmeliklerle belirlenen sınırların 

(örneğin Türkiye‟de ±%10) dışına çıktığı zaman, müşteride meydana gelebilecek cihaz 

hasarlarından ötürü dağıtım şirketleri ceza ödemek durumunda kalabilmektedir. Diğer bir husus 

hat ve trafo kapasiteleridir. Özellikle puant yüklenme saatlerinde hatlarda ve transformatörlerde 

yaşanabilen aşırı yüklenmeler arızalara veya ekipmanların ömrünün azalmasına neden 

olabilmektedir.  

Yatırımlara karar verilirken fayda/maliyet oranı görece daha yüksek olan yatırım alternatiflerine 

öncelik verilmelidir. Dolayısıyla, elektrik dağıtım şebekesi planlama çalışmalarında en önemli 

husus, teknik kısıtlar göz önünde bulundurularak kurulum ve işletme maliyeti en az olan 

yatırımların belirlenmesidir [2]. Planlama dönemi (örneğin bir sonraki 10 yıl) boyunca primer 

şebeke yatırım alternatiflerinin şebeke kısıtlarına etkileri dinamik yük akış analizleri ile 

incelenebilir. Fakat, kısıtlara teknik açıdan çözüm getiren yatırımlar içerisinde yatırım ve işletme 

maliyetleri açısından en ekonomik olanların dinamik şekilde seçilmesi bir karma tamsayılı 

programlama problemidir (KTSP). Planlama dönemi boyunca yatırım alternatifleri için yatırım 

kararı alınıp alınmamayacağı ve yatırım kararı alınacak olan alternatiflerin hangi yıl devreye 

gireceğine karar vermede KTSP tekniği oldukça kullanılan bir yöntemdir [3]-[4]. Literatürde 

optimum OG şebeke yatırımlarının belirlenmesine yönelik geliştirilen KTSP planlama 

algoritmalarına yönelik birçok çalışma bulunmaktadır [5]-[8]. Literatürdeki birçok çalışmada 

dikkat çeken önemli bir husus, OG dağıtım sisteminin ana omurgasını oluşturan primer 

şebekenin sekonder şebekeden net bir şekilde ayrılmış olmasıdır [9]-[10]. Bu yaklaşımı kullanan 

primer şebeke modeli Şekil 9‟de gösterilmiştir. Örnekte de görüldüğü gibi, primer şebekeyi 

oluşturan enerji nakil hatlarının (ENH) hiçbiri doğrudan dağıtım transformatörlerini 

beslememektedir ve dağıtım transformatörleri sadece sekonder şebeke OG fiderleri ile 

beslenmektedir. Böyle bir hiyerarşik yapının sistem işletmesinde sağladığı birçok yarar 

bulunmakla birlikte [11], dünya genelinde primer ve sekonder şebekelerin bu örnekteki gibi 

açıkça birbirinden ayrılmadığı birçok dallı-budaklı dağıtım şebeke örnekleri vardır [12].  

Primer ve sekonder şebekenin içiçe girdiği dallı-budaklı şebekelerin planlamasına yönelik KTSP 

optimizasyon algoritmalarının uygulanması; en doğru yatırım alternatiflerinin belirlenmesi, 

kıyaslanabilmesi ve şebeke modelinin büyümesi dolayısıyla KTSP algoritma çalışma süresinin 

artması gibi zorluklara neden olmaktadır. Bu nedenle, çalışma kapsamında ilk olarak dallı-

budaklı OG elektrik şebekelerini eşdeğer primer şebekeye indirgeyen bir algoritma 

geliştirilmiştir. Eşdeğer primer şebeke oluşturulurken, sekonder şebekenin uç noktalarında 

yaşanan aşırı gerilim düşümü problemleri eşdeğer primer şebekede tanımlanan temsili yük 

noktalarına yansıtılmış olup, detaylar bir sonraki bölümde açıklanmıştır.  
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Şekil 9. Primer ve sekonder şebekenin net bir biçimde ayrıldığı bir şebeke örneği  

Kapasite artışına dayalı şebeke yatırımlarının belirlenmesi için öncelikle planlama dönemi 

boyunca, şebeke merkezleri (TM, DM, İM, KÖK) bazında talep projeksiyon çalışması 

gerekmektedir [13]. Gerilim düşümü ve aşırı yüklenme kısıtlarının analizi için şebeke puant 

yüklenme saatindeki talep (MW) projeksiyonları yeterlidir. Fakat yatırım alternatiflerinin 

şebekedeki teknik kayıplara etkilerinin analizi için planlama dönemi boyunca saatlik bazda talep 

projeksiyonu yapmak gerekir. Bununla birlikte, puant ve yıllık ortalama yüklenme verileri 

kullanılarak yıllık bazda teknik kayıplar yaklaşık olarak hesaplanabilir [14]. Bu çalışmada böyle 

bir yaklaşım ile alternatif yatırımların yıllık bazda teknik kayıplara etkisi hesaplanmış ve 

alternatif yatırımların teknik-ekonomik açılardan değerlendirilmesinde ve kıyaslanmasında göz 

önüne alınmıştır. Gerilim düşümü ve teknik kayıp hesaplamaları için gerekli yük akış analizleri 

DigSilent PF şebeke analiz yazılımı ile gerçekleştirilmiştir [15]. 
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5. Projeye İlişkin Tasarım-Metotlar ve Prosedürler 

5.1 Mevcut OG Şebeke Modelini Primer Şebeke Modeline İndirgeyen Algoritma 

Geliştirilmesi 

5.1.1 Geliştirilen Algoritmanın Tanımı 

Türkiye‟deki birçok dağıtım şirketi OG şebeke modelini bir şebeke analiz yazılımında 

modellemiş durumdadır. Dallı budaklı bir OG şebeke modeli, optimizasyon algoritmalarında 

kullanılabilecek şekilde düzenlenmelidir. DIgSILENT PowerFactory DIgSILENT Programming 

Language (DPL) yazılımı ile, mevcut primer + sekonder OG şebeke DIgSILENT PowerFactory 

modelini yatırım optimizasyon problemi formülüzasyonu için primer şebekeye (DM/KÖK 

detayında) indirgeyen bir algoritma geliştirilmiştir (Şekil 10). Geliştirilen algoritmanın mantığı 

Şekil 10 ve Şekil 11‟de şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 12‟de, Şekil 11‟de gösterilen Alanya 

TM‟nin primer+sekonder şebekesinin, projede geliştirilecek algoritma ile nasıl primer şebeke 

yapısına (Şekil 12) dönüştürüleceği gösterilmiştir.  

 

Şekil 10. Primer şebeke yapısı 



 

 

 
Şekil 11 DigSilent PowerFactory Programming Language (DPL) ve PHYTON yazılımları ile, mevcut primer + sekonder OG şebeke DigSilent PowerFactory modelini 

yatırım optimizasyon problemi formülüzasyonu için primer şebekeye (DM/KÖK detayında) indirgeyen bir algoritma mantığı. 
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Şekil 12. Eşdeğer primer şebeke.
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Şekil 12‟de gösterilen DM/KÖK‟ler mevcut şebeke modelindeki DM/KÖK‟lerdir. Eşdeğer 

Yük (EY) noktaları ise, fiderler üzerindeki sekonder şebekedeki yüklerin fiderin ortasına ve 

sonuna dağıtıldığı kısımlara karşılık gelmektedir. Fider üzerindeki sekonder şebekedeki 

yükler toplam yük üç eşit parçada; fiderin başına (DM/KÖK), ortasına ve sonuna 

dağıtılacaktır. Böylece, fider üzerindeki aşırı yüklenme ve fider sonundaki gerilim düşümleri 

analiz edilebilecektir. Primer şebekedeki N-1 güvenilirlik koşulunun da analiz edilebilmesi 

için, şebekedeki normal tadiye noktalarındaki kesicilerin kapalı olduğu varsayılacaktır (bu 

sayede alternatif besleme otomatik biçimde analiz edilebilecektir).  

5.1.2 Geliştirilen Algoritmanın Akış Şeması 

Eşdeğer primer şebekede TM, İM, DM, KÖK ve hat sonunda bulunan DTM‟ler 

bulunmaktadır. Merkezler modellenirken güç trafoları ve bara yapıları göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Eşdeğer primer şebekeye indirgeyen DPL kodu fider bazlı çalışan bir algoritmaya sahiptir. 

Mevcut OG şebeke modelinden eşdeğer primer şebeke modelini oluştururken mevcut 

modelde primer ve sekonder bütün fiderlerin tanımlı olması gerekmektedir. Fider tanımlama 

işlemleri tamamlandıktan sonra DPL kodu çalıştırılarak eşdeğer primer şebeke modeli 

oluşturulmaktadır.  

 

 

Şekil 13 Eşdeğer primer şebeke modeline indirgeyen kodun detaylı akış şeması 

Kullanıcı tarafından primer ve sekonder fiderlerin tanımlandığı OG şebeke modelinde 

geliştirilen algoritma çalıştırıldığı zaman, yukarıdaki akış şemasında gösterilen yeşil 

kutulardaki adımların hepsi kod tarafından gerçekleştirilmektedir.  

DPL kodu ilk olarak puant anında yapılan yük akış analizleri ile fiderlerin başlangıç ve bitiş 

merkezlerini bulmaktadır (Şekil 13). Fiderlerin birbirlerini kapsamadığı düşünülerek bitiş 

merkezleri bir sonraki fiderlerin başlangıç merkezleri olarak alınmaktadır. Eğer fiderden sonra 

başka bir fider yoksa gerilim düşümü en fazla olan sekonder merkez fider bitiş merkezi olarak 

alınmaktadır (Şekil 14). 
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Şekil 14 Fiderlerin başlangıç ve bitiş merkezleri 

Fiderlerin verileri kullanılarak primer merkezler (TM, DM, İM ve KÖK) ile fider üzerindeki 

gerilim düşümü en yüksek olan sekonder merkezler ve bu merkezlerin birbirleri ile olan hat 

bağlantıları modellenmektedir. Güç trafosu ve İM güç trafosuna sahip merkezler ile kuplaj ile 

birbirinden ayrılmış birden fazla baraya sahip merkezlerin iç yapısı da mevcut modeldeki iç 

yapı ile aynı olacak şekilde modellenmektedir. Modellenen sekonder merkezlere ve branşman 

ayrım noktalarına eşdeğer yükler modellenerek yüklere aktif güç olarak ilgili fiderin yükleri 

eskale edilmektedir. Bu yöntem uzun dönem planlama çalışmalarında oldukça kullanışlı bir 

yöntemdir. Mevcut modelde yükler için oluşturulmuş yıllara sarih yük profilleri eşdeğer 

primer şebeke modeline fider bazlı aktarılmaktadır. Eşdeğer primer şebeke modelinde, 

mevcut modelde yapılan yük akış analizleri sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda her 

fider için ayrı bir yıllara sarih yük profili oluşturulmakta ve ilgili yüklere bu profiller 

tanımlanmaktadır. 

