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Elektriğe ihtiyaç?

Why nations fail?
Daron Acemoğlu & James Robinson
Rail roads  - 1870

ENTSO-E Map – 2012 – TEİAŞ En Geniş İletim ağlarından birine 
sahip
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2020-2030-2050’yi planlarken...

• Bugün doğan çocuklar 2078’de emekli olacak
• EPDK’nın bu hafta verdiği elektrik üretim 

lisanslarının süresi 2062’de dolacak
• Bugün yapılan iletim hatları muhtemelen 

2060’lar da hala orada olacak.

• 1951 kurulu güç 407 MW civarı
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Türkiye’nin Enerji Kullanımı
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Türkiye de Elektriğin Nihai Tüketimdeki oranı
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2090’da tüm nihai tüketim - Elektrik
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Oranlar
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İsim Akıllı Şebeke mi olmalı?
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Ölçek

• İletim 
• Dağıtım
• OSB
• Mikro
• Nano
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Pazar

• ABD
– 6 milyar dolar (2011)’de -> 17 milyar dolar(2014)

• AB
– Akıllı şebeke proje

● Sayısı: 281 (30 ülkede)
● 1.8 milyar €

• Küresel
– 70 milyar dolar(2011)’de-> 120 milyar $ (2014)
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Büyük oyuncular da girdi ama..

• Google Power
• Microsoft Hohm
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Farklı Bakış

• AB
– Çevre
– Verimlilik

• ABD
– Güvenilirlik
– Kalite
– Sistemin yenileme ihtiyaçları
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Akıllı Şebeke

1. Büyük santrallerden-> Büyük santraller + 
yüzbinlerce küçük santral

“Dağıtık üretim”

2. İki yönlü güç akışı
3. İki yönlü bilgi akışı

– İletimde var
– Dağıtımda az 
– Tüketici için sadece fatura ve şikayet 

hatları
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• Şebekeyi akıllandıran ne?
– Bilgi üretimi (sensörler) ve akışı
– Veriden bilgi üretimi....

• Bu akıl ile ne elde etmek istiyoruz
– Güvenilirlik
– Ekonomiklik
– Verimlilik
– Çevre
– Dayanıklılık
– Emniyet
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Akıllı Şebeke – Geçişken

• Tüketicilerin aktif katılımı
• Tüm üretim ve depolama opsiyonlarının entegrasyonu
• Yeni ürün, hizmet ve piyasalar
• Dijital ekonomi için güç kalitesi
• Varlık yönetimi optimizasyonu ve işletme verimliliği
• Sistem dalgalanmalarını öngörmek ve cevap vermek (Kendini 

iyileştirme)
• Saldırı ve doğal afetlere karşı daha dayanıklı bir işletmecilik
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FERC – 6 önemli alan

• Sistem güvenliği
• Değişik sistemler arası koordinasyon/iletişim
• Geniş alan durumsal farkındalık
• Talep yönetimi
• Elektrik tüketimi
• Elektrikli arabalar
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BİZ NE ANLIYORUZ?
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Hedefler

• İletim operatörleri (TEİAŞ, BOTAŞ)’ın 5 yıl içerisinde 
Avrupa’nın en teknolojik ve etkin operatörleri olmasını

• Dağıtım şirketlerinin
– Şebekelerin sayısal modelleri 
– Yatırım kararları model ve simulasyon sonuçlarına göre
– Dağıtım ve kesinti yönetim sistemleri 
– CBS
– Kalite, izleme
– Talep tarafı yönetimi
– Lisanssız üretim
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Hedefler - Tüketici tarafı

• Talep tarafına katılmaları
• Fiyatlara tepki verebilir hale gelmeleri
• Sistemdeki etkinliklerini arttırmalarını
• Net gelir artışı sağlamalarını
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Temel Taşlar

• Akıllı Sayaç ≠ Akıllı Şebeke
• Akıllı Şebeke=f(Üretici, Tüketici, İletim, Dağıtım, .... , Akıllı Sayaç , ...,DMS, OMS..)

