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Akıllı Sayaç Sistemleri Fayda Maliyet Analizi 

Metodolojisinin Geliştirilmesi ve ADM EDAŞ Bölgesi 

için Yaygınlaştırma Yol Haritasının Çıkarılması

AR-GE PROJELERİ
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Projenin Başlatılma Gerekçeleri

➢ AB üye ülkeleri başta olmak üzere dünyada popülaritesini arttırmakta olan akıllı sayaç

uygulamaları yatırımlarının gerçekleştirilmesi öncesinde fayda-maliyet analizi

çalışmalarının yapılması ve yaygınlaştırma yol haritası çıkarılması

➢ Proje kapsamında akılı sayaç yatırımlarının planlanmasını sağlayacak ve tüm dağıtım

şirketlerince uygulanabilecek bir fayda-maliyet analizi metodolojisinin çıkarılması ve

ADM ve GDZ EDAŞ özelinde fayda-maliyet analizinin gerçekleştirilerek yol haritası

çıkarılması

➢ Türkiye Elektrik Piyasasına özgü bir metodolojinin geliştirilmesi

➢ Akıllı sayaç sistemlerinin kısa-orta-uzun vadeli faydaların belirlenmesi, Yaygınlaştırma

yol haritasının çıkarılması ve elektrik dağıtım piyasasında faaliyet gösteren diğer

dağıtım şirketlerinin de faydalanacağı referans değerde bir çalışma oluşturulması.
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Literatür Taraması: Dünya çapında akıllı sayaç fayda-maliyet analizleri için yaygın olarak

kullanılan Electric Power Research Institute (EPRI) ve Avrupa Birliği Komisyonu metodolojileri

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Yerel Koşulların Belirlenmesi

• Yerel koşullara göre analizde kullanılacak olan kritik parametrelerin belirlenmesi ve tahmin edilmesi bu

aşamada yapılır. Kritik parametreler fayda-maliyet analizlerinde yerel koşullara göre değişen varsayımlar

seti olarak tanımlanabilir.

• Kritik parametreler senaryolara göre fayda ve maliyetlerin ortaya konulmasında önemli rol oynamaktadır.

Analizin yapılacağı bölgenin koşullarına göre değişen kritik parametrelerin geleceğe yönelik tahminlerin

hata payını azaltması için sağlam nedenlere oturtulması gerekmektedir.

Fayda-maliyet Analizi

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

amaç doğrultusunda varlıklar, fonksiyonlar ve faydalar bu sistemlere göre seçilmiş, komisyon tarafından örnek

varlık, fonksiyon ve fayda listesi önerilmiş ve hesaplamaların da nasıl yapılacağına dair örnekler verilmiştir.

Varlıklar Fonksiyonlar Faydalar Parasal değer

Akıllı Sayaç

Sayaçların 

uzaktan 

okunması

Sayaç okuma 

maliyetinde 

azalma

TL/yıl
ÖRNEK

Yatırım

Maliyetleri
İşletme

Maliyetleri
Faydalar Yapılmayan Mekanik Sayaç Yatırımları

Faydalar

Maliyetler

ÖRNEK
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Duyarlılık Analizi

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

• Fayda-maliyet analizi aşaması sonrası yapılan duyarlılık analizlerinin amacı bu

varsayımların daha sağlam temellere oturtulmasıdır.

• Belirlenen kritik parametrelerin değişimine göre ortaya çıkan sonuçlar duyarlılık analizinde

paylaşılarak, faydaların pozitif çıkması için alınması gereken önlemler sıralanır.

Nitel Etki Analizi

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

etkiler nitel analizde ortaya konulur.

Nitel analiz yöntemi iki adımın yürütülmesi ile tamamlanmaktadır:

• Beklenen çıktılar ve amaçlar doğrultusunda senaryo performansının değerlendirilmesi

• Elektrik piyasasına ve topluma etkileri olan parasal olmayan faktörlerin belirlenmesi ve

değerlendirilmesi

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

bütünleşik bir sonuç elde edilmektedir.
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ADM EDAŞ için Senaryonun Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Proje kapsamında akıllı sayaç

sistemi özellikleri ve senaryolar tanımlanmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Proje Kapsamındaki Varlıklar

1. Ölçüm Noktası Cihazları

a) Akıllı Sayaç

b) Haberleşme Ünitesi

c) Ev-İçi Gösterim Cihazı

2. Haberleşme Altyapısı

a) Geniş Alan Ağı (WAN GPRS, RF)

b) Bölgesel Alan Ağı (LAN PLC, RF)

c) Ev Alan Ağı (HAN)