Modelleme tamamlandıktan sonra yük akış analizleri ile eşdeğer primer şebeke modelindeki 

yüklere mevcut modelde karşılık gelen noktaların puant anındaki gerilimleri harici ölçüm 

olarak tanımlanmaktadır. DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz programında yer alan 

„Durum Tahmini (State Estimation)‟ aracı, tanımlanan harici ölçümleri kullanarak eşdeğer 

yüklerin güç değerlerini mevcut modeldeki gerilimler ile aynı olacak şekilde ayarlamaktadır. 

Bu adımdan sonra eşdeğer primer şebeke ile mevcut şebeke yük akış analizleri sonucunda 

eşdeğer durumdadır (Şekil 15). 
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Şekil 15 Mevcut ve eşdeğer model. 

Mevcut modeldeki merkezlerin ve branşman ayrım noktalarının koordinatları var ise eşdeğer 

primer şebeke modeline bu koordinatlar aktarılmaktadır. Branşman ayrım noktalarının 

koordinatları yok ise en yakın merkezlerin orta noktası olacak şekilde koordinat ataması 

gerçekleştirilmektedir. 
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5.1.3 Pilot Bölgelerde Yapılan Çalışma Sonuçları 

Geliştirilen primer şebekeye indirgeme algoritması Isparta Merkez, Burdur Merkez-Yeşilova-

Kemer ve Kaş-Kalkan bölgelerinin DIgSILENT PowerFactory OG şebeke modelleri üzerinde 

çalıştırılmıştır.  

Isparta Merkez OG şebeke modelinde 2 adet TM bulunmaktadır. TM‟lerin besleme alanları 

farklı renklerde gösterilmiştir. Mevcut OG şebeke modeli ve indirgenmiş model DIgSILENT 

PowerFactory ve coğrafi görüntüsü Şekil 16 ve Şekil 17‟de verilmiştir. 

 

Şekil 16 Isparta Merkez mevcut OG şebeke modeli ve eşdeğer primer şebeke modeli DIgSILENT PowerFactory görüntüsü 

 

Şekil 17 Isparta Merkez mevcut OG şebeke modeli ve eşdeğer primer şebeke modeli DIgSILENT PowerFactory coğrafi 

görüntüsü 
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Burdur Merkez-Yeşilova-Kemer OG şebeke modelinde 2 adet TM bulunmaktadır. TM‟lerin 

besleme alanları farklı renklerde gösterilmiştir. Mevcut OG şebeke modeli ve indirgenmiş 

model DIgSILENT PowerFactory ve coğrafi görüntüsü Şekil 18 ve Şekil 19‟da verilmiştir. 

 

Şekil 18 Burdur mevcut OG şebeke modeli ve eşdeğer primer şebeke modeli DIgSILENT PowerFactory görüntüsü 

 

Şekil 19 Burdur mevcut OG şebeke modeli ve eşdeğer primer şebeke modeli DIgSILENT PowerFactory coğrafi görüntüsü 
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Kaş-Kalkan OG şebeke modelinde 1 adet TM bulunmaktadır. Mevcut OG şebeke modeli ve 

indirgenmiş model DIgSILENT PowerFactory ve coğrafi görüntüsü Şekil 20 ve Şekil 21‟de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 20 Kaş-Kalkan mevcut OG şebeke modeli ve eşdeğer primer şebeke modeli DIgSILENT PowerFactory görüntüsü 

 

Şekil 21 Kaş-Kalkan mevcut OG şebeke modeli ve eşdeğer primer şebeke modeli DIgSILENT PowerFactory coğrafi 

görüntüsü 
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5.2 Planlama Optimizasyon Yazılımının Geliştirilmesi 

5.2.1 Planlama Optimizasyon Yazılımının Tanımı  

Türkiye‟de birçok dağıtım şirketi OG şebeke tek hatlarını bir şebeke analiz yazılımına 

aktarmış durumdadır. Dağıtım şirketleri, şebeke analiz yazılım programları yardımıyla 

şebekelerinin teknik açıdan şu anki ve gelecekteki durumlarına bakarak planlama 

çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Planlama çalışmalarında göz önüne alınması gereken 

konular; 

 Yük noktalarındaki gerilimler 

 Hat ve trafo kapasiteleri 

 Arz-talep dengesi 

 Yatırım fayda/maliyet oranı 

Dağıtım şirketleri için planlama çalışmalarında en önemli unsur, belirlenen kısıtlar 

çerçevesinde faydası en çok, maliyeti en az yatırımların bulunmasıdır. Maliyet 

hesaplamalarında tesis yatırım maliyetlerinin yanı sıra işletme maliyetleri de göz önünde 

bulundurularak hesaplamaların yapılması gerekmektedir.  

Kapasite artışına yönelik planlama çalışmalarında TEİAŞ TM yatırımları ile OG yatırımları 

arasında optimum seçeneğin seçilebilmesi için planlama optimizasyon yazılımı geliştirilmesi 

ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda planlama optimizasyon yazılımı için çoğu 

platformda çalışabilen açık kaynak kodlu Python programlama dili seçilmiştir. 

Bu proje kapsamında DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz yazılım programı üzerinde 

çalışabilecek bir yazılım geliştirilmiştir. Python programlama dili DIgSILENT PowerFactory 

şebeke analiz yazılım programı ile birlikte çalışabilmektedir. 

Geliştirilen planlama optimizasyon yazılımı, TEİAŞ TM yatırımları ile OG yatırımların teknik 

ekonomik kıyaslanması veya OG yatırımların kendi arasında teknik ekonomik kıyaslanması 

durumlarında kullanılabilmektedir. 

Planlama optimizasyon yazılımı; 

 Analizlerin yapılacağı yıllar, 

 Yük noktaları gerilim alt ve üst sınırı, 

 Hat ve trafoların yüklenme sınırı, 

 Mali bilgiler (teknik kayıp bedeli, enflasyon, ortalama arıza maliyeti ve satılamayan 

enerji bedeli) 

Parametrelerini girdi olarak almaktadır. Teknik analizlerde devrede olan üretim santralleri de 

göz önünde bulundurularak analizler gerçekleştirilmektedir. Planlama optimizasyon yazılımı 

sonuç olarak optimum yatırımlar ve optimum yatırımların toplam maliyeti ile birlikte 

olabilecek bütün yatırım olasılıklarının teknik ve maliyet bilgilerini de bir Excel dosyası 

şeklinde vermektedir. 
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5.2.2 Planlama Optimizasyon Yazılımının Akış Şeması 

Geliştirilen planlama optimizasyon yazılımının akış şeması Şekil 22„de gösterilmiştir. 

 

Şekil 22 Planlama Optimizasyon yazılımı akış şeması 
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Kullanıcı tarafından DIgSILENT PowerFactory programı üzerinde OG şebeke modeline 

yatırım alternatifleri variation (varyasyon) olarak modellenmelidir. Modellenen her varyasyon 

için yatırım alternatiflerinin maliyetleri varyasyonlara „yatırım maliyeti‟ olarak 

tanımlanmalıdır. 

Planlama optimizasyon yazılımı “.exe” uzantılı bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Bu sayede 

yazılımın her bilgisayarda Python programlama dili uygulaması ve kütüphaneleri olmadan 

çalışabilmesi sağlanmıştır. 

Kullanıcı tarafından varyasyon modelleme ve varyasyon maliyet bilgilerinin girilmesinin 

ardından planlama optimizasyon yazılımı çalıştırılabilir. Yazılım çalıştırıldıktan sonra ilk 

olarak açılan ekranda DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz programının bilgisayarda 

kurulu olduğu dosyayı sormaktadır. Bu sorgu sadece yazılım ilk defa çalıştırıldığında 

olmaktadır ve yazılım kurulum dosya konumunu hafızada tutmaktadır. Yazılımın bundan 

sonraki çalışmalarında ilk sorguda seçilen kurulum dosyası konumu hafızadan alınacaktır ve 

kullanıcı tekrar konum seçmeyecektir. 

 

Şekil 23 DIgSILENT PowerFactory programı kurulum dosya konumu seçme ekranı 

Kurulum dosya konumu seçiminden sonra açılan ekranda çalışma yapılacak DIgSILENT 

PowerFactory şebeke projesinin seçilmesi gerekmektedir. 
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Şekil 24 Çalışma yapılacak modelin seçilmesi 

Çalışma yapılacak DIgSILENT PowerFactory şebeke modelinin seçiminden sonra bütün 

parametrelerin ve sonuçların yazdırılacağı Excel dosyası için konum seçim ekranı 

açılmaktadır (Şekil 25). 

