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Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi” Dağıtım Şirketleri AR-GE 
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A. Proje Kimlik Bilgileri: 
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Başvuru Sahibi: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Sancak Mah.Yeni İstanbul Cad. No:92  
Selçuklu / Konya 

Proje Adı: 

Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, 

Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi”  

AR-GE Projesi 
Proje Bölgesi: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Dağıtım Bölgesi 

Proje Süresi: 16 ay+ 6 ay 

Proje Sorumlusu: Mert Bayer 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

T : +90 850 251 30 00 / 3280  
M: +90 530 936 46 64 
F : +90 850 251 31 00 
mert.bayer@meramedas.com.tr 

 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

Elektrik enerjisinin üretiminde dağıtım seviyesinden bağlanan dağıtık üretim tesislerinin sayısı ve dolayısıyla 

toplam üretim kapasitesi içerisindeki payı artmaktadır. 2016 yılı Şubat verilerine göre Türkiye’nin güneş ve 

rüzgâr enerjisi kurulu güçleri sırasıyla yaklaşık 5.098 MW ve 6.994 MW mertebesindedir1. Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2015-2019 Stratejik Planındaki, 2019 yılında bu kapasitelerin 

güneş enerjisi için 3.000 MW’a, rüzgâr enerjisi için de 10.000 MW’a yükseltilmesi hedefi güneş enerjisinde 

aşılmıştır.2 

Dağıtım ve iletim şebekelerinde güvenli işletme koşullarının sürdürülebilmesi için hızla artan dağıtık üretim 

tesislerinin izlenmesi ve operasyonel kontrol stratejilerinin oluşturulması gerekmektedir.  İletim 

şebekelerinde, tedarik sürekliliğinin ve güvenli işletme koşullarının sağlanabilmesi için yan hizmetlerden 

faydalanılmaktadır. Temel olarak primer/sekonder frekans kontrol, oturan sistemin toparlanması, bölgesel 

kapasite kiralama, anlık talep kontrol ve reaktif güç kontrolü gibi iletim sistemindeki yan hizmet 

uygulamaları dağıtım seviyesinde kullanılmamaktadır. Dağıtım seviyesinden bağlı yenilenebilir temelli 

dağıtık üretim tesislerinin artmasıyla, dağıtım şebekelerinde yan hizmetlerden yararlanılması gündeme 

gelmektedir. Bu bağlamda elde edilebilecek katkılar aşağıda listelenmiştir: 

 Şebekede yaşanan sıkışıklık (congestion) probleminin azaltılması, 

 Gerilim kontrolü (Aktif/Reaktif güç desteği) ve 

 Bölgesel dengeleme, vb. 

                                                           
1
 EPDK, “Enerji Piyasası 2018 Yılı Gelişim Raporu”, 2019. 

2
 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2019 Stratejik Planı, 2014. 
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Avrupa Birliği destekli “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dağıtım Şebekelerine Entegrasyonu için Kontrol 

Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Yan Hizmetlerden Faydalanılması” Ar-Ge projesi 2013 yılında başlatılmıştır3. 

Proje kapsamında alçak ve orta gerilim seviyesinden bağlı yenilenebilir enerji kaynaklarının yönetimi ile yan 

hizmetlere katılımı hedeflenmiştir. Yan hizmetler olarak özellikle gerilim kontrolüne ve yedek kapasiteye 

odaklanılmıştır. 

Bu proje ile birlikte Türkiye’de de dağıtım seviyesinde yan hizmetlere katılım potansiyelinin araştırılması 

hedeflenmiştir.  

İletim şebekelerinde, tedarik sürekliliğinin ve güvenli işletme koşullarının sağlanabilmesi için yan 

hizmetlerden faydalanılmaktadır. Temel olarak primer/sekonder frekans kontrol, bölgesel kapasite 

kiralama, oturan sistemin toparlanması, anlık talep kontrol ve reaktif güç kontrolü gibi iletim sistemindeki 

uygulamalar dağıtım seviyesinde kullanılmamaktadır. Dağıtım şebekelerine bağlı yenilenebilir temelli 

dağıtık üretim tesislerinin artması, yan hizmetlerden yararlanılmasını gündeme getirmektedir. 

Uluslararası uygulamalarda dağıtık üretim tesislerinin yaygınlaşması ile yan hizmetlerin OG seviyesindeki 

sistemlerde de incelenmesi ve iş modellerinin belirlenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 

Türkiye OG şebekelerinde yan hizmetlere katılım potansiyelinin ve piyasa modellerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında öncelikle dağıtım sisteminde yan hizmetlere ilişkin literatür, sektör ve mevzuat 

araştırmaları yapılarak güncel yaklaşım ve uygulamalar incelenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda elde 

edilen bilgi birikimiyle yan hizmetler dahilinde kullanılabilecek en iyi teknik çözümler araştırılarak 

geliştirilmiş ve uygulamalarla elde edilebilecek faydalar belirlenmiştir. İlgili kurum, kuruluş ve tedarikçi 

firmalar ile çalıştaylar düzenlenerek tüm paydaşların projeye katılımı sağlanmıştır. Mevcut durumda yan 

hizmetlere dahil edilebilecek dağıtık üretim tesislerinin teknik yeterlilikleri ve gereksinimleri tespit 

edilmiştir. Ayrıca dağıtım seviyesinden iletim seviyesindeki yan hizmetlere katılacak üretim tesisleri ile 

şebeke işletmecileri arasındaki koordinasyonun ve kuralların tanımlandığı farklı iş ve piyasa modelleri 

karşılaştırmalı analizlerle birlikte değerlendirilmiştir. Böylece, mevcut mevzuat ve yönetmeliklerdeki yan 

hizmetler kapsamının düzenlenmesine yönelik öneriler getirilerek ve yol haritası oluşturulmuştur. 

“Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile 

Değerlendirilmesi” Ar-Ge Projesi kapsamında Yan Hizmetler piyasasına dağıtım seviyesinden katılımın 

teknik, ticari ve mevzuat bakış açılarıyla etkilerinin incelenmesi üst başlığı kapsamında: 

 Dağıtım şebekelerinin yan hizmetlere katılımına ilişkin literatürün araştırılması, sektördeki 

uygulama örneklerinin incelenmesi ve ulusal/uluslararası mevzuatların değerlendirilmesi, 

 Mevcut dağıtık üretim tesislerinin yan hizmetler bakımından teknik yeterliliklerinin ve 

gereksinimlerinin ortaya konulması , 

 Dağıtımda yan hizmetlere yönelik farklı iş ve piyasa modellerinin belirlenmesi, modeller 

arasında niteliksel karşılaştırmaların yapılması, 

 Mevcut durumun önerilen iş modellerine uyarlanması için gereksinimlerin tespit edilmesi ve 

aday piyasa modellerinin fayda maliyet analizleriyle (FMA) karşılaştırılması ve 

 Teknik gereksinimler ve fizibilite analizleri ile seçilen iş modellerinin mevzuat (usul/esaslar) 

kapsamına alınması için önerilerin paylaşılması 

                                                           
3
 European Commission, “Increasing the Penetration of Renewable Energy Sources in the Distribution Grid by 

Developing Control Strategies and using Ancillary Services”, 2013. 
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çalışmaları yapılmıştır .  
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Gerçekleşme bazlı nihai iş planı ve zaman takvimi EK-1’de sunulmuştur.  

Dağıtım Şirketleri tarafından, dağıtım şebekesinin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite 

koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere yan hizmetlerin alınabilmesi için teknik gereksinimler ve 

fizibilite analizleri ile seçilen iş modellerinin mevzuat (usul/esaslar) kapsamına alınması için önerilerin 

hazırlanması ve paylaşılması çalışmaları, paydaşlarla yapılan çalıştay programındaki değişiklikler ve önerilen 

ilave çalışmalar nedeniyle öngörülen sürede tamamlanamamıştır. Dağıtık Kaynaklardan temin edilmesi 

öngörülen yan hizmetlerin; 

 Elektrik piyasasında tüm paydaşları etkileyecek olması, 

 Mevzuat çalışmasının bağlantılı diğer mevzuatta da değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılması ve 

kapsamın bu nedenle genişlemesi, 

 Daha önce yurt içinde ve yurtdışında uygulamasının bulunmaması 

 

nedeniyle daha uzun süreli çalışma gerekmiştir.  

 Yukarıda sunulan gerekçelere istinaden, projenin önemi de dikkate alınarak, altı ay süre uzatımı verilmiştir. 

C.2. İş Paketleri 

Yan Hizmetleri Ar-Ge Projesinde gerçekleştirilecek teknik çalışmalarla ilgili iş paketleri toplamda 7 faz olarak 

gerçekleştrilmiş olup, her bir fazla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır: 

 Faz-0: Proje Yönetimi Başlangıç Çalışmaları ve Ön-Gereksinim Analizleri 

 Proje paydaşları ile proje başlangıç (kick-off) toplantısının yapılması 

 Proje Yönetimi Başlangıç Hizmetleri 

o Proje İş Paketleri (WBS) kırılımının detaylandırılması 

o Proje Sorumluluk Matrisinin oluşturulması 

o Proje Organizasyon Şemasının kesinleştirilmesi 

o Proje Takip ve Raporlama Yöntemlerinin netleştirilmesi 

o Proje Dokümantasyon ve Belge Yönetimi Kurallarının tanımlanması 

o Proje Koordinasyon ve İletişim Kurallarının oluşturulması 

o Proje Kalite ve Yönetim Planının hazırlanması  

o Proje Zaman Planının hazırlanması 

o Proje Kaynak Planlamasının yapılması 

 Ön Gereksinim Analizleri ve Proje Kapsamının Netleştirilmesi 
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 Faz-1: Sektör Uygulamaları ve Literatür Araştırmaları ve Uluslararası/ Ulusal 

Mevzuat İnceleme Çalışmaları 

 Dağıtım seviyesindeki esneklik potansiyelleri ve Yan Hizmetlerde kullanımı ile ilgili yapılmış yurt içi 

ve yurt dışı uygulama örneklerinin ve literatürün incelenmesi 

 Ulusal ve uluslararası mevzuatın araştırılması 

 Ulusal ve uluslararası literatürün taranmasına ve raporlanmasına destek verilmesi 

 Uluslararası sektör uygulamalarının incelenmesi ve raporlanmasına destek verilmesi 

“Sektör Uygulamaları ve Literatür Araştırmaları ve Uluslararası/ Ulusal Mevzuat İnceleme Çalışmaları 

Raporu” Ek-2’de verilmiştir. 

 Faz-2: Dağıtımın Yan Hizmetler Katılımı için Kullanılabilecek Yan Hizmetler ve 

Uygulamaların Değerlendirilmesi  

 Dağıtım seviyesindeki yan hizmetler alternatiflerinin değerlendirilmesi 

 Farklı Yan Hizmetler türleri gereksinimlerinin detaylandırılması 

 Dağıtım seviyesindeki yan hizmetler alternatiflerinin sağlanabileceği yan hizmetler uygulamalarının 

değerlendirilmesi 

 Yan hizmetler uygulamaları ile ilgili uygulama senaryolarının geliştirilmesi ve seçilen senaryolar için 

analizlerin gerçekleştirilmesi 

 Alternatif uygulama çözümlerinin teknik altyapı, şebeke kapasitesi, finansal ve mevzuat açısından 

değerlendirilmesi 

 Yan Hizmetler uygulamalarının Talep Tarafı Katılımı açısından incelenmesi 

 Yan Hizmetler uygulamalarının dağıtık üretim yönetimi açısından incelenmesi 

 Yan Hizmetler uygulamalarının enerji depolama sistemleri açısından incelenmesi 

 Ar-Ge Projesi EPDK Ara-Dönem Raporunun hazırlanması 

“Dağıtımın Yan Hizmetler Katılımı için Kullanılabilecek Yan Hizmetler ve Uygulamaların 

Değerlendirilmesi Raporu” Ek-3’de verilmiştir. 