3. Sayaç Veri Merkezi

Analizde varlıklardan parasal değere giden akışı benimsenmiştir. Bu kapsamda AB metodolojisinde

bahsedilen akış için öncelikle varlıklar ele alınmıştır ve varlıklar 3 ana başlıkta toplanmıştır.
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Faydalar

1. Operasyonel Faydalar

2. Teknik ve Ticari Kayıplar ile İlgili Faydalar

3. Elektrik Maliyetleri ile İlgili Faydalar

4. Yatırımlar ile İlgili Faydalar

5. Şebeke Kalitesi ile İlgili Faydalar

Maliyetler

1. Donanım Maliyetleri

2. Yazılım Maliyetleri

3. Kurulum Maliyetleri

4. İşletme Maliyetleri

5. Ek maliyetler
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FMA Analiz Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi: Tanımlanan senaryolar doğrultusunda 

analiz çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sonuçları grafiksel olarak gösterilmiştir.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

FMA Analiz Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
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Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

FMA Analiz Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
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AG Dağıtım Fiderlerinde 1 kV Seviyesinde Enerji 

Dağıtımının Teknik ve Ekonomik Fizibilite Analiz 

Projesi

AR-GE PROJELERİ
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Projenin Başlatılma Gerekçeleri

➢ Uzun AG fiderlerle beslenen kümelenmiş düşük sayıdaki abone gruplarına enerjinin 0,4 kV yerine 1

kV seviyesinden taşınmasıyla hat kayıplarının, gerilim düşümünün giderilmesi,

➢ Yenilenme zamanı gelmiş, yaşlı ve düşük yüklü OG havai branşmanların AG hat ile yenilenmesi ve

OG/1 kV trafo üzerinden 1kV gerilim seviyesinde işletilmesi suretiyle OG şebekeden izole edilmesi

ve OG şebekedeki güvenilirlik performans göstergelerinin (SAIDI v.b.) iyileşmesi,

➢ Ormanlık ve dağlık bölgelerden geçen ve kış aylarında arızalar nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesinin

etkilenmesine sebep olan havai OG branşmanların, 1 kV seviyesinde AG kablolar ile değiştirilerek

yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve arıza istatistiklerinde iyileşme sağlanması,

➢ Turistik ve kültürel bölgelerde bölgenin mimari yapısına uyum sağlamayan OG havai hatların düşük

maliyetle 1 kV AG kablo şebekeleriyle değiştirilmesi suretiyle, belediyeler ve Kültür Bakanlığı

yetkilileri ile yaşanan ihtilaflara çözüm geliştirilmesi.
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Literatür Taraması: 1kV dağıtım şebekesi bulunan ülkelerde yapılan çalışmalar incelenmiş, AG

şebekelerin 1kV işletimi için uluslar arası makaleler taranmış, şebeke mimarisi tasarımı yapılmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Teknik ve Ekonomik Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi: Proje kapsamında AG fiderin 1kV

işletilmesinin teknik ve ekonomik analizleri yapılmıştır. Teknik analizde kayıp ve gerilim düşüm

analizleri gerçekleştirilmiştir. Ekonomik analizlerde NPC(Yatırımın Bugünkü Değeri) baz

alınmıştır.
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Pilot saha uygulaması gerçekleştirilen bölgenin teknik ekonomik uygulanabilirlik aralığı grafiği 

üzerinde işaretlenmesi (Sahada Rose tipi AG hat bulunmaktadır, OSOS ölçüm sonuçlarına göre 

bölgenin eş zamanlı puant yükü 3.6 kW’dır.)

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Saha Uygulaması:
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GDZ EDAŞ Manisa İli Alaşehir İlçesi Belenyaka Mahallesi Esentepe Mevkii beslemesi 

(Pilot bölge kodu: GDZ_P2)

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Saha Uygulaması:
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Saha Uygulaması: Proje kapsamında GDZ Dağıtım şebekesi içerisinde bulunan Belenyaka köyünde 1

kV şebeke tesis edilmiş, işletme için gereken güvenlik etiketlendirmeleri yapılmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Analiz: Proje öncesi ve sonrası şebeke dalgalanmaları analiz edilerek raporlaştırılmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Depolama sistemleri için EN iyi dünya örnekleri 

incelenerek, ADM EDAŞ şebekesi için optimum 

uygulamanın belirlenmesi

AR-GE PROJELERİ
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Projenin Başlatılma Gerekçeleri

➢ Dünya’da uygulamaları bulunmasına rağmen, ülkemizde depolama cihazlarının faydaları ile ilgili

herhangi çalışmanın bulunmaması

➢ Elektrik dağıtım ölçeğinde kullanılan enerji depolama cihazlarının Dünya’daki uygulama örnekleri

incelenerek, Türkiye dağıtım şebekesine uygulanabilirliği ve uygulama alanlarının tespiti