 

Şekil 25 Verilerin aktarılacağı Excel dosyası konumu seçim ekranı 

Excel dosya konumu seçiminden sonra analizlerde kullanılacak parametrelerin kullanıcı 

tarafından girilmesi gereken ekran açılmaktadır (Şekil 26Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.). 
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Şekil 26 Planlama Optimizasyon Yazılımı veri giriş ekranı 

Planlama optimizasyon yazılımı veri giriş ekranında istenilen bilgilerin açıklamaları; 

 Analizlerin Başlayacağı Yılı Belirtiniz: Analizlerin hangi yıldan başlayarak devam 

etmesi gerektiği bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği 

takdirde program çalışmayacaktır. Örnek; 2015  

 Analizlerin Devam Edeceği Süreyi Belirtiniz (Yıl): Analizlerin başlangıç yılından 

itibaren kaç yıl boyunca devam edeceği bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu 

bilgi girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. Örnek; 10 

 Gerilim Düşümü Sınırını Belirtiniz (p.u): Yük noktalarında görülmesi gereken 

asgari gerilim seviyesinin p.u cinsinden değeri. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu 

bilgi girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. Örnek; 0.90 

 Gerilim Yükselmesi Sınırını Belirtiniz (p.u): Yük noktalarında görülmesi gereken 

azami gerilim seviyesinin p.u cinsinden değeri. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu 

bilgi girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. Örnek; 1.10 

 Teknik Kayıp Birim Maliyetini Belirtiniz (TL/kWh): 1 kWh teknik kaybın TL 

cinsinden maliyeti. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde 

program çalışmayacaktır. Örnek; 0.21 

 Paranın Yıllık Değer Kaybını Belirtiniz (Enflasyon) (%): Yüzde olarak paranın 

yıllık değer kaybı diğer bir deyişle yıllık enflasyon oranı bilgisi. Bu bilginin sıfır 

girilmesi durumunda paranın zaman değeri göz ardı edilmiş olacaktır. Girilmesi 

zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. 

Örnek; 8.76 



  

33 

 

 Hat ve Trafoların Yüklenme Sınırını Belirtiniz (%): Hat ve trafoların en fazla 

yüzde olarak ne kadar yüklenebileceği bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu 

bilgi girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. Örnek; 80 

 Arıza Başına Ortalama Maliyeti Belirtiniz (TL/Arıza): Bir arızanın ortalama 

toplam (işçilik+malzeme) maliyet bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi 

girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. 

 Satılamayan Enerji Birim Maliyetini Belirtiniz (TL/MWh): 1 MWh satılamayan 

enerjinin TL cinsinden maliyeti. Girilmesi zorunlu olmayan bir değerdir. Bu bilgi 

girilmediği takdirde güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmeyecek ve satılamayan enerji 

ile kesinti sebebiyle müşterilere ödenecek cezalar hesaplanmayacaktır. 

  Ortak Maliyet Yatırım Gruplarını Belirtiniz: Birden fazla varyasyonun maliyetini 

etkileyen aynı tesis veya hat maliyetine ortak maliyet denilmektedir. Örneğin; bir TM 

için ayrı ayrı modellenen alternatif hat varyasyonlarının ortak maliyeti TM tesis 

maliyetidir. Ortak maliyete sahip varyasyonları belirtmek için ekranda verilen 

varyasyon numaraları kullanılarak grupları birbirinden noktalı virgül (;) ile maliyet 

gruplarını kendi içinde virgül (,) ile ayırarak yazılmalıdır. Örnek; „Yatırım 1‟ ile 

„Yatırım 2‟ varyasyonlarının bir ortak maliyeti varsa ve „Yatırım 3‟ ile „Yatırım 4‟ 

varyasyonlarının da bir ortak maliyeti varsa girdi olarak 1,2;3,4 girilmelidir. Girilmesi 

zorunlu olmayan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde ortak maliyete sahip 

yatırımların olmadığı düşünülecektir. 

Tablo 1 Ortak Maliyet Tablosu 

  
Varyasyon 

Maliyeti 
Ortak 

Maliyet 

Yatırım 
1 Y1 TL 

OM1 TL 
Yatırım 
2 Y2 TL 

Yatırım 
3 Y3 TL 

OM2 TL 
Yatırım 
4 Y4 TL 

 

 Yatırım Gruplarının Ortak Maliyetini Giriniz:  Bir önceki seçenekte belirtilen 

ortak maliyet gruplarının sahip oldukları ortak maliyet değerlerinin (OM1 ve OM2) 

TL cinsinden değeri. Ortak maliyetler yazılırken bir önceki seçenekte belirtilen 

grupların maliyetleri aynı sıra ile yazılmalıdır. Örneğin; „Yatırım 1‟ ve „Yatırım 2‟ 

varyasyonlarını grup olarak ilk sırada belirttiğimiz için ilk olarak bu yatırım grubunun 

ortak maliyeti girilmelidir. Daha sonra „Yatırım 3‟ ve „Yatırım 4‟ varyasyonlarının 

ortak maliyeti girilmelidir. Farklı yatırım gruplarının ortak maliyetleri belirtilirken 

aralarına noktalı virgül (;) koyulması gerekmektedir. Yukarıdaki örnek için girdi 

olarak OM1;OM2 girilmelidir. Girilmesi zorunlu olmayan bir değerdir. Bu bilgi 

girilmediği takdirde ortak maliyete sahip yatırımların olmadığı düşünülecektir. 
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Veri giriş ekranına parametrelerin girilmesinden sonra „Analize Başla‟ butonuna basılarak 

yazılımın girilen veriler doğrultusunda analiz yapmaya başlaması sağlanmaktadır.  

DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz programında, parametre olarak girilen analizlerin 

başlangıç yılından itibaren başlayarak analizlerin devam edeceği süre boyunca her sene puant 

anında yük akış analizleri yapılmaktadır.  

Varyasyon olarak modellenen yatırım alternatiflerinden hangilerinin hangi yıl devreye 

alınması gerektiğinin bulunabilmesi için her yıl bütün yatırım kombinasyonlarında yük akış 

analizleri yapılarak kısıtlara uymayan yatırım kombinasyonları elenmektedir. 

Şekil 27‟de gösterilen şemada Y1, Y2 ve Y3 yatırım alternatiflerini; „0‟ değeri yatırım 

alternatifinin devrede olduğunu, „1‟ değeri yatırım alternatifinin devrede olmadığını 

belirtmektedir. „+‟ işareti yatırım kombinasyonlarının ilgili kısıtta problemi olmadığını, „-„ 

işareti yatırım kombinasyonlarının ilgili kısıtta problemi olduğunu ve bu yatırım 

kombinasyonun elendiğini belirtmektedir. Bu adımlar kullanıcı tarafından girilen analize 

devam etme süresi boyunca her sene puant anında tekrarlanmaktadır ve ilgili yılın sonuçları 

hafızada tutulmaktadır.  

 

Şekil 27 Yatırım kombinasyonları kısıt kontrol şeması 

Yıllara sarih analizlerin bitmesinden sonra elde edilen uygun yatırım kombinasyonları ve 

maliyet bilgileri doğrultusunda yatırım alternatiflerinin devreye alınma yılları ile ilgili bütün 

olasılıkların toplam maliyeti hesaplanmaktadır. Toplam maliyet, yatırım alternatiflerinin tesis 

maliyeti ve ilgili yılların toplam teknik kayıp maliyetini içermektedir.  

Bütün yatırım olasılıklarının toplam tesis maliyeti, toplam teknik kayıp maliyeti, toplam arıza 

fark maliyeti, tedarik sürekliliği maliyetleri ve toplam maliyeti, kullanıcı tarafından girilen 

parametreler ve yıllara sarih analiz sonuçları ile birlikte bir Excel dosyasında aktarılmaktadır.  
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Şekil 28 Excel dosyası kullanıcı tarafından girilen parametrelerin ve diğer bilgilerin bulunduğu veri sayfası 

 

Şekil 29 Excel dosyası yatırım kombinasyonları kısıtlar sayfası 

Yıllara sarih yapılan analizler sonucunda hiçbir kısıda takılmayan yatırım kombinasyonları 

için „+‟ işareti, herhangi bir kısıda takılan yatırım kombinasyonu için „-„ işareti atanmaktadır 

(Şekil 29). Hiçbir kısıda takılmayan yatırım kombinasyonlarının ilgili yıla ait teknik kayıp 

bilgileri de Excel dosyasına aktarılmaktadır (Şekil 30). Maliyet hesaplarında sadece „+‟ işareti 

olan yatırım kombinasyonları göz önünde bulundurularak işlem yapılmaktadır. 

 

Şekil 30 Excel dosyası yatırım kombinasyonları teknik kayıp sayfası 

Arıza fark maliyeti hesabı hiçbir yatırım alternatifinin devrede olmadığı durum baz alınarak 

hesaplanan bir parametredir. Her bir yatırım kombinasyonunda devreye alınan ve devreden 

Analizlerin Başladığı Yıl 2015 Yatırım Senaryo Numarası Yatırım Senaryosu

Analizlerin Devam Ettiği Yıl Süresi 10 1 Yatırım1

Gerilim Düşümü Sınırı (p.u) 0.9 2 Yatırım2

Gerilim Yükselmesi Sınırı (p.u) 1 3 Yatırım3

Hat ve Trafoların Yüklenme Sınırı (%) 100 4 Yatırım4

Teknik Kayıp Birim Maliyeti (TL/kWh) 0.2

Paranın Zaman Değer Kaybı (%) 8

Ortak Yatırım Alternatifleri Grupları 1,2;3.4

Ortak Yatırım Alternatifleri Grup Maliyetleri 250000;400000

PV Devrede Olma Süresinin Tüm Yıla Oranı

En Ucuz Yatırım Alternatifleri Devreye Alınma Yılları [2015, 2015, 0, 2015]

En Ucuc Yatırım Alternatifinin Maliyeti 8,104,163.59 ₺

Kombinasyon 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0000 - - - - - - - - - -

0001 - - - - - - - - - -

0010 - - - - - - - - - -

0011 - - - - - - - - - -

0100 - - - - - - - - - -

0101 - - - - - - - - - -

0110 + + - - - - - - - -

0111 + - - - - - - - - -

1000 - - - - - - - - - -

1001 - - - - - - - - - -

1010 + + + + + + + + + +

1011 + + + + + + - - - -

1100 + + + + + - - - - -

1101 + + + + + + + + + +

1110 + + + + + + + + + +

1111 + + + + + + + + + +

Teknik 

Kayıp 

Birimi

MWh

Kombinasyon 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0000 - - - - - - - - - -

0001 - - - - - - - - - -

0010 - - - - - - - - - -

0011 - - - - - - - - - -

0100 - - - - - - - - - -

0101 - - - - - - - - - -

0110 6,678.74 6,874.19 - - - - - - - -

0111 6,570.22 - - - - - - - - -

1000 - - - - - - - - - -

1001 - - - - - - - - - -

1010 5,480.97 5,608.96 5,742.64 5,881.91 6,026.70 6,176.89 6,426.66 6,693.59 6,980.51 7,289.51

1011 5,467.11 5,594.86 5,728.30 5,867.33 6,011.87 6,161.81 - - - -

1100 4,928.80 5,015.26 5,105.20 5,198.93 5,296.03 - - - - -

1101 4,763.74 4,838.74 4,916.59 4,997.84 5,081.87 5,169.04 5,293.41 5,425.83 5,567.73 5,719.37

1110 4,867.94 4,950.33 5,035.92 5,125.21 5,217.59 5,313.34 5,454.08 5,603.72 5,763.96 5,935.15

1111 4,736.74 4,810.16 4,886.33 4,965.89 5,048.11 5,133.41 5,252.30 5,378.77 5,514.26 5,658.88
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çıkarılan hatlar göz önünde bulundurularak baz durumla kıyaslama yapılmaktadır ve her 

kombinasyon için arıza maliyeti baz duruma göre fark olarak yazılmaktadır. Pozitif değerli 

kombinasyonlarda toplam arıza maliyetinin arttığının, negatif değerli kombinasyonlarda 

toplam arıza maliyetinin azaldığı anlamına gelmektedir.  