 Faz-3: Dağıtımın Yan Hizmetlere Katılımına İlişkin Farklı Piyasa ve İş 

Modellerinin Belirlenmesi, Karşılaştırmalı Değerlendirmeler ve Yol Haritası 

 Farklı iş ve piyasa modellerinin belirlenmesi 

 Her bir iş ve piyasa modeli için senaryo varsayımlarının belirlenmesi 

 İş ve piyasa modelleri için karşılaştırmalı niteliksel analizler 

 Paydaş kurum ve kuruluşlar ile çalıştaylar 

 Mevcut durum ve önerilen iş modelleri arasında fark analizleri ve üst seviye yol haritası önerilerinin 

geliştirilmesi 
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“Dağıtımın Yan Hizmetlere Katılımına İlişkin Farklı Piyasa ve İş Modellerinin Belirlenmesi, Karşılaştırmalı 

Değerlendirmeler ve Yol Haritası Raporu” Ek-4’de verilmiştir. 

 Faz-4: Seçilecek Piyasa ve İş Modelleri Alternatifleri için Finansal Fayda 

Maliyet Modellerinin Geliştirilmesi 

 FMA (fayda maliyet analizleri) için varsayım ve metodolojisinin belirlenmesi 

 Seçilecek senaryolar için karşılaştırmalı FMA (fayda maliyet analizleri) 

Frekans Kontrolü, Reaktif Güç Kontrolü ve Kısıtlılık Yönetimi Yan Hizmetleri ile ilgili Fayda Maliyet 

Analizleri Raporları sırasıyla Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de verilmiştir. 

 Faz-5: Mevzuat ve Usul/Esaslara İlişkin Önerilerin Geliştirilmesi 

 Piyasa yapısına yönelik tavsiyelerin geliştirilmesi 

 Teknik uygulamalara ilişkin geliştirme ve iyileştirme tavsiyelerinin geliştirilmesi 

 Mevzuat ve usul/esaslara ilişkin önerilerin geliştirilmesi 

Bu kapsamda yapılan çalışmaların çıktıları olarak; “Taslak Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği” 

ve “Yan Hizmetler Mevzuat Gereksinimi Matrisi” sırasıyla EK-8 ve Ek-9’da verilmiştir. 

 Faz-6: Proje Kapanışı 

 Saha çalışmaları özet raporunun hazırlanması 

 Proje kapanış teknik raporunun hazırlanması 

 Proje kapanış dokümanlarının derlenmesi 

 Proje dokümantasyonunun teslimi 

 Proje EPDK raporlamalarının tamamlanması 

Gerçekleşme bazlı iş paketlerinin detayları EK-1’de verilmiştir. 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

Dağıtım şebekesine giren güneş ve rüzgâr gibi invertör sistemli yenilenebilir üretim kaynakları, depolama 

sistemleri, elektrikli araçlar, akıllı sayaç sistemleri, vs. yeni teknolojiler, güç sisteminin mimarisini ve 

çalışmasını değiştirmektedir. Geleneksel dağıtım sistemleri, iletim seviyesine bağlı jeneratörlerden gelen 

elektriği, darboğazlar veya tıkanıklıklar olmayacak şekilde, son tüketicilere dağıtan tek yönlü akışların 

olduğu radyal ve pasif bir yapıya göre tasarlanmıştır ("fit-and-forget approach"). 

Buna karşılık, günümüzün dağıtım sistemleri, net talep ve yüksek talep dalgalanmalarının artan belirsizliği, 

yerel üretimin yerel talebin üzerinde olduğu zaman dağıtımdan iletim seviyesine ters akışlar, enerji 

olasılıklarının artması ve yerel güç ticareti gibi yeni özelliklerle karşı karşıya. Bu nedenle DSO’ların amacı, 

uzun vadeli makul talepleri karşılamak için ekonomik koşullar altında güvenli, güvenilir ve verimli bir elektrik 

dağıtım sistem işletmesi temel görevinin yerine getirilmesi ve Yan Hizmetler gibi mevcut araçların 

genişletilmesidir. 

Bu zorlukları bugün getiren aynı teknolojiler, doğru düzenlemeyle ve piyasa tasarımıyla, mevcut 

sistemimizden daha verimli ve daha temiz bir elektrik sistemine ulaşabilmek için kullanılabilir.  
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Aşağıdaki tabloda (Tablo ) gösterildiği üzere, tüm DÜK (dağıtık üretim kaynakları) teknolojileri yan hizmetler 

için kullanılabilir. Ayrıca, mevcut potansiyeller sistem özelliklerine bağlı olacaktır. Bununla birlikte, DÜK 

hizmetlerini kullanmak ve bir araya getirmek, DSO’ların toplam maliyetini azaltmaya yardımcı olabilir ve 

aktif bir dağıtım sistemi yönetimine izin vererek tıkanıklık yönetimi, kayıpların azaltılması, gerilim kontrolü 

için güçlü ve esnek bir araç sunar. 

Tablo 2: Dağıtımdaki Kaynakların Sağlayabildiği Önemli Yan Hizmetler 

Yan Hizmetler Yan Hizmet Sunabilecek Kaynaklar 
Yan Hizmeti Alan Sistem 

İşletmecisi 

Frekans Kontrolü Bütün DÜK Çeşitleri TSO 

Reaktif Güç Kontrolü Bütün DÜK Çeşitleri DSO 

Oturan Sistemin Toparlanması 
Büyük ölçekli Depolama Sistemi ve Dağıtık 

Üretim Kaynakları 
TSO ve DSO 

Bölgesel Dengeleme ve Tıkanıklık 

Yönetimi 

Dağıtık Üretim, Depolama Sistemleri, Talep 

Yönetimi, Elektrikli Araçlar 
TSO ve DSO 

 

Günümüzde, TSO’lar ile DSO’lar arasındaki DÜK esneklik temelli hizmetlerin; teknik ve sistem ön 

yeterliklerinin sağlanması, satın alınması, etkinleştirilmesi ve uzlaştırılması konularındaki iş birliği sınırlıdır. 