• Akıllı Şebeke bir elektrik şebekesi tanımıdır
– ABD : “elektrik altyapısının ...”
– AB : “ Akıllı şebeke .... bir elektrik şebekesidir”

• Talep tarafı katılımı, şalteri kapatmak değildir 
(10MW’dan 9.5 MW’a düşebilmek)
NİHAİ TALEP=ESNEK TALEP+DEĞİŞTİRİLEMEZ TALEP
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Akıllı Şebeke tanımı

• Kendisine fiziksel olarak bağlı tüm paydaşların 
davranış ve hareketlerinin maliyet etkin 
şekilde entegre edildiği, teknolojik araçlar ile 
güçlendirilmiş, hizmet kalitesi ve güvenilirliği 
arttırılmış şebeke.
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Olay Önleme Kendini onaran Şebeke Gelişmiş Sayaç Altyapısı
• Uzaktan yük profilleme/yönetimi

• Şebeke aktiviteleri incelemesi

• Gelişmiş veri analizi

• Şebeke durum ölçümü ve 

kestirimci tepki

• Gelişmiş varlık 

yönetimi/görünümü

• Gerçek zamanlı şebeke 

durumunun izlenmesi

• Otomatik şebeke anahtarlaması

• Sensör olarak sayaç

• Trafo yük yönetimi

• Duruma bağlı insan kaynağı 

yönlendirmesi

• Şebeke olay ve lokasyon 

algılanması

• Sayaçlar

• Sayaç sorgulaması

• Sayaç açma/kapama

• Elektrik kesintisi uyarısı

• Sayaçlar ile iki yönlü 

haberleşme



Elde Edilmek İstenenler

• Daha güvenli çalışan ve yüksek kaliteli hizmet 
sunan bir şebeke

• Tüm paydaşların entegre olduğu
• Maliyet etkin işletmecilik
• Tüketici faydasının arttırıldığı
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Çok paydaşlı bir strateji

• Kurallar ve tüketici faydası -> EPDK
• Standartlar -> TSE , Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı
• Sistem tasarımları, geliştirilmesi -> Tübitak, 

Üniversiteler
• Ülkemize uygun uygulamalar geliştirmek-> Dağıtım 

şirketleri
• Tüketiciyi bilinçlendirmek-> Perakende
• İzleme, Koordinasyon ve Kontrol -> Bakanlık
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Yeni Durumlar

• Lisanssız üretim
• Elektrikli Arabalar
• Talep tarafı katılımı

– Ekonomik
– Yan hizmet
– Acil durum

• Siber Güvenlik
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Talep tarafı katılımı

• Talep tarafı katılımı
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Esnek Güç
Esnek olmayan Güç

3 saat esnek talebini düşürerek toplam da %2.39 ekstra indirime denk bir gelir 
artışı
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Elektrikli Araçlar
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Power Line Communication
• Ev için ürünler var (69 $)

• Türkiye deki bir hizmet sağlayıcıdan:
      “BPL İnternet: BPL (Broadband over Power Line) elektrik hatları üzerinden 

genişbant anlamına gelir. Bu teknoloji sayesinde yüksek hızda internet, telefon, 
video erişim imkanları elektrik hatlarını kullanarak kullanıcılara sunulur. IP 
tabanlı her verinin elektrik kablosu üzerinde hızlı ve güvenilir bir şekilde 
taşınabildiği ve elektronik aletlerin birbirleri ile akıllı ağlar kurabildiği çok geniş 
uygulamaları olan bir sistemdir. İnternet, telefon, IPTV, VoD, CCTV gibi birçok 
uygulamalar bu sistem üzerinden ekstra kablolama gerektirmeden elektrik 
hatları üzerinden gerçekleştirilebilir.”
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Hangi Göstergeler

• Dağıtım, perakende bedeli / Toplam bedel  (             )
• Puant/Toplam Kurulu Güç (      )
• SAIDI/SAIFI (      )
• Tüketici faydası (    )
• Rekabet (      )
• Dağıtık Üretim/Toplam Kurulu Güç (      )
• Yenilenebilir/Toplam Kurulu Güç (      )
• Talep Tarafı Sanal Santral Kurulu Gücü/Toplam Kurulu Güç (     )
• Sisteme bağlı depolama kapasitesi/Toplam Kurulu güç (     )
• Abone başına şebeke ile ticaret (     )
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Teşekkürler
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