 

Şekil 31 Excel dosyası arıza fark maliyetleri sayfası 

 

Şekil 32 Excel dosyası detaylı sonuçlar sayfasının bir kısmı 

Kombinasyon
Kombinasyon Arıza 

Fark Maliyeti

0000 0,000.00 ₺

0001 2,400.00 ₺

0010 -1,000.00 ₺

0011 1,400.00 ₺

0100 7,200.00 ₺

0101 9,600.00 ₺

0110 6,200.00 ₺

0111 8,600.00 ₺

1000 -9,000.00 ₺

1001 -6,600.00 ₺

1010 -10,000.00 ₺

1011 -7,600.00 ₺

1100 -1,800.00 ₺

1101 0,600.00 ₺

1110 -2,800.00 ₺

1111 -0,400.00 ₺

Yatırım Yılı Tesis Maliyeti
Teknik Kayıp 

Maliyeti

Toplam Arıza 

Fark Maliyeti

Satılamayan 

Enerji Bedeli

Yük Kesinti 

Cezaları

Toplam 

Maliyet

[2015, 0, 0, 0] 9.893.000,00 ₺ 28.952.003,53 ₺ 0.996,97 ₺ 10.293,91 ₺ 0.000,00 ₺ 38.856.294,41 ₺

[2015, 0, 0, 2022] 11.785.000,00 ₺ 28.469.238,99 ₺ 1.993,93 ₺ 9.422,74 ₺ 0.000,00 ₺ 40.265.655,66 ₺

[2015, 0, 0, 2023] 11.644.851,85 ₺ 28.633.454,07 ₺ 1.635,73 ₺ 9.735,75 ₺ 0.000,00 ₺ 40.289.677,40 ₺

[2015, 0, 0, 2024] 11.515.085,05 ₺ 28.794.451,09 ₺ 1.304,06 ₺ 10.025,56 ₺ 0.000,00 ₺ 40.320.865,77 ₺

[2015, 0, 2015, 0] 11.281.000,00 ₺ 27.736.595,51 ₺ 1.678,31 ₺ 6.325,20 ₺ 0.000,00 ₺ 39.025.599,02 ₺

[2015, 0, 2016, 0] 11.178.185,19 ₺ 28.143.427,56 ₺ 1.433,51 ₺ 7.751,12 ₺ 0.000,00 ₺ 39.330.797,37 ₺

[2015, 0, 2017, 0] 11.082.986,28 ₺ 28.547.682,53 ₺ 1.206,84 ₺ 9.071,42 ₺ 0.000,00 ₺ 39.640.947,07 ₺

[2015, 0, 2017, 2015] 12.974.986,28 ₺ 28.064.918,23 ₺ 2.203,81 ₺ 8.200,24 ₺ 0.000,00 ₺ 41.050.308,56 ₺

[2015, 0, 2017, 2016] 12.834.838,13 ₺ 28.229.133,31 ₺ 1.845,61 ₺ 8.513,25 ₺ 0.000,00 ₺ 41.074.330,30 ₺

[2015, 0, 2017, 2017] 12.705.071,33 ₺ 28.390.130,33 ₺ 1.513,94 ₺ 8.803,07 ₺ 0.000,00 ₺ 41.105.518,67 ₺

[2015, 0, 2019, 2015] 13.070.185,19 ₺ 27.660.663,26 ₺ 2.430,47 ₺ 6.879,95 ₺ 0.000,00 ₺ 40.740.158,86 ₺

[2015, 0, 2020, 2016] 12.930.037,04 ₺ 27.824.878,34 ₺ 2.072,27 ₺ 7.192,95 ₺ 0.000,00 ₺ 40.764.180,60 ₺

[2015, 0, 2020, 2017] 12.800.270,23 ₺ 27.985.875,36 ₺ 1.740,61 ₺ 7.482,77 ₺ 0.000,00 ₺ 40.795.368,97 ₺

[2015, 0, 2020, 2022] 13.173.000,00 ₺ 27.253.831,21 ₺ 2.675,27 ₺ 5.454,02 ₺ 0.000,00 ₺ 40.434.960,51 ₺

[2015, 0, 2020, 2023] 13.032.851,85 ₺ 27.418.046,29 ₺ 2.317,07 ₺ 5.767,03 ₺ 0.000,00 ₺ 40.458.982,25 ₺

[2015, 0, 2020, 2024] 12.903.085,05 ₺ 27.579.043,31 ₺ 1.985,41 ₺ 6.056,85 ₺ 0.000,00 ₺ 40.490.170,61 ₺

[2015, 2021, 0, 0] 21.095.000,00 ₺ 18.148.093,02 ₺ 1.678,31 ₺ 7.190,80 ₺ 0.000,00 ₺ 39.251.962,13 ₺

[2015, 2021, 0, 2015] 22.987.000,00 ₺ 17.665.328,72 ₺ 2.675,27 ₺ 6.319,63 ₺ 0.000,00 ₺ 40.661.323,62 ₺

[2015, 2021, 0, 2016] 22.846.851,85 ₺ 17.829.543,80 ₺ 2.317,07 ₺ 6.632,63 ₺ 0.000,00 ₺ 40.685.345,36 ₺

[2015, 2021, 0, 2017] 22.717.085,05 ₺ 17.990.540,82 ₺ 1.985,41 ₺ 6.922,45 ₺ 0.000,00 ₺ 40.716.533,72 ₺

[2015, 2023, 2015, 0] 22.483.000,00 ₺ 18.005.126,81 ₺ 2.359,65 ₺ 6.914,26 ₺ 0.000,00 ₺ 40.497.400,73 ₺

[2015, 2023, 2015, 2022] 24.375.000,00 ₺ 17.522.362,51 ₺ 3.356,62 ₺ 6.043,09 ₺ 0.000,00 ₺ 41.906.762,22 ₺

[2015, 2023, 2015, 2023] 24.234.851,85 ₺ 17.686.577,60 ₺ 2.998,42 ₺ 6.356,09 ₺ 0.000,00 ₺ 41.930.783,96 ₺

[2015, 2023, 2015, 2024] 24.105.085,05 ₺ 17.847.574,61 ₺ 2.666,75 ₺ 6.645,91 ₺ 0.000,00 ₺ 41.961.972,32 ₺
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Excel dosyasına, uygun yatırım kombinasyonları göz önünde bulundurularak hesaplanan 

yatırımların farklı yıllarda devreye girdiği bütün olasılıkların teknik kayıp maliyeti, tesis 

maliyeti, toplam arıza fark maliyeti, toplam satılamayan enerji maliyeti, kesintiden dolayı 

toplam yük noktası cezaları ve toplam maliyet bilgileri de aktarılmaktadır. 

[2015,0,2020,2024] şeklindeki ifade hesaplanan olasılıklardan bir tanesidir ve yatırımların 

devreye alınma tarihlerini ifade etmektedir. Bu olasılık, 1 numaralı yatırım 2015, 3 numaralı 

yatırım 2020, 4 numaralı yatırım 2024 yılında devreye alındığında ve 2 numaralı yatırım 

devreye alınmadığı durumda oluşan sonuçları vermektedir.  Toplam maliyeti en az olan 

yatırım kombinasyonu optimum sonuç olarak seçilmektedir.  

Optimum yatırım alternatiflerinin hesaplanmasından sonra optimum yatırım alternatiflerine 

ait varyasyonlarda modellenen hatların üzerinden geçen maksimum yük ve hattın uzunluğu 

kullanılarak planlama metriği hesaplanmaktadır. Planlama metriği hesaplamasında 36 kV 

Pigeon(3/0) hat tipi tek devre birim maliyeti baz alınmaktadır. Excel dosyasında Planlama 

Metriği Verisi sayfasında metrik hesabı ile ilgili maliyet bilgileri yer almaktadır. Kullanıcı 

tarafından bu sayfadaki veriler yenilenen bilgiler doğrultusunda güncellenebilir.  

 

Şekil 33 Excel dosyası planlama metriği verileri sayfası 

Planlama Metriği sayfasında optimum yatırım alternatiflerine ait varyasyonlarda modellenen 

hatların üzerinden geçen maksimum yük ve hatların uzunluğu aktarılmaktadır. Metrik hesabı 

ile ilgili formüller ilgili hücreler POY ile aktarılmaktadır. 