İlgili piyasa paydaşları arasında yan hizmetlerin tedariki ve etkinleştirilmesi ile ilgili bilgi alışverişinin 

yapılmaması, şebekenin faaliyet üzerindeki etkisini ve piyasadaki pozisyonlarını sınırlamaktadır.  

Öngörülemeyen sistem dengesizliklerini önlemek için, sistem işletmecileri ile gerektiğinde diğer paydaşlar, 

satın alım ve aktivasyon işlemleri sırasında bilgi alışverişinde bulunmak zorundadır. Sonuç olarak, paydaşlar 

potansiyel eylemler konusunda bilgi sahibi olurlar. Dolayısıyla, sorumlu taraflar tespit edilebilecek ve 

etkiden sorumlu tutulabilecektir. 

DÜK birimlerinin sistem yönetimi için çeşitli hizmetler sunmasına izin verildiği halde, dağıtım şebekesinden 

gelen esneklik kullanımıyla ilgili süreçlerde TSO’lar ve DSO’lar arasında şu anda sınırlı koordinasyon 

bulunmaktadır. Buna ek olarak, DÜK birimleri tarafından tedarik edilen esneklik temelli hizmetleri ticarete 

açan yerel piyasalar henüz gerçek değildir. TSO, DSO’nun katılımı olmaksızın, doğrudan dağıtım şebekesinde 

bulunan kaynaklarla sözleşme yapmaktadır. Üstelik sözleşmeli kaynakların etkinleştirilmesi DSO’ya 

bildirilmemektedir. Bu, DSO’lar için aktif bir dağıtım sistemi yönetimi yaklaşımının uygulanmasını zor bir 

görev haline getirir. Artan yenilenebilir enerji kaynakları ile yükselen bir senaryoda ve YEK’in yan hizmetler 

piyasalarına katılımının artmasının yakın TSO-DSO koordinasyonuna olan ihtiyacı artırması ve yeni süreçler 

ve koordinasyon yollarının öngörülmesi gerektiği açıktır. 

TSO’lar ile DSO’lar arasındaki iş birliğinin arttırılması ihtiyacı düzenleyiciler tarafından yaygın bir şekilde 

bilinmektedir. DSO’lar ve TSO’lar müşterilerine sistem genelinde en iyi sonuçları sunmak için birbirleriyle 

olan angajmanını önemli ölçüde arttırmalıdır. Daha önceki yıllarda, TSO’lar ile DSO’lar arasında daha fazla iş 

birliği için uygun bir çerçeve oluşturmak için ilerleme kaydedildi. Bunun kanıtı, son zamanlarda mevcut 

şebeke kodlarına yapılan uyarlamalardır. 

Dağıtım şebekesine bağlı olan Dağıtık Enerji Kaynakları, DEK'lerden gelen esneklik, Dağıtım Sistem 

İşletmecisi (DSO) ile İletim Sistemi İşletmecisine (TEİAŞ) Yan Hizmetlerin (YH) kullanımına yönelik fırsatlar 

sunmaktadır. Ancak, DEK'lerden gelen esneklikten yararlanabilmek için, TEİAŞ ve DSO'lar arasındaki 
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koordinasyon yapılarının geliştirilmesine ve DEK'lerden teklif kabul edebilecek yeni piyasa mimarilerine ve iş 

modellerine ihtiyaç vardır. 

Ayrıca farklı TSO-DSO etkileşim planlarını ve farklı gerçek zamanlı piyasa mimarilerini, sistem için fayda ve 

maliyetler açısından en iyi dengeyi sağlayacak şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Yan hizmetlerin 

DEK’lerden tedariki için TSO ve DSO arasında verimli etkileşimin sağlanması amacıyla, farklı koordinasyon 

modelleri, roller ve piyasa tasarımı ile karakterize edilen beş olası koordinasyon modeli ele alınmaktadır
4
: 

• Merkezileştirilmiş YH piyasa modeli: TSO bu modelde, DSO'nun geniş katılımı olmaksızın, iletim ve 

dağıtım seviyesine bağlı her iki kaynak için bir piyasa işletmektedir. Bu, geleneksel yapıya en yakın 

örnektir.  

• Yerel YH piyasa modeli: Bu yaklaşımda, DSO, DSO şebekesine bağlı kaynaklar için yerel bir piyasa 

düzenler ve yerel şebeke kısıtlamalarını çözdükten sonra, kalan teklifleri toplar ve TSO'ya sunar. 

• Paylaşılan Dengeleme Sorumluluk Modeli: Burada TSO ve DSO  dengeleme sorumlulukları, her biri 

kendi  şebekesinde bulunan kaynakları kullanarak ayrı ayrı yerine getirilir. DSO, TSO ile 

kararlaştırılan bir denge programını dikkate alarak yerel bir piyasa düzenlerken, TSO'nun dağıtım 

şebekesine bağlı kaynaklara erişimi yoktur. 

• Ortak TSO-DSO YH Piyasa Modeli: TSO ve DSO'nun ihtiyaç duydukları kaynakların maliyetini 

azaltmak için ortak bir hedefi vardır. Bu ortak hedef, ortak bir piyasanın ortak çalışması veya DSO 

tarafından işletilen bir yerel piyasanın dinamik entegrasyonu ile TSO tarafından işletilen merkezi bir 

piyasa tarafından gerçekleştirilebilir. 

• Entegre Esneklik Piyasa Modeli: Bu modelde piyasa, hem TSO ve DSO'lar hem de dengeleme 

birimleri, toplayıcılar, vs. için açık olup, tarafsızlığı garanti altına almak için bağımsız bir piyasa 

operatörünün kullanılmasını gerektirir. Sonuç olarak, dengeleme piyasaları ve yan hizmetler 

arasındaki sınırlar ortadan kalkabilir. 

Yukarıda açıklanan TSO ve DSO koordinasyon modelleri ile ilgili avantaj-dezavantaj bilgileri aşağıdaki 

tabloda özetle verilmiştir. 