➢ Uygulama örnekleri çerçevesinde Depolama Sistemlerinin fayda maliyet analizlerinin yapılarak;

Depolama Sistemlerinin dağıtım şebekesinde uygulanması ile ortaya çıkacak ekonomik katkıların

tespit edilmesi

➢ ADM EDAŞ dağıtım bölgesinde enerji depolama sistemlerinin uygulama noktalarını tespit ederek

ortaya çıkması muhtemel teknik kazanım ve problemlerin belirlenmesi

➢ ADM özelinde yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Türkiye elektrik dağıtım şebekesi genelinde

teknik ve ekonomik açıdan depolama cihazlarının yerlerinin doğru belirlenmesine yardımcı olacak bir

kılavuz hazırlanması
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Literatür Taraması

Avrupa Birliği Komisyonunun belirlemiş olduğu 20-20-20 hedefi, 2020 yılında toplam enerji

üretiminin % 20’sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek, sera gazı emisyonunu %20 azaltmak ve

enerji verimliliğini %20 arttırmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, Avrupa Birliği ülkeleri ve aday

ülkeler gelecek şebeke yapısı olarak tanımlanan akıllı şebekeler için çalışmalara başlamışlardır. Akıllı

şebekelerin en önemli hedeflerinden biri; son kullanıcı tarafında daha fazla dağıtılmış üretim ve

enerji depolamaya olanak tanıyan mikro şebekelerin kurulmasıdır.
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Depolama Sistemlerinin Çeşitleri

EDS’ler mekanik, elektrokimyasal, elektriksel ve termal enerji depolama sistemleri olarak 

sınıflandırılmıştır
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Türkiye İçin Depolama Sistemi

• Türkiye hazneli pompalı sistemlere ve sıkıştırılmış hava için coğrafi olarak uygun bölgelere

sahip değildir.

• Maliyetler değerlendirildiğinde kimyasal depolama sistemleri uygun görünmektedir

• Batarya değerlendirmesi yapıldığında ise Lityum-İyon en efektif çözüm olarak

görünmektedir.

Bataryalar / 

Özellikleri

Enerji Yoğunluğu 

(Wh/kg)
Enerji Verimliliği (%) Ömür (Yıl)

Yaşam Döngüsü 

(Çevrim)
Çalışma Sıcaklığı Fiyat (€/kWh)

Kurşun - Asit 25 - 50 65 - 90 >20 >2000 [-30,50] 120 - 200

Lityum - İyon 150 - 200 90 - 95 >20 >5000 [-30,50] 150 - 170

Sodyum Tabanlı 120 90 >10 >4500 [-30,60] 100 - 250

Nikel Tabanlı 20 - 80 90 >25 >3000 [-40,60] 100 - 250
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Şirketimiz çalışanları, İtalya’da bulunan Ventotene Adası’na gerçekleştirdikleri gezide Enel’in
adadaki depolama projesini incelemişlerdir. Ada 4 adet 600 kVA / 480 kW dizel jeneratör ve evlerin 
çatılarına koyulan güneş pilleri ile elektriğini üretmektedir. Güneş santrallerinin sayısının artması ile 
elektrik şebekesinde kararlılık (frekans, gerilim, vs.) problemlerine neden olmaktadır. Bu durum dizel 
jeneratörlerin verimsiz çalışmasına gerektiğinden daha fazla masraf ve emisyon ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Enerji talebinin fazla olduğu zamanlarda depolama cihazları tarafından dağıtık 
üretim kaynaklarının arz fazlası olduğu zaman depolanan enerjiyi kullanarak dizel jeneratörlerin en 
uygun verimlilikte çalışmasını sağlayacaktır.

Enel Ventotene Adası Projesi Teknik Gezisi
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EDP Evora Projesi Teknik Gezisi

Portekiz’in Evora bölgesinde EDP dağıtım şirketinin sorumluluğunda bulunan örnek 

dağıtım şebekesi için enerji depolama uygulaması gerçekleştirilmiştir. Depolama 

sisteminin bu projede kullanılmasının ana uygulamaları enerji yedekleme, gerilim 

düzenleme ve enerji zaman kaydırma (peak shaving) sağlamaktır. 

Örnek proje için depolama 

cihazı uygulamasının kapasitesi 

için 472 kW/360 kWh li-ion

özelliğine sahip bataryalı enerji 

depolama sistemi kullanılmıştır. 