 

Şekil 34 Excel dosyası planlama metriği sayfası 

 

  

Çift devre/Tek devre 

hat maliyet oranı
1.6

Baz Birim 

Maliyet:

Pigeon Tek Devre 

Hat Birim Maliyeti 

(TL)

95,000

Yatırım Tipi
Tek Devre Birim 

Maliyet (TL/km)

Çift Devre Birim 

Maliyet (TL/km)

Maliyet Katsayısı 

(Tek Devre)

Maliyet Katsayısı 

(Çift Devre)

Swallow 76,000.00 121,600.00 0.80 1.28

Raven 77,000.00 123,200.00 0.81 1.30

Pigeon 95,000.00 152,000.00 1.00 1.60

Patridge 133,000.00 212,800.00 1.40 2.24

Hawk 140,000.00 224,000.00 1.47 2.36

Yatırım İsmi
Yatırım 

Tipi

Paralel 

Hat 

Sayısı

Uzunluk 

(km)

Yük Akışı 

(MW)

Maliyet 

Katsayısı
Metrik

Hat_1 Hawk 1 1 4.115338 1.473684 0.358096

Hat_2 Pigeon 2 1.539333 5.271209 1.6 0.467243

Hat_3 Pigeon 1 16 3.156511 1 5.068889

Hat_4 Hawk 2 20 2.801992 2.357895 16.83013
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5.2.3 Pilot Bölgelerde Yapılan Çalışma Sonuçları 

Geliştirilen planlama optimizasyon yazılımının çalıştırılması için pilot bölge olarak belirlenen 

TM lokasyonları; 

 Burdur Akyaka TM 

 Isparta Merkez TM 

Bu bölgelerden Burdur Akyaka TM yatırım kararı TEİAŞ tarafından alınmış olup, bu 

analizlerde bu yatırım kararının rasyonelliği test edilmiştir. Diğer yandan, Isparta Merkez TM 

için henüz TEİAŞ tarafından verilmiş olan bir yatırım kararı olmamakla birlikte, Master Plan 

çalışmalarında bu bölgeler incelenmiş ve bazı sonuçlara ulaşılmış olup, bu sonuçlar optimum 

planlanma yazılımı ile test edilmiştir. Yatırım çalışmaları genellikle 5 ve 10 yıllık süreci 

kapsayacak şekilde gerçekleştirildiği için pilot bölge çalışmalarında analiz süresi olarak 10 yıl 

tercih edilmiştir.  

Yatırım maliyetleri hesaplanırken kullanılan birim maliyetler Tablo 2„de gösterilmiştir. 

Tablo 2 Birim maliyetler 

Yatırım Tipi 
Tek Devre 

Birim Maliyet 
(TL/km) 

Çift Devre 
Birim Maliyet 

(TL/km) 

Swallow (3 AWG)                76,000 ₺    121,600 ₺   

Raven (1/0 AWG)                77,000 ₺    123,200 ₺   

Pigeon (3/0 AWG)                95,000 ₺    152,000 ₺   

Patridge (266.8 MCM)              133,000 ₺    212,800 ₺   

Hawk (477 MCM)              140,000 ₺    224,000 ₺   

   Birim Maliyet (TL/adet)  

DM Tesisi                                               300,000 ₺  

TM Tesisi                                           6,000,000 ₺  
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5.2.3.1 Burdur Akyaka TM 

Burdur Akyaka TM yatırım kararı TEİAŞ tarafından alınmış olup MIP optimizasyon 

algoritması ile rasyonelliği test edilmiştir. 

 

Şekil 35 Burdur, Yeş,lova ve Kemer bölgesi coğrafi görüntüsü 

Akyaka TM ve Akyaka DM önerileri için Burdur eşdeğer primer şebeke modelinde 6 adet 

yatırım alternatifi modellenmiştir. 

• Akyaka TM – Akyaka KOK bağlantısı 

• Akyaka TM – DM_511010 bağlantısı 

• Akyaka TM – KOK_531033 bağlantısı 

• Akyaka TM – KOK_531039 bağlantısı 

• Akyaka TM – KOK_531045 bağlantısı 

• Akyaka DM – Burdur TM bağlantısı, Akyaka DM – Tefenni TM Bağlantısı, Akyaka 

DM – Akyaka KOK bağlantısı, Akyaka DM – DM_511010 bağlantısı ve Akyaka DM 

– KOK_531039 bağlantısı 
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Şekil 36 Akyaka TM ve Akyaka DM yatırım alternatifleri coğrafi görüntüsü (mevcut hatlar yeşil ile, yatırım  alternatifleri 

kırmızı ile gösterilmiştir) 

Akyaka TM – Akyaka DM yatırım alternatiflerinin maliyetleri Tablo 3„de verilmiştir. 

Tablo 3 Akyaka TM – Akyaka DM yatırım alternatifleri maliyet tablosu 

 

Tablo 4 Burdur Akyaka TM analizi için girilen parametre değerleri 

 

Parametre olarak Tablo 4‟deki verileri kullanarak çalıştırılan planlama optimizasyon yazılımı 

sonuçlarına göre Akyaka TM yatırımlarının gerçekleştirilmesi halinde belirlenen kısıtlar 

çerçevesinde gelecek 10 yıl boyunca gerilim ve yüklenme problemi yaşanmayacaktır. Akyaka 

DM yatırımları ile kısıtlar sağlanamamaktadır ve toplam maliyet Akyaka TM yatırım 

maliyetlerinden daha fazla olmaktadır (Tablo 5). 2015 yılında Akyaka TM ve 3 bağlantısı 

(KOK_Akyaka, DM_511010 ve KOK_531039 bağlantıları) ve 2016 yılında Akyaka TM – 

Hat Merkez Senaryo Maliyeti Ortak Yatırım Ortak Maliyet

TM_Akyaka-KOK_Akyaka 477 MCM 1 km (tek) - 140,000 ₺                  TM_Akyaka

TM_Akkaya-DM_511010 477 MCM 16 km (tek) - 2,240,000 ₺              TM_Akyaka

TM_Akkaya-KOK_531045 477 MCM 23 km (tek) - 3,220,000 ₺              TM_Akyaka

TM_Akkaya-KOK_531033 477 MCM 22 km (tek) - 3,080,000 ₺              TM_Akyaka

TM_Akkaya-KOK_531039 477 MCM 20 km (tek) - 2,800,000 ₺              TM_Akyaka

DM_Akyaka
477 MCM 59 km (çift) 

Pigeon (3/0) 22 km (tek)
DM (1 Adet) 15,606,000 ₺            - -  ₺                 

13,500,000 ₺  

Analizlerin Başladığı Yıl 2015 Yatırım Senaryo Numarası Yatırım Senaryosu

Analizlerin Devam Ettiği Yıl Süresi 10 1 TM_Akyaka-KOK_Akyaka

Gerilim Düşümü Sınırı (p.u) 0.9 2 TM_Akkaya-DM_511010

Gerilim Yükselmesi Sınırı (p.u) 1.1 3 TM_Akkaya-KOK531045

Hat ve Trafoların Yüklenme Sınırı (%) 100 4 TM_Akkaya-KOK_531033

Teknik Kayıp Birim Maliyeti (TL/kWh) 0.18 5 TM_Akkaya-KOK_531039

Paranın Zaman Değer Kaybı (%) 8.8 6 DM_Akyaka

Ortak Yatırım Alternatifleri Grupları 1.2,3,4,5

Ortak Yatırım Alternatifleri Grup Maliyetleri 13500000

Arıza Başına Ortalama Maliyet(TL/Arıza) 180

Satılamayan Enerji Birim Maliyeti(TL/MWh) 6.7
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KOK_531045 bağlantısı tesis edildiği zaman 10 yıl boyunca gerilim ve yüklenme problemi 

yaşanmayacaktır. 

Tablo 5 Burdur Akyaka yatırım alternatiflerinin teknik bilgileri 

 

Tablo 6 Burdur Akyaka yatırım alternatiflerinin maliyetleri 

 

 

Şekil 37 MIP optimizasyon algoritması analiz sonucunda 2015 yılında önerilen yatırım alternatifleri (kırmızı hatlar) 

Yatırımlar
Toplam Teknik 

Kayıp (GWh)

Toplam ENS 

(GWh)

Burdur Akyaka TM 125.94 19.69

Burdur Akyaka DM 97.58 19.69

Yatırımlar

Toplam 

Teknik Kayıp 

Maliyeti (TL)

Toplam Tesis 

Maliyeti (TL)

ENS 

Maliyeti 

(TL)

Arıza 

Maliyeti 

(TL)

Toplam 

Maliyet
Kısıtları Sağlama

Burdur Akyaka TM 11,996,842 ₺  18,680,000 ₺  131,928 ₺ 62,131 ₺    30,870,901 ₺  Kısıtlar Sağlanıyor

Burdur Akyaka DM 15,470,455 ₺  15,606,000 ₺  131,941 ₺ 101,438 ₺ 31,309,834 ₺  Kısıtlar Sağlanmıyor
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Şekil 38 MIP optimizasyon algoritması analiz sonucunda 2016 yılında önerilen yatırım alternatifleri (kırmızı hat) 

5.2.3.2 Isparta Merkez TM 

Isparta Merkez için master plan kapsamında önerilen iki adet TM önerisinin kıyaslaması MIP 

optimizasyon algoritması ile analiz edilmiştir. 

 

Şekil 39 Isparta Merkez TM beslemeleri ve genişleme bölgeleri coğrafi görüntüsü 



  

43 

 

İki TM önerisi için Isparta Merkez eşdeğer primer şebeke modelinde 7 adet yatırım alternatifi 

modellenmiştir. 

• Isparta G.doğu TM – IM10000-320200 bağlantısı 

• Isparta G.doğu TM – IM05000-320300 bağlantısı 

• Isparta G.batı TM – IM15000-320400 bağlantısı 

• Isparta G.batı TM – DM_321040 bağlantısı 

• Isparta G.batı TM – DM_321050 bağlantısı 

• Isparta G.doğu DM – IM10000-320200 bağlantısı ve Isparta G.doğu DM – IM05000-

320300 bağlantısı 

• Isparta G.batı DM – IM15000-320400 bağlantısı, Isparta G.batı DM – DM_321040 

bağlantısı ve Isparta G.batı DM – DM_321050 bağlantısı 

 

Şekil 40 Isparta Merkez yatırım alternatifleri coğrafi görüntüsü (mevcut hatlar yeşil ile, yatırımlar alternatifleri kırmızı ile 

gösterilmiştir) 

Isparta Merkez yatırım alternatiflerinin maliyetleri Tablo 7„de verilmiştir. 
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Tablo 7 Isparta Merkez yatırım alternatifleri maliyet tablosu 

 

Tablo 8 Isparta Merkez analizi için girilen parametre değerleri 

 

Parametre olarak Tablo 8‟daki verileri kullanarak çalıştırılan planlama optimizasyon yazılımı 

sonuçlarına göre Isparta G.Doğu TM veya Isparta G.Batı TM yatırımlarının gerçekleştirilmesi 

halinde belirlenen kısıtlar çerçevesinde gelecek 10 yıl boyunca gerilim ve yüklenme problemi 

yaşanmayacaktır. Isparta G.Doğu DM yatırımlarının toplam maliyeti Isparta G.Doğu TM ve 

Isparta G.Batı TM yatırımlarının maliyetlerinden daha düşük olmasına rağmen kısıtları 

sağlayamamasından ötürü optimum sonuçlar Isparta G.Doğu TM yatırımları ile elde 

edilmektedir (Tablo 9). Isparta merkezin güneydoğusunda bulunan bölgeye bir TM ve bu 

TM‟ye ait iki bağlantı (İM10000-320200 ve İM05000-320300 bağlantıları) tesis edildiği 

zaman 10 yıl boyunca gerilim ve yüklenme problemi yaşanmayacaktır. 