Tablo 3: Koordinasyon Modelleri Karşılaştırılması 

Koordinasyon Modeli Avantajları Dezavantajları 

Merkezi Yan Hizmetler 

(YH) Piyasa Koordinasyon 

Modeli 

- Sadece TSO'nun YH satın 

almasına uygun olduğundan 

ilave altyapı gereksinimi 

olmayan sade bir yapı 

- Tek bir piyasa olması 

nedeniyle işletme maliyeti 

düşük ve standart işlemleri 

destekler 

- DSO'nun piyasaya gerçek 

katılımı bulunmuyor 

- DSO şebeke kısıtlamaları her 

zaman dikkate alınmıyor 

                                                           
4
 http://smartnet-project.eu 

http://smartnet-project.eu/
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Koordinasyon Modeli Avantajları Dezavantajları 

- Mevcut düzenlemelerin 

birçoğu ile uyumlu 

 

Yerel YH Piyasa 

Koordinasyon Modeli 

- DSO  yerel kaynakların 

kullanımında önceliğe sahip 

- DSO tedarik sürecini aktif 

olarak yönetir 

- Piyasaya küçük ölçekli DEK 

katılımının önünde daha az 

engel bulunmaktadır 

- TSO ve DSO piyasası 

sıralı olarak dengeye getirilir 

- Yerel piyasa düşük likiditeli 

olabilir 

- TSO piyasası ile DSO piyasası 

arasında kapsamlı iletişime 

gereksinim duyulabilir 

Paylaşılan Dengeleme 

Sorumluluk Modeli 

- TSO, DSO’lar YH alarak TSO’ya 

dengeli bir sistem sunduğu için,  

daha düşük miktarda YH 

tedarikine ihtiyaç duyacaktır 

- Piyasaya küçük ölçekli DEK 

katılımının önünde daha az 

engel bulunmaktadır 

- TSO ve DSO arasında sistem 

işletim sınırları nettir 

- TSO ve DSO tarafından tedarik 

edilecek toplam YH miktarı, 

ortak optimizasyon olmadığı 

için, daha yüksek olacaktır 

- Dengeleme birimleri daha 

yüksek dengeleme maliyetleri 

ile karşı karşıya kalabilir 

- Küçük yerel piyasalar DSO'lara 

yeterli kaynak sağlamak için 

yeterince likidite olmayabilir 

- Hem TSO hem de DSO 

tarafından kabul edilen 

önceden tanımlanmış program 

metodolojisinin tanımlanması 

zor olabilir 

Ortak TSO-DSO YH Piyasa 

Koordinasyon Modeli 

- YH için gereksinim duyulan 

toplam altyapı sistem 

maliyetleri  minimumdur 

- TSO ve DSO, mevcut  

kaynaklardan en iyi şekilde 

yararlanmak için yakın işbirliği 

yapar 

- TSO ve DSO'nun bireysel 

maliyeti diğer modellere göre 

daha yüksek olabilir 

- TSO ve DSO arasındaki 

maliyetlerin tahsisi zor olabilir 

Entegre YH Piyasa 

Koordinasyon Modeli 

- Dengeleme birimlerinin 

dengesizliklerini kendi 

portföylerinde çözmesi 

olanakları artar 

- Çok sayıda alıcı ve satıcı 

nedeniyle yüksek likidite ve 

Piyasa platformunu işletmek 

için bağımsız operatör gerekli 

- Gün içi piyasaların gelişimi ve 

likiditesine olumsuz etki 

- TSO ve DSO’nun bağımsız 
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Koordinasyon Modeli Avantajları Dezavantajları 

rekabetçi fiyatlar piyasa operatörü ile veri 

paylaşması gerekiyor 

 

Sonuç olarak, dağıtım bölgelerinin kendi aralarında çeşitli farklılıklar göstermesinden (DEK’ler açısından, 

ihtiyaç duyulan yan hizmetler açısından, dağıtım şebekesinin büyüklüğü açısından vs.) dolayı, her bir dağıtım 

şebekesi operatörü kendi bölgesindeki esnekliklerde doğal toplayıcı rolünde olması ve ihtiyaca göre 

öncelikle esneklik kaynaklarını dağıtım şebekesinde kullanması, ihtiyaç fazlasının ise iletim yan hizmetleri 

piyasasına sunalabilmesi önerilmektedir. İlk aşama olarak yerel yan hizmetler piyasa koordinasyon 

modelinin tercih edilmesi, sonrasında ise ortak TSO-DSO piyasa koordinasyon modeline ve paylaşılan 

dengeleme modelinin, dağıtım şirketlerinin doğal toplayıcı olarak TEİAŞ’a bölgesel dengeleme hizmeti de 

verebilmesine olanak sağlayacak şekilde uyarlanarak, geçilmesi uygun olarak değerlendirilmektedir. Bu 

uyarlama ile ilgili detaylar Şekil-2’de ve Tablo-5’de verilmiştir. 

Önerilen piyasa modellerinin; 

 Ön yeterlilik; teknik ön yeterlilik ve sistem ön yeterliliği 

 Tedarik, etkinleştirme ve uzlaştırma  

Süreçlerinin herbiri  belirlenmiştir. 

Aşağıdaki şekilde, yerel yan hizmetler piyasa koordinasyon modeli için ön yeterlilik süreçleri 

gösterilmektedir. Yerel yan hizmetler piyasa koordinasyon modelinde piyasa işletmecisi, Piyasa İşletmecisi 

(MO) rolünü yan hizmet türüne göre TEİAŞ veya DSO üstlenmektedir. 
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DEKler 

MO 
(TEİAŞ)

Satıcı-Toplayıcı 

İletim Şebekesi

Dağıtım Şebekesi

Piyasa Platformu

MO
(DSO)

(Y
H

)
M

e
rk

ez (4)

(8)
(5)

(7)

(6)

(3)

(1)
(2)

DSO/YT

DSO/VY

Akredite
Kuruluş

 

Şekil 1: Yerel Piyasa Modeli Ön Yeterlilik Süreçleri 

 

Yukarıdaki şekilde gösterilen süreçler ile ilgili adımlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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Tablo 4: Yerel Piyasa Koordinsyon Modeli Ön Yeterlilik Süreci Adımları 

 

 

Adım 1 Öncelikli olarak, yerel yan hizmet piyasasına katılmak isteyen DEK sahibi, akredite 
kuruluştan DEK’inin teknik ön yeterliliklerinin değerlendirilmesini talep eder. 