EDP Evora Projesine ait görüntü
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Depolama cihazlarının ADM EDAŞ Şebekesine Kurulmasının Simülasyon Yapılarak

incelenmesi

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Depolama cihazlarının ADM EDAŞ Şebekesine Kurulmasının Simülasyon Yapılarak

incelenmesi

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Depolama Cihazlarının

Dağıtım Şebekesine

Yerleştirilmesinin

Metodolojisinin Oluşturulması:

Proje kapsamında yapılan

analizler ve Dünya genelinde

yapılan çalışmalar analiz edilerek

Türkiye’de depolama cihazlarının

en uygun noktasının bulunması

için metodoloji oluşturulmuştur.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Fayda Maliyet Analiz Çalışmaları: Proje kapsamında oluşturulan senaryolara göre fayda

maliyet analiz çalışmaları yapılarak raporlaştırılmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Depolama Sistemleri Mevzuat ve Standartlar Açısından İncelenmiş ve Öneri

Dokümanının Hazırlanması: Depolama sistemlerinin Dünya genelinde kullanım alan ve

amaçları incelenerek; ülkemizde kullanım alanlarına göre standartları belirlenerek mevzuat öneri

dokümanı oluşturulmuştur.

1. Senaryo 1 MWh (çevrim şeklinde çalışma)

2. Senaryo 5 MWh

3. Senaryo 5 x 1 MWh

4. Senaryo
1 MWh(spesifik zamanda – puant

zamanda - çalışma)
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Bölgeye özel coğrafi ve iklimsel şartlardan kaynaklı 

sorunları göz önüne alarak en uygun OG gerilim 

seviyesi, ekipman seçimi ve bakım stratejilerinin 

belirlenmesi için teknik ekonomik analizlere dayalı 

karar destek sistemi geliştirilmesi

AR-GE PROJELERİ
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Projenin Başlatılma Gerekçeleri ve Yapılacak Çalışmalar

➢ Akdeniz iklimin yaşandığı ve deniz kıyısı bulunan GDZ VE ADM EDAŞ gibi dağıtım firmalarının

iklimden kaynaklı sorunları göz önüne alınarak en uygun OG gerilim seviyesi, ekipman seçimi ve

bakım stratejilerinin belirlenmesi

➢ Teknik-ekonomik analizler gerçekleştirerek karar destek algoritması oluşturulması

➢ OG şebeke yatırımlarından yük dağılım değişime bağlı yatırımların optimize edilmesi ve Türkiye’de

genel kabul görmüş olan standart gerilim seviyesi, dönüşüm stratejisi, günümüz teknoloji koşulları ve

dağıtım şebekesine özgü karakteristikler incelenerek detaylı bir literatür çalışmasının yapılması

➢ Proje kapsamında şebeke analiz yazılımı ile arıza istatistikleri ve abone yüklenme profilleri

kullanılarak simülasyonlarla farklı karakteristiklerde pilot bölgeler modellenmesi

➢ Simülasyonlar ile hesaplanan tedarik sürekliliği ve teknik kayıp parametreleri ekonomik analizlerde

kullanılacak
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Literatür Taraması: Proje kapsamında kıyı bölgelerde kronik olan arızalar ulusal ve

uluslar arası platformda araştırılmış ve kronik arıza olarak izolatör kirlenmesi belirlenmiştir.

İzolatör kirlenmesine etki eden faktörler, ekipman seçimi ve voltaj seviyesine göre

analizleri yapılmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar



35

Pilot Bölgelerin Belirlenmesi ve Simülasyonun Yapılması: Proje kapsamında pilot bölge olarak

Bodrum bölgesi belirlenmiş, Digsilent Pf ile simülasyonları yapılmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Bakım Prensipleri

Tasarım Prensipleri

Şebeke Tasarım ve Bakım Prensipleri
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Pilot Bölgeye Ait Sonuçlar

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda belirlenen bölge için 34,5 kV

gerilim seviyesinin, malzemesi kompozit ve YKU değeri 900 mm olan izolatör

kullanımının uygun olduğu görülmüştür. Kullanılan izolatör için SRTV kaplama

yapılmasına ve yıl içerisinde bakım gerçekleştirilmesine gerek olmadığı sonucuna

varılmıştır. Böyle bir senaryo ile toplam giderler minimize edilmiştir.
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Pilot Proje: ArGe projesi kapsamında pilot proje çalışması olmamasına rağmen SRTV kaplaması

konusunda uzman bir firmanın da desteği ile Bodrum Bölgesinde SRTV kaplama pilot çalışması yapılmış

ve kaplama yapılan yerlerde izolatör kirlenmesinden kaynaklı kesintilerin giderildiği gözlemlenmiştir.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

SRTV Kaplama

Öncesi

Astar Atılmış

İzolatör

SRTV Kaplama

Sonrası

Kaplama Yapılmış

Bir Trafo Direği
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