Tablo 9 Isparta Merkez yatırım alternatiflerinin teknik bilgileri  

 

Tablo 10 Isparta Merkez yatırım alternatiflerinin maliyetleri 

 

 

 

Hat Merkez Senaryo Maliyeti Ortak Yatırım Ortak Maliyet

Isparta G.Batı TM  - DM321040 477 MCM 1.7 km (tek) -                 238,000 ₺ Isparta G.Batı TM  

Isparta G.Batı TM  - DM321050 477 MCM 2.66 km (tek) -                 372,400 ₺ Isparta G.Batı TM  

Isparta G.Batı TM  - IM15000-320400 477 MCM 2.44 km (tek) -                 341,600 ₺ Isparta G.Batı TM  

Isparta G.Doğu TM  - IM10000-320200 477 MCM 5.33 km (tek) -                 746,200 ₺ Isparta G.Doğu TM  

Isparta G.Doğu TM  - IM05000-320300 477 MCM 4.62 km (tek) -                 646,800 ₺ Isparta G.Doğu TM  

Isparta G.Batı DM 477 MCM 6.8 km (tek) DM (1 Adet)             1,102,000 ₺ -                      -   ₺ 

Isparta G.Doğu DM 477 MCM 9.95 km (tek)  DM (1 Adet)             1,543,000 ₺ -                      -   ₺ 

   10,250,000 ₺ 

     8,500,000 ₺ 

Analizlerin Başladığı Yıl 2015 Yatırım Senaryo Numarası Yatırım Senaryosu

Analizlerin Devam Ettiği Yıl Süresi 10 1 Isparta G.Batı TM - DM321040

Gerilim Düşümü Sınırı (p.u) 0.9 2 Isparta G.Batı TM - DM321050

Gerilim Yükselmesi Sınırı (p.u) 1.1 3 Isparta G.Batı TM - IM15000_320400

Hat ve Trafoların Yüklenme Sınırı (%) 100 4 Isparta G.Doğu TM - IM10000_320200

Teknik Kayıp Birim Maliyeti (TL/kWh) 0.18 5 Isparta G.Doğu TM - IM05000_320300

Paranın Zaman Değer Kaybı (%) 8.8 6 Isparta G.Batı DM

Ortak Yatırım Alternatifleri Grupları 1.2.3;4.5 7 Isparta G.Doğu DM

Ortak Yatırım Alternatifleri Grup Maliyetleri 10250000;8500000

Arıza Başına Ortalama Maliyet(TL/Arıza) 180

Satılamayan Enerji Birim Maliyeti(TL/MWh) 6.7

Yatırımlar
Toplam Teknik 

Kayıp (GWh)

Toplam ENS 

(GWh)

Isparta G.Doğu TM 175.74 11.39

Isparta G.Doğu DM 191.01 10.35

Isparta G.Batı TM 201.08 9.99

Isparta G.Batı DM 248.61 8.97

Yatırımlar

Toplam 

Teknik Kayıp 

Maliyeti (TL)

Toplam Tesis 

Maliyeti (TL)

ENS Maliyeti 

(TL)

Arıza 

Maliyeti (TL)

Toplam 

Maliyet
Kısıtları Sağlama

Isparta G.Doğu TM 21,771,427 ₺  8,500,000 ₺    76,328 ₺              12,616 ₺        30,360,372 ₺  Kısıtlar Sağlanıyor

Isparta G.Doğu DM 23,611,190 ₺  1,543,000 ₺    69,330 ₺              12,616 ₺        25,236,136 ₺  Kısıtlar Sağlanmıyor

Isparta G.Batı TM 24,913,818 ₺  10,250,000 ₺  66,922 ₺              8,622 ₺          35,239,362 ₺  Kısıtlar Sağlanıyor

Isparta G.Batı DM 30,720,735 ₺  1,102,000 ₺    60,090 ₺              8,622 ₺          31,891,448 ₺  Kısıtlar Sağlanmıyor
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Şekil 41 MIP optimizasyon algoritması analiz sonucunda 2015 yılında önerilen yatırım alternatifleri 
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5.3 Planlama Kriterlerine Yönelik Metriklerin Geliştirilmesi 

5.3.1 Planlama Metriğinin Tanımı 

Planlama kriterlerine yönelik metrikler ile planlama optimizasyon yazılımı sonucunda 

bulunan optimum yatırımlar incelenerek yatırımların katkısı ve etkileri gözlemlenebilir. Bu 

gözlem sonucunda yatırımlar tekrar gözden geçirilerek daha optimum sonuçlar elde 

edilebilecek yatırımlar bulunabilir. 

Bir yatırımın maliyet/fayda oranı o yatırım hakkında teknik-ekonomik açıdan bilgi veren bir 

göstergedir.  Maliyet/fayda oranı düşük olan yatırımların verimliliği daha fazla olarak 

düşünülebilir.  

Elektrik dağıtım şebeke yatırımlarında maliyet/fayda oranını hesaplamak için maliyet olarak 

yatırımın maliyeti ve fayda olarak analiz yapılan son senede puant anında o yatırımın 

üzerinden geçen yük bilgileri kullanılabilir. Maliyet/fayda oranı kullanılarak hesaplanan 

metrikler yardımı ile şebekedeki talep artışlarına dayalı kapasite artış yatırımlarının 

değerlendirilmesi yapılacak ve optimum yatırım planlama için elde edilecek metriklerden 

planlama kriterleri çıkartılacaktır. 

Planlama metriği hesabında, yatırımın tesisinde kullanılan malzemenin birim maliyetinin baz 

birim maliyeti kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerin baz birim maliyeti hesaplanırken 

„Pigeon (3/0 AWG)‟ orta gerilim hat tipinin tek devre birim maliyeti baz alınmıştır. Proje 

kapsamında metrik çalışmalarında kullanılan malzemelerin birim ve baz birim maliyetleri 

Tablo 11„de gösterilmektedir. Malzeme birim fiyatları farklı projelerde farklı değerlerde 

olabilir. 

                           
                      

                               
 

Tablo 11 Malzemelerin birim ve baz birim maliyetleri 

 

Planlama metriği hat yatırımları için hesaplanırken hat üzerinden geçen yük ve hat uzunluğu 

kullanılmıştır. Hat yatırımları için planlama metriği hesabı; 

Yatırım Tipi

Tek Devre

Birim Maliyet 

(TL/km)

Çift Devre

Birim Maliyet 

(TL/km)

Tek Devre

Baz Birim 

Maliyet

Çift Devre

Baz Birim 

Maliyet

Swallow (3 AWG) 76,000 ₺               121,600 ₺              0.80 1.28

Raven (1/0 AWG) 77,000 ₺               123,200 ₺              0.81 1.30

Pigeon (3/0 AWG) 95,000 ₺               152,000 ₺              1.00 1.60

Patridge (266.8 MCM) 133,000 ₺            212,800 ₺              1.40 2.24

Hawk (477 MCM) 140,000 ₺            224,000 ₺              1.47 2.36

DM Tesisi

TM Tesisi

Birim Maliyet (TL/adet)

300,000 ₺                                                 

6,000,000 ₺                                              

3.16

63.16

Baz Birim Maliyet
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             (  )                   

                        (  )
 

Planlama metriği merkez yatırımları için hesaplanırken merkezden geçen yük ve merkez 

adedi kullanılmıştır. Merkez yatırımları için planlama metriği hesabı; 

                 
                              

                    (  )
 

Planlama optimizasyon yazılımı sonucunda bulunan optimum yatırım alternatiflerinin 

planlama metrikleri hesaplanmalıdır. Yatırım alternatiflerinin planlama metrikleri birbirleri ile 

kıyaslanarak aşırı yüksek metrikler tekrar incelenmelidir. Aşırı yüksek planlama metriğine 

sahip olan yatırım alternatiflerinin yerine daha düşük metriğe sahip olabilecek yatırım 

alternatifleri modellenerek planlama optimizasyon yazılımı tekrar çalıştırılmalıdır. Optimum 

sonuçlar bulunana kadar bu süreç devam etmelidir. 

5.3.2 Pilot Bölgelerde Yapılan Çalışma Sonuçları 

5.3.2.1 Burdur Akyaka TM 

Burdur Akyaka TM için planlama optimizasyon yazılımı ile yapılan çalışma sonucu 

hesaplanan optimum yatırımların planlama metrikleri 5.3.1 başlığında anlatılan formüller ile 

hesaplandı ve  Tablo 12„deki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 12 Burdur Akyaka TM optimum yatırımlar planlama metrikleri 

 

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım1 Hawk 1 1 6.182 1.47 0.238

Hat_Yatırım2 Hawk 1 16 5.237 1.47 4.502

Hat_Yatırım3 Hawk 1 23 1.292 1.47 26.244

Hat_Yatırım4 Hawk 1 20 4.011 1.47 7.347

TM_Yatırım TM Akyaka 1 1 16.722 142.11 8.498
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Şekil 42 Planlama optimizasyon yazılımı sonucu önerilen Burdur Akyaka TM yatırımları 

„Hat_Yatırım3‟ yatırım alternatifinin planlama metriği diğer yatırım alternatiflerinin planlama 

metriklerine nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Planlama metriği yüksek olan 

yatırım alternatifi tekrar gözden geçirildiğinde aynı etkiye sahip başka yatırım alternatifinin 

de olabileceği gözlenmiştir. „Hat_Yatırım3‟ yatırım alternatifinin yerine „Hat_Yatırım5‟ 

yatırım alternatifi modellendiğinde ve analizler tekrar yapıldığında Tablo 13‟deki sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Tablo 13 Burdur Akyaka TM optimum yatırımlar planlama metrikleri 

 

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım1 Hawk 1 1 6.151 1.47 0.240

Hat_Yatırım2 Hawk 1 16 5.149 1.47 4.579

Hat_Yatırım5 Pigeon 1 12 1.751 1.00 6.852

Hat_Yatırım4 Hawk 1 20 5.824 1.47 5.061

TM_Yatırım TM Akyaka 1 1 17.124 142.11 8.299
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Şekil 43 Planlama optimizasyon yazılımı sonucu önerilen Burdur Akyaka TM yatırımları 

Planlama metriği yüksek olan yatırım alternatifi tekrar incelendiğinde, planlama metriği ve 

maliyeti daha düşük başka yatırım alternatifi olduğu görülmüştür (Tablo 14).  