Adım 2 Akabinde akredite kuruluş, DEK’in teknik özelliklerini doğrular ve teknik ön 
yeterliliğini değerlendirir. Değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda, 
değerlendirme sonuçları iyileştirme önerileri ile DEK sahibine bildirilir ve sertifika 
verilmez. 

Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda, ilgili DEK’ler sertifikalandırılır 
ve teknik ön yeterlilik süreci tamamlanmış olur. 

Adım 3 Toplayıcılar ve/veya satıcılar, teknik ön yeterlilik sertifikaları olan DEK sahipleri ile 
anlaşma yaparak kendi yan hizmet portföylerini oluşturur. 

Adım 4 Toplayıcılar ve Satıcılar piyasa işletmecilerine tekliflerini verir. Teklifleri ile birlikte 
Sistem Ön Yeterliliği talep ederler.  

Adım 5 Sistem ön yeterliliği için, piyasa işletmecileri, Toplayıcılar ve satıcılardan gelen 
sistem ön yeterlilik taleplerini şebeke operatörlerine iletir. 

Adım 6 Şebeke operatörleri de şebekelerindeki ilgili DEK’lerin bağlı oldukları lokal şebekede 
limit/kapasite gibi sistem kısıtlamalarını kontrol eder. 

Adım 7 Şebeke operatörleri sistem kısıtlamaları ile ilgili kontrollerini tamamladıktan sonra 
piyasa işletmecisine geri dönüş yapar. 

Adım 8 Piyasa işletmecisi, şebeke operatörlerinden aldıkları sistem ön yeterlilik sonuçlarını 
dikkate alarak teklif değerlendirmesini yapar. 

Sistem ön yeterlilik sonuçları olumsuz olan DEK'ler değerlendirme dışı bırakılarak 
piyasa temizleme işlemi yapılır. Sonuçlar yayınlanır. 

Böylece ön yeterlilik süreci tamamlanmış olur. 
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Aşağıdaki şekilde, yerel Yan Hizmetler piyasa koordinasyon modeli ve uyarlanmış Ortak TSO-DSO – Paylaşılan 

Dengeleme Yan Hizmetler piyasa koordinasyon modeli için tedarik, etkinleştirme ve uzlaştırma süreçlerini 

göstermektedir.  

DEKler

MO
TEİAŞ

ÖVS
(TEİAŞ)

YT

ÖVS
(DSO)

Toplayıcı ve Satıcı
TEİAŞ YH

DSO YH

Toplayıcı ve Satıcı

YT

İletim Şebekesi

Dağıtım Şebekesi

Piyasa Platformu

MO
DSO

YH
(M

E
R

K
E

Z)
YH

(Y
E

R
E

L)

(3)
(4)

(5a)

(19a)

(16)

(10a)

(9)

(7)

(11)

(5b)

(19b)

(13)

(12)

(17)

(15)

(10b)
(8)

(2)

(1b)

(6)

(14)

(18)

EPİAŞ

Tedarik Süreci

Etkinleştirme Süreci

Uzlaştırma Süreci

(1
9

c)

(1a)

 

Şekil 2: Yan Hizmetler Tedarik, Etkinleştirme ve Uzlaştırma Süreçleri 

Aşağıdaki tablolar, bu süreçler içerisinde yer alan piyasa oyuncularını ve eylemleri listelemektedir. Adımlar 

her iki koordinasyon şeması için de geçerlidir. Yerel YH piyasa işletmecisinin (MO) rolünü yalnızca DSO, 

merkezi YH piyasa işletmecisinin rolünü ise TEİAŞ yerine getirilebilir. Uyarlanmış Ortak TSO-DSO-Paylaşılan 

Dengeleme yan hizmetler piyasa koordinasyon modelinde, her iki MO (TSO ve DSO) da sisteme bir bütün 

olarak faydayı sağlayan yan hizmetler sözleşmesini imzalar, bölgesel dengeleme için DSO doğal toplayıcı 

olarak piyasa oyuncusu rolünü de üstlenir.  
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Tablo 5: Yerel ve Ortak YH Piyasa Koordinasyon Modeli Tedarik Süreci Adımları 

 

  

Adım 1(a) Bölgesel Dengeleme için  TSO ve ilgili DSO Yük Tevzi (YT) birimleri bilgi alış-verişinde 
bulunarak üretim-tüketim planları ve kayıp hesaplarına göre programı  belirler 

Adım (1b) 

 

 

Öncelikli olarak, DSO Yük Tevzi (YT) birimi yan hizmet piyasasında tedarik edeceği 
yan hizmet miktarını/hacmini hesaplar. 

Adım 2 DSO YT, DSO piyasa işletmecisi (MO) birime tedarik edeceği yan hizmet miktarını 
bildirir. 

Adım 3 TEİAŞ YT, sistem düzeyinde tedarik edilecek yan hizmet miktarını/hacmini hesaplar. 

Adım 4 TEİAŞ YT, TEİAŞ MO birime tedarik edeceği yan hizmet miktarını bildirir.  

Adım 5(a) Satıcılar-Toplayıcılar, TEİAŞ MO tarafından işletilen Merkez yan hizmet piyasasına, 
iletim şebekesine bağlı kaynaklardan sağlanacak yan hizmetler tekliflerini gönderir. 

Adım 5(b) Satıcılar-Toplayıcılar, DSO MO tarafından işletilen Yerel yan hizmet piyasasına 
dağıtım şebekesine bağlı kaynaklardan sağlanacak yan hizmetler tekliflerini 
gönderir. 

Adım 6 Teklifler toplandıktan sonra, DSO YT, dağıtım şebekesi kısıtlamalarını DSO MO'ya 
bildirir. 