Tablo 14 Yatırım alternatiflerinin planlama metrik kıyaslaması 

 

 

 

5.3.2.2 Isparta Merkez TM 

Isparta Merkez TM için planlama optimizasyon yazılımı ile yapılan çalışma sonucu 

hesaplanan optimum yatırımların planlama metrikleri 5.3.1 başlığında anlatılan formüller ile 

hesaplandı ve  Tablo 15„deki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 15 Isparta Merkez TM optimum yatırımlar planlama metrikleri 

 

Isparta Merkez TM optimum yatırım alternatif önerilerinin planlama metriklerinde aşırı 

yüksek metrik olmamasından dolayı OG yatırım alternatiflerinin planlama metrikleri de 

hesaplandı ve  Tablo 16‟de sonuçlar elde edilmiştir.  

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği
Maliyet

Hat_Yatırım3 Hawk 1 23 1.292 1.47 26.244 3,220,000 ₺ 

Hat_Yatırım5 Pigeon 1 12 1.751 1.00 6.852 1,140,000 ₺ 

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım1 Hawk 1 5.33 15.619 1.47 0.503

Hat_yatırım2 Hawk 1 4.62 17.714 1.47 0.384

TM TM Isparta 1 1 33.333 89.47 2.684
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Tablo 16 Isparta Merkez TM OG yatırımlar planlama metrikleri 

 

Planlama metriği diğerlerine nazaran yüksek olan „Hat_Yatırım3‟, „Hat_Yatırım5‟ ve 

„Hat_Yatırım6‟ yatırım alternatifleri tekrar gözden geçirildiğinde bu yatırım alternatifleri ile 

aynı etkiye sahip başka yatırım alternatifleri de olduğu gözlemlenmiştir. „Hat_Yatırım7‟ ve 

„Hat_Yatırım9‟ yatırım alternatifleri tek devreden çift devreye çıkarılıp planlama 

optimizasyon yazılımı tekrar çalıştırıldığında Isparta Merkez TM için OG yatırım 

alternatiflerinin optimum yatırım alternatifleri olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Optimum OG 

yatırım alternatiflerinin planlama metrikleri Tablo 17‟de gösterilmektedir. 

Tablo 17 Isparta Merkez TM OG yatırımlar planlama metrikleri 

 

6. Kısıtlama ve Sınırlamalar 
Elektrik dağıtım ve iletim şirketlerinin anlaşamadıkları noktalardan biri, şebeke yatırım 

ihtiyacının hangi kurum tarafından nasıl karşılanması gerektiğidir. İletim şirketi tarafından 

yeni bir YG TM yatırımı ve dağıtım şirketi tarafından bu yeni TM‟nin OG şebeke bağlantı 

yatırımları ile mi? Yoksa dağıtım şirketi tarafından, mevcut TM‟lere olan OG şebeke 

bağlantıların güçlendirilmesi ile mi? İletim şirketleri mevcut TM‟lere olan OG şebeke 

bağlantılarının dağıtım şirketleri tarafından güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederken, 

dağıtım şirketleri şebekelerinde mümkün olduğunca fazla noktada TM yatırımı isterler. Gerek 

iletim gerekse de dağıtım sistemi yatırım bedellerinin tarifeler üzerinden son kullanıcılar 

tarafından karşılandığı göz önüne alındığında, aslında önemli olan; hem iletim hem de dağıtım 

yatırım maliyetlerini göz önüne alan optimum bir planlama yapılmasıdır. Bu çalışmada 

önerilen yöntemin böyle bir ihtiyaca cevap vermekte olduğu, Akdeniz EDAŞ pilot bölgelerde 

gerçekleştirilen testler ile gösterilmiştir.   

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım3 Swallow 1 3.7 1.256 0.80 2.357

Hat_Yatırım4 Pigeon 1 0.9 9.205 1.00 0.098

Hat_Yatırım5 Pigeon 1 1.7 0.749 1.00 2.270

Hat_Yatırım6 Swallow 1 6 0.279 0.80 17.222

Hat_Yatırım7 Hawk 1 10 19.186 1.47 0.768

Hat_Yatırım8 Hawk 1 4.5 9.074 1.47 0.731

Hat_Yatırım9 Hawk 1 4.62 9.611 1.47 0.708

DM_Yatırım DM 1 1 18.685 3.16 0.169

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım4 Pigeon 1 0.9 9.274 1.00 0.097

Hat_Yatırım7 Hawk 2 10 18.889 2.36 1.248

Hat_Yatırım8 Hawk 1 4.5 6.101 1.47 1.087

Hat_Yatırım9 Hawk 2 4.62 12.551 2.36 0.868

DM_Yatırım DM 1 1 18.652 3.16 0.169
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7. Proje Süreci  
Temmuz 2015 dönemi ARGE proje desteği kapsamında EPDK tarafından desteklenen bu 

ARGE projesi 10.12.2015 tarihinde başlamıştır ve süresi on iki aydır. Proje kapsamında 

AEDAŞ bir Hacettepe Teknokent firması olan ve ARGE faaliyetleri yürüten EPRA Elektrik 

Enerji firmasından ARGE hizmeti almıştır. Projede görev alan AEDAŞ ve EPRA proje ekibi 

ve iş paketleri bazında proje planı aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 

 

Şekil 44. Proje organizasyon şeması 

EPRA tarafından toplam 16,5 adam*aylık bir hizmet alımı gerçekleşmiştir. Hizmet alımı 

gerçekleştirilen iş paketleri aşağıdaki iş paketleri tablosunda gösterilmiştir. İş paketlerinde 

gerçekleştirilen çalışmaların detayları 5. Bölümde açıklanmıştır. 

Tablo 18. İş paketleri tablosu 

 

  

AEDAŞ Proje Yöneticisi  

Fırat Güler 

AEDAŞ Proje Mühendisi 

Atiye Tuncer 

AEDAŞ Proje Mühendisi 

Hacer Taşkın 

ARGE Kuruluşu Yetkilisi 

Mahmut Erkut Cebeci 

ARGE Kuruluşu  

Optimizasyon algoritmaları 
geliştirme 

Mehmet Koç 

Akademik Danışman 

Prof. Dr. Nezih Güven 
(ODTÜ) 

Planlama Uzmanı 

Dr. Osman Bülent Tör 

No İş paketi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Mevcut şebeke OG modelininin yatırım optimizasyon problemi formülüzasyonu için 

tertipleyen bir algoritma geliştirilmesi

2 Optimum yatırım planlama probleminin MIP modeli (hedef fonksiyonu, kısıtlar)

3 MIP probleminin çözümü için algoritma geliştirilmesi

4 Pilot bölgeler için analizler (planlama alternatifleri ve MIP optimum sonuçlar)

5 Planlama kriterlerine yönelik metriklerin analiz edilmesi

6 Sonuçların TEİAŞ ve EPDK ile paylaşılması

Aylar
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8. Bütçe-Mali Kısım 
 

Maliyet Kalemi 
Onaylı Bütçe 

(TL)  

Proje Kapsamında 

Harcanan Bütçe (TL) 

Kalan Bütçe 

(TL)  

Akdeniz EDAŞ personel giderleri 42.000 TL 41.553 TL 
 

447 TL 

Makine/Donanım/Yazılım  

35.000 TL 

 

35.000 TL 

 

 

 

0.000 TL 
Bilgisayar 

Optimizasyon algoritması geliştirme 

platformu (ILOG CPLEX development 

version) 

ARGE kuruluşundan ve akademik 

danışmandan hizmet alımı  
179.000 TL 179.000 TL 

 

0.000 TL 

Diğer giderler 24.000 TL 0.000 TL 24.000 TL 

TOPLAM 280.000 TL 255.553 TL 24.447 TL 
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9. Sonuç ve Yorumlar 
Kapasite artışa dayalı TEİAŞ TM ve OG şebeke yatırım ihtiyaçlarının optimizasyonuna 

yönelik yöntem, metrik ve algoritma geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiği bu proje 

kapsamında ilk olarak dallı budaklı (primer+sekonder) elektrik dağıtım şebekelerini eşdeğer 

primer şebekeye indirgeyen algoritma geliştirmiştir. Geliştirilen algoritma ile eşdeğer primer 

şebeke modelinde fider üzerindeki aşırı yüklenme ve fider sonundaki gerilim düşümleri analiz 

edilebilecektir. Ayrıca eşdeğer primer şebeke modeli planlama ve analiz çalışmalarında 

kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

Şekil 45 Mevcut model ve indirgenmiş eşdeğer model örneği 

Optimum yatırım planlama problemi MIP modelinin geliştirilmesi için hedef fonksiyonlar ve 

kısıtlara ait formülasyonlar geliştirilmiştir. Yük noktası gerilimleri, hat ve trafo kapasiteleri, 

üretim santrallerinin etkisi ve arz-talep dengesi kısıtları göz önünde bulundurularak minimum 

tesis yatırım ve işletme maliyetine sahip optimum yatırımları bulan planlama optimizasyon 

yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen planlama optimizasyon yazılımı, TEİAŞ TM yatırımları 

ile OG yatırımların teknik ekonomik kıyaslanması, TEİAŞ TM yatırımların kendi arasında 

teknik ekonomik kıyaslanması ve OG yatırımların kendi arasında teknik ekonomik 

kıyaslanması durumlarında kullanılabilmektedir. 

Planlama optimizasyon yazılımı için pilot bölge olarak Burdur Akyaka TM ve Isparta Merkez 

TM seçilmiştir. Burdur Akyaka TM yatırım kararı TEİAŞ tarafından alınmış olup, bu 

analizlerde bu yatırım kararının rasyonelliği test edilmiştir. Diğer yandan, Isparta Merkez TM 

için henüz TEİAŞ tarafından verilmiş olan bir yatırım kararı olmamakla birlikte, Master Plan 

çalışmalarında bu bölgeler incelenmiş ve bazı sonuçlara ulaşılmış olup, bu sonuçlar optimum 

planlanma yazılımı ile test edilmiştir.   

Planlama optimizasyon yazılımı ile pilot bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda Burdur 

Akyaka TM bölgesinde önümüzdeki 10 sene boyunca gerçekleşecek talep artışına karşı OG 

yatırımlar ile kısıtlar karşılanamamaktadır ve yazılım TEİAŞ TM yatırımlarını çözüm olarak 

sunmaktadır. Aynı şekilde, Isparta Merkez TM bölgesinde önümüzdeki 10 sene boyunca 

gerçekleşecek talep artışına karşı OG yatırımlar ile kısıtlar karşılanamamaktadır ve yazılım 

TEİAŞ TM yatırımlarını çözüm olarak sunmaktadır. 
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Planlama kriterlerine yönelik yatırımların maliyet/fayda oranından yola çıkarak planlama 

metriği geliştirilmiştir. Pigeon (3/0 AWG) orta gerilim hattının birim maliyeti baz alınarak, 

yatırımlarda kullanılan malzemelerin birim baz maliyeti hesaplanmıştır.  

Tablo 19 Malzemelerin birim ve baz birim maliyetleri 

 

Hat yatırımları için planlama metriği hesabı; 

                 
             (  )                   

                        (  )
 

Merkez yatırımları için planlama metriği hesabı; 

                 
                              

                    (  )
 

Planlama optimizasyon yazılımı ile pilot bölgelerde yapılan çalışma sonucunda optimum 

yatırım olarak önerilen yatırım alternatiflerinin planlama metrikleri hesaplanmıştır.  

 Burdur Akyaka TM için önerilen TEİAŞ TM yatırım alternatiflerinden planlama 

metriği diğer yatırım alternatiflerinin planlama metriğine nazaran daha yüksek olan 

yatırım alternatifi tekrar incelendiğinde daha düşük metrik ve maliyete sahip yatırım 

alternatifinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 20 Burdur Akyaka TM TEİAŞ TM optimum yatırım alternatifleri  planlama metrikleri ilk durum 

 

Yatırım Tipi

Tek Devre

Birim Maliyet 

(TL/km)

Çift Devre

Birim Maliyet 

(TL/km)

Tek Devre

Baz Birim 

Maliyet

Çift Devre

Baz Birim 

Maliyet

Swallow (3 AWG) 76,000 ₺               121,600 ₺              0.80 1.28

Raven (1/0 AWG) 77,000 ₺               123,200 ₺              0.81 1.30

Pigeon (3/0 AWG) 95,000 ₺               152,000 ₺              1.00 1.60

Patridge (266.8 MCM) 133,000 ₺            212,800 ₺              1.40 2.24

Hawk (477 MCM) 140,000 ₺            224,000 ₺              1.47 2.36

DM Tesisi

TM Tesisi

Birim Maliyet (TL/adet)

300,000 ₺                                                 

6,000,000 ₺                                              

3.16

63.16

Baz Birim Maliyet

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım1 Hawk 1 1 6.182 1.47 0.238

Hat_Yatırım2 Hawk 1 16 5.237 1.47 4.502

Hat_Yatırım3 Hawk 1 23 1.292 1.47 26.244

Hat_Yatırım4 Hawk 1 20 4.011 1.47 7.347

TM_Yatırım TM Akyaka 1 1 16.722 142.11 8.498
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Tablo 21 Burdur Akyaka TM TEİAŞ TM optimum yatırım alternatifleri planlama metrikleri ikinci durum 

 

 Isparta Merkez TM için önerilen TEİAŞ TM yatırım alternatiflerinden aşırı yüksek 

metriğe sahip olan alternatif olmadığı için modellenen OG yatırım alternatiflerinin 

planlama metrikleri hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda aşırı yüksek metriğe sahip 

yatırım alternatifleri tekrar incelendiğinde daha düşük metrik ve maliyete sahip 

yatırım alternatiflerinin olduğu gözlemlenmiştir. Planlama metriği yüksek yatırım 

alternatiflerinin tekrar modellenmesinden sonra planlama optimizasyon yazılımı tekrar 

çalıştırıldığında Isparta Merkez TM için OG yatırım alternatifleri optimum sonuç 

olarak görülmektedir. 

Tablo 22 Isparta Merkez TM OG optimum yatırım alternatifleri planlama metrikleri ilk durum 

 

Tablo 23 Isparta Merkez TM OG optimum yatırım alternatifleri planlama metrikleri ikinci durum 

 

 

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım1 Hawk 1 1 6.151 1.47 0.240

Hat_Yatırım2 Hawk 1 16 5.149 1.47 4.579

Hat_Yatırım5 Pigeon 1 12 1.751 1.00 6.852

Hat_Yatırım4 Hawk 1 20 5.824 1.47 5.061

TM_Yatırım TM Akyaka 1 1 17.124 142.11 8.299

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım3 Swallow 1 3.7 1.256 0.80 2.357

Hat_Yatırım4 Pigeon 1 0.9 9.205 1.00 0.098

Hat_Yatırım5 Pigeon 1 1.7 0.749 1.00 2.270

Hat_Yatırım6 Swallow 1 6 0.279 0.80 17.222

Hat_Yatırım7 Hawk 1 10 19.186 1.47 0.768

Hat_Yatırım8 Hawk 1 4.5 9.074 1.47 0.731

Hat_Yatırım9 Hawk 1 4.62 9.611 1.47 0.708

DM_Yatırım DM 1 1 18.685 3.16 0.169

Yatırım Tip

Paralel 

Hat

Sayısı

Uzunluk 

(km) veya

Birim (adet)

Yük Akışı

(MW)

Baz Birim 

Maliyet

Planlama 

Metriği

Hat_Yatırım4 Pigeon 1 0.9 9.274 1.00 0.097

Hat_Yatırım7 Hawk 2 10 18.889 2.36 1.248

Hat_Yatırım8 Hawk 1 4.5 6.101 1.47 1.087

Hat_Yatırım9 Hawk 2 4.62 12.551 2.36 0.868

DM_Yatırım DM 1 1 18.652 3.16 0.169
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Kapasite artışına dayalı OG primer elektrik dağıtım şebekesi yatırım ihtiyaçlarının dinamik 

optimizasyonuna yönelik geliştirilen karma tamsayılı programlama (KTSP) tekniğine dayalı 

problem optimizasyon algoritması, dallı-budaklı OG elektrik şebekelerinin planlama 

problemlerinde kolay ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik geliştirilen 

eşdeğer primer şebeke modeli oluşturma algoritması ve optimum yatırım sonuçlarını 

değerlendirmeye yönelik kullanılan planlama ölçütleri açıklanmıştır. Geliştirilen yöntem ve 

algoritmalar Akdeniz EDAŞ şebekesinde belirlenen pilot bölgelerde başarılı bir şekilde test 

edilmiştir. 

Elektrik dağıtım ve iletim şirketlerinin anlaşamadıkları noktalardan biri, şebeke yatırım 

ihtiyacının hangi kurum tarafından nasıl karşılanması gerektiğidir. İletim şirketi tarafından 

yeni bir YG TM yatırımı ve dağıtım şirketi tarafından bu yeni TM‟nin OG şebeke bağlantı 

yatırımları ile mi? Yoksa dağıtım şirketi tarafından, mevcut TM‟lere olan OG şebeke 

bağlantıların güçlendirilmesi ile mi? İletim şirketleri mevcut TM‟lere olan OG şebeke 

bağlantılarının dağıtım şirketleri tarafından güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederken, 

dağıtım şirketleri şebekelerinde mümkün olduğunca fazla noktada TM yatırımı isterler. Gerek 

iletim gerekse de dağıtım sistemi yatırım bedellerinin tarifeler üzerinden son kullanıcılar 

tarafından karşılandığı göz önüne alındığında, aslında önemli olan; hem iletim hem de dağıtım 

yatırım maliyetlerini göz önüne alan optimum bir planlama yapılmasıdır. Bu çalışmada 

önerilen yöntemin böyle bir ihtiyaca cevap vermekte olduğu, Akdeniz EDAŞ pilot bölgelerde 

gerçekleştirilen testler ile gösterilmiştir.  

Çalışmada geliştirilen yöntem ve algoritmalar, bir KTSP problemi olan dinamik yatırım 

optimizasyon probleminin sonuçlarının iteratif bir biçimde planlamacıya verilmesi ve 

sonuçların planlama ölçütleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi prensibine dayalıdır. Bu 

sayede, planlamacı iteratif olarak yatırım alternatiflerini değerlendirebilmekte ve kontrollü bir 

biçimde optimum planlama sonucunu elde edebilmektedir. Son olarak, bu çalışmada 

geliştirilmiş olan dallı-budaklı OG elektrik şebekelerini eşdeğer primer şebekeye indirgeyen 

algoritmanın, şebeke modelinin planlama problemlerinde kolay ve etkin bir şekilde 

kullanılmasını sağlamanın ötesinde, şebekedeki özellikle n-1 güvenilirlik açısından zayıf 

noktalar ile ilgili de önemli göstergeler verdiği anlaşılmıştır.  

Bu çalışmanın literatüre en büyük katkısı, dallı budaklı elektrik dağıtım şebekeleri için 

oldukça zor olan yatırım planlama probleminin çözümlerinin çok hızlı bir şekilde 

değerlendirilmesinde, eşdeğer şebeke modelinin ve planlama ölçütlerinin etkin bir şekilde 

kullanılabileceğini göstermesidir. Bununla birlikte, ileride optimum planlama problemini bu 

çalışmada uygulanan KTSP yönteminden daha hızlı çözebilecek farklı yöntemler de 

incelenebilir. 
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