Adım 7 DSO MO, DSO YT'den aldığı şebeke kısıtlamalarını dikkate alarak yerel piyasayı 
dengeler. 

Adım 8 Yerel DSO MO, seçili olmayan teklifleri toplar ve bunları TEİAŞ MO'ya gönderir. 

Adım 9 TEİAŞ MO, merkezi piyasayı dengeler. 

Adım 10(a) TEİAŞ MO, dengelenmiş merkezi piyasa tekliflerini satıcı-toplayıcılara bildirir. 

Adım 10(b) TEİAŞ MO, dengelenmiş merkezi piyasa tekliflerini DSO MO'ya bildirir. 
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Tablo 6: Yerel ve Ortak YH Piyasa Koordinasyon Modeli Etkinleştirme Süreci Adımları 

 

 

Tablo 1: Yerel ve Ortak YH Piyasa Modeli Uzlaştırma Süreci Adımları 

 

 

 

 

 

 

Adım 11 DSO MO, piyasa sonuçlarını satıcılara-toplayıcılara iletir.  

Adım 12 Satıcılar-Toplayıcılar, seçili teklifler için ilgili DEK'leri etkinleştirir. 

Adım 13 DSO bölgesi Ölçü Veri Sorumlusu (ÖVS), ölçüm sonuçlarını DSO MO'ya iletir. 

Adım 14 DSO MO, ölçüm sonuçlarını DSO YT'lere iletir. 

Adım 15 DSO MO, ölçüm sonuçlarını TEİAŞ MO'ya iletir. 

Adım 16 TEİAŞ ÖVS, ölçüm sonuçlarını TEİAŞ MO'ya iletir. 

Adım 17 TEİAŞ MO, DEK'lerle birlikte tüm ölçüm sonuçlarını TEİAŞ YT'ye iletir. 

Adım 18 TEİAŞ MO ve DSO MO, etkinleştirmeden etkilenen birimlerin uzlaştırılması için tüm 
ölçüm sonuçlarını ve değerlendirmelerini EPİAŞ'a gönderir. 

Adım 19(a) EPİAŞ, satıcılar-toplayıcılar aracılığıyla iletim şebekesine bağlı kaynaklardan yan 
hizmet etkinleştirmesinin finansal olarak uzlaştırılmasını sağlar. 

Adım 19(b) EPİAŞ, satıcılar-toplayıcılar aracılığıyla dağıtım şebekesine bağlı kaynaklardan yan 
hizmet etkinleştirmesinin finansal olarak uzlaştırılmasını sağlar. 

 

 

 

Adım 19(c) EPİAŞ, TEİAŞ ile dağıtım şebekesine bağlı kaynaklardan Doğal Toplayıcı olarak yan 
hizmet alarak bölgesel dengeleme hizmetini etkinleştiren DSO'ların finansal olarak 
uzlaştırılmasını sağlar. 
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Yeni piyasa oyuncusu olarak doğal toplayıcı olarak DSO’ların ve toplayıcıların, esneklik servis sağlayıcıları 

olan DEK’ler ve YH piyasası arasında, mevcut esneklik hacminin toplanması aracı görevini görmesi, başarılı 

bir toplama ve piyasa takasından/dengelenmesinden sonra kaynak etkinleştirme sorumluluğunu üstlenmesi 

beklenmektedir.  

Mevcut durumda gün öncesi ve gün içi piyasaları ile birlikte TEİAŞ dengeleme piyasası ve YH piyasası 

uzlaştırma sürecini işleten EPİAŞ’ın, DEK’lerden TEİAŞ ve DSO (ilk aşama olarak sadece gün öncesi 

piyasasıdan) tarafından satın alınması öngörülen YH’lerin uzlaştırılması sürecini de yönetmesi 

öngörülmektedir. 

Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar destekleyici bir dağıtım seviyesi BİT altyapısı ile, esneklik 

gereksinimlerinin bir dereceye kadar DEK'ler tarafından karşılanabileceğini ortaya koymuştur. Belirli 

tiplerdeki DEK'lerin potansiyel kapasiteleri, proje kapsamında geliştirilmekte olan ilk aşamada Yerel  piyasa 

modeli, ilerleyen aşamada ise uyarlanmış TEİAŞ-DSO ortak-paylaşılan dengeleme piyasa modeli ile; 

 TEİAŞ’a frekans kontrolü, 

 DSO’lara dağıtım seviyesinde reaktif güç kontrolü ve  

 Bölgesel Dengeleme ve Tıkanıklıkların yönetilmesi YH sunulması için çok uygundur. 

Depolama sistemleri, invertörlü üretim sistemleri ve belirli yük türleri, esneklik gereksinimlerine neredeyse 

anında cevap verebilir. YH piyasa tasarımında, sistemin esneklik gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı 

olacak toplayıcıların bu yeni YH piyasasına katılımı, çeşitli DEK'lerden uygun esneklik sağlamak için 

önemlidir. Prensip olarak, her bir yan hizmet çeşidi için kümelenme düzeylerini tanımlamak mümkündür; ilk 

seviye, frekans kontrolü için TEİAŞ-DSO bağlantı noktalarında, ikinci seviye, bölgesel dengeleme ve tıkanıklık 

yönetimi için sırasıyla TEİAŞ Transformatör ve fider bazında, üçüncü seviye, reaktif güç kontrolü için ise 

noktasal bazda kümeleme yapılabilir.  

Sonuç olarak, projenin 3. Fazı kapsamında yapılan çalışmalara dayanarak yapılan özet değerlendirmeler 

aşağıdaki şekilde vurgulanabilir: 

• TEİAŞ tarafından DEK’lerden primer frekans kontrolü hizmeti alması mümkün olabilecektir. Batarya 

tipi depolama sistemleri konvansiyonel üretim tesislerine göre frekansa daha hızlı tepki vermekte 

ve frekans kontrolü hizmeti sağlamadaki başarı oranı, sapma payı olmaksızın, %100’e yakındır. 

Dağıtım şebekeleri ölçekli önemli depolama sistemlerinden TEİAŞ’a bu yan hizmetin sunulması 

konusunda önemli bir potansiyelin yakın gelecekte ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Frekans 

kontrolü serbest piyasa fiyatları yatırımcılara yol gösterici olacaktır. 

• DSO’ların GES üretiminin yoğun olduğu bölümlerde halihazırda yaşadıkları gerilim yükselmesi 

probleminin üstesinden gelebilmesi için, mevzuat düzenlemesi yapılarak; 

o Mevcut GES’ler kapasitesinin altında üretim yaptıkları durumda; Alçak Gerilimden (AG) 

bağlı olanların 0,9 güç faktörü ile zorunlu olarak, Orta Gerilimden (OG) bağlı olanların ise 

ikili anlaşmalar kapsamında hizmet vermesi. 

o Planlanan GES’lerin invertör ve transformatör  kapasitelerinin; sırasıyla 0,9 ve 0,8 güç 

faktörü ile reaktif güç kontrolüne katılabilecek şekilde tasarlanarak reaktif güç yan hizmet 

uygulamasına hızla geçilmesi önerilmektedir.  

o Bu bandın dışı için ise zorunlu ve ödemeli yan hizmet uygulaması uygun görülmektedir.  
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• GES’ler dışındaki; elektrikli araçlar, depolama sistemleri gibi diğer invertörlü DEK’lerin, 

yaygınlaşmasına bağlı olarak reaktif güç kontrolüne katılımı ikinci aşama olarak öngörülmektedir. 

• Bölgesel Dengeleme ve Tıkanıklık yönetimi yan hizmeti için depolama sistemleri ve talep tarafı 

yönetimi en uygun kaynaklar olarak belirlenmiştir. Serbest piyasa yapısına geçilmeden önce ikili 

anlaşmalar kapsamında kısıtllılık yönetimi yan hizmetinin alınması, yaygınlaşması için ise, iletişim ve 

otomasyon altyapısı yatırım maliyetlerini minumumda tutmak ve bu kaynakların en etkin 

olanlarından başlamak için, tüketim olarak 500 kW ve üzeri sanayi ve ticarethane yükleri veya 

toplam 500 kW gücündeki tarımsal sulama gruplarının kullanılması önerilmektedir. Bölgesel 

Dengeleme ve Tıkanıklık yan hizmetinin yaygınlaşması ve altyapı maliyetlerinin azalması ile piyasa 

yapısına geçildikten sonra, daha düşük gücü olan DEK’ler de piyasaya katılabileceklerdir.  

• DEK’lerden TEİAŞ ve DSO’ların yan hizmet alabilmesi ile ilgili piyasa koordinasyon modelinin ve 

süreçlerinin kurgulanması çalışmalarında piyasa katılımcıları ile istişare içinde bulunulması, bu 

piyasanın başarıyla işletilebilmesi için önemlidir. 

• Teknik iyimserlik fayda-maliyet analizleri ile de desteklenmiştir. 

• Başta yan hizmetler yönetmeliği olmak üzere, elektrik şebeke yönetmeliği, dağıtım şebeke 

yönetmeliği ve dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğinde  yapılması gerekli düzenlemeler 

belirlenmiş, yan hizmetler mevzuat gereksinimi matrisi ve taslak yan hizmetler yönetmeliği 

hazırlanmıştır. 

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlarda Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
Projede karşılaşılan en önemli riskler, invertör sistemlerinin ve transformatörlerin;  

 Reaktif güç kontrolü hizmeti verilebilmesi için yeterli kapasitede seçilmemiş olması, 

 Tüm yan hizmetler için; merkezi olması yerine, iletişim ve otomasyon altyapısı gereksinimini 

yükselten merkezi olmayan (split) tipte seçilmiş olması 

şeklinde özetlenebilir. Dağıtık Enerji Kaynaklarından yan hizmetlerin alınması uygulamalarının, dünyada tam 

manasıyla henüz uygulanmamış olması dolayısıyla uygulama deneyimi olmaması risk olarak 

değerlendirilmekte olup, ilk aşama olarak sadece DSO’ların ve dağıtık üretim kaynaklarının arasında 

imzalanacak ikili anlaşmalarla reaktif güç kontrolü yan hizmetlerini başlatılması öngörülmektedir. Daha 

sonraki aşamalarda ise aktif enerji üretimini-tüketimini dolasıyla elektrik piyasalarını etkileyebilecek, ve 

EPİAŞ’ın ile TEİAŞ’ın da rol alması gereken yan hizmetlerin başlatılması uygun olacaktır. 

Ayrıca, dağıtık kaynaklardan yan hizmetler alınmasına yönelik uygulama projesi ile deneyim kazanılması 

gerekmektedir. 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
Bu proje kapsamında;  

 Dağıtık enerji kaynaklarının yetenekleri ve potansiyelinin,  
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 Bu kaynaklardan; 

o  iletim ve dağıtım şebekesinin verimliğini ve teknik kalitesini artıracak,  

o işletme ve yatırım harcamalarını (OPEX-CAPEX) düşürecek şekilde işletilmesi ve 

geliştirilmesini destekleyen esneklik hizmetlerininin, 

 Bu hizmetlerin; 

o ön yeterliliği,  

o tedariği, 

o etkinleştirilmesi ve 

o uzlaştırılması 

 Fayda/maliyet analizlerinin yapılması ve 

 Mevzuat gereksiniminin belirlenmesi 

konularında önemli çalışmalar yapılmış ve bilgi birikimi elde edilmiştir. 

ELDER ve diğer EDAŞ’lar ile bir çalışma grubu oluşturularak proje kapsamında elde edilen bilgi birikiminin 

paylaşılması planlanmaktadır. Çalışma grubu ile birlikte ilk aşamada dağıtım seviyesinde yan hizmet 

kapsamında uygulanabilecek olan reaktif güç kontrolü üzerinde görüş alış verişinde bulunacaktır. Buradan 

elde edilen sonuçlar ve proje kapsamında elde edilmiş bilgi birikimi ile bir uygulama önerisi hazırlanıp 

EPDK’ya sunulması hedeflenmiştir.  

 


